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FORORD.

Foreliggande samling uppsatser har vdsentligen samma

karaktdr som ndrmast foregflende nummer i serien. For
ovrigt hflnvisas till de inledande orden i vissa av uppsat-

serna 
"

For fackmannen mf, pApekas, att beteckningen av kon-
sonantkingd i stavelser av typen qrnt , alltsfl en skrivning
ct'fffit icke ens i huvudtonig stavelse skett med full konse-

kvens.

Goteborg i febr" 1934.

Hjalmar Lindroth.





Berget Fontin vid Kunghlv.
En namnghta.

Av Hjalmar Lindroth.

Icke sfl fe gf,nger under de hr jag tillbragt i Grjteborg,
har den ena eller andra ortnamnsghtan presenterats for mig
till bendgen losning. Inte sfl szillan har det gdllt allbekanta
nanllt ) over vilkas innebord generationer funderat. Ibland
har jag mAst svara, att jag sjzilv ar lika klok som frfigaren"
I(anske har jag dfi forsiktigt kunnat antyda flera tolknings-
mojligheter, utan att vflga valja bland dem. Men med sA-
dant blir den vetgirige just inte tillfredsstdlld.

Erfarenheten har lart, att vissa namn finna sin tydning
forst genom att nytt material eller nya fakta komma i for-
skarens hzinder. se har det nu ghtt mig med avseende pA
Fontin, det vdlbekanta namnet pfl det hogsta berget ovan-
for staden Kungdlv. sista gflngen jag fick den forut gene-
rande frAgan om detta namns betydelse, kunde iag svara)
att nu trodde jag mig kunna ge besked.

Det ar knappast nodvdndigt att sysselsatta sig med hit-
tills gjorda tolkningsforsok. De ha knappt varit mer fln
rena gissningar, och pA tryck vet jag inte om nfigot varit
synligt. Man har thnkt pA Iatinets /orzs (gen " fontis), och
de undrat om kdllan, eller ddmmet, ddr Lrppe i berget kun-



Z

net vara namngivningsgrund. Har ddr varit en fontcin, har

man frflgat sig" Sjeilv har iag overvdgt mojligheten 2\,r att
ddr kan ha varit nAgot taljstensbrott, ddr man hdmtat ma-

terial till dopfuntar " I Halland finnas ndmligen fltmins-

tone tvh orter med namnet Funtaliden Den ena ar en

vdgbacke i Fagerreds socken. Namnets fcirklaring har hdr

givits av Johan Kalen. Ddr har forr pigfltt tillverkning
just av dopfun tar . Sdrskilt anmdrkningsvdrt ar , att ddr

dnnu i sen tid kvars teff en pAborjad funt. Den andra

Funtaliden ligger vid Berg i Nosslinge socken, ej lAngt i

vzister frhn Fagerred. Och ddr finns faktiskt ett taljsteus-

brott, d.dr funtar huggits redan under medeltiden I ber-

get Fontin finns emellertid varken nflgon filisten eller nfl-

gon annan anledning att formoda att man ddr tillverkat

dopfun tar .

Den vetenskapliga ortnamnsforskningen skrider inte till
tolkningen av ett namn forriln dessa tvfl punkter sfi vitt
mojligt dro klara: hur skrives narnnet nar det forst pf,trzif-

fas i skrift, och: hur uttalas det pfl folkmun? I frflga om

Fontin bli vi inte stort hjalpta genom svaret pfl den forsta

frh,gan Ty namnet skrives likadant nzir det tidigast traf-

fas. De 6ldsta urkundsstdllena dro: F-ontin(a) fcidrift 1616

Kristian IV:s otryckta brev (i Goteborgs Landsarkiv) av 27

jan. (en1. vdlvillig upplysning av stadsfiskal E. Arhusiari-

der i Kungzilv) , Fontin 1658 pfl en karta som flterges hos

A4unthe Fortifikationeils hist . 2, 470'17r. Alltsi rnAste

vi soka en tydning sorn gor ratt ht den ddr underliga flor-

men pfl -tn (icke -en!), som rrerkligen ser motspdnstig ttt.

Om namnet lytt Funten, Fonten, kunde man kanske ha

fattat -(e)n som bestdrnd artikel, men -in svnes bora vara
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nflgot annat" - Ocks,i det dkta dialektuttalet har cletta -in:
Ir\ntnt.

GAtans losning kom pA foljande sdtt: I Torsby socken,
vid kusten vdster om Kungdlv, har sornrnarens [1930] ut-
sdnde ortnamnsupptecknare noterat ett nam n Fontin lbryt1,n,.

Det ar alltsA ett verkligt, spetsigt i i senare Ieden (liksom
i rantin). Namnet, sorn skrives Funten pA en karta frfln
1 8 I 9, Asvftar ))en betesplats for de 'fon tia' (sinade, ofrukt-
samma) korna u inom hemmanet Akerhog. Det ar alltsA
tydligt, att det stAr i det nzirmaste sammanhang just med
detta adjektiv fonti. Detta torde visserligen inte vara kdnt
av rikssprAkstalande, rrren det ar i nigot vdxlande for-
mer vanligt over hela Bohusldn, varifrhn det gflr nflgot
in i Dal (och i sydligaste Norge). tr Vdstergotland och Hal-
Iand tycks det inte finnas. I Ytterby socken, invid Kung-
zilv, heter ordet funtidd, funti(d), delvis med ,u,. F'untidd ar
uppkommet ur dldre forn-tidd, ddr forn betyder 'i fjol' (ifr
r.issa dialekt ers forna 'visset fjolflrsgrds'), och tidd, ar parti-
cip till ett gammalt verb solx Iever kvar i nor. dial. tida
'gora drdktig'. En forntidd ko ar alltsA en sAdan som hade
kalv forra 6ret och nu ar ui sin u, eller som helt upphort att
mjolka fofiin i Torsby betecknar alltsA en mark ddr
man dnnu i mannaminne brukat lhta sin-korna beta. Hade
man de sdrskilda betesmarker for dern? Ja, i litteraturen
tycks det visserligen inte vara sfl latt att fa direkta uppgif-
ter hHrom - sdkerligen bora sAdana dock kunna framletas
--; men pAlitliga muntliga intyg har jag om saken b6de
frAn Halland och Bohusldn. I Fagerred i Halland t. ex., gfl
de sinande korna (och gallkorna) och ungdjuren alltjzimt pi
>skogen>, medan de hogmjolkande korna gf, hemma i ha-
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garna. Pa Tjorn gingo de fclrra i aldre tid )pe hamna r>

(den sdmre utmarken). Denna uppdelning i grupper a\''

kreaturen efter mjolkningsformAga och foderbehov ar tdm-

ligen sjdlrrfallen. uViktigt dr r>, sdger prof. Hansson i sin

Handbok i utfodringsldra, >>att de mjolkande korna tillde-

las de bdsta hagarna och i ovrigt forst ta avbeta de gemen-

samma betesmarkerna, under det ligm jolkare och sinkor

komma efterfit.> Denna atskillnad ar ddrfor i en eller an-

nan form sdkerligen gammal. Men antagliger-r har den blott
tillhort sfidana trakter, ddr intet fdbodvdsen eller sdterliv

funnits. Och till dem hor vdl fltminstone sydligaste Bo-

husldn.
Ddrfor kunde rTtan jr-rst ha anledning att beteckna en

mark sAsom 'den ddr de sinande korna gf,r'. Att detta verk-

ligen dr inneborden i namnet Fontin, det styrkes ytterligare

av den faktiska upplysningen av en Aldrig Kungdlvsbo, att
prdstens och borgmdstarens kor fitminstone hr 1872 betade

uppe i Fontin ddr fanns ingen skog de for tiden, den

borjade planteras for omkring 35 ir sedan -_) och att man

bara mjolkade dem en gfing om dagen. De fullmjolkande

korna i Kungdlv hade forr sitt bete pfl den mark som just

ddrav bendmndes Komarka, vdsterut fi Ytterby till, det

nuvarande egnahemsomridet. Och betydelsefullt af , att
omrfldet Fontin pfl det zildsta litteraturstdllet, frAn 1616,

kallas ufddrift r "

Det ilr emellertid en detaljfrAga inom detta namnpro-

blem _-- som jag inte kan ge ett definitivt svar pfl" Det iir,

hur man skall tdnka sig s jzilva den sprflkliga bildningen

Fontin, Funtin, i dess forhflllatrde till adjektivet funti (vars

d-bortfall i slutet sjzilvt inte ilr helt klarlagt). Det kan
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tdnkas att Font[n mera direkt ansluter sig till det av funti
bildade substantivet funta 'sinko, ofruktsam ko', vilket dr
kdnt frin Jorlanda och Solberga. Men dndelsen -n blir
6ndfl nfigot oklar. Troligen ar Fontin en forkortning i stdl-
let for ett ldngre namn, sflsom Fonti-rnarka el. dyl. Men
man forstir inte varfor ddrav vid stympning blivit ett
maskulint namn pfl -n. Det maskulina ordet hage

(boh. harya) kan rnan knappt fh underforstA, ty nfrgon
uhager har det vdl aldrig rrarit ddruppe. E,mellertid gal-
Ier den lilla forntella svArigheten lika mycket Fcintin i
Torsby, och ddr ar sammanhanget med funti lyckligtvis
tydligt, och har ddrfor hdr tjanat som u tgingspunkt for
bevisningen.

Av den till Torsby utsdnde upptecknaren fick jag seder-
mera veta , att hans allmogemeddelare uttalat den me-
rringen, att ocksfl Fontin vid Kungdlv borde forklaras just
sflsom hdr skett. Men upptecknaren hade inte trott detta
vara vart att skriva upp.

OvanstAende har forut varit tryckt i Goteborgs-Posten
20 dec. 1930. Vid omtryckningen ha nAgra smdrre dnd-
ringar vidtagits, vdsentligen sammanhdngande med att den
dldsta, mig forut obekanta urkundsformen inforts.

Tillzigg: Nu dro ytterligare tre hithorande namn
antrdffade: ett torp Fontln, Funtin i Spekerods So, Inlands
Nordre hd, uttal fintr,tt; Fonttn, mager betesmark i Jor-
Ianda sn. samma hd, uttal lanhni Funtekcirr, sank utmark i
samma Str, uttal ltintaSry:r .

En forklaring av bildningen av narnnformen Fontin,
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ovan vdsentligen ldmnad opper-r, har pA andra vagar for-
sokts av Tengstrom i Stud " over sydboh. inkolentnamn
229 f. Frfigan kan inte heller av honom siigas vara defini-
tivt lost. Numera kdnner jag frAn Vdsterlanda sn, Inlands
Torpe hd, ett uttryck gd pd funti (rned ukornaD som subj .).

Alltsfl n-los form dven om s jdlva marken (jfr Funtekcirr
nyss). Da bor Funtin vara artikulerad (rnaskulin) form
av F-unti" Vi finge antaga, att artikeln (alternativt) myc-
ket tidigt vuxit fast vid ordet, efltersom vi traffa en gen.

Fantina 1616 (.. ovan). Nfigot ovanligt ddri ser jag inte"



Till fr6,gan om nanrnet Fontin.
Av Euald Liddn

For att tillmotesgfl en onskan av prof" Lindroth vill jag

till hans ovanstfiende artikel gora fol jande tilltigg rorande

Ce ddr berorda ordens bildningssdtt.
Ordet tid har i skilda germanska sprAk den specialiserade

be tydelsen 'brunsttid' , t. ex. norska dial . tid 'lektid, om

fiskar', tyska zeit-bock 'parningsgammal bock' . En avled-

ning ddrav ar fsv. tidhas, SV. och no. dial . tidas'vara brun-
stig, para sig'') med ddrtill horande particip sv. tidd, fno"

och no. dial . tidd 'brunstig; drdktig', varav ovanndmnda

bohusl " funtidd.
I det ovan anforda uttrycket '1il ph funti (o* kor)' in-

ghr tid (varav i dialekten ti) ursprungligen i betydelsen

'brunsttid, tid for betilckning'.
Sammanshttningen '\forn-tid, funtt har f htt den our-

sprungliga betydelsen mark, ddr sin-kor hAllas pfl bete

Som namnartad beteckning for sfldan betesrnark har or-
det f h,tt bestdmd artikel : Fontin, f untin Men tid ar i
vdstsvenska alltid femininum . Fontin kan alltsfl icke yara

bestdmd form av den gamla nominativen den

skulle i dialekten ha blivit till 't'Funtia -, utan mAste utgfl
frfin den gamla dativen 'o Forntidhinne; denna blev genorn

sammandragning 'o Fontinne och slutligen Fontin Ordets

1) Jfr fsv. t[mas 'vara brunstig', av tf.me 'tid'
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gamla g e n i t i v'F Fornttdhtnna trdffas i >Fontina fcidrift>
l 616.

A d j e k t i v e t funti h,ter bor sammanhfillas med no.

dial. (Ostfold och Akershus fylke) foontciu ku'sin-ko', foon-
tciu(g)e fem. 'ds.'1) De utgfl frfln ett av tid'parningstid,
brunst' avlett adj " pA -ug, -igt jfr sv. och no. dial . tidig
'brunstig' (.ng. tidy 'drhktig'), varav dven no. dial . tidgast

'bli dr6ktig'.
Bildningen funta 'sin-ko' (jfr nyssndmnda likbetydande

no. foontciue) kan ha uppkommit av adi . funti genom an-

slutning till konamn sfldana som Hjcilma (till hjcilmig) ,

tslcisa (till blcisig) osv.

Inneb0rden av forn- i det hdr antagna 'oforntid, -ig
fhr belysning ay nyisl . forn-slregja'dng som icke blivit sla-
gen hret fOrut', forn-sleginn'icke slagen Aret forut, om

ilngar'"

1) Torp, Ordbok, s" 140 a; Ross, Ordbog, s. 214 a.



Vattenkvarnen i Norum.
Av Roger Wadstrom.

Foreligginde uppsats behandlar vattenkvarnens terminologi i Norums
socken i Bohusldn, och dess text dr upptecknad ddr i samband med dialekt-
och ortnamnsuppteckning sommaren 1927. Uppsatsen utarbetades i fore-
liggande skick som seminarieuppsats i nordiska sprAk rrid Gotebcrgs Hog-
skola lhsAret 1927 -28.

Dialekten i Norum befinner sig numera i en lingt gingen upplosning, till
en del beroende pe inflytande frin samhdllet Stenungssund, tzitt befolkat
av inflyttade fr6n andra trakter. Stcirre betyclelse har dock kanske det for-
hdllandet, att ett stort antal av de gamla inhemska bondedtterna forsvun-
nit, och ersatts av inflyttade frin grannsocknarna samt frAn Orust och
Tjorn. Den dialekt som forekommer i denna uppsats kan ddrfor knappast
betraktas som numera levande, utan representerar ndrmast sprAkskicket
vid slutet av 1800-talet.

Min huvudmeddelare var ndmndemannen Albert Josefsson i Stenung,
som dr av gammal norumssldkt bdde pA fddernet och modernet" Han talar
visserligen num era ei dialekten, men har ett mycket gott minne, och ett
fint ora for liudrrdrden, samt rir livligt intresserad for socknens gamla sprik
och kultur. Han var vid detta tillfzille omkring 50 6r" Praktisk t taget
alla de av honom lSmnade uppgifterna och sprikformerna ha dessutom
kontrollerats av mig i samband med mina dvriga uppteckningar, varvid
den beskrirrna kvarnens nuvarande b.gate, hemmansdgaren Leander Lars-
son, givit goda upplysningar rorande sjdlva kvarnterminologin.

Huvudsyftet med uppsatsen har varit, att fA frarn ett si genuint folk-
ligt dialektmaterial som mojligt, samt att beskriva ett nu ndstan forsvun-
net folkligt yrke" Dispositionen har hdrvid fAtt komma i andra rummet,
dd min meddelare och jag foredrogo att inflzita termerna i ett levande sam-
manhang i en fortlopande berdttelse pi dialekten. framfor att systema-
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tiskt redogora for kr.rarnens olika delar och dessas namn. Jug hoppas att
skildringen av kvarnen och dess drift ej blivit lidande hiirpi; en hel del in-

tressanta uttryck och talesdtt ha hzirigenom kommit med, som annars hade

ghtt forlorade. Genom mina forklarande noter och belysande figurer tror
jag mig ha uppvzigt den brist pi system och overskfldlighet som kan ha

blivit foljden av min behandlingsmetod.

Den kvarn som behandlas i uppsatsen dr en vattenkvarn tillhorande

Stenung Uppegird, och den kallas Uppegfirds kvarn. Den 6r fortfarande

i bruk, och befinner sig i stort sett i det skick som uppsatsen skildrar.

Betrhffande ljudbeteckningen har jag blott i ringa utstrdckning norma-

liserat dialektmaterialet. Diir Sw- nigon gi.ng antecknats, har det i tex-

ten dndrats till Su-. Ddremot har iae ej vigat normalisera d och f, de

lt'1-t ej alltid ger { utan ofta ett tydliet t,liksom tvdrtom r+t kan ge d"

ul, ach 21,6 komma rrarandraofta nara, liksorn det 6r svirt att skilja mellan

A, nt och g sisom korta ljud. Y hr ett ljud mellan u, och B. Ordet som

borde nog snarare ha itergivits med SByqL, men df, det oftast 6r obetonat

dr vokalkvaliteten svir att distinkt uppfatta"

Den hogra spaltens rikssprikstransskription foljer dialektens form sA

ndra som mojligt, for att ge 6ven den sorn ej behtirskar landsm6lsalfabetet

nigot begrepp om dialektens sprflkform. I de fall diir riksspriket saknar

en direkt motsvarighet till dialektens uttryck, har jag diirfor i regel kons-

truerat dettas motsvarighet, och angivit betydelsen i en not. Hiirvidlag
har jag dock ej varit heit konsekvent, de jagt. ex. itergivit'namedhenne
och 'n med honom.

Siffrorna inom parentes i noterna hdnvisa till teckningarna i uppsatsens

slut, samt till en forteckning over de viktigaste kvarntermerna pi sid"

41. Nigon ordlista har j ag ej uppstrillt, de oversdttningen tillsammans med

noterna och figurerna helt stikert klargora ordens betydelse.
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Det hade varit utrflvd-
der ul) i en >lingsammelig u2)

tid, och dammen hade tidvis
stitt r>iinda u3) torr. Men
>dntelina n hade det kommit
nffgra regnskvattar, och efter
vad en kunde tycka si skulle
det bli r>sludvhderua) av det,
sA iag hade Dhellit det u5)

i kvarnen en >tvfi eller tre u

dagar, for hon trdngde till att
bliva rhammad uG).

Under denna lfinga >torke-
rdppen >7) hade jag inte varit
(i) ttflnd_till att kunna mala
annat 6n dammars), och har
en inte gAngsvattene), sfl blir
det inget av det. Och det en

inte greiar med jzim t, fhr inte
den nsytnaden u1o) det skall

') torkvlider"

') IAng"
rr) nzistan.

") tovdder med reqn"
;) hAllet till i, varit i.
6) omsedd, reparerad.
7) torktiden.
s) Ndr vattnet ej rdcker til1 att driva kvarnen jzirlt, samlas dammen ful1,

varcfter detta vatten anv:indes" Ddrefter samlas nytt vatten och det
sarnma upprepas. Detta kailas att mala darnntar.

') si rnl,cket vatten att kvarnen kan gi jzimt.

'{)) skotseln.
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hri.. 7r,'hu,da h,rtl it1t,a riryat1!)
ttt dcb,gtz) o,),
c(, hobt op rcb,f laraa)

ct, pil,"at bitqarus), f ar ? ce

sltruila ha-a raktot ?,

stO6) ta hdqtamq,lrr,aa;

cr, son'L l ce strir ct ska

lcbga n(r-a7), ss, korytar

b@qat pa, aekylnr) ,s0-
,"a.,?Las otr)-u, lia nLCe a%

slragk mcbf,are), sat, lco ga,

11x(e.? re, f w lce grr,itrya

sorrL se, at ng.r han ltomar

n(r, kan han te dcen gna

spqgan ct, 7 cblpa mce,J s,

u itlq, nQ-Sttn, li-,|,a rc

tnta Qnmansl Ara,.

td,u,c kom cb'nq, sonx d,t"t,

u a, cb{a pkiftad >> , I q, 
? ce ta

b rltgat; & sonl, han i'tlta
re dcbry EoruL drQ-pce,1, na-Qe

ha. Jag hade haft oppe rinna-
renl) och ddngt2) henne3),

och huggit opp rdfflornan)
och kilat bussen5), for jag
skulle ha henne riktigt i

stode6) till hostemalingen;
och som jag stfir och skall
lzigga ner henne'), sfl kommer
Bernhard pf; Vedkullens) ko-
randes oppe i liden rned erl

slank rndldere), si jag gav

mig ro, for jag ))grundade r
som si, att nAr han kommer
ner, kan han ta den ena

spaken och h jiilpa mig och

vinda ner sternen, for det dr
inte enmansgora.

uDu kom >zinda u som du

var efterskickad r), sa' jag till
Bernhard; och sorrr han inte
[r den som drar sig, unAr u det

r) den 6\'re, rorliga kvarnstenen (l)"
t) \/id ddngningen stryker man over stenen med ett stycke kol, varvid

ojiimnheterna svhrtas, for att sedan borthuggas.

'') fem. pron.; fr11:ri:t1.a isyftas.
t) rdfflorna i kvarnstenarna.
'') ei'u,en trilbtiu:an,,(2), ett trdlager fbr l:ingjrirnet (3) i understenen.

") ordning.

') jfr not .1.

5) gird i norra delen av Norum"

'') ren sdd, som skall nralas.
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ar ufrAgen n om ett ,)hjAlpe-
tagr>, sfl behovde jag inte be
honom trrfl g6nger.

Som rinnaren ar si gott
som halvsliten, gick det umak-
ligt u1) att f e ner henner) .

Men till att fA honom3) ratt
pfl usegletr>a) var sv6rare, for
till det trHnger en till att
vara tvfl, soln ar utama Du)

med det. Men huru vi rbe-
lade u6) si gick det, och han
hjzilpte mig bflde med att fh
pA ust6mmet u7) octr till att
sdtta opp ukuphzisten u8).

Se sa' iag uVad ar det
du vill ha malet? I

>Jo ,>, siiger han, *det ar
ett par skzippore) rAg och en
rrtrri eller tre u tunnorlo)

1) lett, behdndigt.
2) jfr sid " 12 not 3.
3) Hdr mask. pron.,
u) dven hort s({; ett

overstenen (1) vilar.
5) vana.
e ) knoga, Iirka, knipa.
?) briidskydd som omger kvarnstenarna och hindrar mjolet att ryka ut(G).

') strillning ovanpi stitltat som uppbiir kilba (34), vari s6den sl6s
de den skall malas (7).

s) skzippa : ,lr tunna.
tr) 1 tunna : 156 liter.

syftande pfl stenen.

slags jdrnring eller lager ( ) pa lingjdrnet (3), varp6
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hdyra, ,nLCetL huot) (e iuf,a

frd,b'), f a-cl,er @ a7?, hoba

lifsa?) o rduan, s, r, hdpran

@ alt m$t str6{a).>

D? q,>, s/yar ? @, >>de pct s-ar

bra rn@ shbha,ura% cetar

drbgsl.ra, &, .sg, ug-du,

d,a g sr qd, ouL shd,gk ta dr1t-

? @lru) , lnce??, dA ska d,u,

itlta blrr, lia,nas f U, , f a,

?ce ska tila6) rut.'1)D

emcela[i, %&r ?fr had,a
,T-

sltq,-tge\, s, ttlt 1e -h sonl

da bYha, sq, ?eb ?@ s,

brprpt ud, ps, kwrgrpbog-

kane) s, s ieta Bs s,

prqd,a, meryas han bia

havre, men hcnl) ar inte
frack2), for dzir ar en hcper

ulofsa D') i r6gen, och i havren
ar allt mycket >slott ua).

r{a n, sdger )ag, i>det passar

bra med >siohavren D efter
>ddngslen u, och sfl vet du

det ger At en slank till ))orn-

gdrd u5), men det skall du

inte bli lidandes for, for
jag skall r>tulla r>6) lefi?).

Emellertid, unAr u jag hade

slagit till8), och allt gick som

det borde, sfl gick iag och

Bernhard ut pA kvarnban-
kene) och i>sdtte r oss och

pratade, milnnas han bidade

1) fem., syftande pfl sigct"
2) bra.
3) riglosta, ett ogrbs.
n) eller slbsa'slo sdd'; shd med icke fulla ax, dfilig s6d.

b) De man borjar mala efter ddngningefl, stannar mjol kvar omkring

stenarna, och detta kallas bryoyqlf.
G) Betalningen erlades forr och betalas 6ven nu in natura, varvid mjol-

naren tog en viss procent av sdden som skulle malas, t. ex. 2 kappar (10

liter) for 1 tunna. Detta kallas att tila, och shden som mjolnaren tar,

lhgges i en tillabi.ga $). Mittet kallas tif,alcalta.
?) tila IAL ej ta fullt mitt vid r>tullningen D.

8) satt kvaf,nen i gfing genom att oppna stdmmet (9).

s) utskjutande sandbank eller berg varpi kvarnen stir, oflta bildande

en del av fordilmningen (5).



,p !::t. ttlJ tjt , I u hctru ut:la lru
t t?,{1,tr I tt,r!-g 1,'? .7)

t>tl,a 'l)tt (i:tta n,ti[; ,r.L 
CL

rl t.t, h,lr i riLt ch l,:tur!:t1, ,t,

,st _ t>2) , sr,1.-u,lt," )>J G tr it,-
tla knaltt hm shrrila l;onta[
rgritp t,7ci:tL,, a:tar hr^t h,ad,a

stqt I g lr\:gan, Lt{ u t;t .\ &

t trf ala. >

,)] t"L d, r,t, s (j, al ik )>, .s ( I

J e . >>onL 
J ft' slca si,ya-t ,

sLtt tr iirla ?lp-t knr'r1,t

sk r!tl,', t' I -osottt tl, t, I a Ul, .s(t

rtit|das) ?rc it1ta, sirya
'.1 rr .: f a IO l,,a I ct r n,$t p ct

b i yya pcx Ot;a huy,tsa^s

Itcb'yntun,, ,n?,(eyL clt,r, nt,E trtt't ,

]{/.) si"r,ln,a elt ktt,r!:Un,, fii-
,1,,: (( | a g (l rt1 rblltal;q . t>

r>tru, bar(trJa da prx ul
tlt t, s ci:ia t _ rt l:-ta) n 4t

clg,7 >>

rl (,.! yft: gr uLt a lu,

p tl-t amdlannn.,r-,id, il'LG,lL

I5

pA mjolet, for han ville ha
r>nralet med sig ul).

ut)etvar >dnda i> nAgot vad
du har f efi din kvarn i
stode2) ))) sa' han uJag trod-
de knappt hon skulle kommit
i gAng igen, efter hon hade
stAtt sfl lztngen och var si
forfallen. ri

uJa du sa' ett ord )), sa'.
jag. >Om jag skall sdga det,
sA trodde jag det knappt
s jzilv, for solx du vet, sf;

nraktad.r) jag inte, rsinna u

jag forlorte sA mycket pn

borgen pfr Ole Hanssons

Herrnan, rnen du mA tro,
jag saknade allt kvarnen, for
det ar en god Dm jdlkeko u. u

uVad berodde det pfl att
du >sdtte u till med deta) nu
de? ))

>>Ja jag )igrundacle u >la I
pA det uemellemenAt r>, men

malet medern

morgon (eiler

, 1) Man kan antingen of q rnq,+ nt@_se,1r, d. v. s. fe
man vantar, eller t. ex. olq,-t, t mira, (o. s. v.) fh det i
ni,gon annan bestdmd drg).

') i ordning; jfr sid. 12 not 6.
3) form6dde, orkade.
4) borjade med det, satte i g6ng med det.
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da on cr, riym $t, f ddr, s&

blrr,r o% ,erua hdqlut?x.L)

mcen sct ad, da den hdl'a adn-

tarL fa-tuq r!!-ptna. hcer

hada ast ie1a at rd,L-

seua:rz) 1, o lcbg ti, mce% sc,r

bkd, da da hrytalirya bJt-

sl,"an}) ) ct, dA ta g cbgs .n)

?@ skutla tubgat ta ltwr'-eq,

It, rvllu+ uo, sktftt, bodn ta

littt & lrc!g'), nl,ren, yre aaf,a

irlta 1()?La ud, fu, mcbya ua,

d,qtrfi skod, s, briQa6)

acl hu, nl,rcn bf,tna,
.-T-,

fom,ga ffi;, ,sld,a s,

,s!da, I ct da r)a, tnta

cJnt &, t gru G% ta c(,

?a" sG? stcl , se: ?rc sfr, tA

a, kwri:l fUrud, at hut

skttila liega at krcln ?,

tina, f t-cl.u a% ska eAd s6-

1) oforetagsam.
2) ovdder, i synnerhet om vintern. Om uttryckets uppkomst berhttas:

rd,f,sara aa, Uda s, Nli on rnAt kdl nd,1, ct fu bl,'a liqanas Uda
aa kwq'rpbieyyat L stgnog cr ud.nu o1@lr. 'Ralserna (ett par sum-
mor) voro ute och gingo en mycket kall natt, och de blevo liggande ute

vid Kvarnberget i Stenung och froso ihiel'.
3) begynnande tovdder; Sl'an 'to'.
4) sA det rdckte till, ordentligt.
5) har husdjur i allm[nhet, annars vanligen kor.
6) d. v. s. med sflr prl bogen under bogtrina.

da en Hr arm och fattig, sri

blir en rdnCa i> uhflglam il),
Men sA rrar det den hflrda vin-
tern for tvA ir usinna D. Hdr
hacle varit uzinda u ett ural-

se',rrider u2) en ling tid, men si
blev det dfl udntelina > ))opp-

slAn uB), och det till >gagns 0.4)

J ag skulle tvunget till kvarn,
for mjolet var slut, b6de till
folk och krzik5)) men jag ville
inte gdrna ttt, for mdrren \/ar
dflligt skodrl, och bruten6)
var iron ) men Olina,

kdringen min, ,)tjotade octr

t jotade r>, Sfl clet var inte
annat att gora iin till ett
ge sig stad, sfl jag sa' till
hentre kvdllen forut , zlt hon

skulle lzigga ett grand i
tinan, for da en skall ut r>si



U?t, f s, a% ha, at krqn
ct, btda o ) mlggus a??, bi1ar

pa, m74d. bro nfdil^igat,
nxo:lL blr,na ld, %Bd,

pdtukarL) t tina, q, da

e naad, di" mce.

d,gn, d,erprf;, p& bfasia,
btyla ?@ reli,l'a mce? ilz),
q, la, tiro pigar rcl,-

bsg') s, ?n slrank btrd,u-

sip p& spriiflasterao), f t,
pg, lrusc,etprscbya afi, fU-
1,"a5) pq, d,a ona ?wfi

7 
it gna,, s g, d,cbtl, laruna ! rc

ittta nilta.
ieyttali,rya koryo 1@ rn@? da

r,ucbX, mc,??, acelalaqat ail ba-

su c!:l,tt, s, smq.ft ugka6)

?.otta da, ss, de f ib ge, f qA

fa, fad, ct, ucfuan ua, lcbg,

Iu-ta titbbtf) r6T;tut,

t7

vuletr, fAr en ha ett grand
att bita i, umilnnas D en bidar

pfi mjolet. Brod hadevi inget,
men Olina lade nhgra
Dpattolar D.) i tinan, octr det
Hr mat det med"

Dagen dzirpfl, pe ottesida n,

borjade jag urickla I mig tillz),
och lade fyra pf,sar urad-
by"gg u3) och en slank bland-
sdd ph *sprfitekdrran ua), for
pA kvarnekhrran var ufo-

len r>5) pa d et ena h j ulet
gissna, sfl den kunde jag
i n te nytta .

,>Antelina u kom iagmig df,

iveig, men vdgelaget var be-
svdrligt, och usmflfjaskad. ,u)

gjorde det, sfl det fick gfl fot
for fot, och v:igen var lflng,

fdr till Lundbyr) ville jaginte,

') blodpaitar.
2) gora mig i ordning"
,,) unadbygg',, fyrraCigt korn.
4) arbetskdrra utan fjadrar, som vanligen anvdndes att kora ho p6. Sid-

stvckena hro mycket utAtlutande och utgciras av spizilor, kwrttlarsri:t_.u ar
trr akkfrrra med fjzidrar och med plats bakom sdtet for nigra sdckar e. d"

t) Ioten.
{;) srnAregnade.
t) gard i Spekerijds socken.

2
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fe-pom d,u aed @ dcbtg

mii4arl ss, d,ryt1 rn@ tila-
Itupanl); utda ? @ tAg ta

I e Q,alrz\ , f e.-rl,ier re, d,a rey cblt.

,rl*t aq, d,a pe bta,
ct, y?,0,r on g &-pul2a1

d,@r1a Dna ps, uh.ya,na, ss,

I q,, anL alte I &, mot s,

-:
grd,rya pq,. s, 1re koqt

?, dary ucbttrtga ta q,

hriwa pa(, rn?, i,.]o kwG\,
sonl, tLa,t, std drcr sonx at dnt

adslchrycolsa?) " hada

dcbLx ast L st1, ss. hada

?@ shitltat & laga uda pcr

u al ana q, f igltas , s, r,

stcglt kouna onL strhgt s G? to

ew elar c1n shfioga) ti l;
a, ltilra 

? @ grd,rya. ss"

kom d,a fur %be?, offi 1e
iata slcucla lcotcna, a@ra g O

ta a, f a la,yat d1c mi
kw@rL.

kbcbgla6) ua, ?m rid,a

for sorr du vet dr den

mjolnaren sfl dryg med >tull-
kappen u1); utan iag tog till
.]ordal2), for ddr hr det rejdlt"

Morkt var det ph ottan,
och *nflr r> en gAr usA vule t
ddrja u ))ena D pi vzigarna, si
fAr en alltid sfl rnycket att
Dgrunda pfr u. Och jag konr
i den vrindirrgen till att
irhfiga pi n min egen kvarn,
som nu stod ddr som ett an-

nat r>utskdmmelse D'). Hade
den varit i stode, si hade
jag sluppit att ligga ute pa

vdgarn a och ffrrdas , och i
stdllet kuncle en sltingt sig till
en eller annan sdttungn) tuil;
och huru jag ugrundade r>, sA

kom det for mig, offi iag
inte skulle kutina vara god

till att f h lagat opp rnin

kvarn.
Kledseln5) var ju rutten

1) dei mitt varmecl t,tiLan rnzites upp. driU m;a titl,_altu;tan betl'cler'

att rnjolnaren tog stor riige pA mattet, tog mycket for rnalningen.

') gird i Jorlanda socken.
e) skant"
t) I sAtttrng ::- 20 liter"
,,\ brhdklddseln pA kvarnt-'''yggnaden utanlt:i tintret



t-,u, 7iqat, nL(r,tl t)ittral) cr:

iJ t) , ta nt,i, t1 stt, llan, r, (1,? -
na !!a,s[a' ) . dht 4at}) A:a,tr,

.:tq, lhgan ri,11.,, yn,(nrl cla r!:

! tt,s [r--r,,-,1 G? iy,r tiSlaa) so]t?,

,) ur.b,s[, ,?n,(e. nl,((,]'t, o,|n, ??L

,s rb,tl a-1,( rnrh-t, sct, b l'e

da la nia r4. tlre ,Ltr"i

f,a ?)% t irtt' o,ta ? 
(e had,a u rltl

])& tv k t't,t1t a, i,ryu) l,:tr: i, ri.a-

,*,t,"rigati) ct, stil,atf) e

!J e l,' , ?/1.,(,evt as br ri:ra, u !"1

gqcts), sc{ d i l,"(t?L ?Gj {lBt
s re clu, d,i_d, q ct:t1, . ta at, b i 1' X 

a,

t)Le ur! da i ltta n,i,!!,a, onL

Jrr- f t:1,: rl,tla, Iqrut)
p 11 cr, , (-q, ?yr, s,h unk t (r
(t n!1ya, ,"-irlsktlto) 1)fi,

la 'i tltr:, h,1l,a r;r!,ka. nln
f i'r'ar t'a uri,51t,t,,9,1' l,gu,tt)

l9

\rar givet, men timranl) ar
god, *till minstingen> i det
nogaste,) . Dammetr) kan
s ti ldn gen zifl , men det ar
forstArsig uinredslen ua) som
.dr rrdrst med. Men ont en

szitter till med det, sfi blev
det >la ir nigon rAd" Det var
r>la u en tur a tt 1ag hade vett
ph att uhamrna in 15) ukvarn-
sliket uu) och ustorten ,)t) i
fjol, md"nnas bi'riderna var
godas), sA dem kan jag gott
sdtta dit igen" Till att borja
nred var det inte noga om
jag fick nAgon >fodring us)

pit henne, och en slank tegel

och nya >vindsked u1o) \rar
rla u inte hela vdrlden. N6gra
furor till >vasshjulsringar u11)

1) timmc-rstomntcn i kvarncn.
r) nAgot si ndr"

') fordarnningen i dammcn (10).
'') inredningen.
t) skota om, taga vara pA.

") frdmre delen arr rdnnan frAn danrrncn till kvarnhiulet (11).
;) en hrantare fortsdttning av clen fijrra, fram till hiulet (12)"
t) friska, ej ruttna.

") kledsel. jfr sid. l8 nr:rt 5.
r{)) hrdder pa takets gavel (13).
ir) traringarna pd kvarnhiulet s()m uppbdra skovlarna (11)"
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fak ?@ biala udar, pd,{ruts

pcx brcbuara'), ct, i,Lymarz)

&, skdglkar\) kutna ? rc

alt f -d L grenkUtraraa) ,

hemq, r, kQhavan. rno,n sdp-
Lga gritaa 

? @ mce? 'f U, ,

f o-rl1ro kutna 1@ iAta ? Ura,

skril,'. an?p ps, rd,ryts-

cbla(n )') g &r itlta I u, m6ru-

dra G% fuA d,alar oyll clan

ct, mqdan, elar d,n skhl,-

Lgu) QTe, s, da bttr
pcbgar at, dq. lnG?L a% kan
ipta si1a nxyt dnt-at

f a-Q,iery, d,el, f tr han htla-1rcy
skcblr nxce bad,a lcogsa11,z)

s, s d.lplau/!)' " ir,ryap aglarae)

ktune ?@ ucgra sk@t;, scq

sp7[,a ?@ 6ry d,A.

lcbgt orn lcbgan aa, ?G

da frd,qra ae 7 e rl,a-*,

fick jag borga utav Petrus
pf, tsrdnnornal), och arm arr)
och skovlar3) kunde jag
allt fe i ugrankulorna ra)

hemma i kohagen. Men sA-

gingen gruvade jag mig for,
for det kunde jag inte gora

sjzilv. Anders pA Rams-
hrillarnas) gir inte for min-
cire iin tre daler orn dagen

och maten, eller en >>skdl-

linguG) alnen, och det blir
pengar av det. Men en kan
inte saga mycket orn det
for der-r del, for han hfiller sig

sjzilv med bfide lingsigT)
och sflgelags). Undersflgaree)

kunde jag vara sjalv, sA

sparade jag in det.
LAngt om ldngen var jag

da framme vid Jordals

1) torp tillhorande girden Inlag i Norum.

') ett slags ekrar pfr kvarnhjulet, som forenar ringen med axeln (15).
3) i kvarnhjulet fdstade mellan de bida ringarna (16).
4) sm6, dAliga granar, ifu hcb,stokqlra, hdstkrake.
5) torp tillhorande girden Jdrnbkistern i Odsmfrl.
u) skilling.
7) stocksAg med ett handtag i var dnda. Drages av tvi mhn.
8) stiillning varpf, stocken l6gges, sfl hog att en man kan sti under och

draga sigen.

') den som stit pA marken.



kwr!t4, ct uq,h acl d?r, fa,,
mceya hada ratnat dr)
ilr,tla f e, tit tla, g, f ast

?@ sko74 pq 1, liara s&

nxlt d,a And, s&

skaltu hut, ?, bfut;1ana sonl, at

d,gpalogl, ,r?,g,r a?, a0, korytna

dyf gra d,cen lioga s, brd,ta

>>de lr,4da-pont, da ua, ':.

r, slcan ), s& d,uo kan WGil,.:fi)
at lcrtln hgr, mcbAas ?@

b,t1d,a-pbkar.>

>>q, @ da alt ?atD,
s0, bcprpt da lce kom
tabr,lgaS ) s, hUa sont,

uafuna gp, fa, hau, soln
?n qn @ tnta uind,a u(')

s, seda stdl s&, lhgan t srby,-

ilar, qd,a a??, uel tyge fin).
>7d,1amcbrya>>, sq, yG, t>d,ut

slca a?da 1@ hfll ?0t a,

hiet7dr,, ndr ?@ lctg4a

dp-a, g, 
?ce ael

1) blivit utpumpad.

') De sdden mellan stenarna tagit
gAr ritorr r, sdges den vara i skon.

3) ge dig till tils.
1) slcia till, lura till"

2t

kvarn, och vdl var det, for
mzirren hade >rattnat av 11)

undan for undan, och fast
jag nskciv r> pfl i liderna sfl

nrycket det stod till, s5

skalv hon i bogarna som ett
aspelov, unAr u vi 'var komna
oppfor den Iflnga och branta
Jordalsliden "

>Det IA ter som det var i
skonz), sA du kan ttila digr)
ett grand hdr, mdnnas jag
byter sdckar. >

,>A ar det allt gjort u,

sa' Bernhard de iag kom
tillbaka, och >dn da r> som
rraknade opp, for han som
en annan ar inte vand vid
att sitta still sfl linge i sdn-
der, utan en vill tynga till4)"

>Jaia mdn r, sa' jag, udu
skall veta jag har gjort henne
hzindig, unflr u iag lagade
opp henne, och iag vill

slut och kvarnen sd att sdga
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uigal) at hw, ?sr nL?Uh

sonx c. ucbl,' & hd. nxc%

? @ t!1gdaz)a et

iluagryn'), f ur hduran

G 9C,J . t>

vtn;!u, de" lG skttila

ha trlt or1L n1,@ de dqra

lq4,asfcpNa,. ns,r ?@ aceh

had,e fs,t btt 6ry siefuara,

& sbt i,tl, m,cbya, sct skuila

!@ ha sdt wlre7 rkr|g, arl,

yit2at. &, dcer afi, ruilboiit

bsda $rtg s, stqgaa), a

hcbryd,tt pg, d,La mqd,ar.

son1, d,u, aed ha-Q,t, qaar-

7 ci,l.5) L ? a rlatr'" tuE pil-
Fpnau) s, n'rt briclaT) ua

da ? haryar alt t76r1on1,.

adylut') afr, %ob an

fhtgttan c_rnn h67pt, s,

vissal) att hon gor mjol
som rir vdrd att ha " Men

jag tyngde') henne ett
Dynnegryn uB), for havren

aY seg. D

,Ja det var det jag skulle

ha talat om med den ddr

J ordalsfdrden. uN h,rt> jag vdl
hade f htt buret in sdckarna,

och satt in mdrren, si skulle
jag ha sett mig ikring) var
givet. Och ddr var nybyggt
bflde stAng och stakea), och

hzindigt pfl alla rmfitor r.
Som du vet har de over-

fall5) i Jordal. Tvi par

stenar6) och ny brfltet) var
det i henne allt igenom.

>Vassh julet u8) var nog en

femton alnar hogt, och

1) forsdkra.

') okade trycket pfl henne, genom att sdnka overstenen (5). Detta

sker genom att skruva pfl lzitteskruven (17).
t) en liten smula, en obetydlighet.
4) helt och hAllet, frin golv till tak.
5) d. v. s. vattnet ledes till kvarnhjulets civersida och tvingar genom sin

tyngd detta att vrida sig.
6) kvarnstenar.
?) hrir inventarier, inredning; vanligen om hog med kvistar i skogen,

hog av diverse skrdp.
8) kvarnhjulet (18).



lrurgryafrsalnL) aa, mtnst hat-
clnar qyl r,76ryom, s& dur

rnB tr{t, d,a aq, dOn. mcb?Qa,s

?G Nt, d,er ct gl'qnta, fill
?(,e b14ana pq, at ilr, hada

-strrilt 6d da gd,r2tka lfug-

I iCrlt') s, stqtrpcirlas),
q, %g,r ? ce kom tA &, ti,ta
nuy,ara pE-t, 8a, sd, ?G nx?
d,t1san, at rlt skriila pdsa
akarqt ta ru,1 lcwr'gtg" cla

a q ray rblu, den, at sont, 1 rc

ste d,rer &, gril"iA
wa,f'u-rl,r hada sad,(rat ?t,

kom mlnaq, qd,r,al herla

Itan and'&, bip| me? ct

sp81a wq, 1G tt;ktytitl ot,

ct onx ?@ irlte uDgte %Un

soln trhgd,a fuL) su[na
gr cb,1ar .

>>d,a @ la tryte f ,6tr>,

sa, ?ip, >adas at 1G kutna
niita-ta mi kus@rg,

n?,G71 da kan koryta r/n pg,

d,tr1, bay @ran5) o?tl cla sku

23

kvarnaxelnl) var minst halv-
annan aln igenoffi, sf, du mri
tro det var don. Mannas

iag gick ddr och glante, fick
jag ogonen pA att de hade
sldngt ut det gamla l6ng-
jiirnet2) och stAlpannans),
och unArr jag kom till a tt titta
nogare pA det, sA sAg jag med
Densen D, att de skulle passa
ackurat till min kvarn. Det
var rejilla don, och sorn iag
stod dilr och grundade pn
varfor de hade cederat det,
kom >molnaren i>, Adiel hette
han frnd6, bort till mig och
sporte vad jag tyckte om det,

och om jag inte visste nAgon
som tr6ngde till4) sfldana
greJ or.

>De t ar >la u inte fritt r,
sa' jag, >utan att jag kunde
nyttja det till min kvarno
rnen det kan komma an pfi
din begzirans) om det skall

1) kvarnhjulets axel (19).
2) lodrht axel som driver overstenen (3).
t) det lager vari l6ngjdrnet vilar (och som sAledes uppbzir stenen) (Zl).
4) behovde. '

u) vad du begdr.
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kutna bl,'i rt,dr?, ,sQbanskrjb
r4-t.

>>wa, de a,nbalciryer, sct,

ska ? e iycta bl r, d,ttrr t>, s (4,*

a%, >f a, h,c-br lioa-(,a bqra
et, bhr-pkcbrytt>, g, udom
liogT cgq s, stql,'purya ui-
sta haru nxce? sit') &,

lblitaz) soln hu 43 tA , s,

o??, niyatotlts ticrlas[ens) m,(e

tuq ss, gst son'L nila IA-
trart) pe,.

7 itgas , tce gta ? _rc , wa, dcb ry

st(n skuila bht pd,5alt

ta ri,ryara,) a mi kwr!:r1, fu,
bricla, cbf,ua kwa[ -r, hlda
ha,n, sg, ?rc bahoyda tnte

ierldra nut qnt rc71 bUat6)

s, sispUt?).

?ce urla fa;tq-;ce? i,uta

a i_sa mceJ d,ry7alcb,)an, scl ?ft

kunna bli nigon kopenskap
av det. I

uVa d det anbelangar, sA

skall jag inte bli dyr x, sa'

han, rfor hdr ligger det bara

och blir skdmt u, och utom
lAngjdrn och stAlpanna vi-
sade han mig useglet ul) och
lyktan2) som horde till. och

en niotums understen:l) med

tvA sA gott sorn nya gior-
dara) pA 

"

Jesus, tdnkte jag, vad den

stenen skulle bli passelig

till rinnare5) i min kvann, for
bredden , elva kl,arter, hade

ha n , sfl jag behovde in te

dndra nAgot annat an ogat6)

och rsegelspAret ut).

Jag ville forstir sig inte
visa mig angeldgen, sA jag

1) jfr sid. 13 rad 8 (4).
2) kugghjul av tra (22), som forr anvdndes i stzillet fcir drdaan, s'onr 6r

av jdrn.
3) den undre, fasta kvarnstenen (23)"
4) jdrnringar runt omkring kvarnstenarna for att skydda dessa..

s) overstenen (5) jfr sid. 12 rad 1"

6) det runda hAlet i kvarnstenarnas centrum (25).
?) en diametral fordjupning i civerstenen) vari ett par rzingar pa siglet

passar in och tr.,ingar stenen att folja med siglet runt.



-[,, 

u tas ? 0 u a, liga no,;1 dL] ,

at, spqt3 wel, han ua
bay r1rs f u".-Skr Oclat cr

st{n.

t7 8 >t, s iyar &% t >>rs$bau

(,at,-t mre da srimar, s,

?(e fa, kutntrlnt, ss, ska d,tc

I &-t f er hfc,rydra d,qlar , ct

de ska 1@ dCte ?&-dey
pe f Abat d,$kaatlha,rz) ta ldlita,
s, cbtgr,na ta an kdoagcbgs) ta

,>!ce har i,gat m,qd p0-

batt>, sr,?ar ycb, ,>?TLG% tru(r

G1?, fcbtlt g, att,d,qtar ual
yre.ir1ta ?e, s, del, fa-Qut
alrbta 1a nxrc? d,lu) ta

Sb tgasrut cbSa . >>

hura uL agad(ra, s&

-",1[e ?rc U ft-4t{r,, &,

d,A a{"1 at relltr,t r$aaraSdb"

n,&r Je si,r1a f\tl,e ltet1t,

nitta d,a,:rpu, s& biltl1a 1rc

nrb5ta,n cbglta psf) a,lG \,

25

r>lA t tes > jag var lika nojdr) ,

och sporte rzad han var
ubegdrs r> for skro te t och

s tenen.

uJan, sHger han, rkoper
du det med det usarnmern, och
jag fhr kontant, sir skall du
le det for hundra daler, och

dfl skall jag ddrtill giva dig pA

kopet uaskevalaru2) till lykta,
och zirnne till en kuggegflngu)
till r>stjdrnhjulet un). >

Uag har inget mot ko-
Ilet )i, sdger jag, Drnen mer
ein fenr och Attio daler vill
jag inte ge, och de fir du
cidrtill ge mig dagu) till
Kyn delsmdssa . D

H uru vi ackorderade, SA

slog jag till for nittio, och
det var ett riktigt rolrarekop"
nNAru jag usinna u korde hem

natten cldrpA, sA borjade jag

ndstan uf,nka pA uu) affilren,
i) liknojd, Iikgiltig. '

') trdstycken av ask pi lyktan, som sutto lodrdtt och tjrinstgjorde som
kuggar.

3) Aven stjzirnhjulets kuggar voro forr av tr6.
4) kugghjul (26) pi kr,'arnaxeln som driver d,rd,aan
5) anstind
6) ingra.



aii

ZO

f t;r ? ce tcbgta ? e huda a atlat
mcq pg, utlf;rltthed,ar, f a-Som

d,u, a{d hql ?@ utdant) hyba-

taliat at dr,slcdpslc!1n pa nqra
fuA hr'lt1ra, & sit ska

ad, ps dtln. lce hcld,a fa-

Ftq-; @? sonx u drylr,t o I e
a, a% S!1_raknot\ ta deu,

nxe??, kan en shhga sce? tQ-n
skief,og ps, dnt, ss, har
an nolt, hi-ta.-,tr.

tu &rogans) tcegta 1 @

hfit at q-te iqa icc sif,da-
n ) s at, hada l ce ndli:

f &t scitpas f U-q.,
ss, 1rc lcruna skc"t mq ae

daskqnslcfint, fa-,|,a on hd-
,e& lit &, ucbua son1, an

qn hqr, ss, st@r ?n dcpr

o%L at Art-Stgda-[4, a

da G tarhfuah pt'dya ma

hybatakat.

son'L d,u, u cel hdg1,ar , s t;lda

1 @ tu Qrogan ta hea,rlu) ,

at, ? @ Itk ta q hund,ru 6r

ti,,1a d,qlar fa-tl, fo, l3an

t) utom.
2) liten d6lig tjur.

') tviirig hzist.
o) torparen pi, hfu i Stenung Ostergird"

lcir jag trinkte jag hade vigat
mig pA vidlyftigheter, for sonr

du vet har jag utanl) hypo-
teket ett diskontslAn pfl niira
tre hundra, och sfint skall
ut pn dagen" Jag hade for-
stAr sig som vanligt en so

och en utjr-rreknart )2) till der.
men kan en sldnga sig till en

uskdllingu pn annat, si har
en unocku hfll till honom.

Tr,66ringenB) tfrnkte jag
haft ett flr till innan iag sfilde
honom, sfi hade iag r>nock t ,

f htt sipass for honom,
si iag kunde skilt mig vid
diskontslAnet, for de en har
sA lite t att viinda som en

annan har, sA stAr en ddr
onr ett oflr stoter till, och

det dr tillrricklig pliga med

hypo teket.
Som du vdl uhflgar>, sAlde

jagtvlflringen till uHedarn ua)

och jag fick tvA hundra och

tio daler for tionom, for han



u& skabr, brq ftinltad,, s,

ss, &d ta s, bln, at git
krag, dcbry sauc!.-s,on1, dlo-
hab bgana cetar m,r, bhqsa.

rtrdr,al a0, a% die,ganas

rQd,r k(r, fu-r1ar IG act,

strl s, batg,[a-n tx

skrula fOra hdttt, griepra, s&

sq-an, a,tr) nq,-|,a blrr,-pa

nr7-;e d,ua ska, sqda dlt-
clz), kan duo uit,pkq **1 ,

sa ska 7e kbry?a s, ?cel-

pa, fi me-t, &, d,ut mU

tr{r, at clcbtl, lUuan ua,

a@h ct, td.
%sr 1G hrutali,rua hada

f fl,i fratlt, u?,fkat sonx uela

il, s, f ri[-at sauat on tr(
uD,clar f ura mdger,t1tar, f o,
? @ rip ta totl,al', f u, ?@

uela ha r(1, uda qdoal, fa,
l3,an had,a onL h|l hqba nlma-
dthedar ?, si kwq%, sonl

? 
qtia harya-Sa lcbtwrcyld,r,,

s&, ?@ grd,rya at ha,n

kuma heta pq, s&, mi bka

liet s, sfid,a3).

27

var skzilig(a) bra funtad, och
sAg ut till att bli ett gott
krdk, den sflvdl som alli-
hop ungarna efter min bldsa.

Adiel var en deingandes

redig karl, for unAr,) jag var
stzid och betalte honom och
skulle kora hem greiorna,, sA

sa' han, attl) unAr u det blir sfl

nara sfl du skall sdtta opp
henne2), kan du varsko mig,
si skall jag kornma och hjel-
pa till med det, och du mi
tro att den uloven l> var
vd rd att fe .

uNfir u jag uzintelina u hade

f htt fram virket som ville
till, och f';Ltl det sfigat en tre
veckor fore midsommal') for

iag opp till Jordal, for jag
ville ha rAd utav Adiel, for
han hade en hel hoper nymo-

digheter i sin kvarn, som

gjorde henne sfi ulzittvundig>,
sA jag grundade alt han

kunde hitta pfi sA min blev
latt att usyta 13).

1) Obs" overgAngen frfrn indirekt till direkt anforing"

') ndmligen kvarnen.

') skota.
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>>1r&ttt s?,yar gdtal, >>d,a

ce iuta s&, g it s, ?a r ri
'i,t1a 

? co ha-pd,[ hura

cla @ balcb.Tat, cnce??, f rd,tltat-

dd,art), @tar strilarT @

? aq,, ska ? ce ko pta td*
d@?, f n-cl,& G de lida, mq-
Ir,!, s, dq lcan n|f,s, sun

'n'r,Ln, silda-t Qna,, cr,

dal @ d,a la mbgt ,pd,5aht

f t -4,6,1 det dlisa. >>

?La{-rl,a,I, tia b+e, kom
gdtal, q,, da aa., cena

?7?, ad,skekalsaz) at ? ce f dli,

It tt'ttt, f u-rl, ac/, ?% rilitt,
It,hf,syrs) L sc??,a, nc_bua. ta

at, bilna nxa ?aka
ll,an dtlc d,ierytata), s&, da

btra ho,lpara a hil eln, s,

siqa lh{a-n dltu)

ud,galisaln&) tr 4 kus a,[er ,

sd huo itlta sonx f urwd kuona

stgna r, bqglb7r). s, ,t,

1) ldngre fram.

') tur, Iycka.
3) overddngare, duktig karl; egentligen djzivul.
4) F'orddmningen (10) er gjord av trd med forstdrkningar alr sten.
;) hojde"
6) kvarnareln (19) som bar air,s?t!!,fr (18); jfr sid.23 not 1.

?) Om for mycket vatten samlar sig nedanfdr kvarnhiulet, stannar detta

t bqgllrg, offi det sitter for l6gt.

DJa,), sdger Adiel, rrdet

ar inte sA gott att ge rAd

irinan jag har sett huru
det dr beldgot, men uframAt-
6ter u1), efter slflttern zir

gjord, skall iag komma till
dig, for de ilr det liten ma-
ling, och de kan Nils) son

min, r>syta ri det ))ena D, och
de 6r det rla r> txest passeligt
for din del ocksi. u

rrNAr u den tiden blev, kom
Adiel, och det var i>dnda r>

en u tskickelse2) att j ag fick
honom, for det var en riktig
rhdllsyr D') i sina ndvar" Tiltr

att begynna med gjorde
han 

* 
olrr dHmmeto), sA det

blev hogre en hel aln, clch

>sinna D ldttade han opp5)

))vassaxeln u6) tre kvarter.,
s6 hon inte som forut kunde
stanna i bakflod.?) Och i



st:lt f a, an hada a?L uhgaL)

ta & lrbfaz)-na nto

f ur, sq, sieda hon 6u, a%

skrt4uas) s, onL nboala),

som, a% kutna lhta-na
rna, bad,a blt, s, ruDrau).

pe da. gd,ryha, u[sat sad,

myisba?-16) ps, ?na, sia,
rno% cetar 13 un hado cendrat

lhtau aylntz ), k utno -,n
hq-n rbt frd,ryt,, e, da

ce m6t hcbndr,ara.

som, kwr'_et1a @ brc,t lid,a,

ss, blr'o trd,1ta8) b\d,a brdt
g, kral,o), s& a??, f uk

u,ltr, lla oryt nxa s, b@r;a

d-plsa,naro) lrs mt ub-

hqlsattl); rnce% qd,nl uesta

r& lno d?, fa, fian ?aha
??L lcbq*z) r,, gilyuat, & sreda

1) ett slags kil.

29

stdllet for en hade en vdggel)
till att latta2) henne med
forr, sA >sdtte n han in en

uskruve ,)r) och en nyckela),
som en kunde latta henne
med, bAde oppe och neres) .

Pe de t gamla viset satt
un-rjblsluren,)u) pfl ena sidan,
men efter han hade zindrat
uldtteverket ,>t), kunde en

ha honorn rzitt fram, och det
ar mycket hdndigare.

Sorn krrarnen iir bra liten,
sfi blev trappans) bAde brant
och krapp'), sfl en fick
alltid lida ont med att bdra
opp pAsarn a,r) frfl n rn j ol-
huset',); men Adiel visste
rAd med det, for han gjorde
en ldnr12) i golrret, och satte

2) hoja den ovre stenen for att fA grovre mjol.
3) lh{askrllaan (17) varmed man hojer eller sdnker overstenen.
4) skruvnyckel till lhtaskra'taan.
5) i rnjolhuset (29)" \

6) rdnna som for mjolet frin stenarna ned i mjolfiuset (30). :

7) apparaten att latta stenen med"
8) trappan ned till mjolhuset (31).
e) trflng, smal.

'o) shckarna med det ftirdiga mjolet"

") det nedre rummet i kvarnen (29).

") lucka (32).
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dlt at lid,at ui,ytaspal. Tamta
ugL), s& nfi, kan a% nxa

mdbtnhed ui,r1a dp om, d,a

aq, sat ti?a prut_o.

r, da gd,ryha, dietltat aa,

i'tlta nxer GnL dt stibgtrz),

ct lidat deo, ss, ae suqra

f triinlos) rak tnta

stibA-te , utda ugnt

ra'n ryuar, c{ aa sa[na
t\tiela aa, d,a li,fsfffu,t
da av?, nd,tetd afr, tudgan

s, gs, dd ps, dhnlat. nxe%

han Toha tu& stibOrr

?., stirlt.
>>1@ttt sL?ar big4at, >h.Yra

uri,.-,da? skd,cla d,a inta
a uloka a ucbtga,a)? tsr,t"-

rla tnta d,n sonx rd,ntlta

l?,er 1, slr$gat c( kom'tictlar

? ?ol'rt? D

D? A d'u, da u(t,-da, s,

da g tr{ ryr ar 1 ce illar . d,a

ae, la nxcc se, c/t iua

f q,-q,A , aa sgnhosta'

') bredvid.
2) dammlucka som

(33).
3) di det dr mycket
4) en gAng.

opp ett Iitet rrindspel jdnrte
vidl), sfl nu kan en med
maklighet vinda opp om det
var si tio pund.

I det gamla ddmmet var
inte mer dn ett >stigbord 12),

och Ii tet det, sA vid svflra
rflommen 13) >rack u inte
ustigbordet* till, utan vattnet
rann over, och vid sfldana
tillfzillen var det Iivsfarligt
de en na ttetid \rar tvungen
att gA ut pA ddmmet. Men

han gjorde tvfl >stigbord r>

i stdllet"
)J a r>, sdger Bernhard, uhurtt

var det? Skedde det inte
en olycka en irvdnda ua). Var
det inte en som ramlade

ner i r>sliket u och kom under

hjulet? u

DJo du, det var det, och

det glommer )ag aldrig. Det
var, IAt mig Se, flret innan
far udode u, vid senhoste-

for mycket vatten i dammenoppnas nilr det blir

vatten i fln.



t|_cr. t,a, hada skaliat mcel
ta iiilauul n1,@ at lus
spd,ry,amr!,k, som, ?fi skucla

sielyya ta tiybergp, ft*Sont,
d,uc agd fef,.-an altr, y?,a?L

skcblog mdr ps, ?,Ltnt r,tta
hr,tryt,. f tl, had,a r rlgat ta
€t kkQnatL) nd,?!t;6 pct, da,n

Qna strd,liapa{an2), s& han
ail, @na f QloB), a da
da som, ad,rlh,t aa dr.bu, tia
@ m,$n mhlar, s& ltada

han mdr,tat skalra cbtar/,_--\
skd,Jtarl;-ultrad,o) ta &,,

s!1_ia-t, nle,rLas ?@

ua, ucbl.:. tyOt una-tl,!
d,clra bka d,a at s u dat

hi,5kalrt r hgb iJtru), I &
stib Ot swrgr[a6) ,itqta,

std,ryas7) om a,yb l elra
nat bfutana\) ?, mq-
lnga. cbrla som, ?G

i) k16mt.

') pekfingern.
3) orkeslos, oduglig till arbete.
4) fr6n skd,.fta2,S, hemmansdel i Stenung VristergArd.
u) regnskur; ihAllande, hziftigt regnvdder.
6) Tillrrickligt vatten rann ej ut genom stibot, utan svdmmade over

ddmmet.

') isynnerhet.
8) uppehill; ifr & ktamad, eftermiddagsmAl.

3l

tiden. Far hade skickat mig
till [Jddevalla med ett lass
spannemfll, som jag skulle
szilja till Thorburns, for som
du rret fick en alltid nflgorr
uskdllingu merpA pundet utav
honom. Far hade rAkat till
att rklenat ul) nageln pA den
ene i>slickepotten i>2), si han
var xinda ,r >falli or), och de
ilet som vanligt vid den tiden
ar mycken mdlder, Sfi hade
han :,rrnflttatt skicka efter

Skafterns-AIfreda) till att
rsyta u det, umdnnas D jag
var >vdck r>. Just under de

dagarna blev det ett sAdant
hiskeligt ))regnbal u5), sA

r>stigbordet,r svdljd.o) inte,
ustannes ri) om en gjorde
nAgot ))ok tande ,r8) i ma-
lingen. ))Anda ,> som jag



3i2

koma-[abtlgaS L kwcbl-

L"gu fran mL sticgrgsa,

& SbQ,a yoryom pqtan,
lcomar I c/,-Som of slcid"

ud, lrs bisl,'ayatL), &, n&r

ftun blnr aclrz) mce?, rQbur

han: >>kdm, d,a @ nB*
ti"Statl, 't, kw@t1a. >

?re Scbryda fctr, at 1G

aD,tta , &t %g,r 13,ary, spr citg ,

s s, u a-da I c/ra, &, f cgka . ta

kYtg bq1-rl,a, a,-rnY

lid,a pq, uL ste iute ps,

bao7). 1@ sprrtg 6tt L kwrS-

\a, nl,(e% aa, inta krilta)
ta s, bh ur4-t2tt som,

aa, 't, ulay, elar %Ba,

uloka. ?@ tbta nolc

at ri,ryay rEQ,a sce,l at

! ryagr .r1n, rne% d,ti, r,tli'ta,

? e, ivlta cbtar. f 6lr hada

nxa A uiega sprogat

rh7 &d ps, dhtltat, a dcer

Da, sonL udlnalot sl'i,brata

ct gclfi, s, ugnt f l,'t'

1) liten, oppen forstuga.

') varse.
s) vi drojde inte, vHntade inte"

') inte i stfind.

konrmer utillbakersr i >kvhl-
lingen> frf,n min stadsresa)

och korde genom portett,
kommer f ar som ett skott
ut frAn bislagetl), och unfir >

han blir uvar r>2) mig, ropar
han: ))Kom, det ar nfigot
tillstflnd i kvarnen. ))

J ag kan de far, och jag

visste, att unfrrr han sprang)

sA var clet fara e fdrde. Till
kvarnen bar det, och mA

lita pn vi stod inte pfi

buden3).Jag sprang in i kvar-
nen., men var inte kroppa)

till att bli DVarD nAgot som

var i olag, eller nAgon

olycka" J ag tyckte nog

att rinnaren rorde sig ett
))ynnegryn )), men det aktade
jag inte eiter. Far hade

med en >vrinda > sprunget

rdtt ut pA ddmmet, och ddr

var som vaneligt uslippritteu

och galet, och rrattnet r>flom-



tll cL rguar dhmat. hdl,.-

*lt uti-Qa, s, fgl-rst$r
nq,r l ce ltom d,id e, glr't1na

%eranxot sti fan aa ud,S-

? ?"t*, i,t1ta lctttn-an titl,,a
tA a?L g%, fa, u(tnt

f a par g, drirry ar , nx @rL I &,

ucbaar f u-Sey kwekt dr\r,

s, sltU-ng-pfcbrltat ), I&
ud,g? At, rUil,a sc? at tit
gn it{anaz) amhlarnd,d,.

si,r1a pQgar ft,an ad, ud,o-

7tut,fi-r:, sg, !cu sprcbg
dId,, s, mhla ud,5l-?a{

ct s#[an stab at mht]-
aslcahuqa djr, nx@l?, h,lla

slcr {[ens) siJd i,uktr cbryt d,

L,[07?,ar 1W+, g, uclnt

su:c1lra, agua-r1. da

aa, alfrad, sonx lq d,cer.

? rc ste d,cer ce,yla, hdtl-

f elln, nx@71 d,lar hada ?ft
se,t la-pa ku:ali ?, ahtlLge
sonl, dq. 6ru r, kw@rya ,Og

hon s, aL(, ada Wcbru ps, at
nfisana nxce a 6lis s, a

7b;fcbg. fiAt fapolita a?,

1) dammluckan (9)
2) ryck, obetydlighet"

') kroppen.
a
J
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made > over ddmmet. Halv-
nrorkt var det, och far stAr
unflr,> jag kom dit och glanade
ner emot storten vid vass-
hjulet. Inte kunde en tala
till en annan, for vattnet
forsar och >dunnar))) men sfi

vdnder far sig kvickt orTl

och slAr ner stdmmetr), Si
vassh jr-rlet rorde sig ett Iitet
Dgnutternd. rr) >enrellumf,t i>.

>Sinna )) pekar han At vass-
Ir julet till, si jag sprang
dit, och rnellan vasshjulet
och storten stack ett mdn-
niskohurrud opp, men hela
r>skrotten us) satt inkldrnd
under l-r j uiet, och vattnet
>skvalade l> over honom" Det
var Alfred som Iflg dilr.

Jag stod ddr rrzinda u hand-
falien, men aldrig hade jag
sett far si kvick i vdndingen
som de" In i kvarnen rok
han och ver ute igen pA ett
nysande rned en yx och en
jdrnstAng" Fdrst forsokte o,i
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drq, alfrad, ft u5, nx@?L

hon sqd sont, ?, bcbyyet, g,

si,Ua thgta ur, spqga

?afr bdl.e.gas, nxo% d&

ae, l'tga oy$l,r,t" dq tctg l,l,
rq, hoqda q at hq*

fgtl skaT4ltar, s, d&, f a[:

ar, rbatal'i,tla li5 o%,

tn@?L d,a had,a t{,lt a g O

sttict! , I u -tl,a a% ska slt!rya
s&1 ralittt, ss, f\,Qha,rr) rn
n ceqtan so?n uAFt,.

?.r tritda haru ac,t, dA,

f a, hon riQa tnta U,
da ur, cilltaliua f ali: 6t'1,

a1L, g, b tt at r c-tn 'bt -
rlcsa g, mtit,t-o p&-'n 

"

lnlenl ruQf n1,1, ) 9on'b qltt

aa, basdtlt, sceta rucbl op

ta pri{a ps, tityat,

sonl, Da, ata fi,rlafutyk cq,

ktiovta b\da dt ct, ant.

ng,r rner ltom rc a,)

s /,4, ht,t , 1,na, rner t a, t at

(ih f i -S a:7: ',>? G s Ar htra
da cb ta i,,1a[, & da s01%

trcbgar mcbgtz) slta ? G bOda

li,1t,'> (s ss' sk,ritla

') fumlar.
:) [r nodvdndigast"

dra Alfred till oss, men
han satt soil i berget, och

usinna > tdnkte vi spaka
hjulet baklzinges ) men det
var lika ogorligt. De tog far
och >huggde u av ett halvt
t jog skovlar, och da fick
vi uzin telina > loss honom,
men det hade tagit en god
stund, for dA en skall skynda
sig riktigt, sA ufepplar )r) en

n:is tan som vrirst.

Jag trodde han var dod,
for han rorde inte en led,

de rri udntelina u fick in

honoffi, och blodet ran n ur
ndsa och nrund pA honcm 

"

Men mor min, som alltid
var besin t, satte ivdg opp
till uProtta n pf, u'lorret u,

som var utav finnefolk och

kunde bAde ett och annat.
uNf,r D mor kom till henne,

sa' hon innan mor fefi ett
ord for sig: uJ ag ser h uru

det dr till edert, och det som

trdnger mest2) skall jag bota
forst.r> Och sA skvndade



Ii,ut, s re? b8 [ [a gr r4uat) a
ucbrgda brdryyn-bt\ op &

n|r, cq, sg, mbntlia huo

rLUt fa-;q skiplr" saucbtld,a

huc s@? ta rner n1,?, s,

ser, at D%W stipa blr7t,
ss, nW, ce da uh;;[a quar,

cd azr iruta bd"gany), f u,
/3,a,n lcdrya-Sey .D

brg bl,'e alfred, o1cbru, nl(tn
lcbg ti tag da, mce% hacla

ivtta pri{a bdt s& nqra,
g, ltiltryat-ila h'u, lcitrya,

s&, ltad,a haru Qlar g&t

L!oganx-at. t>

oh{, h?,0 solar

b@tpt, t>?a d,a fiAt
mgt kivstr,-t(, s, dr,

fi,ryana , dt koiorua nxQt,

tnen hlra kom da t6 at

Toltanas lq rsa, f g-c[r,n,

ui,gta at M tnta stc rcb-

ru r, kw _ht1a? >

DI q, d,ut, da a ct, nat
basywlr,t rna dd,"

skd,fteryS tr,lfrad, hada ast

') den oppna spisen.

') stdllning av jdrn att stdlla

') rzidd.
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hon sig bort till gruvanl) och
rrdnde brandjzirnetr) opp och
ner, och sA mumlade hon
nAgot for sig sjdlv. Sa vzinde
hon sig till mor min och
sa' att Dnu stoppade blodet,
sA nu ar det vdrsta over,
och var inte ribangen ,)r), for
han kommer sig. I

Bra blev Alfred igen, rnen
Iflng tid tog det, men hade
inte Protta bott sA nara,
och kunnat det hon kunde,
sA hade han aldrig ghtt ige-
norn det. >

nHum, hum u, sdger

Bernhard, Dia det finns
mycket konstigt till, och de
linnarna, de kunde mycket,
men huru kom det till att
J ohannes Larsson , f ar d in ,

visste att det inte stod ratt
till i kvarnen? I

uJ a du, det var nigo t
besynnerligt med det"

Skafterns-Alfred hade varit

kokkiirl pi, trefot.
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i, t)a ct, ,! t blitarn qd,t) , s,

hada ge,t yud kw@,rga s,

skuila sbi-ogz). d,a aLL tnta

lrdt ud,a d,a smqmeha,

1, fq,p dq,hba fdgar, sctt, l3,an

had,a hdlat s@f) a shing

1, bQtrbiegkan, s, han lq
sspa[ d,@roga r, hi]-

slroqtri+a, s&, ua-da
cbtta som, vLB% hada

reba-tQ-n: >slt!1rya

dre,? st stcbryta) , 7 ohaylas ;

ct ud,g, gd,tgtalt Scbryda

ha,n d,cbtt, r{gta, ss, d,a afr,

tnta lqnt s, tQua ata-c[,e

b it. t>

Dn'I,g,% dgo r>, sl1,ar

bcprpt, t>?@ hUQa noli
dat, 1@ ail, lid,en utd,g d,an

gd,ryt lrar), at f U, 't tia skutla

fu srn&, tdtlttag o$a-Q,t

kcllar, lt,a hslts ft Da

i,,Jat"

D! cl d,ut , nxce '/L s 6 t bETa

atL tnto tfffr,u, fu-|1:, ska

inne och atit uokteniat >r), och

hade gatt nerfit kvarnen och

skulle sli til12) . Det var inte
fritt utan det smflmolade
i fars dflliga finger, SA han

hade >haliat sig>u) en stund
i bordbdnken, och han lflg
usfl rrulet dziringa > i halr,-
slumringen, sfl var det

r>dnda I som nflgon hade

ropat tiII hononr: i>Skynda

dig ocl-r stdmmo), Johannes u;

och utav gamrnalt kdnde

han den rosten, sfl det var
inte lont att tova efter Cet

budet.

uMin det >, siiger

Bernhard, ,>iag horde >nock>

da jag var liten utav cien

gamle5), att forr i tiden skulle

de snri, tonitegubbar cle

kaltrar, ha hfrllits till vicl

e dert. i>

DJ a du, men

en inte tala cffi,

sint borde

for det skall

1) mellanmil pi eftermiddagen; jfr sid. 31 rad 21.

') shtta kvarnen i gAng"
3) lutat sig, lagt sig"
4) fdil ner sthmmet (9), stoppa kvarnen"

') farfar eller morfar, jfr dt, gc\t1tl1g'farfordtdrarna eller morforaldrarn:r



!e, Qtqtr, lncen da kwu{ar,

f a, ? ce f a-qok Q,kar n,b'ct,

n*ta c/, dom. wa, da ua
aed 1re iryte, rn@n m6U, t,t, ct

hcts f q, s, lcbgt d,i_e[ebq,-

gap had,a d,a get dom urlh r,

hceryar, cx Qla hade dt sir,t1t-
trat ddlitr,t ps, pD,gtabgn,

(9r, t _!,?L act ma-rlom.
%qr &, wd,t1t sonx sthta

dy d,rcn fi;t" lcw@rga hc!:r,

aAd 1@ itgta, nx@??, at krc1n

hby,ara her bp*r i,g ha-p[Qt
o ld,a f 7 cprkalakw q 4L),

f a-rl,cer ce mhrka cetar a,

cbry,ut, g, aa Qna sia g,-

& le,qar bYda quar s,

ilryap[(tLana sonx ust {-
a,. do @ locl,a ad,s,

grqbayyz), a tutrap[en

@ ittta tri,ryhogan a?L gcbg,

t,"(da, fu hl,-lulit 6ry, a??,

sadan do had,a f*r:t an.

da ual siya, b4o cx

rh.flar haile dr, lLc md,ta,t

hbga, rnce% dA aa, oksa
dlt.

37

ge otur, men det kvi ttar,
for j ag f hr uock aldrig n6gon
nvtta av dem" Vad det var
vet jag inte, rnen min far och
han s far och l6ngt >ddrtillba-
kers> hade det ghtt dem vdl i
lrdnder, och alla hade de sam-
lat duktigt pA kistebottnen,
och turen var med dem.

uNAru och vent som usdtte*
opp den forsta kvarnen hdr,
vet jag inte, men ett grand
hogre hdr oppikring har stett
en liten >fjdrkallekvarn ,,r) ,

for ddr Hr mdrke efter henne
6nnu och vid ena sidan av

henne Iigger bide over- och
understenarna som varit i

henne. lle ar gjorda utav
grAber E') , och un derstenen

dr inte trindhuggen en gAng,

utan de har lagt in honom
sAdan de hade funnit ho-
nom. Det viil sdga, oga och

rdfflor trade de ju mAst

hugga ) men det var ocksfl

allt.

1) enkel vattenkvarn med lodrdtt stflende axel utan utvilxling, forsedd
med snett stiillda skovlar.

2) grAsten"
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a f 7 rgrltalah.uclr1 kru -

%a 
? 
Lo i,ryta ? Ara G,na, s &,

mAt my7lr, nxcen a% ugd

aah, de aq frd,liara @yL ta

g, %LQ,+a, pg, hd,gkw@ryp\.r>

t>ds, cu i a rclctr,t gd,-

clzal7 wi,inaraskie lit t>, s?,?ar

br!ryat.

,>?a d?- mB d,tt t,fu,iA,
da aal si1a, hel"rgan')
\r,a-f,a ait da huua-

s rlgli't a, nl.,ccn kus i1r4a h,ar

al.t ast a gA st$a.

a% skuila l,a iryta tr ry pe
sit_ ?, di"Oa tir, nx&%

Itiinstr,t ar;r-da mri:-t 1,

dr, gd,qr,lras ti, f u 
-[tOr?,

f acl,a mrn-dom 1, alrtr,g,

s, itlar bahiada dr ba-

S*rytra sce? fu-rgut. o?yl

tnta qnt sq, hetuta,r ? @

da ?ce aa, lidan &, Dct

nxco f ar r, kus _drp, om n&-
d,ara, ss, fram pq, ieta\ata
uela o% ?i,c,yla, lqra t(,
n&,r kw@,rp ddryohor)

En rfjzirkallekvarn D kun-
de ju inte gora udnda u sfr

mycket mjol) men en vet
vdl, det var frackare dn till
att mala pf, handkvarnenl).u

i>Dfi dr I en riktigt gam-
mal molnaresldkt r, siiger

Bern hard.

)J a det mi du lita pe ,

det r,,ilI sdga,fjdrdingenz)
har r>la ir varit det huvud-
sakliga, men kvarnen har
allt varit en god >stodari.

En skulle r>la u inte tro pn

sAnt i dessa tider, rnen

konstigt var det med det i
de gamles tid, for turen

fol jde med dem i all ting,
och aldrig behovde de be-

kymra sig for nigot " Om

inte annat sf; uhigar D iag
de jag var liten och var
med far i krrarnen om nHt-

terna, sfi fram pi efternatten
ville en gdrna lura till.
unAr i> kvarnen udumlade u3)

1) enkel kvarn med tvi smA stenar; i den ovre av dessa fanns en trd-
tapp, varmed man vred stenen runt for hand"

') ett fjdrdedels hemman.
3) dina, dovt bullra.



(cl, 
? ali,, cl, a% ittta hada

.vl,ut fd-Sret cJ%t cen byda

tirasteliar') r, ll sa-

mieyaz), ss, %gr u?, hacla

strc:t kabas) ftitl s, stalt
crlt 1, st1, sonx da skthf,a

urgra, sq, skietta f(l-pl.dliu,
(tt, s&, lq ut as bcbga

tur& ps, stin1tat, ft-rl,a
Osa sg, aAt e, git
fira stenana. da sti'e

illar f 4l utda han bl'a
ucbl t d,g, da act r, skfn,
& sig-a[ ud-da fo,
lr/, has dksq,.

A uhaa, ?ce lq der,
c{ 1 y St lt ada u alinat dJ, ,

ss, sd ?rc gr(nta) an lodan

gr q, g dba sonx kom f rat1t,

bulome kAba s,

r agta I q, r, skcbqat. det o%

@ lidan, ce a% ittta sa, kauclt,

ss, ?@ ?ela at lr,dat rO-

bana, nl,en fa, ldta m(E?

r, dyman g, sq, ?G ska

aera, fiSt orn ?@ uel ur'g,lr

39

och gick, och en inte hade
nflgot for sig annat dn byta
irtorvestickor u1) i *lyse-
mrirren u2), sfi unflr * vi hade
slagit kupan3) full och stallt
allt i stod ) som det skulle
vara, sfl sldckte far stickan.
och sA lade vi oss bzigge

tvA pA nstommet D, for det
osade si varmt och gott
ifri stenarna. Det slog

aldrig fel utan han blev
vdckt da det var i skon,
och risi vulet r> var det for
far hans ocksa.

En uvdnda u jag lAg dziro

och just lrade vaknat opp,
si sfig jag granta) en liten
gra gubbe som kom fram
i>bortom med n kupan och

riste f ar i skdgget. Da en

ilr liten, dr en inte sfi kavat,
sA jag gjorde ett litet ro-
pande, men far fa ttade mig
i armen och sade jag skall
vara tyst om jag vill r,dl

') for belysning av kvarnen.

') jelrnsteillning att sdtta lvsestickorna i; 6ven kaliad sti,liasrt:TLy,
3) ddr man slAr sdden till malning (34); jfr sid. 13 not 8.

') noggrant, tydligt"
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h{l -t , s, at tr a Qler orl

?ce fak se nfi tak kniOta
at dt{.

tdlyyatl) ?, m7 llfit q1sat ce

uta gr6ua igaplragkar, s,

dA td,lt'yat hr,ar li,qat sowl da

@ hu, r, d,O,tla dd, hrla
sl,na dcen fipta kwig,rya

kom tA, q, d,A telrTat sa,

b\d,a fq, rnr,'/L & do gd,ryha

f urc h(u2t,, at a7?, tnta fak
rgra, fn--rl,a lak hgry d,tr
kw(:rp,, a ?@ ued i,get,

nx@% una-d,e* te!1at ha-(,t
?, n1,(, sh cbltt L dla tir s rc:t

wid gryd r, at tre'k orn lab-
qfta, s, at grqd,an her
ust uhlt, ps, tr,l,tradq,n
har iuta khaliat GrbIL, ss, a%

a|d knapt wq, an slca trw.

se sE., nic @ ue.st ar-lnt

slnht, ?rL(E??, cetar Loa, ! ce kan

hira, sq, ad,aaf,"r) @te_

r|an si,gta plson diu,, s&, da

lal,t @na brq ohqb ln?

aqnt s, mqlt'tga.t>

1) golvet.

') sdden dr slut.

ha det, och att jag aldrig orn

jag fick se nigot fick knysta
e tt ord.

DTiljet u1) i mjolhuset ar
u tav gro\ra ekplankor, och

det tiljet har legat som det
dr dn i denna dag, anda

rlsitrna )i den forsta kvarnen
kom till, och det tiljet sade

bide far min och de gamla

fore honom , att en inte fick
rora, for dA gick turen udur i>

kvarnen, och ja1 vet inget,
men under det tiljet har de

i min slekt i alla tider ushtt ri

vit grot i ett trAg om jrl-
aftonen, och att groten har

vari t r>vdck r> pfi juldagen

har inte klickat dnnu, sA en

vet knappt vad en skall tro.
Se sA, nu ar visst vattnet

slut) men efter vad iag katn

hora, sfl dr det i skon2) efter

den sista pAsen din, sfl det

gick udnda u bra ihop med

rrattnet och malingen. ))



Fiirtec,kning iiver kvarnens delar (se fol jande

ll6rsta girngeu

N r .tH3il"'lJlu
1 . rinnaren ri,t1at1 12, 1 .

Z. trdbussen trdbrl5an,bft5an12, 4.
3. lnng jdrnet ldt,g1 @)Lt 1 3, 23 

"

4. seglet sfi,s1t 13, 8.
5. kvarnebanken lcurprlabtLtlkan 14 , I 5 .

6. stommet stir\oat 13, 14"
7 . kuphzisten kfitbhcb5tan I 3, 1 5.
8. tullebingen fii[abiHan 14, 27.
9. stdrnmet $hrytat 33, 9.

1 0. ddmmet clhryat 19, 3.
ll.slAket st'@gat 19, 11"
12. storten stX[an 19, 11.
1 3. vindsked ui,UskC 1 9, ' 

I B.
14. vasshjulsringar ud,S? usr iga I 9, Z0 .

1 5. vasshjulsarmar -6y'nr,ar 2A ,, 2.
i 6. skovlar skir!4,t;2y 20 , 3 ,

\7 . ldtteskruv lie[askrqu 22, 23.
1 8. vasshiulet ud,g1 r4,t, 22 , I 9.
19. kvarnaxel kusrg,ryr"r,fusat 23, I .

2l " stilpannari stqkpurya, 23, 7 .

22. dreven drd,aan 24, 23 .

23 . understenen it,t1a;(gtu, 24, 10.
25 . ogat byrit" 

" - 24, 18.
26 , stjdrnh julet sk, 1t77 r,1t, 25 , 12.
27 . dynestocken dllnastolian
28. dynan cl!1na
29 . m jolhuset niy gtllt_Lsat 29 , I 8.
30. mjolsluren nt4lslrqt1 29, 8.
31 trappan trd,pa 2g , 14 

"

32. ldmmen lcbrytan 29, 20 
"

33. stigbord silbqh 30, 6.
34. kupan fr,-ilba 39. 5.

1l

f igurer).

Ir'inns prl fig"

I, III.
I, III"
I, III, IV.
I, III.
I, II"
I, II, III"
I, II.
II.
II, V.
I, II.
II, V.
II, V.
I.
I, II, V.
V.
I, II, (V) .

III, IV.
I, II, V.
I, II, III,

IV, V.
I, III, IV"
I, III, IV.
I, III"
II, III.
I, III, IV.
III, IV.
III, IV.
I, III, IV.
I.
I, II.
II.
I, II.
I, II.
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Fig. I I I. Sektion av m jolhuset.

PIan av mjolhuset.
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Irig. V. Kvarnhiulet sett frin sidan.





Namn pf, fiskar och fflglar i Fiallbacka
sktrgird.

Av Sylue Larsson"

,\latcrialet till forcliggande Lrppsats Ar hopbragt under iuni och iuli mi-
nader 1926. f)et omrAde inom vilket jag utfort mina undersokningar, zir

den skdrg6rd som tillhor Fjrillbacka forsamling inom Kville socken, Bohus-

ldn.

Under mina uppteckningar har jag anlitat flera olika medcielare, alla till
),rket fiskare. Aven sjeilv ar jag fortrogen med mAlet, dh iag har mitt hem

i dessa trakter och de flesta somrar vistats ddr, omstdndigheter som valit
mig till god hjrilp vid upptecknandet"

Hosten 1926 bearbetade jae det hopbragta materialet till en uppsats,

som ventilerades vid proseminarieovningarna i nordiska sprAk vid Gote-

horgs Hogskola" -sedermera har jag under prof. Lindroths ledning omar-

betat den till foreliggande framstdllning.

Namnen dro upptecknade med landsm6lsalfabet. I de fall ddr trans-

skriptionen av de med landsmAlsalfabet upptecknade namnen kommer att
-skilja sig frAn rikssprAksbendmningen, har iag dven angivit denna"

Det har ej ingAtt i min uppgift att etymologisera namnen. Bara en eller

annan anmzirkning av sidant slag meddelas" De undersokningsomrAdet

ligger i ndrheten av Norge, och d 

^ 
jag funnit att nedan anforda dialektala

bendmningar ratt ofta ha motsvarigheter pA norskt omrAde, har jag emel-

Iertid ansett det vara av intresse att i dessa fall angiva dven det norska

namnet.

Foreliggande uppsats dr icke en redogorelse for absolut all a namn pA

fiskar och fhglar i Fiiillbacka skdrgArd" En undersokning som fullstdndigt

uttomde 6mnet, torde utom ingAende biologiska kunskaper 6ven krdva av-

sevdrd tid. Jag hoppas emellertid att denna framst6llning dock upptager



4B

de flesta fisk- och figelnamn som i m6let finnas kvar hos den nu levande

dldre generationen ay skdrgflrdsbor" Jag rrill i det sammanhanget an-

mdrka, att det i allmdnhet endast dr de vanligare arterna, sofll befolkningen

kdnner tilt och har namn pa. Sdllsyntare arter forvdxlas ofta.

Prof" Jzigerskiold har godhetsfullt ldst igenom uppsatsen och meddelat

mig sina anmdrkningar. Utom till honom stir jag i tacksamhetsskuld for

itskilliga pfipekanden tiil dr O. Nybelin och seminarieldrare S. Stubelius.

I. Fiskar.

S jzilva ordet fisk f e5lc anvdndes av fiskarbefolkningen
om alla fiskarter med undantag av sill. Flur rndrkviirdigt
det :in kan tyckas, iir clet narnligen ytterst sdllan som ntan

hor en skdrgArdsbo i Fjdllbacka sk:irgf,rd altvanda bertzim-

ninge n f islc niir det ar fraga orn sill. E,nahanda ar forhAl-

Ian det i hela Bohuslzin.

Det ar lAngt ifrfln alla f iskens delar och or-
g a n som fiskarbefolkningeir kzinner vid nan-tll. Huvud-
sakligen ar det de yttre) mest i ogonen fallande och de

storsta inre organen , pe vilka man har benzimrrin gar.

Det slemlager som betdcker fiskkroppen, kallas slenl

sl'iryr. De hos benfiskarna i lAderhuden liggattde fjcillen ha

benarnninge n floss f 1'ti5. Exempel pfl sammansiittningar nred

ftdss som sista sammansettningsled 6ro makrill./oss mr).l;rel-

f 
t,'r',5 , sillefloss si,l-afbd5 " Lciderhuden kallas skinn .t)'r,.!. Av

narnn pA de olika fenorna har jag tlpptecknat ryggfena

rlfllctla, bukfena btaglirya," Runtp ro'm,p ar namnet pfi stjart-
fenan jdrnte bakre delen av fisken. Nzir i rnilet talas om

fenor i allmdnhet, utan att det alrges vilket slag de ifrflga-

varande tiilhora, zir lena fi,rya, det \,'aniiga ordet.
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Oga uitalas i milet itpa"

Fiskens mun mu,tl kallas ofta dven gap g(lb.

Benfrmniilgar pA olika matsnrilltningsorgan dro: ma.ge

'mi4s'a ordet magscick mriutsreti forekommer ocksA )

leuer ld,;ar , gallebldsa gd,lablr dsa , tarm ta,rnr, , cind.etarm ,gna-
tt'n'nt. Analoppningen har den egendomliga bendmningen
" sandgall s qngirl 

"

Gcilen hos fisken kallas ga(r)n gqr2,, och den simbtdsa som
forekommer hos de flesta fiskar , luftebldsa tbftebti etsa.

Blod bl'q (neutr.) bloddder btrQqr, hjcirta futa, dro de be-
ndmningar iag upptecknat pA organ tillhorande blodkrirls-
sys temet.

Rom har namnen "rogn r(tu??, och baffe bd./b, mjdlke heter
m|iIka. Med ett gemensamt namn kallas rom och mjolke
for 'i'inmat dry,mqd, eller 'kinmcite i,u,mrpda. Det vanliga nam-
net pf, njure ar nyra ni1ra, fl.

Kollektiva namn pfi indlvorna aro ,rsdg sil,w, ,i,rcins ?,ens)
't'rcinsk rrtnslt och 'i'gorr (,,, gdr) g 0r-. .

Familjen Marulkar (Lophiidre).
Marulken (Lophius piseatoris) kallas iiven av sk6rgArds-

befolkningen for marulke ,nri4ru,il1ka (svagt mask"); emellertid
har jag 6ven upptecknat haysulke hhtst,ilka som namn pfl
denna fisk, vilket i rikssprAket ar namnet pA den till fam.
Cottidre horande fisken Artediellis uncinatus " Denna se-
nare fisk har jag ej pAtrdffat inom omrAdet.

Familjen Lappfiskar (Lubrid*).
Berggylta bicrl'y[ta, 'bergsnultra' (Labrus berggylta) dr

den storsta arten av det till denna familj horande berggylte-
4
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slciktet I Norge anvdndes likaledes namnet berggyll ont

samma fisk.
Bldstdl btrttstcttr dr i milet namnet pfl hanfisken bldsnultra

(Labrus ossifragus). Namnet Hr foranlett av de stAlblA-

fdrgade, bandlika teckningar som genomdraga den annars

gronsv arta hudfdrgen. Honan, som vanligen ar mindre,
kallas rodncibba rEnrbQa; hennes fdrg ar ndmligen rod.

Bergstubb b(gStu,Q ar namnet pi stensnultran (Ctenolabrus
suillus)" Jfr under Fam. Smorbultar nedan.

Familj en Makrillfiskar (Sconlbrid*).
frIakrill rn,itl;rel (Scomber scombrus) har olika namn dels

efter storlek och Aldersstadium, dels efter fflngstsdtt.
Den stora, pe sensommaren f6ngade makrillen kallas

fetmakrill fld,ma,lirel. Den mindre, tidigare pfl hret fflngade

men dock t6mligen feta fisken har bendmnin garna kulte-

makrill kitltarndl'rel, kulting kit,[te'g och kult kui.t, vilket se-

nare torde vara identiskt med norska kult'tjock, rund fi-
gur'" Kult och kulting anvdndas emellertid i mAlet endast

for att angiva ovanndmnda makrillsort. I sammansdtt-

ningar driremot forekomma dessa ord for att beteckna dven

en tjock individ av ett djur, t. ex. griskult, griskulting"

Makrillpir nt,hlirelpt, ar namnet pA den unga, mindre ma-

krillen;'ofta hor man om denna sort hven pir plr ensamt

anvdnt. Detta senare ord brukas i mAlet 6ven om andra

fisksorter for att ange unga, mindre fiskar. Oftast anvandes

det de som andra led i ett sammansatt ord " I norskan be-

tyder pir 'liten makrill'"
Att ingfi pA de olika fingstsdtten, faller utanfor ran-ren

av rnitt arbete; men jag skall omndmna de namn makrillen
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fhtt nred fAngstsdttet sorn namngivningsgrund. Vodmakritt
v,Qmu,l;rel och garnmakritt gorltnu,lr:rel ange tydligt med vad
slags fiskredskap fisken fAngats. Dorj entakritt d,bryamalirel
f6'ngas pn s. k" rdnndorj . Metemakrill nt,qdama,lirel, ar nam-
net pil den makrill som fiskas med s. k" dorj , eller meta
wt,gda, s6som redskapet kallas i Fjdllbacka skdrg6rd .

Familjen Smorbultar (Gobiidre).
Smorbultsldktets minga arter hAIIas ej isHr av skdrgArds-

befolkningen. Jag har- funnit att skillnad gores mellan
hanfisken suart smorbult (Gobius niger), som betecknande
nog kallas sotare sQd,ara, och de andra i skdrgflrden fore-
konrmande arterna, bergstubben (Gobius pietus) , sandstubben
(Gobius minutus), och lerstubben (Gobius microps), vilka alla
rned ett gemensam t namn kallas " smorpcttt sm,rp$i . Se
kallas drren honfisken syart smorbult"

Familjen Simpfiskar (Cottid*).
Rots[rtpan (Cottus scor:pius) har i rnfllet namnet ulke

illln 
"

Fa m il j en Sugfiska r (cyclop tericlre)"
Hit hora de s. k. bukskivade fiskarna, av vilka jag an-

tecknat stenbiten eller sjuryggen (Cyclopterus lumpus).
Stenbit sti:nbid, och sjurygg ,farirt dro de namll som i mfllet
forekomma pA hanen, Honan kallas kyauso kuqus r,1 . En-
Iigt Hellquist Etym. ordb " 372 skulle honan i Bohusldn
kallas stenbit. I de trakter ddr )ag gjort uppteckningar, har
jag emellertid alltid funnit befolkningen noga skilja pA

stenbit eller sjurygg som namn pA hanen, och kuauso som
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bendmning pfl honan. I danskan och norskan forekommel'
som namn pn honan kuabbso. Fisken har en sugskiva, med

vilken han fdster sig vid stenar och klippor, vilket torde

vara forklaringen till namnet stenbit"

Familjen Knorrhanfiskar (l .igliclre) .

Ph gnodingen eller knctrrltcnen (Trigla gurnardus) har jag

upptecknat tvenne namn: knorr lcnoy och 't'hdrdhos hql,'|J,g.*.

Det forsta namnet avser tydligen det knorrande 16te som

fisken Astadkommer medelst sirnblflsan " Knarr ar 6ven

ett norskt namn. Fiskens rnycket hArda huvud torde vara
forklaringen till det andra namnet"

Fa milj en Fi Arsi ngar (T.achini d*).
Denna familj representeras i vAra hav av ficirsingarna.

Av dessa finnes en vid vAr vdstkust, den pA grund av sina

giftiga egenskaper vhlkdnda ficirsingen (Trachinus draco).

L;jcirsing l7r1'seg ar ocksA bendmningen i kvillemAlet.

Famillen Slemfiskar (Blenniidre).
Som bendmning pi haukatten (Auarrhichas lupus) har jag

endast upptecknat haykatt hituk:dt.

Famil j en A lbrosm efiskar (Zoarcidre).
Alekusa q,t,'akusa eller kusa kqsa kallas tdnglaken (7,oar-

ces viviparus). Den peminner ndmligen genom sin lAng-

strdckta, slemmiga kropp om fllen. Enligt Hellquist anf .

arb. hdrror namnet frfin folktrons uppfattningatt tenglaken

rir filens hona. Aven i Norge kallas fisker-r cilekusa"
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Fam ilj en To bisfiskar (A,.,rmod yti dr).
l3ldtobisen (Ammodytes tobianus) kallas in-rilet tobbis

tsltts.

Familjen Flundror (preuronectidrc).
Den s torsta arten inom denna famil j ar hcitle_ft.und.ran

It,hlaftl't"'lL:tra, (Hippoglossus hippoglossus) ) som i mfllet iiven
kallas hcillefisk hcblaf i6k.

vcirv uo[u ar den kollektiva bendmningen pn uararna 
"

Biarrd dessa har jag upptecknat ,,, pigguciru (pigguar) pal-
urbyu (Bothus maximus) . Detta namn uttalas ofta dven
nred akut accent peguci:,yu. Denna art ar p6 ogonsidan for-
sedd nted benknolar"

" Slcitvcirv (slcituar) sl,ic{uieyts, slcbluct:ya (Bothus rhombus)
skiljer sig frf,n den foreg6ende arten dhrigenom att huden
ph ogonsidan ar sldt. En annan bendmning pA slcityciru ar
't'sq.ndl,cirv sitnucb,yu; detta ord har jag endast hort uttalas
rned grav accent.

Pe bergskciddan bie,yl,,fcbda (pleuronectes kitt) har jag dvel
upptecknat namnet bergtunga bcb'yytbya.

Rddspottan rtlspata (Pleuronectes platessa) ar pfl ogonsi-
dan tecknad med gulroda fldckar.

Skrubbskciddan (Pleuronectes flesus) har bendrnningen
skrubba skrbla. I mfllet forekommer adjektivet skrubbet
sftrotlata 'skrovlig'. Namnet skrubba. torde dzirfor bero pn
den starka taggigheten Iiings basen av rygg- och analfenan.
Arren norskan har skrubbe som namn pfl samma fisk.

Sandskciddan sQn Jcb(a'sandskddda' (Pleuronectes liman-
du) har ziven namne I stcitskcidda slietf cbrla.

Tungslciktet har i Sverige endast en art, nrimligen tung*
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(Solea solea), som i mfllet kallas tunga tbga eller sjotunga
liQtdga 

"

Mareflundran (Pleuronectes cynoglossus) har i mfilet nam-
net rodtunga rQtctga" Detta dr ett rnerkantilt namn, som

overtagits av allmogen" De kottet dr vhlsmakande, fflr
denna fisk ofta i marknaden ghlla sorn s jotunga 

"

Familjen Torskar (Gudidre)"
I mfllet skil jes tnellan olika slag av torsk tsOk (Gudus

callarias), alltefter Aldersstadiet (storleken) och forekoms t-

sdttet"
Med flldersstadiet som namngivningsgrund skiljer riall

mellan stortorsk stQ[,05k och smdtorsk .s'matosk.

Taretorsk th"ratssk ar namnet pf, den till fdrgen grongula

torsk som lever i tAngen. Tang har ndmligen i mfllet nam-

net tare tirro, vilket dven forekommer i norskan " Av be-

ndmningarna bergtorsk bceyXto5k och sandtorsk sqntesk fram-
gflr var de sA benHmnda formerna leva" Bergtorsken ar till
fdrgen rodaktig och sandtorsken grflvit.

En sdrskild bendmning har iag upptecknat pfi mager

torsk: "sld.ngretorsk .slhgrato5k. I mfllet forekommer, ehuru

numera mycket sdllan, ad jektivet sldngret slitgrata 'mager-

spenslig'" Lusetorsk L4sato5k kallas den torsk som ar be-

hdfta d med rohyra u (Caligus) .

Pe koja (Gadus reglefinus) har jag endast upptecknat
detta namn keIya.

Gtysa gt'ilsa, glysekolj a g t,'il sakoLtn eller sypiga sglp !9e,, kal-
las glystorsken (Gudus minutus) . Glyse och sypige aro Hven

norska namn pf, samma fisk.
't'Viting ui,Qq 6r namnet pA uitlingen (Gadus rnerlangus)"
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Pe den unga, mindre vitlingen anvdndes egendomligt nog
benamningen simpa si,r1tpa,, vilket ju i rikssprAket Asyftar
helt andra fiskar, tillhorande famil jen Cottidre. I norskan
anvdndes simpe om liten fisk i allmdnhet, men likaledes i
synnerhet om vitling.

Lyra l!1_ra, sejlyra si,llttra och lyretorsk lirat$Sk,dro alla tre
bendmningar pA lyrtorsk (Gudus pollachius)" Till betydel-
sen identiskt ar det norska namnet lyr.

Srj set och grdsej grqsc,l kallas grd.sejen (Gadus virens).
Se dven i Norge. Den unga) mindre fisken tillhorande
denna art kallas smdsej smq.sc,1 .

Ldnga lh,ga, zir namnet pA lAngan (Molva molva) som full-
vuxen" Den unga fisken kallas i mAlet lcingebarn"l,iLgab$n,.
I zoologisk nomenklatur har detta namn upptagits i fisk-
namnen trubbstjcirtade ld"ngebarnet (Lrmpenus maculatus)
och spetsstjcirtade ldngebarnet (Lumpenus lampretreformis),
tillhorande familjen Blenniidre.

Som namn pi kummeln (Merluccius merluccius) har iag
endast upptecknat kummel kdUrak"

Famil jen Spiggf iskar (Gasrerosteidae).
Stcigg start eller hundestcigg htitryastrnq 'storspigg' (Gasteros-

teus aculeatus) dr en talrikt , ofta i stora stim forekommande
fisk vid vAr vdstkust" Samma fiskart heter dven i norskan
stegg. Namnet betyder 'stickande, spetsig'. Bendmningen
har fisken fett pfi grund av de tre taggs trhlar som sitta
framfor ryggfenan. I danskan forekommer hundestag som
namn pn samma art"

Ovannzimnda fisk dr nflgra centimeter storre fln den unge-
fl:ir 6 cm" lflnga smdspiggen (Gasterosteus pungitius). Denna
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kallas smdstcigg s'nr,qstcecl ; den har liksom foregflende tagg-

strAlar framfor ryggfenan.

Den storsta arten inom fam. Spiggfiskar ar tdngspiggen

(Spinachia spinachia), i mil et tdngsncilla tii'gsrucbla. Aven en

form tdngsnilla tdgsni,f,a forekommer, I dessa namn an-

vdndes alltsfi som namn pfl thng ordet tdng tog (jfr s" 54

ovan). Fiskarten pAtrdffas regelbundet bland thng och

alger.

Famil j en Makrillgdddor (Scombresocidre).
Den mest kenda arten inom denna familj ar den rned

en ling ndbb forsedda ntibbgciddan, horngciddan (Belone

bellone). Den dialektala bendmningen ar 't'horfiycil hbq ak 
"

Familjen Alar (Anguillidre).
Al ak dr i m6let namnet pfi den fullvuxna Alen (Anguilla

anguilla)" Den unga, mindre kallas ciletcirt q,ttatiet " Tcirt tce["

angivande diminutiv i fisknamn har jag p6trdffat blott i

rietta ord.1) Mera sdllan har jag hort dlepir q,kaplr anvdn-

das om mindre el. Det helt lilla filynglet kallas alendl

ri,ltanritlr .

Familjen Sillf iskar (Clupeidre)"
Sill sr,l, (Clupea harengus) har namn efter olika namngiv-

ningsgrunder.
Med avseende pfl storleken skiljes mellan "loddsill ldrl-

sil'), betecknande den till ung. 20 cm:s ldngd uppgflende

1) Om ordet tcirt se ndrmare i storre sammanhang Lindroth i SIOD

4,t sB.
2) Hor tillsamman med no" dial" Iodda, f. 'liten, rund och tdt varelse'"

Lth"
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sillen. Den storre, 3 hr gamla, vilken har en ldngd av 20-.

26 crn", kallas .ietsill fi:dsil.; denna overgAr vid 4-6 6:rs

dlder till storsill stQS il.. Den senare har en storlek av upp

till 3l cm.
Fluruvida sillen har utvecklade rom- eller mjolkesdckar,

ar ocksfl av betydelse for namngivningen. Den utlekta,
rlrycket magra sillen kallas tomsill tbtltsl{ eller slosill slQsi[,

no. s/os ild. Inmatssitl i,tlmrtd,sil och fullsill litlti,L dro namnen

pA den med rom och m jolke fullt forsedda sillen, vilken,
orn derr har rikligt med fett, ofta dven kallas [stersill i5ta;'i,1"

Skarpsill skd,yp,-sif,'vassbuk' (Clupea sprattus) har i nors-

kan bendmningen brissling. Detta, uttalat bri,\ley, beteck-

nar i mfllet salt vassbuk. Namnet skarpsill beror pf, att
fisken ar forsedd rned snrA skarpa fjellkanter pfl bukens
undersida.

Ynglet av bAde sill och vassbuk kallas itgddd>1) g0d"

Farnil j en Pigghai ar (Sp inacidre)"
H(i hq 'pigghaj' (Squalus acanthias) heter 6ven i nors-

kan hd.

Farniljen Rockor (Rajidae) .

T'aggrockan tcirlro[:a,, eljest kallad knaggrocka. (Raja cla-

vata), skiljer sig genom sin skrovliga, med taggar besatta

hud frAn den andra arten av rockor som jag upptecknat,
nzimligen

Slcitrockan sl,rb[rolicc (Ra ja batis) . Huden hos denna art
rir slHt.

1) Vore ett rikssprAkligt "gdt eller 'i'gott, till gjuta. Lth.
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Famil j en Pir hlar (MVxinidre).
Pirdl pirqk (Myxine glutinosa) skulle vdl egentligen be-

tyda liten il|, vilket mycket bra skulle karakterisera fis-

kens utseende. I mAlet torde denna betydelse ej Idngre

vara medveten; jag har ndmligen lika ofta hort namnet
uttalas 't'=pildl pi,Lqt'.L) Ett norskt namn pA samma fisk frr
pirdl 

"

II. Fflglar.
Ordet fdgel uttalas i mAlet f 6tpab " Liksom betrdffande

fiskarna finnas i dialekten bendmningar endast pA en del

av fflgelns yttre och inre organ, huvudsakligen pf, de vikti-
gaste. HHr upprdknar jag dem jag upptecknat.

H uyud haa , hals lr,af,s, kcike ssr{ga , underkcike i,tytarrsr!:ga ,

ouerkcike ,iluarrscl'ga , ncibb nrc!) n. , oga ewa, nacke ndlia , rygg

rAll dven anvdndes bak bqg, ehuru det nu trdnges un-
dan , framrygg frd,ytrrl o , bakrygg bqgrU tl , 'i'ltcing (uinge)
arcg, fjcider fuQr, sena sDrya, ben ben, td tet baktd bragtq,mel-

lantd rnb[omtq, innertd" i,ruatO, klo k|q, ryggrad ritq?'@) revben

ri,qbqn, rump ramp"

Mun rruu'a, eller gap gub,, tunga tb'gcr,, strupe struba, mat-

strupe mrldstr4ba, mage m,{)yuat mqgscick nt,i"rz1,^.scb,f , tarm ta,t-"nt,,

blindtarnt bl,'i,t!,tt.bm , cindetarm r!'natt:rym, , leuer ld,tar , tvllf ct tt

ni1ra, n 
"

Brost bry5t , lunga lb g* , hj cirta \it[a . blod btt O , bloddder
bl'q qr .

Figelbo kallas i rnfllet 'krer rCr", f" Erempel hzirpfi dro

'i'cirerer rprarqr 'ejderbo' och krdkerer lcrqgTarrlr 'krfikbo',
1) Pll uttalas i mf,let p?,1".
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Ett 6ven ur sprAklig synpunkt synnerligen vdrdefullt ar-

bete om figlar ar Jdgerskiold-Kolthoffs uNordens fAglar r>.

Ddr omndmnas fiven fAgelarternas inldndskt dialektala
och utldndska namn" Ddr de av mig upptecknade namnen

i c k e, eller blott frAn annan lokal, forekomma hos

Jdgerskiold-Kolthoff, kommer jag att ange detta.

Familj en Brockffi glar (Ch aradriidre).
Strandskatqn (Hrematopus ostralegus), som i skdrgArden

tilldrager sig stor uppmdrksamhet, har i rnfllet namnet tj(il

,sr1l. Hos J.-K. anges den bohusldnska formen som ti(iV.l)
I mAlet har jag endast upptecknat namnet med lAngt (i-

Ijud. Ett norskt namn ar tjeld.
Pe tufsuipan (Vanellus vanellus) har jag upptecknat den

forkortade bendmningen uipa uiba"

Familj en Andfeglar (Anatid*).
f iskand li,skqn, ar namnet pi smdskraken (Mergus sena-

tor). Denna torde ha fhtt sitt dialektala namn av att den

niistan uteslutande lever av smAfisk" J"-K. kdnner namnet

frfin Koster. Det brukas flven i Norge.

Ejdern (Sornateria mollissin-ra) har olika namn efter ko-

net. Hanen kallas cirebult cirabaf;t, honan 'i'cir cr . Ungfi-
geln ) som har gribrun fdrgteckning pfl hals och huvud, kal-
Ias =i'cirtlnge r!:r'ci ga , oavsett vilket kon den tillhor.

Soflott sqf t'et ar mAlets namn pfl ulftigeln (Harelda hye-

malis) . J .-K. uppger salnma nanln frfln Koster.

1) TjdU f @l5r den vanliga formen i s. Boh.

fornisl . tjaldr" Lth"

Namnet zir identiskt med
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And q% och stockand std[:r4n, aro de namn iag uppteck
nat pfl grcisanden (Anas platyrhyncha). Namnet stackand

kanske kan forklaras av fAgelns breda nzibb. Samma namt]

har grdsanden i Norge.
Gravanden (Tadorna tadorna) heter i mfllet ringgds reg-

gq,s. Namnet torde ha uppkommit av att fAgeln har ett
rostbrunt band runt brost och skuldror. Sam ma flamn bru-
kas i Norge.

Fam il j en Sk arv ar (Ph alacrocoraci dre).

Alekrdka qttakr@ga ar namnet pf, storskarven (Carbo car-

bo). Fflgelns kraxande ldte torde vara namngivningsgrutrd"

Familj en Havssulor (Sulidre).
Bergsltammqr bh,sharll(tr ar rnfllets namn pA haussulan

(Sula bassana).

M e s f a m i I j e n (T- u r i d m).

Ph uanliga labben har iag upptecknat namnen cilun c!'h,n't,

elou r1l,0u och trugdrit trt)uudrid," De bAda forstndmnda nam*

nen dro upptagna hos J.-K.; driremot ej det sista. Detta
namn torde fA sin forklaring genom det sdtt varpfi denne

flygkonstndr skaffar sig sin foda. Ser labben en mAs med

nAgot dtbart i ndbben, forfoljer han denne under hugg och

slag, och tvingar den att avst6 frAn sitt byte. Han trugar
trt)Wcr,r" d. v. s. 'tvingar'., den forfoljda fflgeln att giva frAn

sig dven redan fortdrd foda. Misen >kastar upp D denna,

och labben Idgger girigt beslag ddrp6 " SkArgf,rdsbeflolk-
ningen) sorn ej forstefi vilken vdg den forfoljda mAsen ger
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ifran sig sin foda, har givit labben nanlnet trugdrit trirp6lr t-d.

Drit drtd, betyder exkrementer"

Md.sslciktet (Larus) representeras i Bohusldns skdrgfird a\r

ej mindre dn fyra arter, vilka ddr bo och hdcka. F'is/cmdsen

(Larus canus) heter 'i'mdko mqgu eller skdre sk,lra J.-K. har

maga frfln Koster; 6ven i Fjdllbacka skzirgfird ar namnet

allmant, dven oln skdre ar det vanligaste Ufr strax hdr ne-

dan). Detta senare namn finnes ej hos J.-K.
Grd.truten (Larus argentatus) har namnen grciskare g'rq-

skrlra, uitskdre 'uiclskqra eller blott skdre skqra. Vid jzimflo-

relse med haystruten (r. hdr nedan) framtrdder tydligt dess

lj usare fdrgteckning, varfor namnen grdskdre och vitskare

rit"o betecknande" Grdskdre finnes ej hos J.-K.
Den storsta av alla misar ar haystruten (Larus marinus).

Som namn pfl denna art har iag upptecknat suartskdre

sual,sk$ra och syartbak sud|bqg, bida Asyftande fAgelns

skiffersvarta mantel. Det sistniirnnda anvdndes dven i

Norge.
Smci svartskdre svvlq st;a\pkr-lra -= sillrnas (Larus fuscus),

pAminner till utseendet mycket on-l havstruten, men zir min-
dre dn denne. Bland befolkningen forvdxlas dessa bAda ar-

ter; ofta bendmnes ddrfor dven huir ifrfi gavarande fAgel

syartbak och suartskdre. NAgra meddelare, som sdrskilt in-
tresserade sig for ffigellivet, hollo emellertid isdr de ndmnda

arterna, och kallade den mindre, sillmAsen, for sma suart-

skdre, vilken senare bendmning J .-K. ej upp tar . Anmdrk-
ningsvdrd ar anvdndningen av smd som singularform.

Skdrunge skrlrc\ua kallas med ett gemensamt namn ung-

arna till de fyra ndmnda arterna.
Den encla tcirnart sont Bohusliln hyser i storre mdngd, Hr
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fisktcirnqn (Sterna hirundo), Pe denna har jag upptecknat
namnen tcirna tqtga, och makrilltcirna rur,ilireltcprya. I nors-
kan finnas likaledes namnen rnakrelterne och terne.

Farnilj en Alkor (Alcidre).
'fordmulen (Alca torda) har i milet namnen trubbalka

trit,Satika och klunsalka kt'ensa,lrka" Nebbets hoga, klum-
piga form torde vara orsaken till dessa bida namn. Norska
namn lro alke och brednebbet alke.

Sillgriss/an (Uria troille) har namnen alka iyttka och sill-
alka si,lcthka" Ett av de norska namnen ph sillgrissla dr
likaledes alke.

Pe tubisgrisslan (Uria grylle) har jag fefi namnen tejst

trr'yst, 'ktiste ti,;ta och tist tt,St"

Alkekungen (Alle alle) kallas 6ven i mAlet alkelcung d,lrka-

kr g-

Lunne hitla 'lunnefAgel' (Fratercula arctica) hdckar i Sve-

rige endast pfl tvfl stdllen, zv vilka det ena dr Vdderoarna,
inom forevarande undersokningsomrflde. Lttnne ar ziven

ett norskt namn pfl denna fAgel.

Lom f am il jen (Co lym h i dre).

Av arter tillhorande denna familj har jag upptecknat
storlom stQf.or\t och smdlom smr.llout,.

L)e hittills omndmnda fAglarna dro karakteristiska for
Fjallbacka skdrgard" Ute bland oarna och skiiren pitrdffas
ernellertid ilven fAglar som mestadels ha sina tillhall ldngre
in i landet" Jag anfor de namn iag sjzilv under mina Ltpp-

teckningar pf,trdffat.
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Familjen Krekfflglar (Corvidre).
Krdkan krqga (Corvus cornix) har detta sitt vanliga

namn dven hdr.
Korp (Corvus corax) heter blott kerq"

Skatan (Pica pica) kallas bflde skata slcd,da och skcirq

Irpra. Norska namn flro bl. a. skjare och skicer.

Familjen Starar (Sturnidre)"
Starens (Sturnus vulgaris) namn har 6ven i mfilet det

rikssvenska uttalet stitra 
"

Fan-ril jen Finkf eglar (F.ingillidae)"
Steglitsan (Carduelis carduelis) kallas steglits stegl6{.s.

Bofinken (Fringilla rrontifringilla) har i mAlet samma

n am n , uttalat b af igk .

Grasparv-an (Passer donresticus) heter "spiru spefu, "gra-
spiru grrlspt\r'u eller 't'-grakflott grqknot. Knott knst anvdndes

overhuvud i rnAlet for att angiva en liten sort av nigot fore-

mil. Vanligast betecknar det en sdrskild liten sort gatsten "

"Gulspiru gtqtrspirl'"* och gulknott gW|'knstt dro gulsparvens

(Embriza citrinella) namn" Hos J.-K. finnes ej gulknott
upptaget.

Familjen Ldrkor (Aiaudidr).
Sdnglcirkan (Alauda arvensis) bendmnes i mfllet "llrk le'ylc,

en benrimning som ei finnes hos J.-K.

Farnilj en MesfAglar (Prridre).
Talgoxen (Parus major) kallas for mesetta rnesd,ta, rrilket

namn ej iterfinnes hos J.-K"
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Familj en Trastfflglar (Turdidre).
' Koltrasten (Turdus merula) har namnen suartstare sua"g-

F trl,ra och trost trct5t" Sorttrost dr ett av fAgelns norska

namn.

Stenskycittan (Saxicola oenanthe) heter stensmcicka stbn-

smrnlia.

Familjen Svalor (Hirundinidre) .

De olika sualslciktena torde ej hfillas isHr av befolkningen"

Syala sariha ar det gemensamma namnet.

Familjen Gokfflg
Goken (Cuculus canorus), som

cle kala klipporna i travsbandet,

Familien Falkarta
(Frlcot-t

Duuhoken (A.tur gentilis) har
net hok hqg.

Sparuhoken (Accipiter nisus)
*sp ilvhok spi.r-'uhqg 

"

lar (C, c u I i d ae).

kan pfitrziffas lflngt ute pr't

tycks bara kallas gdk lq{l

de dagrovfAglar
i d re)"

i mfllet Cet forkortade nam-

har sitt sarskilda nartll:



Lite bohusllnsk spr6kgeografi.

Av,,4ssar Janzdn.

Den gamla administrativa grdnsen inom Bohusldn, vil-
ken gick mellan Bokendset och Orust och vidare genom
Havstens- och Byfjordarna, har haft en avgorande bety-
delse for s6vdl kultur- som sprfikutveckling inom landska-
pet. Bebyggelsen har olika karaktdr soder och norr om
denna grdns"l) Fisket bedrives pfr olika sdtt och med olika
bfittl,per och redskap i soder och norr"2) Ljud- och form-
utveckling i det talade sprfrket foreter markanta skil jak-
tigheter mellan sodra och norra Bohusldn (SB resp" NB).u)
Sflsom Hasslof a. st. pfipekat, finnes inom Bohusldn en ut-
prdglad skillnad i kultur och sprflk dven mellan kustomrfl-
det och de inre delarna. Den sistndmnda skillnaden kom-
mer dock icke till synes i denna uppsats. Aven i n o m de

bflda s tora omrfldena i norr och soder finnas skil jaktighe-
ter av icke ringa betydelse.a)

Sedan nflgon tid tillbaka har jag under min tjdnstgoring
vid Goteborgs ortnamns- och landsmfilsarkiv varit syssel-
satt med att pf, grundval av de ddr befintliga dialektsam*
lingarna faststdlla och kartldgga vissa sprikforeteelsers ut-

Sigurd Erixon i Ymer 1922, h. 3 och 4.

o. Hasslof i Got. o. Boh. Fornminnesfcir" tidskr. 1930, s. 42 ff .

H j. Lindroth i S IOD 2,1 ff"
Lindroth a. st"

1)

2)

3)

4)

5
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bredning inom bohuslilnska m6l. Hdr nedan ges ett litet
urval av de resultat som dhrrrid uppnfltts" Aven om ut-
redningen och bevisningen ganska genomgflende mflst bli
facklig, bora resultaten dock kunna bjuda en stdrre
publik nfigot av intresse.2) Till vdstgotadelen av ldnet
har hflnsyn tagits blott vid tvfr av de behandlade foreteel-
serna (nt I, 3 och III, 1).

Om metoden vid upprdttandet av kartclrna ar inte myc-
ket att sdga. Av de olika kartlHggningssHtt som stfl till
buds har jag for de hdr behandlade sporsmf,len, utom i ett
enda fall, blott behovt anvdnda vanliga grdnslinjer, vid ett
tillfdlle med streckning av vissa omrAden" Kartan 2 bely-
ser som synes en enda foreteelse (III,l); i ovrigt har man att
hfllla sig till kartan l. De grilnslinjer som avse en och samma

foreteelse ha samma utseende, flven ddr de forekornma pf,

mer dn ett hell. Alla lin jer ilro forsedda med siffror for
att vid lilsningen av texten, ddr motsvarande siffror fin-
nas, latt kunna identifieras" Slutligen vill jag pflpeka att
grdnserna dro dragna efter n uvaran de dialektforhfll-
landen, [ven dzir anledning kan finnas att tro att de gAtt

nAgot annorlunda fdrr.

I. Skilda ord med samma betydelse pfi
skilda hell (ordgeografi).

Till de brista khnnetecknen vid faststhllandet av grilnser
mellan dialektomriden rdknar man med skzil skil jaktig-

') En del tidigare, 2v andra utfcirda sprAkgeografiska undersokningar

berora rner eller mindre Hven boh. Se t. ex. Gotlind Stud" i vdstsv" ord-

hildning 78, I40, Lindroth i Stud" tilkign" A. Kock 468 ff" Ingen av

s idana forut behandlade fcireteelser medtages hHr.
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heter inom ordfcirrfldet" Det rir dfl att vanta att man skall
finna sidana 6ven inom de boh. dialekterna, sdrskilt
bland skiljaktigheterna mellan SB och NB. Detta bekrdf-
tar sig" Jag skall belysa detta rned nflgra fe exempel"

l. Ordet for 'hjHrna' ar i SB hjcirne ycgna, yipqa, m. (fsv.
h'iorne, fvn " hjarni), i NB >>hiller> hi,lar, m. (fvn " heiltr).
Aven hjcirne finnes dock i NB, sannolikt sedan gammal
tid" _- Grdnslinjen 5.

2. 'Solv i en vilvstol' heter i sB soht sel1a, sm,lgu, n. (eller
f.). I NB ar clet vanliga ordet vhduydlt hd,yal, n. (nyisl.
hafald, n.).r) Ordet soly har emellertid kommit in i NB,
och synes nu vara pfl vdg att trfinga ut det dflr inhemska
ordet" Den nuvarande grinsen dr Gullmarsfjorden
Gr6nslinjen 13"

3. Ett namn pfl buskvdxten 'brakved (Rhamnus frangulu)'
ar frAn s. Boh., trots systematisk efterfrflgan pfl flera hall,
blott kdnt frin Hjflrtums so, Inlands Torpe"2) Dilr
heter den tr(isk trmgk, n. I Ljungs sn, Inlands Frdkne, fin-
nes dock sammansdttningen trriskbcir trbsltbdr 'bdren pA

brakved'" Frfirr lhnets v[stgotadel Hro upptecknade for-
merna ntrdschelt> trDliol (sista a *) a) frin Landvetters sn,
och trtis(k)brir trs;bqr frfin Hdrryda sn. Det i gotamfllen
inhemska ordet dr torske eller trr)ske (Rietz 746). Av de

fr6n SB upptecknade formerna att doma 6r ordets gamla
form hhr trosk(e).

Norr om Gullmarsfjorden trhffas ordet ',>brdkdl> brdgal,
brd,q al (no. dial , brakall) " I Skredsviks sn, Lane, finnes

1) Om vokalismen i
Handl., Femte fol jden,

t) Namn pA omrAden

det boh" ordet se Janz6,n i Vet.- o" Vitt.-Samh.
Ser. A, Bd 3, nr 5, s" 29 tf .

utan nhrmare specifikation fisyflta hhrad"
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tbrd.gont> brqgan,.l) Denna form Hr ombildad efter bHr-
namnen ph *on. Sannolikt har hela Lane forr haft brdkdl.

Grdnslinje 9"

1. Mot riksspr. 'skyl' svarar till betydelsen i hela Boh.
ordet '?trciye trigue, m" (fvn ^ Prefi, m.). Ordet ar besldktat,
om an icke formellt identiskt, med det rikssprAkliga traye.
Trciue flsyftar en rad av 32 khrvar; l6ngst i norr och ht-
minstone i Stenkyrka sn pfl Tjorn ddremot 28 kdrvar. De
det giller mindre uppsthllningar av kilrvar ar terminolo-
gin ddremot inte sfi enhetlig. I SB anvhndes ordet *krapp

krrty, m. I olika socknar flsyftas emellertid ddrmed ett
olika antal kdrvar; det varierar frfin 4 till 32. I NB ar ter-
men vrdgt> rQ,Vy n" (fsv " rsker) m, 'skyl'). Den avser hdr en

uppstrillning av 16 k5rvar, men ldngst i norr 11 st"

Grdnslinje for forekomsten av krapp och rog ar nr 11"

5" 'Moln' heter i NB rnqr)t %bryr4, n" Dessa former) som

frro identiska med det rikssprfikliga ordet, forekomma dels

overallt N om Gullmarsfjorden, dels S dilrom fltminstclne i
Bokenils' och Dragsmarks socknar i Lane, samt pfl Skafto-
landet, Orusts V. --- Alltsi N om grdnslinjen 7 "

De i SB forekommande motsvarigheterna till moln dro
icke lika enhetliga. Vanligen heter det hHr'omoldm,Ud,
ynsC, murl., ma,d, f. Dessa former bora betraktas som ut-
talsvarianter av en och samrna form" I Spekerods sfl, In-
lands N", och i Biorlanda socken pfl Hisingen tr6ffas for-
mer med lfing vokal; vmul,dn mtLt,cl,, mttcil., f " Silve sn pfl Hi-
singen har >rn[il,> mrlrt (rU*)a), Norums sn, Inlands N., och

1) Om ljudutvecklingen i det nordboh. ordet se Janz6n anf. st.
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Morlanda sn pf, Orust mrti', n. (med oppet o-ljud).n) S

om samma grdnslinje 7.

Till grund for formerna nnsC,murl, o. d", vilka ha motsva-
righeter i vilstgotska och nordhalldndska mfll, ligger en
stam mold-, muld-" I nuvarande boh. och v6stg. dial. skulle
man hilrav vdnta sig 't'mul, 'rmLtl.. De faktiska forrnerna
mflste nflrmast utgfl frAn en form nrred tjockt tr, vilket till-
sammans med d givit d, ,1". Det tjocka lr:et har inforts frfin
nhrbesl[ktade ord, i detta fall kanske nilrmast frfln mulen,
boh . mun "') Men flven ett annat ord har sflkerligen haft
ett visst inflytande, ndmligen det visserligen blott frfin tvfi
boh. socknar kdnda mqtr (( mdl). Ordet ar dock vdlkilnt i
dalslflndskan (E. Noreen Artem " I judl. 87) samt i norska
och danska dialekter (Torp Nyno. etym" ordbok), och det
har med all shkerhet forr varit vanligare i boh. fln nu"r)
Om den vhxlande vokalismen i de sydboh. formerna se

Sandstrom Fsv. d ock fc 34 f.

1) I Morlanda sn pf, Orust och Hhlta sn, Inlands N., finnes dessutom
en pA grund av pluralformen mid,ar nybildad sing. rnbd,a i analogi med
femininer av typen gdd,a: gQdar 'gata, -or'.

') Se Noreen VArt Sprik 1,4b4 f., Landtmanson Viistg" r- ock t^ ljud
6l f., Lindroth Olands folkm. 1,163,, Alander Kons. i Osterg. folkm. l,t+o f.
Annorlunda och enligt min rnening felaktigt Sandstrom Fsv. fi ock fi, 35 f .

') Jag vill inte alldeles utesluta den mojligheten, att formen mat{ (och

mtLr)r?) delvis kan vara uppkommen ur a'mold- ('krnuld-) i sammansatt-
ningar dar d fallit. FrAn Lane dr upptecknat m&bbnflk 'molnbank', fr6n
Tjorn mikba,Hk i samma betydelse. Det enkla ordet heter i dessa socknar
alltid m,0(f,, resp" mBC" Atminstone kunna dylika sammansdttningar pA

nhgra hill ha bidragit till att det gamla ordet mdl hellit sig kvar.
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II. Olika stamformer av samma ord pf,
olika hell.

x. bick(i)a, f. 'hynda', fvn . bikkja, fsv" bykkja, bikia,
flldre da" bikke, sv. dial . bykk(j)a,bikk(j)a"

Boh. former:
bocka bslta: Hisingen, Inlands S., och i de sydligaste sock-

narna av Inlands N. Omrf,det mellan 1 och 3.

bicka bdlta: N ddrom t. o. m. Lane (utom Skredsviks sn).

Omrfidet mellan 3 och 10"

biSSat) bi,;a, bi,;a,; Skredsviks sn i Lane, och sedan hela

landskapet IN om Gullmarsfjorden" I Svarteborgs sn i
Tunge finnes b!/pn vid sidan av bbSa. I Vette lflngst i N,
ddr alla obetonade slutvokaler blivi t o, heter ordet bd;a

Frfln 10 norrut.
bittja bd{Xa; ett storre och ett par mindre omrfiden, men

oftast vid sidan av bi,Saz), nhmligen: SotenHs och Kville
samt Lyse sn av Stfingen6s; vidare i HogAs sn i Lane och

i Sanne sn i Sorbygden, pfl grHnsen till Dalsland.*) De
streckade omrfidena inom 17 , 22 och 23.

I fsv. upptrilder som stamvokal i detta ord jzimte i dven
y" Denna senare vokal har fitminstone i de flesta dialekter
sitt upphov i andra kasus hn nom. Av ett bikkju) -o blev
genom s. k. kombinerat u-omljud (i detta fall genom sam-

verkan av b och u) bykkju, -o"n) Detta y kom sedan in iiven
i nom.

r) Med rent tje-l1ud, utan f-fcirslag"
2) Pe flera hall Hr formen bd,[1a i utdoende och trHffas blott hos 6ldre

personer.
3) Jft hi,fia i drtemarksmAlet i Dalsland (E. Noreen Artem. ljudl. 80),

bi,;a, bi,fua i Odeborss sn.
4) Jfr Marius Kristensen Folkem. og Sproghist. 176 f"
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Ur en pfi detta shtt uppkommen nom " bykkjq ar den syd-
boh" formen bocka utvecklad genom vanlig overgflng y till
o. Av en icke u-omljudd nom. bikkja har ddremot blivit
dels becka, dels biSa. I SB har -j- ndmligen fallit utan
att liimna nAgra spAr efter sig, men i NB har det sam-

mansmdlt med k-ljudet till ett p-ljud. Som ett rnellansta-
dium i denna utveckling, och alltsfl som en relikt frfln ett
zildre sprAkskede, bor man betrakta den numera blott inom
smdrre omriden forekommande formen bd{7a.t) I stzill-
ning mellan de synnerligen palatala ljuden i och 7 trhng-
des k-liudets artikulationsldge framflt, Sfl att ett palatalt
f-ljud uppstod. Pe detta stadium stannade utvecklingen i
nflgra sockenmil, men i de flesta gick den vidare, sfl att
ilven -ttj- blev p-liud.

E,n trikartad palatalisering av den motsvarande tonande
explosivan + j foreligger i nordboh " t>skoddja* liddto'skjul,
uthus' (Birfendalens och Brastads socknar) , utvecklat ur

"'skyggja.') Att palatalt k och t kunna motas visar den
motsatta utvecklingen ttj > k i t. ex. nyttja ) boh . nb[a,,

bryttjas 'brottas' ) boh . brDlias.

Den i Svarteborgs Sn, Tunge, forekommande fakultativa
formen b!1rsa, beror pfl labialisering av l ) y efter b "

2. ond, adj., fvn. uandr, fsv. uander, onder, fda " ondcer.

Ordet ond heter i SB t" o" m" Lane onn otJ,eller 0n en"
Den senare formen, med lflng vokal, synes forekomma blott
pfl Tjorn och Orust samt i vissa socknar av Lane. Norr

r) t ar palatalt, men upptecknarna ha anvdnt den vanliga f-typen"

'?) Om samma foreteelse i ostliga svenska mAl se Alander Kons. i Osterg.
folkna. 1,115 f", i no. mAl Thorson M61et i Nordaust-Rvfylke 76, Ross No.

bygdemii passim.
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ddrom heter det yonn aou, eller aon aen, den forra, kort-
vokaliska formen mest hos yngre. Skredsviks sn i Lane
har bfide e??, och uav .L) Grdnslin je for formerna rned

och utan u ar nr ll"
De sydboh. formerna 6Ut en h6rstamma, liksom riks-

sprfikets ond, frhn former ddr i dldre tid ett u fanns i iln-
delsen. Av stammen uand- uppstod de genom u-omljud
forst ett 't'uAnd-.2) Dylika former med u i 6ndelsen voro, offi
man tar hdnsyn till bfide den svaga och den starka dekli-
nationen, ganska mflnga" Enligt reglerna for det s. k.
kombinerade u-omljudet, hdr genom medverkan av w och

n) overgick uQnd,- i samma former vidare till wond- och

slutligen till and-" Vokalen o kom sedan in hven i sidana
former som ej hade u i hndelsen"

De nordboh. formerna med uddljudande u+a riro upp-
komna genom kompromiss mellan forrner med och utan
u-omljud. Den v[ntade nordboh. formen av ett ud,ncl- ar
ndmligen 'rurJn. I en sfrdan form skulle u icke falla bort"

I bflde SB och NB har senare forkortning av vokalen
o intrdtt, v61 nflrmast i neutr" ont framfor konsonantfor-
bindelsen nt" E,tt e% (som forlorat d) skulle icke ljudlags-
enligt kunna bli at!," Tvdrtom ha uddljudande korta vo-
kaler en viss tendens att forlilngas" I en del nordboh. mfll
upprhtthfilles 6nnu skillnaden tlc)n, : uont.

3. vant(e), m.) fvn" ugttr, fsv.uanter,uatter, da" yante"

Boh. former:

1) F-rAn Sdve sn pi Hisingen har upptecknats uttrycket uylt,t g,1v,'arlt
orn'. Det har sdkerligen pi n6got sitt inkommit frin N.

2) Jfr Marius Kristensen Folkem. og Sproghist. 166 f. Annorlunda v,
Friesen Till den nord. sprAkhist. I,11"



uatte ud,ta; Hisingen. - Omrfldet mellan 1 och 2.

yatte ad,to jflmte vatt uat-: Inland och Orust Omrfldet
inom 2 och 6, utom omrfldet inom 1.

yatt aot: Tjorn, samt Lane utom B6ve och Lane-Ryrs
socknar, i Lyse sn pfi Stflngendset och i Foss sn i Tunge.l)

Omr6det inom 4, samt mellan 6 och 15 utom omrfldet
inom 24.

vatt aa,t i6mte vcitt ucet:

Plur. dr vcitter uh[ar, iiven

20, utom det inom 2I .

Sorbygden utom Sanne sn.

till sing. yatt" ** OmrAdet inom

sil, och Tunge utom Fossycitt : uaf, Stflngenils utom Lyse

sn. Omrfldet inom 15 och 16.

yott ayt, alt i de flesta ovriga NB mfll Gr6nslinjerna
16 och 20 och norrut, utom omrfldena inom 2l och 21.

yante ud,ryta: Bdve och Lane-Ryrs socknar i Lane och

Sanne sn i Sorbygden Omrfldena inom 2l och 24"

Formerna med tt ha uppkommit genom vanlig (i rnfrnga

ordtyper huvudsakligen vdstnord.) assimilation av nt tlll tt"

Ordet uant(e) dr frfin borjan en u-stam (germ. grundform
'kwantu-). De stamlrokalen ilr a) upptrilda i boiningen hos

dylika ord i nord" sprAk tre olika vokaler. Under fornsprfik-
lig tid bor ordet i boh. sf,lunda ha haft foliande bojning:

Sg. Pl.
Nom , ngttr uettir
Gen . uattar uatta

Dat " 't)etti, ug{t yattum, ugttam

Ack . ugtt vattu, ugt{;u

Frfln kasus med il i stammen hilrrora de boh. formerna
uat och ud,ta. Den senare formen har uppkommit genom att

1) Mojligen ha Lyse och Foss socknar fdrr haft aet; jfr nedan"
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ordet overgfltt till svag bojning liksom rikssprflkets yonte.

Formen ah,&ta i Sanne sn bor sittas i samband med att de

vdstdalskindska mfllen ha samma form" Frfln nom. pl. (och
kanske i nflgon mfln flven frfln dat. sg.) hdrstammar boh.
a@t. Man talar ju ofta om t v fl vantar. Formen uet har
sitt upphov i u-omljudda former med g i stammen. Det
ar ingen tillfellighet att denna form segrade i storsta de-

,len av NB., ty hrir intrdder yngre u-omljud i lflngt storre
utstrdckning dn i sodra delen av landskapet. I NB ha sil-
kerligen dven formerna i dat. och ack. pl. haft u-omljudd
vokal, vilket har gjort att denna vokalism segrat"

I Sorbygden finnes Snnu spfir av den gamla stamvhx-
lingen inom paradigmet: Sg" heter aat (eller uat), pl " uh{ar"
I ovriga boh. mfil ha sg. och pl. forallmdnligatsamma vokal.

4. 6rr, n., fvn " err) orr) fsv. @r, af , fda . ar(r), ar(r).
I nutida boh. dial" upptrada S om Gullmarsfjorden for-

merna q,r (qr), af , gr. Tjorn och Orust ha doik baru q,r.

N om fjorden trdffas formernas @r (gr) , &r. Tossene
socken pfl Sotendset har jzimte &r 6ven att sdkerligen en
sent inkommen, Bv rikssprflket pflverkad form. - Grdns-
lin jen 12.

Denna olikhet i vokalismen, som upptr6der redan i forn-
spriket, beror pfl att ordet i gammal tid kunde bojas pA

tvh s6tt. I urnord. tid funnos sannolikt vid sidan av var-
andra de bfida formerna 'ka,r%iR och 'i'a,ru,a,R. Av den forra
uppstod genom i-omljud fvn. err, fsv. Gr, av den senare
ar, om ocksfi icke ljudlagsenligt i alla kasus.l)

1) Om de invecklade och omdiskuterade

utveckling se Pipping, Inledn. till de nord.

cit. litt"

forhillandena i detta ords ljud-
spr. ljudlhra l7'l och pi s. 200
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I flera sydboh. och alla nordboh. mfil har forkortning
intrdtt av r-ljudet och forkingning av den uddljudande vo-
kalen. Vid tidig vokalforldngning, dock senare fln over-
gfingen ct > u, uppstod formen qr, vid senare forlhngning 0r"

III. Olika bojning av samma ord pfr olika
hell.

Sivril inom substantiv- och adjektiv- som inom verbal-
bojningen finnas inom de boh. dialekterna viisentliga skilj-
aktigheter (re Lindroth i SIOD 2,t7 ff.). SAsom exempel
pfl detta forhflllande mfl hdr tjana verbet tiga samt korn-
para tionsiindelserna hos vissa adverb.

1. Verbet tiga.
En rikssprfikstalande svensk uppfattar numera shkerli-

gen bojningen av verbet ttga sAsom stark" Pret" heter teg

med samma vokal som t. ex. bet av bita" Supinformen
tegat ger emellertid inte in i schemat for verbet bita. Boi-
ningen av verbe t tiga i det nutida rikssprflket dr our-
sprunglig.

Om vi gA till de nordiska fornsprAken, finna vi att verbet
tiga ddr bojes svagt" I fornisl" hette inf" it1jo, pret " Pagdf,
sup. logol eller lr7t" I fsv. hette motsvarande former:
pighia, figft eller thagdhe, thigat eller thakt" Fda. har lik-
nande former" Den i fsv" och fda.upptrddande stamvo-
kalen i beror pfl en allrnzint ostnordisk (delvis Hven vdst-
nordisk) utveckling av ffi till i frarnfor Ijudforbindelsen
-ghi- eller -ghj-.') Ddr dven pret" och sup. visar i, ar detta

1) Brondum-Nielsen
Kristensen F-olkem. og

Gammelda" Gram., 1,234 f" och dzir cit. litt., Marius

SBroghist. 173.
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analogiskt infort frAn inf " och pres.1) Denna utveckling
har forsiggfltt redan fore 1300; den visar sig i Sverige exem-
pelvis redan i 6ldre Vdstgotalagen.2)

Det regelbundna resultatet av utvecklingen i fsv " ii-
ghia ar toa. en form som icke sdllan trdffas i fsv., och som

ar den vaniiga i nutida dialekter. Vfirt rikssprAks tiga ut-
ger ddrifrfln, men har fefi sitt g frin stammen i pret. och

sup.

I fisl" dr bojningen som synes tflmligen enhetlig, men gfl

vi till fsv., finna vi att den ddr redan tidigt dr stadd i upp-
losning. Senare, dA man pf, nyss angivet sdtt fatt inf. och

pres. pl " tiga, fflr verbet i pret. formen teg (med analogiskt
g) efter de lflnga Z-verben av typen bita. Stark pret.-form
rlpptrhder i svenskt skriftsprfik pfl 1600-talet3) och har sd-

kerligen dnnu tidigare funnits i dialektalt talsprf,k. Sup"

nusv . tegat ar direkt utvecklat ur fsv. Pighat och vittnar
alltsfl alltjilmt om verbets en gflng svaga bojning.

I d et fol j ande skola vi undersoka hur form utvecklingen
fortskridit i de boh" dialekterna. Se kartan 2. Man kan

till en borjan konstatera att verbet tiga i dessa mfil fore-

ter en mflngfald av former rned analogiska urspfiringar ht
olika hell.

Inf. heter i hela lilnet tia eller ti,yt, (i Vette tila), i sam-

rnanhdngande tal vanligen tia eller t!, tL, och pres " tiar ,

{;61ar*) eller tLr, trr .

1) Noreen Aschw" Gram.460 rhknar underligt nog blott med inf.
s) Noreen Aschw. Gram. 184, Kock Ljudhist . 1,22+"

3) Hellquist Etym. ordb.
4) Accenten ar liksom i rikssprAket akut (jfr de starka verbens pres.),

vilket icke kan ha varit fnrhallandet i dldre tid. - De starkt reducerade
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I vhstgotadelen av ldnet dr bojningen av verbet tiga lik-
artad med rikssprfikets. Pret. heter tQ, sup. t\fr ( 'rtogit.

I sup, har ilndelsen -at alltsfl utbytts mot -'i,t, och detta
analogiskt efter de starka verbens sup. Socknarna Askim
och Rflda ha tQg, tQgat; formerna ha inkommit frfln riks-
sprflket. FrAn Hilrryda ar upptecknat pret " tq och sup.

ti,,1at, och dessutom tiat med ?, frfln inf" och pres.

Mfilen pfi Hisingen forete formerna tq : tet) men hdr fin-
nas riven etl par andra former: pret. tal, sup. ta1t" Dessa

kunna naturligtvis icke forklaras sflsom utvecklade ur te:15

ti,.1b)t. Forklaringen skall emellertid ges sedan forst en

viss annan pfl det boh. fastlandet forekommande bojnings-
typ undersokts.

I Inlands S" hd trdffas utom pret " tal 6ven td,1da" Den

senare formen ilr direkt utvecklad ur den ovan niimnda forn-
isl. formen fagdi" Forbindelsen -agd- blir nilmligen i sodra
,delen av ldnets fastlandsdel och pfl Tjorn -a,yd-, pfi Orust
och pA fastlandet il norr fltminstone fr. o. m. Skredsviks

sn i Lane ddremot -attsd-, -autd-. Sfilunda heter t. ex. or-

det 't'lagda, f . 'skikt, lager; veck' inom ndmnda omrflden
lhlrla, resp . lau:da ld,zpda, Av td,3da har sedan tal bil-
dats genom avldgsnande av dndelsen i analogi med de

starka verben. De man fhtt vokalvdxlingen i : a i inf. och

pret. kdndes verbet icke lilngre som ett svagt verb. Sup.

taXt dr icke den vdntade utvecklingen av ett hldre pagt, ty
hdr, framfor t, borde g ha blivit k Ufr t. ex . la,kt 'lagt'),
utan 7 har inforts frfin pret " tal , td,1da.

formerna ha uppkommit ddrigenom

tryck i satsen i forbindelser sAdana

Nielsen Gammelda, Gram. l,2z +.

att verbet ofta st6tt under svagt

som tiga stilla o. d" Se Brsndurn-
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I Inlands N" och pfi Tjorn tr6ffas formerna [a,1 : ta,\t" I
Inlands Torpe och Frdkne heter pret. tal och sup . td,.yat

( ( 't'togit).

Pe Orust heter pret. th,wda eller tary, sup . ta,ryt.L) Som
forut visats ar td,utda regelbundet utvecklat ur fugdi. For*
men tatlt har, alldeles som det nyssndmnd ata11, bildats genom

avldgsnan de av pret "-andelsen i analogi med de starka
verben. Supinformen har ftrtt samma stam som pret"

I Lane synes man blott ha formerna td,qtda : taq;t.z)

Pe fastlandet fr" o. m. Stflngendset och vidare At N
heter i de flesta sockenmilen pret " tdWta, td,rpta eller tfr,W t

taW, och sup " tawt, taqst" Motsvarigheten till den SB
pret .-andelsen -da hos ile svaga verben ar NB alltid -tu.r}

Vid sidan av de ndmnda pret.-formerna finnes den i ge-

nuint sprAk ganska s6llsynta formen teJ) under det att sup"

utom i Bullaren och delvis Tunge blott synes heta ta4st,

taryt"a) I Bullaren och fitminstone i Svarteborgs sn i Tunge
finnes dven supinformen ti,1a { *tigi,t.5') Bullarendialekten
uppvisar dessutom pret . ti,jta, efl kompromissform mellan
formerna td,q-tta och te:1, som forekomma bredvid varandra,
och sup . telt, 0n kompromissform mellan taU;t och ti,ja,
vilka likaledes forekomma i samma dialekt" Sup. kan hilr
hven heta tr'1t, med vokalismen inford frfin inf" och pres"

1) I Torps sn pfl Orust finnas vid sidan av thwd,a: tA,wt aven f,g t\t
De senare formerna kunna ha inkommit frAn sydligare dial. och riks-
sprAket.

') Lane-Ryrs sn har dalsldndska former. Milet i B[ve sn] som Hr starkt
rikssprAksfdrgat) synes blott ha formerna tqg: tQgat"

3) Se ndrmare Lindrcith i SIOD 2,2+ ff .

4) Sanne socken i Sorbygden har de dalsl. formerrva tQ? : lqlt.
5) Om bortfallet av slut -t i sup. se Lindroth i SIOD 2,77^
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I de nordligaste hilraderna Tanum och Vette finnas blott
de bfida formsystemen td,q-tta : taryt och teJ : ti,,1a 

"

Det storsta antalet analogiskt urspflrade former trafla
vi sisom synes i Bullarens hd, ddr vi alltsf, fe foljande skif-
tande formsystem.

Pret.
td,wta (vanligen)
taus

te,?

td,"7ta

Sup.
tawt

t6,,7a

te,7t

to.7t

NAgon lokal fordelning mellan de olika formerna synes
icke forekomma 

"

I den hdr l[mnade utredningen av de olika formerna av
verbet ttga i boh. har avsiktligt fisidosats en del synpunk-
ter, vilka dock krdvas for att verbets formsystem skall
kunna sdgas vara slutgiltigt behandlat. Jag syftar pA sfl-
dana ting som de formella forutsdttningarna for de olika
urspflrningarna, styrkeforhflllandet mellan den grupp av
verb, dit tiga frfln borjan horde, och de grupper till vilka
det senare dragits o. d. allt sidan t som hor in under
den pfl de senaste 6ren framtrddande sprflkforskningsgre-
nen f onologin eller -_ med en av prof. Lindroth lan-
cerad term systemologin" Det skulle emeller-
tid fora for lAngt att h6r nilrmare gil in pf, sfldana ting.

2. Komparationsdndelser hos vissa ad-
v e r b.

En del komparativer och superlativer av rumsbeteck-
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nande adverb (u" typen fvn . framar, -arr) -a(r)st 'fr[mre,
frdmst') forete olika utveckling i olika boh. mAl " Dessa

ilndelser heta nu -ara, -a1t@) i S pfi Hisingen och pA fast-

landet t. o. m. Inlands N. och Torpe samt socknarna Drags-

mark, Bokeniis och Hogfls i Lane, slutligen dven pfl barna

Tjorn och Orust Omrf,det mellan 1 och 8.

Inom Inlands F'rdkne och i Lane-Ryrs och (sannolikt)

Bave socknar av Lane ilro ilndelserna -(r,ra) -ast(a\" Om-

rfldet inom grhnslinje 2A "

I Herrestads sn, Lzine, finnas bflde -?ra, -aS[b) och -Bro)

-up[(a), och i Skredsviks sn i samma hd bflde -aro, -a$tb),

-rra, -u1tb) och -era, -oS|b), och dessutom -s,ra, -s;tb).
N om Gullmarsfjorden t. o. m. Tanum och Bullaren finns

blott *&ra, -ssta Omr6det mellan B och 18.

Vette ldngst i norr har -ura, -asta N om 18.

De nordboh. dndelserna -(fl,ra ) - rsst(a) ha utvecklats i

starkton. Tonvikten mirste ha legat pfl dndelsen, under

det att de sydboh " -ara, -a;tb) tvdrtom visa forsvagning
aV a, till 'd i obetonad sthllning. Formerna -cL'ra, -aptb)

torde ha ffltt sin vokalism under starkt bitryck. De i Lane

forekommande dndelsevokalerna o, I dro senare utveck-
lingar a\r s,) och detta ar sflkerligen fallet ilven med a i

samma hd, vilket alltsfl i sin helhet tidigare sannolikt haft
vokalismen & " I Skredsviks socken funno vi jtt Snnu vid
sidan av varandra de olika vokaliteterna (s,) a) B, a.')

IV. Olika ljudutveckling pft olika hell.
Under ett tidigt skede av den nord" sprflkperioden utta-

lades det uddljudande ljudkomplexet hw- med verkligt hor-
r) Om dndelsevokalerna se nhrrnare Janzen anf" arb. 49 ff'
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bart h-liud, fltminstone delvis klart ch, och bilabialt (reng-
elsktu) w-ljud. Detta hw- har sedan i olika nord. dialek-
ter utvecklat sig pA olika sdtt. I boh. finner man tre olika
rnotsvarigheter drirtill. I S ar det vanliga uttalet u); detta
pfl Hisingen, pfl fastlandet t. o. m. Inlands N. och pe riorn
och orust" Pe kartan betecknat med icke fylld cirkel
Pe sina hall hAller numera detta ljud pf, att uttrhngas av
det rikssprAkliga z-ljudet" I N finnas dnnu pfl enstaka
stilllen rester av det gamla uttalet med w kvar, nilmligen
i Foss och Svarteborgs socknar i runge, och i Bro och
Brastads socknar pfi Stflngendset" For ovrigt ar fr. o. m.
Lane och norrut det vanliga uttalet y) liksom i rikssprflket.

PA kartan betecknat med horisontell t streckad cirkel.
Det tred je resul tatet av hw- ar gv- . Detta uttal , som

dnnu lever i den illdre generationens minne, har funnits ftt-
minstone i Tossene sn pf, Sotendset och i Kville och Sven-
neby socknar i Kville" Pe kartan betecknat med fylld cir*
kel" Nu har detta uttal emellertid ersatts med vanligt y 

"

Utvecklingen hv- till gu-, som ar ganska vansklig att fo-
netiskt forklara, ar sdkerligen icke utan sammanhang med
samma foreteelse i sydostnorska mfll "1)

I de flesta sydboh. mfll skiljer man som nHmnts mellan
uddljudande w- ( hw- och vanligt v-. Emellertid upptrdder
pfl sina hell dven u r s p r u n g I i g t ensamt y som w. pe
kartan frro lokalerna utmflrkta med ett kors kring cirkeln.
De socknar ddr denna foreteelse forekommer, ligga i ut-
kanterna av och i en ring omkring det sydboh" dialektom-
rfldet. Dylika ljudsubstitutioner forekomma ofta i ut-
l-S. ,ar-u.. om hithcirande ting senast M. Kristensen, Folkem. og

Sproghist" 68.

6
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kanterna av omrfldet for en viss diaiektforeteelse. E,fter
uposlag av den norske dialektforskaren Amund B. Larsen
bruka dylika omedvetna eller rnedvetna strilvanden att
overdriva den egna dialektens s[regenheter for att mar-
kera skillnaden mot en frdmmande, sammanfat tas under
terrnerna nab{)-opposition, d. v" s. grann-oppo-
sition, eller k n o t.,) Talrikast forekommer w som mot-
svarighet till illdre y i Hjdrtums sn i Inlands Torpe. Ddr
ha sfi gott som alla uddljudande y ersatts med w. Anled-
ningen ar h6r, liksom for ovrigt for socknarna utmed Gota
illv, att soka i belagenheten intill Vdstergotland, ddr n&gct

w-ljud icke finnes. For att hdvda sin egen dialekt gent-

emot den vdstg. ha bohuslSningarna ersatt y med w i
faltr dar w icke ar etymologiskt berflttigat Pe Tjorn och

oarna S dhrom upptrilder w for u likaledes ganska ofta,
rnen annorstddes forekommer det mera sparsamt 

"

V. SammanstAllning av de pf; kartorna
utmarkta granslinierna och vilxling-

arfia"
K a r t a n 1. Det framgflr tydligt att flertalet ay

granslinierna 6ro koncentrerade till
tvfl knippe fl, ett storre och ett mindre. Det ena

foljer Gullmarsfjorden, det andra den gamla administra-
tiva gr6nsen, Lane hdrads sodra grdns. Dessutom skdres

Lane hd av nflgra linjer. Jzimfor man min karta med pro-

fessor Lindroths i SIOD 2, finner man en slflende over-

1) Om dylika fdreteelser i norska mAl se Amund B" Larsen i IVIaal og

Minne 1917, s" 34 ff"
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ensstilmmelse" Samma tydligt markerade grhnsknippen
finnas pfl bflda, offi 6n det sodra knippet i sin ostra strilck-
ning hos Lindroth ar mera splittrat"

Det ar, sflsom Lindroth a" st. pipekat, tydligt, att d e n
gamla forvaltningsgransen samtidigt varit
en viktig usocial > grdns, eo grHns for ukommunikationer >

och umgdnge" Emeilertid foljer pf, sivill Lindroths som
framfor a1lt pfi min karta det tjockaste gr6nsknippet G u l1-
marsf iorden" Denna mflste sedan gammalt ha ut-
gjcrt en betydande kulturell grdns Vilkendera av dessa
bfida grdnser som utgjort det storsta hindret for urngdnget,
och eL vilket heli forskjutningarna av de gamla sprfikgran-
serna skett, mfr tillsvidare ldrnnas oavgjort" Lane hd, sorn
Iigger inkilat meilan de bflda kultur- och sprfikgrdnserna,
ar nu ett typiskt overgflngsomride, d6r man Hn traffar
rent nordboh. sprfikforeteelser) an typiskt sydboh ", ofta
vid sidan av varandra" Dessutom finnes i de bfida ost-
liga socknartra Lane-Ryr och Bave, framfor allt i den forra,
ett starkt dalsldndskt fargat mfll"

Att h d r a d s gr an s e r n a spelat en icke sfl liten ro11

sflsom hindrande faktorer for umgdnget folk emellan, frarn-
ghr darav, att sprflkgrilnserna till stor del fol ja haradsgrdn-
serna" Allra tydligast synes detta pfl kartan 2, ddr sfi gott
som alla grilnslinjer sammanfalla med hdradsgrdnser.

K a r t a n 2 ger oss, visserligen bara pfl en enda punkt,
bdttre an kartan 1 upplysning om den relativa enhetlighe-
ten inom de nordboh. mfilen, i motsats till forhflllandet i
de sydboh. De grdnslin jer pfl kartan 1 som skdra norra
delen aY landskapet hdnfora sig emellertid ndstan blott
till tvfl enstaka ord (bikkja och vante). Betrdffande mera
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betydande dialektskiljaktigheter 6r enhetligheten stor, Sf,-

som framgfir av Lindroths karta.l) Dfrremot framtrdder
tydligt pfl alla tre kartorna splittringen i smdrre omrfiden
inom de sydboh. dialekterna. Slutsatsen av detta forhf,l-
lande kan icke bli n6gon annan dn den, att just i s o d r a
B o h u s l6 n de norska, danska och gotiska (svenska) im-
pulserna och utvecklingstendenserna motts och k6mpat
om herravdldet. Det mAste vara en tacksam, om hn kan-
ske icke sfl lzitt uppgift att soka ndrmare utreda, i vad mfin
skiljaktigheterna inom de nutida sydboh " mfllen bero pf,
inom sodra Bohuslfln forhandenvarande faktorer (olika
befolkningselement o " d"), och i vad mfin de orsakats av
utifrAn kommande krafter"

Att sprflkgeografin, ilven inom rzitt smfi omriden, kan
ge intress anta upplysningar, och detta icke blott av rent
sprAklig karaktdr, hoppas jag emellertid med denna upp-
sats i nflgon mfin ha Askfidliggiort.

1) Milet i Vette fcireter dock

nordboh. dial.
flera viktiga sdregenheter gent emot civriga



Ostronfisket i Askums socken pA SotenHset
Av Olof Hasslcif .

Foljande arbetsbeskrivning upptecknades sommaren lgZS. Huvudmecl-
delare var en gammal ostronfiskare, Emanuel Karlsson" fcidd l84g pfl Ho-
vendset, Han berdttar hur fisket bedrevs i hans ungdom. Bide i sakligt
och sprAkligt hinseende ha hans uppgifter sedan genomgAtts med en an-
nan gammal ostronfiskare, Severin Andersson, likaledes frin Hoven6set.
Jag har ocksi ridfrigat min morfar fr6n Hasselosund, och dessutom en
man frin Gravarna. Arbetsbeskrivningen kan dhrfcir shgas gdlla Sotends
hzirad overhuvud"

Ostronthkt har tydligen bedrivits pe enahanda sdtt i hela Bohusliln,
men det 6r numera helt utdott"

Vid nedskrivningen av texten sokte jag smyga sfl nara mina meddelares
ordalag som mojligt" Se l6ngt det rorde sig om skildringen av arbetet,
gick detta ocksA ganska bra" Men ndr vi kommo over till beskrivningen
av redskapen, ville det inte ldngre gA. Alla mina meddelare pekade pe red-
skapen och sade vad de hette, n[mnde mojligen ocks& namnet pA nf,gon
enskild del av dem. Men n6gon sammanhdngande beskrivning blev det
inte av. Det var ddrfcir ingenting annat att gora an att sjfllv arbeta ihop
en sidan av de uttryck och fraser som kommit fram, Denna beskrivning
ldste iae sedan uPP: och fick den rdttad av meddelarna. Det dr min fcir-
hoppning att framstdllningen inte heller spr6kligt sett skall ha lidit p&
detta tillvzigagingssdtt. Jag zir sjiilv fullkomligt fortrogen med dialekten"
Jag talade den uteslutande till mitt femtonde Ar, och har sedan stiindigt
hellit kontakten vid liv"

Hovendset 6r ett fiskelzige i Askums socken, Sotends hd, Bohusl6n" Sam-
hiillet hade 1928 583 invAnare. Fcire sekelskiftet var fiske den si gott som
enda ndringsgrenen' Senare har sjcifarten och framfcir allt stenhuggeriet
fAtt storre betydelse. Stenhuggeriet har dragit dit mycket nytt folk, s6r-
skilt frAn Blekinge och Smiland. Detta har gjort att dialekten pe jiimfo-
relsevis kort tid starkt fcirdndrats. Tydligast framtrdder detta mf,hdnda
i ordforrid och fraseologi.
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Ti11 liudbeteckningen" Med fw isyftas det ur postvoka-

liskt frikativt e Q) utvecklade ljudet. Beteckningsshttet innebar, att trju-

det, ehuru vdsentligen ett bilabialt y;, dnnu innehAller en rest av den med

tungryggen bildade frikativan. I den mfrn icke full samtidighet mellan

de bfrda artikulationerna rfrder, sdtter det frikativa g-ljudet sdkerligen in

en smula fore det andra"

Hj. L": Fr6n s. v" Vgtl. ilr ett liknande ljud kiint; det tecknas av Got-

lind (i Falbygden 1,42 n. 1) forslagsvit y* eller ys. Ur allmdnt fonetisk

synpunkt har ljudet stort intresse; det kan nzimligen ge en foresthllning om

hur den gamla ieur. r>labialiserade velaren u gY o. d" lat.

a,?n ? @-a,r ant m,& 0

f eska dstra? ?a t mdga qr,

nx@vL da %o lhga sL dcb5,

?ce luk barya o aqr nx@

e rQ nl,r ,lce ufr-w l'ldry

pdlk. 1@ tru-q[a 1G

aa, rner @n ieluu, til. qr, ncb?

d,ce aa, yh-nta, fe, 1G

had,-o,tte gs,t e l@st eg-
gilH. ?a ?ce hbTusar a&1, he-

las 1 
ce r bta e gf qd,

so trdt a8, ?G, e sef,as

ad,la dcn ?, d,Ymana. de aa,

al et hi,mskat sled, aksa "

ae f o, aa trela firatie
pe mdfan e kom e%ta 1,!@70-

fora lruol. e rQ skul-un

?ara, d[ ti. %e fe-pe

Om iag har varit med och

fiskat ostra? Ja i mfr,nga hr,

men det dr nu lhnge sen dess 
"

Jag fick borj a att vara med

och ro nar jag var en liten
pojk" Jag tror inte att iag
var mer Hn elva tolv Ar, nej

det var jag inte, fdr iag
hade inte gfitt och lzist en

gflng. J a j ag >hh,garu vdl huru-
ledes iag rodde och DgretD,

sfl trott var jag, och sflledes

vdrkte det i armarna. Det var
allt ett uhemsket u slet ocksfi"

Vi for vid tre- eller fyra-tiden
pfi morron och kom inte igen

fore kvrill. Och ro skulle en

gora all tid. Nu for tiden



seyl,a-Qg 10, e ile btni 1a
rnoga \htuiad?,ctra aa,

lcuat, rn@n dq had,a 7?.,o

gd,Qana f 6-Fa at--cYa-rlta

?efc qnL e shyla ru@

sltd,aan.

m,@% ?@ ue-,rlta hdlas

d,a @, te-ne f e-[te f a-rl3
dg, egat rn@-t r, ala td,l-.

rru(en l@ trat,-Q,G lcama-
p@ a,nL-,po d,@, at bstra l.ta,-

Q,st Ud.
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seglar de ju, och det blir ju
mycket 16ttvindigare var
givet, men de hade nu
gubbarna for sig att det inte
gick an att segla med
l>skaven D.r)

Men jag vet inte huruledes
det dr, for nu for tiden fflr de

de inget med det t alla fall.
Men jag tror att det kornmer
sig afi pA det , att ostran har
dott ut.

Bild l" Schematisk teckning

') Skaye dr det koilektiva
rnary och tigkskqua, den

av ostrontdkt mecl ostronting och handskave.

namnet ph hd,Uskqua, rbtqt,putlrka, cbyals-
sista att ta Jcpl; (bl6musslor) med"
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helas ae bar ns dd

?L&,r ue tdg *a? 1d , d,re

kom ?aa a,n?,*f)o hefe*pap
rd,Ekab ae bagd,gno, e

da aa n0 whga m,ce d@"

ile aa hgalsmary e

r bryopuolrlca e hd,uslcqaa

o dstratag.

Si2itva

yn@ tdg"

nilr e7?" slca ta, dstra nx@

ta'g, so f ar eru*'u&ra tr( may,.

ilrcn bna sedar o atcd,oaar

o dren d,u,dra legar frama-
pe gsege o helar
gkd,sbalrye m,ce dan bna

nquan o fo*[itge nno

dren d,rydra" s6 sgr*an l,yLtm

rud,a o g\fisbalrye pe b6ry

hera ostra strXr, ese s@-

d,ar-an trige l,n ft-a
e sr,r Dhdl. p& tt, o da
drq-Q,cen treya r, t6rwat, tes-
aru-f ar 6p tage rnce

bstra A" so slcepar-a,vL

i,tor e tdT uat, so Qstra f a*
4q, a %er a spelm ala

Huruledes vi bar oss At
ndr vi tog henne? Ja, det
kom nu an pfi vad for sorts
redskap vi begagnade, och

det var nu olika med det"

Det var rlengelsman D och

Drumpulke u och uhandskave p

och lostretflng u.

fisket.

Med tdng.

Niir en skall ta ostra med
thng,sfl fir en vara tre man.
Den ene sitter och andoverr),
och den andre ligger framme-
pfi urisingen D') och hAller
uglasbaljen u med den ene

ndven och for tingen med

den andre. Sa ser han igenom
rutan i glasbaljen pfl botten
var 'ostran stflr, och si srit-
ter han tflngen intill henne

och silger rhflll pfl D, och dfl
drar den tredje i tflget, tills
han f6r upp tflngen med

ostran i. Se sl6pper han
efter i tflget sfl ostran far
utur och ner i spannen eller

1) Med irornas hjalp hindra biten att driva med vinden.
2) Reling pi odiickad bit.



ldcJa cela hdf'e-rylga
en-a ha, e tq,-a, dd,

ose lca,sta-r|un dndra*
td,pe tdd r,!G%, o s6 @ d,ce

te o lida r,?rvrn g+Qs-

bahXe rl cbLq, o selas

7u-Qe dt1oa fe, il,ua,.

de mast po bd,r1beyt,,

sartelt f,(nl*a,n @ t41umn,

swnx d,e ter dstra po dhta
uisat.

m,ce hd,nskaaa.

s6 kan en ta,*il, nLG

hd,ryslcq,aa aksa pe sdrn*
beLc, mfln uta G de
m,@st pe il,oksa.*SryruL em*b,a-

gc,tgnar hd,ruskteaanL" dg, G

de ;"h m mary, san?,

clnd,quar, o An satnt Joda.*

,slcq,uan. f"St legar-anl-pe
@sege, o ghQnar r,1r,r,mal

glrQsba+1e etar ilr,lisar, o s6

'na,r-an) -f &-;e e brg tfi,l1s, se

sedar-an skd"aan' tn ,*frn,ar*

e,, aso stqr-an stggan

rmoil eg-kl6€-LlnL
de-fr.,-;ruga, po staqtnam,*

1) Annars.
2) ou,ltrs, f ", hiir 'submarin bergavsats'"

89

Ifldan eller vad for nAgot
en nu har och ta henne uti,
och sA kastar den andre
tAngen ut igen, och si dr det
till att Ieta igenom glas-
bal jen igen , och s6ledes
g6r det undan for undan.

Det dr mest pA bergbotten,
sdrskilt om han ztr o jdmn,
som de tar ostra pA detta
vise t "

Med handskaye.
Sa kan en ta henne med

handskave ocksfl pfl sfldan
botten, men uutan uI) dr det
mest pfl r>uxer 12) som en be-
gagnar handskaven. De ar
det en eller tvh man som
>andover )), och en som skoter
skaven. Forst ligger han pfl
dsingen, och glaner igenom
glasbaljen efter uxer, och sf,

ndr han fflr se en bra ux, si
sdtter han skaven in under
henne, och sfl stoder han
staken emot en kloss som

de har spikat pA r>stamnen D
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po bqdy, e so u@?ar-a

na=stig@w pe ty, _,
gfrg sa,nl-a,n d,r,&-vL-ta s@,

e da skrabar-cruL l6s

dstr a, o s6 d,etar-o
ndr L kasan.

da ?Lo mast po grmtlt

udn w,dtma ldn e sB-

les d&,*Sam en, tar dsf,ra,

po d,hta aisat rn@ tag o

hd,n skaaa "

nx@ hgalsmaryt) ela bstra-

skaua.

rL&r o% ska ta,-a, po

d!1bara aQn, so bagagnar

evL hgalsmary, ela rbtlxp?,tltka.

da brogar eru -f o-Q,@ mrbqta,

aa,ra trb nxa,n. na-Skfuuan-

a,-[aga bdry, so forar e%

{rt d, en -fr,la f o, *f ams

b6, eso r7-cl,mm taq, o

den tri,3a helar 1, sligba^

tdr wat, e ;cerbar i,[a.*Se *
nta skguan seda-Sce I aSt

yn Gns-ile ter wa-r1

frat2o &aor bdu," na*Qe

pfi bAten, och sfl vdger han

ner stakdndan ph samma

gAng som han drar honom till
sig, och dA skrapar han loss

ostran, och sfl r>ddtter u hon

ner i kassen-

Det ar nu mest pfl grunt
vatten uutimed r> iand och sfi-

ledes ddr, som en tar ostron
pfl detta viset rned tfing och

handskave.

Med engelsman eller ostron-

skaye "

Ndr en skall ta henne pi
djupare vatten, Sf, begagnar
en engelsman eiler rumpulke.
De brukar en for det mesta

vara tre rnan " Ndr skaven

har tagit botten, sfl firar en

ut en fyra eller fem famns

ubfld u2), och sf, ror de tvA

och den tredje hAller i r>sl6pe-

tAgetu, och kdnner efter sf,

att inte skaven sdtter sig fast

medan de ut6gar uB) honont

fram over bottnen. Ndr de

') Omvhxlande med accentueringen I - -e- forekommer 6verr !:- t"

') b0, n"'den delen av linan (eller kittingen) som sldppes ut sedan bott-
nen dr n6dd.' Brukas bide ndr redskap sdttas ut och nhr man ankrar"

t) Bogserar"
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Bild 2. Schematisk teckning av ostrontrikt med rumpulke och engelsrnan.

'r1,0 f g-tdT u)q.,*'n sopa,S

lagt s'rr,nl, de tbfta,-pe dra,-

Q,a 6ll o% e pela-Q.e-
yL bstra o ,iL IiA
8 A,fn-A,fL 

-8, 
* ;;kf AbA I 6 S

r,fre b6'o. s6 kasta-Q,e

e;d-W olcb't_c, e s|f,as

h,ela.-Q,e pq.

nLCe rdmpulrlca cela bstra-

u|'ka.

rn@ rbrytpulrkan ba Q,e s@

d,karat li,gailant dd, t,ttwm

da at-ilA pe blrqd b6ry

en teTu;ar rn@ d,cbn.

nu fflr thgat honom sfl pass

lflngt som de tycker, sfi drar
de upp honom och pillar utur
honom ostran och all skit
sorn han har skrapat loss

ifrAn bottnen. Sa kastar de

ut honom igen, och sflledes

h6ller de pfi 
"

Med rumpulke eller ostron-

ulke.

Med rumpulken bdr de sig

ackurat likadant ht, utom
det att det dr pfl blot botten
en thgar med den"
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Bild 3. Ostront6ng.

Beskrivning av redskapen.
' Ostrontdngen.

hstratage @ amtrant
e dw*l,rd,g, rn@rn-b hqa

Si,rycana ce-nta li,ga

ld,ga, o*nta rdktr,t li,ga-

dd,u,a hcbl.ar. po d,og-kb[asta

Si,tyr,an @ Scbftp e lcbgan

wmtrrent li,ga ld,ga. Scbftry,
(e taEkka,fta 't, @ry," et

lt ila gr e!,rb t f r e den ,au s,ra

@r3, @ lcbqan 6,d,smi,t, o

srcl, rc kdnti"ta thqbu-
boyta s6 de gru,bar krd,g

stq,gara, so-a,r?, ska seda u@l

fd,st" d,hn Si,rltan kala*Q,e

f e*(.@n -f d,gta " po dcen lqsa

pi,ryoan ce lcbqan l&gar @?L

frbftry, a s6 ce-yb 6,dad-
bo1t,ooqLo(e-rn-bq*
ta e b(tba" L dceru bgba G

ilrn fnstset en tdTusqna, o

deg"-gar tXrlmal e k6ous

pe stqgan" stggan ce Ah,,ga

ld'q. eru--fu-la scbbs

1) Mdrla.

Ostrontflngen dr >omtrdnt >

en aln lflng, men brigge
>kimm arnal> dr inte lika
Iinga, och inte riktigt lika-
dana hdller. PA den kortaste
kimmen iir kziften och ldggen
omtrdnt lika lflnga. Keften
ar tvhklyftad i dnden. Ett
Iitet grand ifrAn den rflvare u

zinden iir kiggen utsmidd, och
sedan dr kanterna ihopa-
bojda si att de griper kring
staken, Sfi han skall sitta vril
fast. Den kimmen kallar de
for den faste. Pe den lose

kimmen zir ldggen lzingre dn
kriften, och sfl dr den utflt-
bojd, och i dnden 6r den boid
till en ogla. I den oglan zir

det fastsatt en tflgiinde, och
den ger igenom en >kaus >1)

pfl staken. Staken dr olika
Iflng. En fyra eller sex



fatytn @ d,e aq,nteq,sta, m@rL

de-ctr al stqga,r ep te
sy-l*d,[a taryn olcsa, last,.
ila 10 al shf,a,ru-feS[as"

wn't em*baltoua-pe ldg stgga,

s6 @ de bator e tod,a
tQ-n rn@,-.W F&p,
te, ata so bkr,q-pe

tdgrluan so eg-loa--nto
orka m(b*m,.
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famnar frr det vanligaste, men
de har uall > stakar opp till
sju eller htta famn ocksA, fast
det ar ju all shllan forstAs.
Om en behover sfl IAng stake,
sA dr det b6ttre att rskota
till uI) honom med en kdpp,
for uutan u sfr blir han sfl

*tunghziven ri sfl en kan inte
orka med honom.

HandskAyen.
hd,askqao% ser ad, sesanx

e??, hrl.u" teltua bbrwila
@ ?ot-de e lil,nptag, sa,n?,

@ pld,lsmtt pe mdty" d,@

blAt. rn@??, so @ helo

66ru:da b63t so-o ser

ud, go gerrrl ?t &y en-e,r boTt

ncpuan et lid,a grrin" de
te-q,@, at en skq, kutna tq
op e,tnar rubsana bcbtar.

so re da falt nx@ hq,+ rant
hela bbTusd,a, e r, dfrua hq,lre

@ kaqan fdEtsyfi. kagan

@ bra, grdb(Eat btt2,on,

o fO, a aahe ua"-?b

1) Skarva.

') H6vbigen, pA vilken kassen iir fiistad.
3) Med stora maskor.

Handskaven ser ut sflsom
en hflv. Si dlva rbflgdan >2) rir
gjord utav en jhrnsting, som
ar plattsmidd pfl mitten. Det
dr bladet. Men sfl dr hela
bigdan bojd sfl hon s-er

ut sfl som ndr en har boit
ndven et Iitet grand. Det dr
fcir det , att en skall kunn a ta
opp under uxerna bdttre.
Se ar det fullt med hil runt
hela b6gdan, och i dom h6len
dr kassen fastsydd. Kassen
dt bra r>grovbantu8) bunden,
och forr i vzirlden var han
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altr,, de hd,rpp. so @ d,,ce

stggan. han @ sosum, stqgan

ta trige, nLCe% et-frrqg.-
grdqara, f e, wta, sltu,l-e7rL--

bhn riu a?L-&r e%?,,-.

bhuer r,mad, cgsege fer o

fu skqaan ep a%ar t[rtse.
po stqra skgaar rn@ ltiga

alltid utav hamp. Se dr det
staken " Han dr s6som staken
till tfingen, men ett grand

Dgrovare)), for utan skulle en

bdnda hv honom ndr en

b[nder emot ilsingen for att
fe skaven opp under uxen.
Pe stora skavar med lhnga

Bild 4. Handskave.



st';fugar,-fr,.--.Q,e e gri,ryoa

po bdrwd,a. rba,.-,Qe d,a btn,r

fe-,[agt t stfugan, so lcan e%

d,tOTcelpaftetdrwat.
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stakar har de en grimma
pfi b6gdan. Ndr det dfl blir
for tungt i staken, sfl kan en
annan hjalpa till i tfiget"

Bild 5. Glasbalj eller vattenkikare.

Glasbaljen.

ghQsbalr7e @ e hd,e batrT

cela bd,{a,, sa,nr, de-e.-F@t e

glrfisrwd,,a,t, bdqu-pa.
ha bragar aa,ra smqlara
dpu e ulara nira, fe dq,

@-o bcbtar e ghq,na d,e .

ua,rkan @ de dt ala
aksa tuq, hd,tgtqg tr)s,--o,,

1) 'Antingen eller'.

Glasbaljen dr en iiten *balj>
eller bytta, som de har satt
en glasru ta i bo ttnen pfl.
Hon brukar vara smalare
uppe och vidare nere, for dfl
dr hon bflttre att glana uti.
Varkenl) rir det ett ellerl)
ocksA tvf; handtag pe henne,
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d,a wllga. d,um ser

sa,n'L harltage po e d,ru

balrl ala bd,ta.

ricl s6-

Bild 6" Engelsman.

Engelsmannen.

det Hr olika" Dom ser ut sfr

som handtagen pfl en annan
balj eller bytta"

hgalsmirlg ce !ot*
de fira r'il,ua o et pldt

? 
qn" uto d,am rdrya t e?Le

@ dce ta _s sanx @ bbfia r, rpry,,

.s6 de ser rt.d cena

sosmn'b eg*lubliasrbp mffi
dcl,ttet bo,1t kritlia, o d,d,t2t,

@ et-firan lcbgar ce?L d,am

d,ndro " de kan-aal uaro

eru -f r,-la srhks lrud,1er cela

op tmod, tuq. Qnar. ?Lc)qag*

g&g ka,n, d,e acel aa,ra lcbgar

oksa ltante. d,am d,nd,ra

tua rttry1qrye @ nogl

1) Nhstan.

Engelsmannen dr gjord
utav fyra runda och ett platt
jiirn. Utav dom runda jzirnen

dr det tvh som iir bojda i dn-
den, sfi att de ser ut uilnda 11)

sflsom en kryckekiipp med

dfiligt bojd krycka, och dom
ar ett grand ldngre dn dom
andra. De kan vril vata
en fyra eller sex kvarter eller
opp emot tvf, alnar. Nflgon
gfing kan de vill vara ldnger
ocksfl kanske. Dom andra
tvA rundjdrnen dr nigot



ItbTara, e. dre pld,la e
u al e cJn cela hd,l.aru .

da ?na ade dwm kb{a
rd,t17 &ne @ r,lt olyasnxit

nx@ d,iltskaqnana po
krblia;a1ta,na, a krd li,-
ta e b qlta,, o 1, dcbru seda-
(,re e% rdg, snnx de yar f ast
slrtbateT wat 1,. d,ar apa sum
krilgege ta lt d,ryhelt

po Shpana bd,yyar, ga-cl,ce

Att,dra kct[o rdryy fur1t_taa1
quar, o 1, md,yt3, po d,ce ce

da fitpta frigtsmi,{. sr,Lt,

G de pld,{a 7&,4,t f rigtsmi,{

1, @ry po lcrbliana. po

d& uisat bln,-4a e,na sosltnx

e r,hctbaklramt s krdli't
hEabctTwda, o po d,bm-
bbi'wd,a G lcugan fa5tsyt_.
po sirya o epu, rc dre

sAt r fi,t1t st(ega,na, rn(e yL ,t,

bdvl @ de syt r,lctmal

hrile st4n1, (e 1, ckc brla

? 
q,YLt, cel,a bb -t sutn de

kala.-[. ,s6 @ da e%

trrgpcbp ?, @t? po kagan,

so-q,ru ska l+fd$t et-
firan, o-'nte leg-e ' ii-

hekt-t b6ry, e so

7
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kortare, och det platta dr
vdl en aln eller halvannan.
Det ena utav dom korta
rundjHrnen ar ihopasmitt
med doppskodndarna pfi
kryckekdpparna, och krokt
till en ogla, och i den sitter
det en ring) som de gor fast
sldpetAget i. Ddr oppe som
>krokingen D till handhflllet
pA kdpparna borj ar, ghr det
andra korta rund jdrnet tvdrs
over, och i mitten pA det ilr
det forsta fastsmitt. Sedan
rir det plattajdrnet fastsn-ritt
i dndan pn kryckorna. Pe
det viset blir det dnda sf;sont

en ihopakldmd och krokt
uhAvbflgda D, och pfi den
b6gdan ar kassen fastsydd.
Pe sidorna och oppe , ar det
sytt runt stdngerna, rnen i
bottnen ar det s),tt igenom
h6len som ar i det breda
jiirnet, eller bladet som de

kallar det. Se ar det en

trrikzipp i Hnden pfl kassen,

sfl han skall flyta upp et f
grand, och inte Iigga och

uhakta u i bottn en, och si
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ia rl.rc eLt-eltL slta lt,ola

sft) 4dspce t;t.

tt tt- (l,e %o dr rir f rarn, (q'L1a)'

tt6tl nr,ce dcb{a, s6 slcauar

bl,'qt lot bstra, o s6?

sulnlta,T *o s (.0 t kit,,san .

for det att han skall hfilla
sig utspdnd 

"

Ndr de nu drar fram or,rer

bottnen med detta, sA skaver

bladet loss ostran, och sir

samlar hon sig i kassen.

Bild 7" Rumpulke.

Runtpulken.

po rbtltpt'lltlcan ce dce olisa

et bre{ bltri, sl(,ln skraba'-

1,,i,, bstra. dce bbqt ce

r,hdQasrni,t nLrc et ricr11gr1,

snn'L ce b6fi & bhqa gnar,
sB de se'r" irtd, pe mak'
sal sos?tnx em-bbTwa. drit

r) Ungefdr som. Maxel betyder 'fason'

Pfl rumpulken dr det ocksfl

ett brett blad, som skrapar
loss ostran. Det bladet dr

ihopasmitt med ett rundjdrn,
som ar boit i biigge dndar,

sfl att det ser ut pfl ))rnax-

el > Sflsoml) en bfige. Det



lcala-rl,e fr;r Sr,1/itl. dre

de dtlda s tnyL G d,a 
? &ry

pg,-ru. hau, @ t,tttnf ar
et kuiler ai o et pqr
e{,na,-l,ig. ?, bh(ta bb,lneg-

fi.,rle @ dce htih ?, dce rhtta

?,Lvlt, o ?, di,lt,ryr, h',l,lr, @

sistcbgana 6T stolina, %LCex?,

ent'a hqhara fastscb[a e,n, dce

g er LnL o rQra po Scb.ltt3 "

so @ sistiegane r,hol2a-

buTla L rbrytpqto nx@

d,cen tri,'1a stri,ge, e

un cbl.or,ru d,am lega.-Qe e%

stqn. d,en tri,la stdge G

f agtsu,ffr po md,{t3, de

,s h./ tb oT usan, nxce% enta h q, l;ara

cen en, lcet kan arr1u pa-t,
t e, o7 ttmal d& at euL ? a,-Q,cen

stai,ge lrbgar cela ltd[ara,

I ar en il,lrkan te tce

gre\ry,ara cela d!1bara. d,la

strbgana @ e% tu6-lr-tre
ctncL-ldgr. adn pe al_tohob

@ kagan s!/t.
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ka IIar de for kd ften . De t
iir det enda som zir utav jdrn
pA honom. Han dr ungefdr
ett krrarter vid och ett p ar
alnar IAng. I bdgge bojnin-
garna ar det hel i det runda
jhrnet, och i dom hAlen eir

sids tangerna instuckna, men
inte hflrdare fasts atta an det
ghr an att rora pA kziften.
Se dr sidstdngerna ihopa-
bundna i urompdnden 11) med

den tred je stingen , och

emellan dom ligger det en

sten. Den tredje stAngen dr
fastsurrad pfl mitten utav
kaftbegen, men inte hArdare

dn en latt kan dndra ph det,
for igenom det at en gor den

s tflngen ldngre eller kortare,
fAr en ulken till att ta
grundare eller djupare. Alla
stilngerna ar en tvA eller tre
alnar lAnga. Ute pA alltihop
dr kassen sydd.

') Den spetsiga dndan pA rompulken.





Barnasjiin och liknande namn.

Av Dauid Palm.

Forskarna ira forklarat s6dana namn som Barnasjon,
Barnabcicken, Barnakullen pA olika sdtt. De bora sdkerli-
gen ej heller fh en ensartad tolkning.

Barnebratten, ett nu forsvunnet namn pA badorten Brat-
ten ph Styrso i Goteborgs skdrgflrd, forrnodas av Lindrothr)
ha fhtt sitt narln d[rav att ett eller flera barn kan ha
forolyckats ddr nflgon gAng. Tolkningen ar sannolik.

I V. Frolunda sn utanfor Goteborg ligger ett berg Bar-
neberg. F. Ieder-r i namnet uttalas b6de b&rp- och bQ,na-.

Att dorna av dldre skrivningar2) ar forleden Barrw-, och
uttalet bi.rna- ar utan tvivel uppkommet ur br4rp-. OGB
Iil,tsz sdges: uKanske analogt med Barnebratten
s. 125, el. med Barnebacken och Barnekullen, bflda i Torsby
Sil, Boh.: det forra enl. traditionen efter ett 'dodat' barn,
det senare efter ett'forsvunnet'; barnen pAstAs i bida fal-
Ien horas grhta ddrinne. Delvis trol. bergtagningstro. u

Ett Barnemosss (formen forsedd med frAgetecken) i Par-
tille sn invid Goteborg antages OGB I,atz ha fhtt sitt namrl
av att ett (eller flera) barn ghtt ned sig i mossen.3)

') OGB III,1z5.
2) OGB III,182.
*) Jfr emellertid rdttelsen OGB III,zS5; enl. denna dr f. leden ]Jane- mecl

s)'ftning pA repsl agarbana,
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Om Barrbcicken pfl Bjzirka-Sziby i Ostergotland sdger i{.
Lindqvistl): uBilcken har f htt sitt namn daraf, att ett barn
har omkommit i densamma. ))

Aven i Norge finnas en del namn med forleden Barn-.
O. Rygh') sdger om ett Barnkjenu r>Barntjern er et ikke
sje,ldent Na.rn paa Tjern, maaske at forklare zf , at et Barn
engang er druknet i Tiernet. n -_ G. Indrebo3) ndmner ett
flertal Baannsjoen och Baantjernet frin Norge, men har intet
forslag till real tolkning, utan hdnvisar endast till ovan
a. st. i NG.

Frin Alvsborgs Idn finnes i SOA ett flertal hithoratrde
narRn) men clm dessa har Ortnamnskomrnitten inge.n mening.

Till de forslag till real tolkning ay forleden Barna- 
o

Barne- sorn framkommit, vill jag ldgga ett, men denna

tolkning kan ha giltighet endast for en del av namnen "

Frfin Bolums sn i Skaraborgs lein berdttas: uI n. delen

av socknen ligger - - - en sjo pfl ungefdr 50 m:s diameter.
Den 6r halvt igenvuxen och ar nog ej meterdiup. Sjon
kallas Barnasjon, ty ddr skulle kvinnorna bada for att fA

barn E,tt 20-tal m. vdster om sjon ligger en offersten
med ett dussintal skfilgropar. ua)

En meddelare frAn Alvsflkers sn i Halland, pfi grdnsen

mot Vristergotland, sriger: uDet sa di ju alltid till barna att
barna kom frfln Barnamossen. Hernma sa di alltid att di
var komna frin Korndalssjo",)u)

1) B jzirka-Sziby ortnamn I, 3 6 "

2) NG II,826.
3) Norske inns jcinamn I, 1 C "

4) VFF (Vhstsv. Folkminnesforen:s arkiv) acc.-nr 1530, s. 25 ff.
u) IFGH (lnst. f. Folkminnesforskn" vid Gbgs Hogskola) acc.-nr 941, s. 15.
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I tvh fall kan rran alltsi konstatera att forleden Barna-
med vattenbeteckning sflsom senare led syftar pfl barns
tillblivelse. Men de till naffrnen knutna folkliga forestall-
ningarna riro inte fullt lika i bida fallen. I forsta fallet
skulle kvinnalt bada i vattnet for att bli fruktsam, i det
andra ndmnes inte detta, utan dzir omtalas endast en tro
att barnen komma frhn mossen, pa ett sdtt soffl inte nHr-
mare angtves.

Ar folktron att fruktsarnhet kan framkallas genom bad
eller drickande av visst slags vatten, och att de nyfodda
barnen komma fr6n sj6, mosse, bdck eller liknande, sfl ut-
bredd att den kan antagas ha satt spir i ortnamnsgivningen
i flera fall an de tvh, hdr konstaterade?

Tron att vatten kan gora ofruktsamma kvinnor frukt-
sarlma har jag funnit endast i Vdstergotland. FrAn Bo-
Iums sn berdttas ytterligare i ovan citerade kzilla: rNedan-
for Messommersbacken vid gflrden 'l'omten ligger et t kdrr
som kallas LockekHrr. Dzir fanns en sdrskild sorts vatten.
Om en kvinna var ofruktsam, skulle hon bada i det kdrret.
De hjzilpte det. u

I en uppsats betitlad Rituala bruk vid vflra hdlsokdllorl)
anfor N. Sjoberg ur ett dldre arbete om Medevi2), att dettas
forf. uppger sig ha hort en tradition, r>att den heliga Kata-
rina befallt ofruktsamma kvinnor att fasta, bedja och
midsommarnatten dricka af det roda vattnet i Medevi >,

Sanrme forf. berdttar vidare: >1799 de iag andra frret sfl-
som Brunns- trntendent var vid Medevi, hade jag et ser-

r) Fataburen 1911, s. 46 ff.
2) S. Hedin Utkast til en handbok for brunnsghster. Forsta afdel-

ningen, Om Medevi. Sthlm 1803.
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deles tilftille at erfara sanningen af den na fornsdgen , och
dess dnnu fortfarande intryck hos den okunnigare hopen.
De jag om natten kl. 12 gick omkring, for at hindra
det intet buller eller oordning mitte forefalla, sAg jag Z:ne

hustrur, som utur den sA kallade Rodebrunnen (hvilken i

sit stillastflende vatten for en betydande m6ngd af ockra),
hdmtade i s tora flaskor en ansenlig portion af detta med
ockra blandade vatten. Jag efterfrigade de orsaken, hvar-
for de ej heldre valde sitt forrfid utur de friska kdllorna,
och hvad verkan de trodde sig snarare af detta f a rona.
De berdttade dA, att de voro frfln Vestergotland, och at
de begge, sedau Idngre tid gifta, icke blifvit vdlsignade med
barn " De hade hort af en fllderstegen Fru , at de borde
hdmta af det roda vattnet pfi skogen vid Mederri, och dricka
deraf 7 Thorsdagsqvdllar, sfi skulle ofrugtsamheten uphora. >1)

Folktron att barnen kommit frAn sjo, bzick elier liknande
tycks ha vidare spridning.

trn meddelare frfln Szitila socken ndmner ddrifrAn: uBarna
vatagna i en bdck. Det rann en b6ck genom vAr hage _- den

kallade vi Lonkabdcken. DdrifrAn va vAra barn tagn a,> .r)

Frfln Lena sn i Alvsborgs Idn berdttas fol jande: uDi sa

att barna var hittade i en kall eller i en bdck, rten en del
sa att Tomme-Krestina _- det var min mormor - hade
kommit med dom.rB) Och vidare: i>Barnen var komna Llr

en kAll eller en sjo. ua)

') Jfr den av J.
buren 1928, s. 183"

2) I FGH acc"-nr
3) I FGH acc.-nr
r) I FGH acc.-nr

Sahlgren meddelade uppgiften om Porlzr brunn. Irata-

949, s. 21"

1016, s. 24.

1016, s. 31.
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En Bergstena-bo berdttar foljande frin sin socken: uOm
barnen frf,gade var de var komna ifrfin, fick de till svar
att de var hopasl agna mellan ett par ledstolpar, eller afi
de var hittade i en bdck. u1)

FrAn Nflrunga: uDi sa et mina smflsyskon att iag ar
kommen frAn en bdck.u2)

Folket i Strdngsered trodde sA hdr: uBarna va hopslagna
iett led,6 skaterahade skrattat liv i dom. Eller cli rra tagna
Lrr en kdlla eller en bhck. Eller jorlagumnta hade vart d[r
md dour. >3)

OcksA i Halland ar samrnzr folktro spridd" Utom ovan
anforda uppteckning frAn Alvsflker kan foljande anfrtras
frAn onsala sn i norra delen av landskapet: >J ag frflgade
nrin rnamma, var jag var kommen ifrAn, eil gAng medan
jag var helt liten. Da sa mamma: 'Rarnmorskan tog de
ur en mosse uppe vid Hdstliden [gArd i Onsala]'. Och iag
vet andra modrar som sa sina barn att pappan hade kopt
dem i Kungsbacka. Men vanligast var rlet nog, att bar-
nen voro hittade i nAgot vattendrag: brick, sj6, rrosse o. d.
Ddr rinner en Iiten bdck ner till Kobbavik vid StrandgAr-
den. Bdcken heter Eskebdcken. Ddr ar mflnga Onsala-
barn hittade i den bdcken.ua)

uNdr en flicka i Krogsereds sn i Halland frigade sina
foreildrar var hon var kommen ifrAn, fick hon det beskedet
att hon fallit ner fr6n himlen i en mosse ddr de sen hit-
tade henne. - En ung rxan frAn Vdro har hort att kvinnor

1)

,)

3)

4)

IFGH acc.-nr 1018, s.6.
I FGH ecc.-nr I 168, s. 10.

I FGH acc.-nr 1359, s. 1"

I FGH acc.-nr I789, s" 4 f .
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som viile ha barn, offrade pengar eller vdrdesaker i en mosse"

Han hade ocksfi hort talas om att barn hittats i mossar.,)

En meddelare frAn Alfshogs sn hade hort talas om att
storken hittar barnen i mossar och bdr dem till folk som

vill ha barn.2)

De tvil forestdllningarna 6ro tydligen tillrdckligt spridda
i vhstra Sverige for att man skall viga sdga: ortnamn med

Barna- Barne- som forled och -bcick, -s/o, -ruosse o. d. vat-
tenbeteckningar sf,sorn senare led, vittna sakerligen i en del

fall om folktron att de nyfodda kon-rmit frfln vederborande
bHck, sjd eller rnosse, kanske i en del fall ocksfi om folk-
seden att kvinnor badat i eller druckit av vattnet for att
bli fruktsamma.

Vid foljande namn i vHstra Sverige kan man ha ratt att
som en moilighet antaga sfldan innebord hos forleden'):

Barnasjoarna, Lindome, Halland.
Barnasjon bi1rya,rirXn, Fristad, Vgtl., SOA I l,t+s" En Iiten

sio pfi byn Langjums omrirde. >Hdrledningen av f . leden

ilr obekant.> Om denna och foli. sjo meddelar Klas Olofs-
son, Fristad, att fblk trott sig hora barn ukvillra och greta >

ddr om ndtterna.
Barnasjo bqrpfrl Tamta, Vgtl., SOA 1l,rso.

oster om Tdmta kyrka" uHzirledningen av f.
kan t. u

En liten sjii
lederr dr obe-

r) Meddelaren var inte alldeles viss pA huruvida lran hort det medde-

lade just i Vdro eller i nigon annan del av landskapet.

') Uppgifterna i detta stycke upptecknade av fil. meg. Nils Palm, Ves-

sigebro.
3) I{zir upptagas inte de ovan behandlade Barnanrosscn i Alrrsiker, Hai-

land, och Ilernasjrin, Bolum, 1igtl.
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L. och St. Barnasjo lil.a, stQra bqrycttrl Alekulla, Vgtl", SOA
I X. 2,zt +. i>Om fl. Ieden i Barnasj o innehflller ordet barn
ar ovisst (jfr dock Barken i Karl Gustavs sn). r>

Barnakcirr bqnusey Grimmared, Vgtl., SOA IX. 2;ee .

>Om f. leden innehflller ordet barn ar ovisst. >

iBarnasj(dn), Ghllstad, Vgtl. Et tnu obrukligt namn pA

T6starpssjon. SOA VII.l,ztt. Om f. leden sdgesintet.
Barnasjo bq,Qt+a,f a Lzinghe ffi, Vgtl., SOA VI I . l,zt9. Norr

om Sdvsjo, numera utdikad. Det hdnvisas till Barnasj on
i S. Sdrn [re folj .].

Barnasjon bgn,alion S. Sdm, Vgtl., SOA VII. 1,zsz. >On-r

f. led. inneh6ller ordet barn dr ovisst" >

Barnabcicken bq,wabccfuan Hemsjo, vgtl., soA B,zas. Rin-
ner till Szivelingen. uHdrledningen av f. led. dr obekant
(jfr Rygh Gn ll,tzo). u,)

Barnasj on, Kungslena, Vgtl. om denna meddelas : u I
Kungslena skog ligger Barnasjon" Ddr kom for lzingesedan
bort en knalle ifrAn Borgunda" Den trodde de hade drdnkts
i Barnasjon Sjon har tvfl bottnar. Ddr finns inget till-
flode, men ddr ar utlopp i alla fall. Strdnderna ikring ar
deliga. D2)

Barnebcicken bqnabrelian Edsleskog, Dalsland, So A 17,lre.
Rinner i Sflgetjdrnet. DF. Ied" innehiller vdl ordet barn,
men anledningen till namngivningen dr obekant. u

Folktron att Iivet spirar ur vatten , ar mycket gammal i

Norden. Urelemen tet - det dr just vattnet " I det kaos
som kallades Ginnungagap, funnos enligt Vglusp6, tre

t) Jfr ovan s. 102.
t) IFGH acc.-nr 2233, s. 13.
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kdllor, k6ldens, vdrmens och den skapande visdomens
kdllor. .

Gammal synes ocksfl den forestdllningen vara, att stor-
ken kommer med de smfi barnen frf,n vattnet.l) Vi be-
trakta vdl i allmdnhet historierna om storken som relativt
sena barnkammarsagor, eller som skdmt) men de synas en

gf,ng ha varit foremil for from tro. Storken kan vdl ha

spelat en roll i vAra fdders forestdllningar endast i de trak-
ter ddr han hdckat eller fltminstone tidvis uppehflllit sig"

I Vglusp6, berdttas hur det gick till ndr de forsta mrin-
niskorna blevo till. De tre gudarna Oden, Honer och Lo-
dul kommo vandrande, och de funno Ask och Embla:

Qnd nd, gtto,

dP n d, ltqf !o,
l,d nd, late,
nd, l,ito gd\";
qnd, gal )fenn,
dp gal Hbner,
lct gal Ldf orr
olt, l'ito gd f a"

Overs[ttning: 'Ask och Embla dgde inte formflgan att
andas, hade inte s jzil, hade inte livsvilrme eller etborder
och inte god hy. Men Oden gav dem andedrdkten, I-troner

sjdlen och Lodur livsvdrmen och Atborderna och god hy'"
Den som gor Ask och Embla till mdnniskor, for over

livsgnistan till dem , ar alltsfl Honer.
Vad kan han vara for slags gud? Understundom fh,r

1) Om storken som livsbringare se B. Schnittger i Fornvdnnen 1916,

s" 104 ff.
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man en fingervisning om en gudomlighets ursprungliga art
genom att undersoka betydelsen av dess namn. Namnet
Honer har sammanstdllts med lat. c,iconia ustork uI), varur
c,|tt'ia antages ha upps fitt genom bortfall av forsta stav-
elsen. Ordet innehflller sarnma stam och avljudsstadium
som sv. hona" Detta stir i avl judsforhAllande till hane
'tupp'. Ddrav har Hellquist (NoB 1916, s. 141 ff.) letts
till det antagandet, att Honer stett i nigot forhAllande
till tuppen, och han soker stodja sin formodan genom att
izimf ora vissa uppgifter om guden med folkliga forestdll-
ningar om tuppen frAn senare tider" Ddrvid har han
dock pfl ett betzinkligt sdtt fcirsummat att ta hdnsyn till
de strax hdr nedan anfdrda epiteten om Honer hos Snorre.
Detsamma gdller Krogmann i den nyss i noten nrimnda
uppsatsen" Man kan antaga att Honer upps teft ur en
urgerm. form'oh1n'iaz, alltsfl utan reduplikationsstavelse,
nrotsvarande ett latinskt oreduplicerat 'F cr,n,ius. Honer
synes alltsA kunna betyda 'stork'.2)

Att Honer frin borjan ar en stork, kan man vidare ut-
lasa ur kenningarna i Snorres Skdldskaparmdl. Man kal-

') Se t" ex. 13. Schnittger i ovan anf. uppsats. -- I Acta Philol. Scand.
6,321 ff. har W. I(rogmann Aterfort H 6n,ir till ett ,t'-Hu,ht?.i1aZ, som
skulle hora till ett "f),x1q-?Lo-'lysande'" Det hela ilr en konstruktion. 

-En rad dldrc tydningar refereras av F. R. Schroder i PBB 43,zrg ff.

') De latinska och urgerm. beteckningarna pfi storken kunna inte ha
givits honom pi gruncl av hans lzite; detta dr ingalunrla'sjungancle, kling-
ande', viiket var bet:n hos den ieur. roten q.qn-" Lat. ,t,clrLiLts, urgerm,
't'-/t1n'ia,z, 6r iu ocksfr bilclat mecl ett samhorighetssuffix Iagt till stammen,
och de denna betecknar honsfiglar, kan ,k66rn,iusr rrlt,jyylop iterges med
'om hcinsfAglar pAminnande firgel'" Men var ligger likhets- eller berorings-
rnomentet ?

l
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lar guden ctriir Dsessa eila sinna eba n-rdla ()dins ok en skjota

ds ok enn langa fot ok aurkonung D. De forsta bendmning-

arna angiva endast forhflllandet till Oden, angiva Floner

blott sAsom Odens folieslagare. De tre sista kenningarna

betyda: den snabbe guden, Ifingbenet och trdskkonungen.

Alla uttrycken bli forstfleliga och trdffande om man tdnker
sig Honer som stork.r)

Det dr vanskligt att sdga orx nran hzirvidlag bor tflnka
pA den vita eller svarta storken. For vflra gotiska bygder

finns det en omstdndighet som m o i I i g e n kan anses

tala for att det dr den svarta storken som tdnkts i Odens

sdliskap. I Gotalands dialekter finns ndmligen, eller har

funnits, ordet odenssuala som bendmning pA Ardea nigra,

den svarta storken.') Samma ord ingar ocksfl i en del

ortnamn, shrskilt invid Goteborg. I Landvetters sn ligger

Odenssuale mosse och Odenssyale hdla, i Partille sn Odens-

sualetjcirn.s) Ett Odenssyalehult ligger i 'luna sn i Kalmar
Idn, ett annat i Urshults sn i Kronobergs ldn.

Sambandet rnellan Honer och mdnniskornas tillblivelse
har skisserats av Viktor Rydberg i Fadernas gudasagao) :

Vad som skedde vid det forsta mdnniskoparets skapelse

upprepas i viss mAn vid \rarie mdnniskas. De bflda trdden

Ask och Embla hade uppspirat ur Allon, som vdrldsasken

Yggdrasil fellt till jorden. Och med deras avkom-

') Lektor Eric Elgqvist, som en ldngre tid sysslat med Honer-problemet,
meddelar i brev till forf., att hven han dr pA det klara med att Honer

varit en stork.

') Rietz 481 a.
t) oGB I,266, zzl, 296.
4) 4" uppl. s. 20 f " Rydberg bygger hilr dven pe Fjplsvinsm6ls str.

)13)
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Iingar zir forhAllan det detsamrra. Grunddmnet till varje
rndnniska skjuter skott, blommar och nlognar till frukt pA
den vdrldsomskyggande askens grenar. yggdrasil [r >miin-
rliskoberedaren )). Ndr en sAdan frukt mognat, faller derr
ried i Fensalir (>de gyttjiga dammarnes salar>), som dr Ho-
ners land och hans dotter Friggs odalmarker. Ddr Iigga
dock frukterna icke ouppn-rdrksammade. Storkarna, sonr
riro Honers fAgl ar - s jdlv kallas han fordenskull >Lflng-
ben r och >Trdskkonung D - ser dem, och flyger mecl dem
till kvinnor sorn trangta att smekas av smfl barnahdnder.
Lodur, uppflammaren och eldborrens herre, bdr dem pri
eld i modersskotet och ger dem ddr vad han gav Ask och
Embla: rdrelseformAgan, det varrna blodet och guclaskep-
naden. Honer sdnder denr sjHlen, oden anden.

Det dr rnojligt att de fruktsamhetsbad som ovan omta-
Iats, ha nigot samband med rituella bad som forekommit
ivAra forfilders hedniska religionsutovning. Atrninstone
om Lockekarr i Bolum (s. 102) skulle man mAhdnda vflga
en gissning att det tillhort en hednisk kultplats. Kdrret
Iigger vid Midsommarsbacken, och om denna meddelar
orrerldrare Hilding Svensson i Falkoping: nPf, Midsommars-
backen restes forr majstAng. Ddr lflg en alnshog sten, jord-
fast, ddr grannafogden sa tt och rdknade d j uren, ndr de

leddes ut om vflren. Omkring den stenen ('kostenen') led-
des ocksi korna for att de skulle 'bli i kalv'. p -- Jag ldm-
rrar emellertid ht fackrndn att utreda detta eventuella sam-
band.

Slutligen vill jag framhfilla, att en del bdckar och kdllor
kunna ha f|tt namn med forleden Barna- pA grund av att
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barn tvdttats eller badats i vattnet for att bli friska . Bar-
nabrunncffna i Odetofta, Tolgs sn, Norrvidinge hd i Smfl-

land, dro tre brunnar i kanten av en mosse. DI illdre tider
skola de sjuka barnen ha doppats i den ena kzillan, sedan

f efi dricka ur den andra, octr deras kldder tvdttats i den

tredje",>')

Fruktsamhetss joarna (-kzillo rna, -biickarna) ha nog for
ovrigt i en del fall samtidigt varit hdlsokdllor" Sa har ju
varit fallet med bAde Mederri2) och Porla brunn.')

1) Ludvig Larsson Barnabrunnarna i Odetofta.

flrsbok 1920"

') Jfr den s. 103 not 2 namnda uppsatsen"
ts) Se Sahlgrens uppsats i Fataburen 1928, s. 183.

FI -vlte n-Cavallius for: s



Torvupptagning i Landa socken, no rra
FIalland.

Av Gustaf Lannestock"

Torvupptagning torde inte vara nigot for Halland sfirskilt utrnhrkande"
SAdan forekommer viil lite varstans i virt mossrika land" Ocksi har ju
under de senare flrtiondena utbildats en sdrskild torvindustri, som me6
moderna medel siiker effektivare utnyttja torvmossarnas innehill till
brdnntorv oclt torvstro. Maskintorvupptagning forekommer dock dnnu ej
i norra Halland. Torvupptagningen innebdr ddr alltj6mt en randstid r>.

nristan lika viktig som vArarbetet, slittern eller skorden. Man talar om
att irbrygga till mossenu ('baka till mossen'); och o,v.erhuvudtaget rustar
man sig att rrgA i mossen D en veckas tid i forvdg.

Foreliggande uppsats 2ir en heskrivning pri landsmfl! over denna s. k.
t)mossandstid u. Ddrvid har jag sdrskilt fzist rnig vid den spr6kliga sidarr
arr Hmnet. Dialekten 6r den som talas i Landa socken i Fjiire hdrad av
;ildre och medelAlders personer.

Landa socken ligger inklzimd mellan tvenne bergryggar, som strdcka sig
ut till havet" . Befolkningen (c:a 500 personer) lever av Akerbruk i kom-
bination med boskapsskcjtsel. De flesta frro fodda in6m socknen, och fe
frro de girdar ddr utsocknes folk helt flyttat in"

I allmhnhet har man klar for sig skillnaden --- eller skillnaderna 
- 

mel-
lan grannsocknarnas och sin egen d ialekt. firmevallaborna i norr iiro
t. ex. kzinda for sina nspetsigau u-ljud: hutry, b,rt,,t,?1 , mot Landamalets
hm\, bretl1" Frilles6sborna i socler anses ha ett sl,nnerligen sldpigt och
fult sprAk. Szirskilt roligt har man it ett ? som i vissa fall kommer in
i cleras m6l: hpliaru mot landarn. iepku ,dpplena', 

sd5t,,D.,?"g" mot
sr4,:tfi 'sAg clu henne?'.

Som meddelare vill jag szirskilt ndmna dnkan Johanna Beata Olsson i
BuerAs' fddd 1849. och min fader, lantbrukaren Johannes Andersson vid
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Lannrstock, fddd 1869, bAda infodda landa.t-.,or ocl-i vhl fortrogna med dia

lckten.

Uppsatsen 6r utarbetad sommaren t927 i samband med dialektuppteck-
ning for Halldndska LandsmAlsforeningen i Lund, dir manuskriptet forva-
ras. Den har ventilerats pi prof. Lindroths proseminarieovningar vid
Goteborgs Hogskola.

Hi. Lth: Forf. anvhnder b6de /r och h, naa" g och g" Fordelningen av

ljuden inom de bida paren 6r nhmligen icke densamma som i riksspriket
och de allra flesta svenska dialekter (6ven i t. ex. boh.). Silunda har dia-
lekten 7J, fl t. ex. ibland framfor a,. Intendenten A. Sandklef, som

vzilvilligt har ldst ett korr. pA uppsatsen, har kontrollera t att forf:s fcir-

delning av de bAda typerna zir pAlitlig (sidlv vistas han nu oAtkomlig i

Amerika). For ng-liudet nyttjar han ddremot blott fl, oberoende av fore-

gAende vokals ldge. I sjdlva verket gdller ddr motsvarande fordelning
rnellan p och lj. En mindre uppsats om torvupptagning i v. och-
s. Sverige, med nhgra redskapsbilder, a,r nyligen publicerad i Gbgs Mu-

seums Arstryck 1932, s. 78-82.

clq xnta ss, gsi o,m

skri httr ?, lral-an; ss. hacla

?)?.,'tnta tiyaat g, tQgA,

btto-ot nolt.su(xt le
brhtn. L ld,na @ I,?Lta

mL-'l'L ?t P&r boLoa-,som

It a sko te h,4sbahqu, ct

cli, r,nta nLi bcbtar L

ilmaunf,a hiela .str rxuctla,

hela dar u.da r,, lr blasri,s .

ad,yba ha hcblar egatl

slcQ & tqtya Gm. soma

Det ar inte se gott on1

skog hdr i Halland; se hade

vi inte torvet att tillgA,

bleve det nog svArt for
brdnne" I Landa ar inte
rrrer dn ett par bonder som

ha skog till husbehov. och

det ar inte mycket bdttre i

Olmevalla heller StrAvalla,
eller uddr ute 11) i FrillesAs "

Vdroborna ha heller ingen

skog att tala orn. Somma
1) Asyftar den ndrmast havet liggancle delen av F.
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ha, ? L(, loda g, k,*,^esta oJ,, *,i
lbrrlt, ??Lcen de btrr,r eltat

br c)erua g, lt,a pe, aeuta\,
ruat, f A4a sreta-te. s,

sg, e-,at lLc clay .sotn ha
q!mo,r;$ar, s, $at1a hog'a

d.1na, me,n, de bko-f,a br4ro

te tcbtlabrhrya, L,L s6t,

nyga-t s&, i,!a. d0 do?

sd)rrl #bra ap te i,rl,q,+o &

Ft)ba trr'g, mcen clA mast-e
uby$a; g, sg, lt,a-da ak-

.l'Onar fitlatq t biara q, r,

rgl,'aSap, h,ef,a 0p ?, s g,) -

;/,1,', nl@?t, de brqga, blr'r,

ss, d,t/t, ss, d& i,gan, sonx

Ita-toq, te &, dllo nxce

bqra brrbry,a. fo-nreqta
&-t s&, lagt & f Qra
hd,ryt-at, t,fal e?n, h,{&gar lr),ytna

fQ-yu. 1, frrtghilt saf,da

da m6ru sltq lO, o aq-
/i"&, nx@yL dre har al-tanat
tx brq nL(.. ytrn sb,1a

It a, da sk6, nlen dren G,

plant(radar, ss, de blir,-la
cgan &, sci:117a,. lO, a

uqlra uil,-at stQra skQa

Baor hQ1la haf,a,ry, de l1on

r) Dels den till varje gArd horande

ha ju lite att kvisra opp pi
forflret, men det blir inget
brdnne att ha pf, vintern,
r>nir r> kolden sHtter till. Och
sfl frr det ju de som ha
utmarkerl), och kunna hugga
ene,, men det blir la bara
tili tdndebrdnne, och s6

ryker det sA illa. Det frr de

som kora opp till Idala och
kopa trdd, men det ar mest
till virke; och sfi ha de auk-
tioner iblar-rd i Biared och i
Alekdrr, eller opp i S jo-
gdrde, men det brukar bli
sA dyrt, si det dr ingen som
har rAd till att elda med
bara brdnne. Fdr resten
dr det sfl lAngt att kora
hem det, ifall en rflkar fastna
for nfigot. I Fringhult sfllde
de mycken skog forr i vzirl-
den) men det har allt tunnat
av bra nu. Pe Solryd
ha de skog) men den dr
planterad, sA det blir la
ingen att szilja. F'orr i
vdrlden var det stora skogar
over hela Halland, det kan

tmarken, dels inhdgnad hage i denna.
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cuyn s cl? 1, mlsa cx s 11,

bi{a, nxcen dcen brrcnda

dr,itSs$ara, ng,*rl,ol bri-
cla "

n4: d& alt git &,

ha tiyuat, orn aln cbU tolla-
,1.0 rnT basw$r rnce-

ot, s, ku,ir ls-Q,(t
sallat. har a?n bqra aGl,'

fg,t-at ?, hfisat, s&, uiald a?n

andq wa, cLxTL hqr. rncen sorrl

safut, dG, basw$lat, &

lo - niesta ce*at t nta it La

sorn ha ?gan mlsa.
s$ct*2n lorutda I ltllat

batq,l,"m le gr -aa, mi,, sctt,

uef,-ot alt*Q ut n?n fa-
tqg r, brcl mysa$q,ra,.

dA hda sw&t to--

Lir,ryabq, f o-rl,ol, ha tnta

lcbga-ryan nelipla m$sa.

f O, hada da s?,n lgna mlsa,

f rbglt alts, ffLGn dhry, ce dl_-

de u.

Nej det rir allt got t att
ha torvet, om en dn tycker
det dr mycket besvdr med

det, och kvider for det 6t'

rsolitt n. Har en bara vdl
fett det i husetl), si vet en

SndA vad en har. Men som

sagt, det 6r besvilrligt, och

for resten ar det inte alla

som ha egen mosse.2)

Skall en forutom folket
betala for gravert med, sfl

vill det allt till att en fAr

tag i bra mossakarlar.s)

Det ar lite svf,rt for
Landaborna, for de ha inte
ldngre nflgon rejdler rlosse.

Forr hade de sin egen mosse,

Fringhul ts, men den dr all-

en se i mossar uoch,L .e
borte >, men den brdnde
danska rna DnflI'u de ukrid-

1) Ndmligen i torvhuset, se bild l.
2) Vid laga skiftet 1833-37 uppdelades mossallmdnningarna inom socknen

efter mantalen. Flera girdar ha redan forbrukat den tilldelade mosslotten,

och fA nu for ett pris varierande mellan 5-25 kr. pr dag ta upp pfr nigon
grannes lott"

') Mossdagsverken ansigos vara de svAraste. uArbeta som en mossa-

karl u, heter det.
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Bild 1 . Gammalt torvhus frin norra Halland.

Bild 2" .N{sssakarlar.
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dqtlas,tailtada*€e?L llt'dra

&-[eb ra gE,? . ltda tiyustr 11

ct nt ol. bon agn lu hhruta

dar inv L de,. clap griqtlt'a sq?

la at-rle a a, br rl, tayu , nxr??,

l a, a?-'n ILc fo-[t a tqg L

%8, I & ig-at s c(, ilra ld,r -

blranat. dA nyrct, tir-
pa,ra op-s, bah'ultat sonx .:

td dar. sdnabct ltct

m,lsa op 't, md,y$ara,

n7a mlsa g, wfr, dq,(l)

hi,da, at, nQ[uyplga

ta ps, Thf,asbo mg.sa.

hbltara taga I or L Fon,a

mlsa, nl@n dcen h,a-@a dlat
n?!t. lltdra g, s{ pg, den
sbryra bpln te ps, gara mlsa

't, lr o{.as @s . clqr @ da b hsta
tiyaat h$m,,$reg, e, dd)

md,ga, llqlra sonx ha

sopt lita-rJ dr.
.I L 

- i (, 
-

s$ct,-1n iclta au; hura d,e

g's,*te drct de e?n tar ,6ll

deles uu t ta cl der *1) sen flera
Ar tillbakars. Lite torvstro
och nrullz) kan en la hdmta
ddr zin i dag. Da gamle sade

la att drir var bra torv, merl

f hr en nu for tiden tag i

nflgot, sfl ar det si illa ler-

blandat. Det ar nh,gra tor-
pare oppe pf, Buhultet soilr

ta ddr. Solrydborna ha

mossar opp i rnarkerna 
"

Rode rxosse och vad de

heta, och Nortorpingarnat)
ta pfl GAilesboa) mosse.

ul{yltera u5) togo forr i Kolne
irrosse ) men den ha de odlat
nu. Flere av oss pn den

sodra byu ta pfl Oare nlosse

i Frillesfls. Ddr 6r det bdstzr

torvet hdromkring, och de t
dr mflnga >hdre u som ha

kopt lotter ddr.

Skall en tala om huru det
ger till >ifrf, r det en tar upp

Dessutom kciper man ma-

1) Uttagen, sluttagen.
2) Vanligare till stro dr havstfrng och halm.

skinupptagen torvstro frin andra orter.
3) Nortorp ?ir en by i LanCa.
4) Inr,frn'arn?. i Gdllinge sn.
5) Hylta dr en gf,rd i Landa.
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Bild 3. Lltsikt over Oare mosse.

f"ityuct, ct te aln lt a,r-a ?,

grila, sq, bl,t't-[ nali cL,t

l,r,dr ltr,st frta, f e * rl,rp

maua lQp dd.l.tsaarka i,rya

d,(y, s rY lagt lQat.

de lens I {,"qra slaus t{r_'u :

ltktrygaturu, k|,"d,paturu e,

f Uraturu " dc mcbSta ba-

sustl,rat e nx@ rycYstryga-

turuat, nn(erl sg, e de dce

bri:sta tiraat mce. dit
tll'l,ga slaws tiya ps., uligc,,
mlsa, ,tnen pe, Trelasbo

torvan och till en har den i
gruvanl), sA blir det nog en
liten historia, for det frr
mAnga leda dagsverke innan
det ar sfl lAngt lidet"

Det finns flera slags torv:
utstryketorv, klappetorv och
skdretorv. Det mesta be-
svziret ar med utstryke-
torvet, rten sA ar det det
bdsta torvet med. Det frr
olika slags torv pfi olika
mossar) men pA Grillesbo

r) Den murade forcijupningen frarnfor ugnsoppningen. Ddr Iades aska,
rnen man kuncie ocksi lagra brrinsle ddr" (A. Sandklef)
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mlsa G bada t urataru &

alcYstrygataru. ps, aara mlsa

G bi4ra ' _ucYstrygatrtru.

1Ls, arlran G q4o4,-

?r, ne pi,rystati hela

frittlt r,tmotd, mdgorytar, @-
at br.bSt g, ge, 1, tn,lsan .

lo;t la, a?n ap s, ta grqu.

cl! at .stldt dd,lisu arl1a

fs ;(l htt o, onx a?n sha gs,

r, mlsan ?, ,se dq. da
de uirry,laga h$rilyeE. dd

lar am grfr,aa, bit a,lt son'L tttta

drlua-[a tiy'a, qpqlaru

do? hdl". dan brngd,-4

It,aua ?, dcen gdlltlla grgua,

fu07,'a1grLtaa. hrir eLn (t't

J'ioo sCInx e ,f il-l-s,ta
t'd, rytn a br d,t ar , s g, n hlla-[
lnL e?rl tar grqua, lil=a-

I a* st|1. seru @-?t-e &,

gt'il,uct, sa ner , tralaf r,ra

spr4atq,g, tbttary 7i1ba,ra,

@ta-pom q,pcllan c.b te. G-
at uhcel.at, 71an o,!'tr trcefa

mosse 6r bAde skdretorv och

utstryketorv. Pe Oare mosse

ar bara utstryketorv.
>Nflr i>vArenl) dr >avgjord-

er 12), vid pingstatid eller
framemot midsomrnar, zir:

det bdst att gh i mossen.

Forst fhr en opp och ta grav.

Det dr ett >stivt r> dagsverke
for tvi karlar, om en skall gzi

i mossen i tvi dar. Det 5r

det vanliga hdromkring. DA

fAren graYa bort allt sominte
duger till torv, nflpallen uB)

de kalla. Den brukar ell

hava i den gamla graven,

fjolArsgraven. Har en en

skivaa) som ar sju-eller-atter

famnar breder, sA riicker det

orrr en tar graven fyra-eller-
fem steg. Sen ilr det till att
grava sig ner, tre-eller-f,yra

spadatag, ibland d jupare)

eftersom flpallen Hr till. Ar
det >ohzilligt >5), kan en trdffa

1) VArarbetet.

') Undanstokad.
s) Vitmossa o. d. Att pAla ag (piLlo q) betyder 'gora i ordning en,rpall ,r

eller rlaft >> (horisontal avsats)'.
4) Mosslott.
5) Oturligt.
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pLx tr,,eka, g, da @-ot-e
& bblq, &, h,bga scq

git e?n bdrt,.
s& ng,r &??L f a-[,at

gr q,u , lar a,!n f Qra o],

lno misabrtJdan. clri:

at h(1lt lo,S nxe stQ1a

e, br rgdar s, J o flar &

7 iQb q,rar &, I q,u & o$ sar ,

&, onta {x, feglrdtlta
clrdftaaplcarat.

1) Tjzile.
2) Lirka, kr6ngla"
3) lir trrungen, fd,r (lov). Pret.
4) Neutr. pl.

Bild 1. Fjolirsgrav i mosse.

ld,fa.
-t

pA irtdle,),), och de frr det till
att r>bela u2) och hugga sf,

gott en kan.
Sa unAr u en far utatt ir

gra\r, DId. or) en kora opp
mecl mossabrfiten " Det ar
e tt hel t lass med s tegar
och brddor och skyfflar och
hjulbArar och sAgn) och yxor,
och in te att forglomma
dricka-a nkaret.
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t r&r ar tL ol, Qa (fstry g at u ru ,

la, a?n t d,l.manhgd, a€ffct, fira
hqra L gr@aa &, fu te

cr,;ora, bqra, g, sg, et,

Itr.u\rylt7$ te &, stryga
tAd. d@ 7J q,ra soyTl

strqga Ud mG, yruGn d(!,

rnta aJta, do? udlra,; nr,Gn, cl!'
d,Idreg nrrd, lr,-;tryten?o-,
pom stq, 1, grr,laa.

d(p susqra ddlisuarha,

lsr aln lar &d ss, t6lag o-
qtlya, nclrnt c bta. uQ,

brryga, sts o?t $lulia, trg,
g., s g, t nd,-ln t ctr cat
(e.*u, firo. ae dcbW tta
brqga a?, s, fqra hi,ryar,trq.

r:Lo uds, s'mqgaga I!'/5n
mlsafitthat-e hgwu. clrc

ta-4qra en ti,ryta did, s,

sg, hqr a?n e% ti,nn g,

gq rlqrt lr q te mlsan , s s,

noli,ad,oryt g dgar lt a,

a?, hwt m$ranege,gu r,

frblasEs i,ruo ur, ha, g'e,t r,

gr qaa,.

lest fa Fo ht,tfiic"l,us

Tar en opp utstryketcn,',
fflr en i allmdnhet vara fvra
karlar i graven och en till
att i rra b&ren, och sA ett
k'/,nnfolk tiil att >str.Vka

ut r.1) Det dr karlar sonr

stryka ut med ) rnen det rlr
inte ofta de vilja; merl det
ar aldrig nhgra fruntimmer
sont s tA i graven .

Det ar svf,ra dagsverke,
for en r>ldr > ut sA tidigt om
morgnarna) rent i ottan. V,'

bruka stfl opp klockan tre.
och sA innan en fir etit
ar hori fyra" Vid den tiden
bruka vi att kora hemmaifri.
En av smAgossarna skjutsar
mossafolket till Haga" Det
tar nzira en timme dit, och

sfl har en en timme att
gfi ddrifrfi och till mossen, si
unockedorn u2) gflnger ha

vi hort morgonringingen i
I;rillesfls inrran vi ha ghtt i

graven 
"

Forst fa tr,fi hacka loss

1) Denna procedur beskrives niirmare i texten s. 123"
2) A tskilliga, mAnga.



'iid s, sla ud,to p&, s,

btrarya r,hqb-at sa g it cta(1)

l1drya. cla,2 sorn lQra |ia
71 ala=da f s IQdh &rce "

ns,-\,u(il lta hlqr a,t, hlta,
q'e, do? ilrydre F e, dyhe-
uatrq,, ncl,t^. gg, lcbqa-da an

stgTa;wu1, Baa grgaa fs
b q"rpqrayl. sery hula-da

Pt& Ps, d& afsat; f a ?srcL

ief,tar, F O ht,eaq, 6p-am, dry

It,ref,a-t p&r ;ora, b r1ra,

Lr, ei (lt,ala ; a) f r tit t1 -

terlra ps, bdllan" hl t
strygar {rtd, lidan q, ?or-
an te tiyuar, g., d,a.for

halas tiyuat tailstrygataru.

9., G..-.at brlra l,nta lo
mi"tga $naclar, s& g$-t-
f,|-n, m@71 ce-at d&, sa$ttry
e?n f s, slida, ss, swdlon ilrydar,
arn grgaa @ d,Idrag ss, ?s-

kaf,ar. da(r^) stb p[a $nadaru,
@ lcbgst nqr omod, bd,ryan,

ls-po? mlsan e brcbruder tr(r
g itgar, s, l\t, g (tg ,t)0,-

at*rlan griuasta sltqn.

r23

skitl) och slfl vatten pfl, och
blanda ihop det sA gott de

kunna. De sorn gora skit
kalla de for usketkarlar D

*Nflr i> de tra klar en dlta,
gfl de anclre trra, oppha-
varna, ner. Se hgga de en

s tege tvHrs over graven for
bfirkoraren. Sen hAIIa de

pfl pfl clet viset; tvfl gora

illtor, tv& hava opp dern) en

heller ett par kora bflren,
och ett (heller tvfl) frun-
timmer pA backe n " Hon
stryker ut skiten och gor
den till torvor, ocli ddrfor
kallas torvet utstryketorv"
Och ar det bara inte for
mAnga knutor2), sfi ghr det
Ia an) men 6r det det, sfl karr

en fh slita sfl srretten fivter,
onl graven ar aldrig si is-

kaller. De storsta knutorna
aro ldngst ner emot bottnen,
for se ntossen dr brdnder tre
gflnger, och forste gf,ng var
det den grovaste skogen.

1) Torvmassan i graven . ,misct.fd @ tr(|nar |id (tUossaskit dr ren

skit'), sdger ordstdvet.

') Trridrotter i mossar.
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cl, rJ'!, $nadara bh -a[-- cYce,n

bhst'a srPrucru d. r,mel,-
-d

atn wcL[ Tinadalqw 71an (1,!n

rbry,a se!,? lt nra h utrrt ld,qar.

tiyuat hon a&ra, a;k rnd,ns-
'l,cgtnd, 

fylt, g, ,pe, mag-
sd,inalega sthf,a e.-at

7i1bara, s& d0 brq arn

ol fiuceuah tJra rc ldga,

la-rYa7 f u hruda lt cr, ldga s$a,[t

pe Io.f'lara.
dol som, stg, ?, grrrlaa lara

Itr"t laga stoqla ptt-ga, rncen

fo, hada da bara la,,ga hqsa-

sa[:a, som nolia Baa

$ncQa. belrSqrary llag-g'u ?,

t i,f lar , &, ce-at i,l.a u g[,,1

l7an-an a &rcl b qr I o[ar .

m@n spdf,a*q nrn lid,
$an.-at b\'t sq, hq,liat, ss,

dA nrlgnt at i,l,.tU s,, pDra,

?rLG% hcbla hq,*t
tnta pq,. u,rhtrugarsTla

I a, alt tri,1ta..-5a, om, huc

sba ls, brg, klrUa r, t{yaat.

De knutorna blir det den

bdste tjzirveden,) av" Emel-
lan rrart knutelag kan ell

udnda u2) se huru kolet ligger"
Torvet kan vara en mans-

lzingd djupt, och pA umflng-

santmeliga u stilllen ar det
djupare, sf, det ar bra om

opphflvekarlarna dro lflnga,

for de ffl zind hha lAnga skaft
pf, skyfflarna "

De som stfl i graven uldra u

ha lAnga stovlar pA sig, men

forr hade de bara lf,nga hfise-

sockar, som r>rucko r over

kniina. Bflrkoraren kan ge i

tofflor, och dr det illa varmt,
kan han vara barfotter.
Men spiller han nflgon skit,
kan det bli sf, uhAlitt r*), sfr

det dr rent ett illtyg att kora,

nlen r>heller u >hdrder u det

inte npfl u.a) Utstrykerskan
fAr allt >rippa sig>u), offi hon

skall fA bra i>klf,vDu) i tonret"

') Veden efter >knutor ir.

') Ndstan.
5) Neutr. av hd,hatar 'hal, halkig.'
r) hali'a pq,, egentl. 'fresta pA, vara anstrdngande; vara ufarlig u'

5) Skynda sig.
6) Klyvning (sA att torvorna gA bra is[r).



f o-l,,bgu-t| tebqga,s

hrLrla da ad,ru ?, a? 71il.a-

bota s, erL Qtnakwest, &

doqda pq, s, scq strqga

da en gdg rc. de ae

f o-cl,e s$ala bh brs s$qr;

?)s, titT'uara.

ta @p klrd,paturu g&-tQ
hfoa ps, sd,ryta uisat. dA
brlra dhru |enan, at
a?n har a,c lcbd,pasa,, lt cela

,soltrtit, son?, fa ha1tct,

t6, tiruat nxo ncbaa.

do-I Qra, cerya sonx at

bq,gcbmna fawrl-.ts?:aa,. dre
tctga da mq I Or, n1.@t?,

d0 ceaa bbtlalit nqc ls,-
[,!cr,, dir sct, Iedl{ihat.
cle, btra(il gi-{eru, ierya

sawl $utr', f o-Sa*yut mdr &!n

hl.tar t I(dan, d,ceqta bcbtar

bl,'o-l,i yuat.

laratsra e
rli: b dra te s,

lcbt s, ta .

sa-_7L
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For I6ngre tid tillbakars
hade de vatten i en kulle-
byttat) och en enekvist, och
ndyggde D') pfl, och sen stroko
de en geng till. Det var
for det skulle bli bra skal
pfl torvorna.')

Ta opp klappetorv gflr tiltr

udnda u pf, samrna viset. Det
ar bara den skillnaden , ait
en har en rklappesa *a), heller
tvh eller tre, som fA uhamma
till u5) torvet med ndvarna.
De gora uzinda u som ett
bakdmne for var torva. Det
togo de mycket forr, men

det ilr udnda > bortlagt nu for
tiden, det ar sfl sketfdrdigt"
Det blev gott torv, ,tdnda u

som kol, for se ju mer en

6l ter i ski ten , des to b6 t ter
blir torvet.

Skdretorvrir illa ldtt att ta"
Det dr bara till att fe sig en

s6som handtag.

till sig sA mycket vatten

i,f,cr,

td

1) Bytta av trd med en stav ldngre dn de andra,

') Stdnka pA.
3) Om en skorpa bildas pi torvo rna, ta dessa ej

vid regn.
4) Kvinna som klappar torv.
5) Gora i ordning, sdtta fason pi.
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n!gal*,t1a -q'[,cbtar bregl1, sdry

lt,ctr a,k?L en s ir,Jelta-Fprit ,

a?L turas?q, &, 7o-.s&-

4a, tiyuar aln uel h(&. cla

bhr.-l,[tt &, dcl,lt'a-ti t_'u ,

q, ce der $nqda-Su gq,-t
i,nta.

a'yrb r!:dar i,lo ,nLAd r,

rnlsart,. I O -F$nla da lld*
5a a,? fol.a ffie, s, fo-
',,cb5ta I s,-vl i,gat I { lrlJ nirc

fo-fr,a hief,ar, oT?, a?% tnta

It,ctr brhnaui,to.

tnQ-tn ;tl,-;htl-?n lr,ct

h\/b s, bi[a &, lqga.
tmelom cLta s, nia hular

ng% fritl1ust, & ds, s$cl.-pt,

h,a I d5ll s, flrrb;h s, cbct

(i, at pe-Suba. Tllulia

rblaua G*at ldlapilsta, s,

dq ls, il?n warysr,r?, si4b.

atra lt"l, tul s, te h"L

tu,& G*ot mi,Qaspusta,
(x, dd @*at I 6; *tu s,

eda. da(l) bruga ha, br(q m,e

S t;,l/' 1, mlsen: rsdtl e,

ftrcbsh & 71iyu" for ul,-?t
altc $rbpasy " sen

nfigorlunda sldter brink, sen

har en en sdrskilter spade,

en skdrespade, och gor sfi-

dana torvor en vill ha. Det
blir lost och dAligt torv,
och dr ddr knutor si ger det
inte.

E,n ziter illa mycket i

mossen. Forr skulle de ha

sig en fylla med, och for-
resten fhr en inget folk nu
for tiden heller, offi en in te

har brdnnevin "

Innan en kor, skall en ha

kaffe och bullar och gokar.

Imellom htta och nio hfiller
en frukost, och de skall en

ha fisk och fldsk och zigg

och ett par supar. Klockan
elva ar det lillapusta, och

da fir en Dvannsin u sup"

Ifrfi halv tolv och till halv
tvh ar det middagspusta,
och de dr det forst till att
ata" De bruka ha bra med

sovel i mossen: kott oclt

fldsk och korv. Forr var det

alltid >kroppesfld ot)" Sen

i) Klimpsoppa som kokas i spadet efter sovlet.



el,rpLs7" alll tA l,ida, ,t?L@

,lcui,t1f ut hn kosa hd,j'u. h,ar
eL'ylb clr 6!t a? stlit!, e-at
ritrya Eit s,7a an ltlg
tg, tniqa sa mh. mi,-
rlasm,qtt'at \1ulta d,e d,awar

t'gr, s, pit5ta, de a(t te

(q, pusta dqwar. sottta
le n 0,0 ldla,putsta $'laka tr(.
ldlaputstara e onta rnl,- )L

m@ eln >>sd,-pa ?, l1r quan >>,

cl,Q bqra I o, tnta Xtic;ta
sho bln ss, l,i,tga.

'r,melom lira s, f cb1r,

@-at mgru.fta, &, ue

liutia slillar e?n" har a?n

br g I ilfl1 , e, tar il,cYstryga-

ttt"u, so?TL a?, nic lt,a tq,t lffi,
s& horu o9rl ta op scb$s l'it
ld,5 pu, dqn.

eyb barh$nal trietr, br,trar

,f iA tu *dt-l,is. $nadar
btrr,a[ dt laS. dol hoqar
eyL s6rya.-[e SOrud, s,

d0 ss, i,la rgt--e thtta-
br hna.

sctq I a-[iyuat lega e,

tbyJra truf,afma, a\ga-
1) Lura till.
t) Puste, neutrum,
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udroller en till ur) lite, umed l>

kvinnfolken koka kaffe. Har
en drollt en stund, ar det
urinda l> gott att fe en gok
att rrorgna sig med " Mid-
dagsnrAlet kallte de dagvard
forr, och pustan, det var till
att pusta dagvard. Somma
ha en lillapusta klockan tre.
Lillapustorn a aro inte mer dn
>med n en Dser sig i kragen n,

det ar bara for inte pustena2)
skola bli sfl lAnga.

Imellom fyra och fem
ar det merafton, och vid
sjutiden slutar en . Har en

bra folk, och tar u ts tryke-
torv, som vi nu ha talat om,
sfl kan en ta opp sex-sJu

lass pfl dan.
En berHknar trettio bArar

skit till vart lass. Knutor
blir det ett lass" De hugger
en sonder till t jdrved, och
det ar sA illa rart till finde-
brdnne.

Sen fAr torvet ligga och
torka tre eller fyra veckor

betyder 'arbetstid mellan tvi rpustor u
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l,e lram L slitta. cla

slla-at uhryas, s& clcen,

dryars[,a sia kotltar tmacl

s el,'a. ce eln ,sy/1ar , ct,

It a-;urgy f o, ct hr\go so,

7:f an-a-ta ti, tn(en ce (L!.n

ogar &, ce at pqr, lm' clln

snr;11, ouar &1, brQySl,a.

bltr,l. ual;a[ a qtr

& t6$, ss, $an nyn nqsa

tiyuat at aAga ictar aln
har ucbrlt-at. d& CrU-

c(,?'a, &, cl! 0,'! $(tryst et,

Tora-t ni,$tat. eln ls,,
t nta ? orcr, nisa l o -S[Qra,
f o -rl,a sc$a cla thab ;
rncerL a!% f a, tnta hela 1o.,'a,

--?TL lg-;*rx, f o-rl,a bl:t -t
lo maga bicrl hc'gct,, ttt

claT t$tra tdd, .

cryn fa-l,q.ua ss, dce bl,'r ilt
bqr L u'ctt t'ot!s, da ael sr,u

c! bd,-ner eln *"ort litry

*et. bdAt,egu ?ar u'L?t,

ps, drlt ui sat , of n ru s rbizt-

till fram i uslflttan *. De

skall de t vdndas, Si den

understa sidan kommer imot
solen. Ar en tjock, och

har srrflrt for att kroka sig,

kan det ta tid, men ar en

ung och dr ett par, far en

snart over en bredsla.
Blir det vackert vdder

ocir tork, sA kan en rosa

to rve t en vecka efter en

har vdnt det. Det ilr drr,-
gare och det dr en konst att
gora det riktigt. En fAr

inte gora rosenl) for stora,

for de rsicka ri2) de ihop;

men en ffir inte heller gora

dem for smi, for de blir det

for mAnga bottenringar, och

de tfila tork.3)
En fflr laga sfl det blir en

bfir i vart ros, det vill sdga

en bflr, ntir en lkor i land ,ra)

det. Bottenringarna gor en

pfi det triset, att en sd tter

1) rt)s, n.
2) 

S junka.
t) D. v. s. ha svirt att riktigt torka.
4) D" v. s" frAn torkplatsen #^ll den v6g som gir ut pfi mossen. Det sker

pi skottkdrror" Vdgen kallas skedet I'|b)t.
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En bredsla nyupptagen torv.

Torvros, i bakgrunden en hog knutor.
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I,i yuara p(et kr"it.1t r an te!,
n't,cell dq s$u, lada lida grrit3,,

sg, uanat llenar (fl-n'l.

clg i,La ngg7-t atn d,Ltr,

r) G,na - Sit,tlt a - Fia 61,

.s6nL lt,a ast op 1, brd:!;-

l,o, hielra bl,'t-t ud,s'

clr oliat . lLs,r eln I a

?()t bdegr,cgan, bttqar

cL!% pq sam an mitrara, ss,

cl, cen d,'1na t it t-'ua bd,rya - rl,en

rtt-t d,ra. cle slit{ar trlce dl.

tityua iluaS[a , s s, d0
r.ena sonx o-tdrt.

ce bd,lian tdyar, $an cL'ln

ri;"a-t. d,r?: bitra te

at, scbta F 6 tiy'uar p& kr,iryt,

s, liet1a it? uu?r.

orn nBrl, uQgar (Jon cLln

tr"t, 1, hll. nxe (g, Fara, heryt,

t{yuat" atn f a ?Lc pitsa s?

ss, clce iryta bl,'tr L nBgL

d,rystr,; tm,ef,om, slita ctc

.t1' ryliw ce -at pd,5alegasta .

d0 rcrya so'tn, a? h,dr,

i,U,str,; lor i(,L dan dq,?l, cl|
t nta l ot ?, el hd,ryu ci:Ae'g .

l6pt lar a?n ap s,

1) Torkplatsen.

torvorna pA kant i en ring,
men de skola luta lite gratrd,

sA vattnet rinner av dem.

Det dr illa noga att en ailtid
vrinder samma sida opp
som har varit opp i bre'ds-

lan, uheller r> blir det vat-
(ten)sdrucket. >NAr > en f Ar

gjort bottenringen, b.,vgger

en pfl som en rnurare ) sA

den ena torvan binder den

andra. Det slutar med en

torva uoverste u, sfl det dr

uzinda u sorn ett torn.
Ar backenl) torr, kan en

rada det. Det ar bara till
att satta tvfi torvor pA kant,
och ldgga en over.

Om nhgra veckor kan en

ta i hell med att kora hen-t

torvet. En fhr ju passa sig

sfi det inte blir i nf;Lgon

andstid; imellom slAttan octr

skorden dr det >passeligaste u.

Det ar udnda u som en liten
andstid; for all den del, det iir
inte gjort i en handvdndning.

Forst uldr > en opp och
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i ala nt gsuucp,!?n. d,ce

uc.ttd a?n la ha,ra clqt lnce

dlteg sl,irl tnta b/)"r-sart
cbtar. sotttastu,r (e-atL

b uttL',L,U,arL, d tgclrastieA Ita-t,
,crt,lctt na-;[d1na.,, r, lict,

l,a,r u,,rl?, altr spr h,ga , a
ps, I|t loqa da

logn s, il,!nr, d4: clce

cryda som, b it,t_a-t,i,$tat}) ,

lacbla h,ct la so l)tcL mG
s? lriltm.

ger atll dt_c h tt, tf r ter, u,at
slcbla, s(g, h,ar a,,i,]x ct lOra ?1.t,

1) Laga (en vrig).

') Se s. 128 n. 1.
:r) Mojligen rattare bitry,a,r ,ri,$tat"

Bild 7 . Tonre n kores hem "

ufdrda u1) mossavdgen. Det
vet en la huru det ar med
allting sont in te blir sett
efter" uSommastdder > d,r den
bortrunnen, sildrastddes har
det rullat ner sten ar, i liden
r>lzir r> en alltid sprd nga, och
pii i> skede t or) lagga de

r>ljungn r> och ene, de t ar det
enda som bottnar riktigt,
uheller,> ha la somma med
sig halm.

Gflr en en karl iflrAn vart
stzille, sf, har en att gora en
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d,i " b uu I a-rl,ci: t1 ?ora
s onx I6 St uel bbyya; d,!'

u drylatuis lr bla,s r!'sega,.

a?n ltu' u &r0, olta t6Lag

n&"r eln )qar hd,tlt tlyaat

ruip" c!, l icc, cke h,iusar o"'!n

la g {t, httra a!% gti"hda sa

dd, %atr il?lL ae, m6nar,

ls, frlrl f ub sa? s&, mi"ryu

slg,ws ?i/r , hqra, at, n rguar

g, t itlllt qnar et, gr cbq -

l,'e+a. e, saQa sarn

bgra de ada p& nrlldaru.

dq brq onx ery TJnn bl i
1, mlson e, ;QrcL 1, li,,'tg;

da gq-t, h,da ldlara c{

lhSa. en I ietyttan brlra*

tlf gii*A*t hS"

ha,-{,tir_'o-at gcxt s ory,a

ls, i,!a, la, a,lrl haga biL-

['o71, m@n h,cbla TJnn

e?T L Ptt'itfta $nil l.ta rnd' .

do? toi,pl,ar 0,?1L n&, cL'!'n

kam,ar hdtlt u G -'wL; clce

lino, mof,a, .str or c{,!n m(e )

1) Rdcker.
2) Detta sker med en rdfsa.
3) Torvsmulorna"
4) Sflllar.

dag. Buda fflr den gora

som forst vill borja; det ar

vanligtvis Frillesdsingarna.
En ulzir r> vara oppe tidtrig

unir r en kor hem torve t

med . A jia, det hflgar en

\a gott, huru en glzidde sig

ht, r>nflr > en var mindre,

for en fick se si minga
slags d jur, harar och rdvan

och rapphonor och grdv-
lingar. Och usf,dda > som

bara ziro ute pfl ndtterna.
Det dr bra om en kan bli

i mossen och kora i land;
de gir det lite fortare att
l:issa. En femton bflrar
r>tyr 11) gott till e tt lass.

Har torvet giti sonder

for illa, ff,r en ralia bac-

keri2) ) rnen rheller u ka n

elr plocka knultarnaB) med.

l)em i>rissiar r>a) en unflr u e1l

kommer hem med dem; det

fina, rxulleil, stror en med.



tn(nn do! griua lsnit[ta r,€

tlja !4'Oa sonl tirlu.
zbl ary ltar aln irtt,'rr ,)tL(e

t,iruat. htw om aratl) su;d,,1da

da lbgnmuy$ara f o-
p rlab qTda , &, da t e g-at q,!l

o ti1luat mrf . dot u _ra la
ilttr nry s, slb$ta,

wLGn de trt,l.p ltdat: de ?e/:f

r)[ttheb . s ot)? a tr; ga sd,1rza,ra,

,tTLeTL dce blra? tildrag ^,i,/yta

_t0t.
n,tx- r f ,0 u (xda &r , 7J tiry_.

at u itra, stct,f atmSyalat at,

katlta Ld p& mlsan, nxce

hh5ta s, uQ?n, ds, lur
cull a rbryta te trClt'an h,a g&t
?, 7 Qlta, nl,en cli: f (-'l,at sidu, tXr, lo-;o,! dl-
trg sha Je pe, n,sas ti,
lrn d,ce s$a bln ninte!
rnr1-at.
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ntet) de gro\/a knultarna dro
lika goda som torv.

Ibland har en otur med
torvet" Hdrom Aret svedde
de uljungnmarkerna )) for
usoabete ,r), och dA tog det eld
i torvet med. De voro la
ddr oppe och >slockte r>,

men det hjalp litet: det gick
alltihop. Sonrnia togo senare,
men det blev aldrig riktigt
torrt.

uNir u det zir rrA ta ar, kern

det vara stort omojeligt att
komma ut pA mossen med
I-rris tar och vagn. De uldr u

en vanta till rtdlen I har gfitt
i jorden, men det ar rked-
Iigt > rsAdda r> hr, for se all-
ting ska ske pf, >>flrsas tid ),
om det skall bli nf,nting
nred det.

1) AIdre forrn

') F6rbete"
a4-
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Fig. l-2.: Utstrykeskovel aclstrygzt.s${'rtu, av trd; den kan

ocksA anvzindas till uppklyvning av torvorna. Anvdnder man en skovel

av typ 2. miste man ha ett sdrskilt ltdtatrr? Gie. 3). Fig. 4: NI o s s a-

h a c k a ?rli,.9e,k,fil;g; anv:indes tlll att dzirmed hacka ioss torrren nere i

gra\,'en.



H6.ltsunga.
Ett narnn med underliga bden.

Av Hjalmar Lindroth.

I Torsby Sil, Inlands Sodre hd, Bohusldn, finns en by
vars namn nLl officiellt skrives Hdltzung (Jb l88l ) eller
Holtsunga (Post- och telegrafortforteckningen). Pe Gene-
ralstabens karta skrivs det Hallsunga. SAsom ldmplig kart-
form har ht Ekon. kartverket anbefallts Hdltsunga.

Ndr det gdller tolkningen a\r ett ortnamn, f Ar man
som bekant inte noja sig med den nuvarande officiella
namnformen. Man har dels att ta hdnsyn till de alclsta
a tkonrliga skrivningarna, dels till dialektuttalet i orten
detta har ofta gett fri tt frhn de forvanskningar som urkunds-
formerna undergitt ) dels slutligen till sAd ana sakliga
forh hllanden som kunna belysa anledningen till namnets
uppkomst, sdrskilt da till natur- och terrdngforhAllanden.

Dialektuttale t ar egendomligt nog H il,l,sdckna h,i l_sdli,na

(den forsta vok . ar alltsa det ubredast >> moiliga o-ljudet).
Detta ser ut som ett sammansatt namn ) vars senare led
iir bestdmd form av ordet socken Ty denna form, riks-
sprAkets socknen, heter i mAlet just sockna sdlina.

Da kan man inte undgi att observera ) att grannsocknen
i NO heter Halta. Forbindelsen Hdlta socken uttalas nu
/r,i'l.tu .sri['an el. hilta .sd['an; n]en rri kunna gott tdnka oss en
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form H tlte-socl':e'ru k itl,tas,'t [an, tned accer-rtuering som e It
sammansatt ord. Motsvarande uttal dr styrkt for an-
grdnsande socknar: Harstesocken hd,S[,asd['an, (Harestads sn),

Lyckesocl<,en l,it [asl Lan, Solbergssocken si tfirp; dfuan, (Solberga
sn) rr. fl. (Tengstron-r Stud. ov. sydboh. inkolentn. 23,

29, 67). Hurusomhelst synes Iikheten mellan H t;ll,srick:n,n,

och HtLte sor:ltert yara sir stor att den krdver en forklaring.
Skulle bynamnet i Torsby socken rent av vara ))uppkal-

lat u efter namnet pa grarlnsocknen? Fallet vore sfl vitt
jag vet enastAende, Men om det kunde visas att by-n

Hallsunga tidigare pfl nfigot sdtt har tillhort Hilta sn? Den
ligger dock bra avl:igsen frAn den korta grrins som de bada
socknarna ha gemensam.

Sedana funderingar bora emellertid skjutas ht sidan in-
for upplysningen om hur namnet Hallsunga skrir.es i dldre
tid. Foljande serie av skriftformer mi meddelas: j Halz-
hyrdi(r) 1388 Rode Bog 332, Hols(s)auge c. 1528 No. Regnsk.

o. Jb 4,tsz; samt ur jb' Hualsirtg, Holsztrnge 1544, Hual-
sing I 568 ,, Hualseng 1573 , Hualssengh 1580- 1581 , Hual-
sengh, Hullssunnge 1585-1586, Hdlltzungh, Holtzungh o. d.

1 659- 1825 , Haltzurtg 1881 . Ddrutover : Halsungen, O slre
H . 162l , 1622 No . Riksreg. 5, I 8 e, 282 .

Av denna namnserie framgir , att namnet fr6n borlan
haft helt andra former dn det nutida d i a I e k t u t t a I e t
hitlsil,'na) ger vid handen. Men att de nutida skriftfor-
merna inte heller bora ldggas till grund for namnets
tydning, detta ha bAda de forskare insett som hittills l=or-

sdkt komma till ratta ddrmed; ndmligen Hellquist (Ortnam-
nen pfl -inge 250) och C. G. 'fengstrorn (ovan anf . arb. 311)

NIen enligt min mening har ingendera lost problernet.
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Detta dr i s jeilr.a verket ganska invecklat. Den dldsta
nanrnformen, Halzhyrdi(r) ser hogst egendomlig ut. Med
fdrleden skcla vi llog komma h jelpligt tillrd tta; men efter-
leden kan, Si vitt )ag ser) f. n. inte sdkert tolkas. Teng-
stronr har (anf. arb.3l2) utom forevarande observerat zinnu
ett boh. namn sotn ser ut att ha sarnrra slutled, niimligen
nuvarande Sjohdla, :irrenledes i Torsby sn; det skrivs l3gB
Saurhirdi (2 ggr) i sarnma kdlla, alltsi i Rode Bog (s. 331,
332). Att detta ar en pAlitlig form) slrnes framgfi ddrav
att namnet c. 1528 skrives Ssdhsrde (No. Regnsk. o. J b
-1,tsz). Hdrtill kommer ett tredje, a\t Tengstrorr-r icke
observerat Rohirdi, i Lengelanda sn pa orust, fran samma
ir och a terigen i llode Bog (s . 3 I o) . Detta narnn tycks
nL1 yara forsvunnet.

Vi torde sAledes bora rdkna med en liten boh. namngrupp
pA -hirdi(r); formen -/tyrdi(r) forstfis lAtt sAsom ddrur rrt-
vecklad enligt en kdnd lyudregel. Settes detta hirdi(r) i
isl. form, blir det ett hirdir. Ett sAdantord ar viil kant
sasom bet-1r6lsn de 'herde', och sasom grundform ocksa till
lust detta sv. ord herde" Men det synes rnig av betydelse-
skdl uteslutet att detta kan utgora slutled i sammansatta
cirtnamn Jag ser bara en losning vdrd att prova.

VArt sv. hcird'eldstad' motsvarar ty. herd. Det s\r. or-
det ar i sjdlva verket I A n frAn tyskan; det gamla inhemska
ordet zir ciril (jeimte sidoformer). I fornhogty. har ordet
herd bl. a. betydelsen 'mark', eller kanske snarare ,jordgolv,.

l)enna betvdelse brukar inte anses vara urgammal, efter-
sonl den icke rir styrkt frAn nAgot annat germanskt sprAk
an hogty. Men om den nu ar gammal eller om en ter-
rzingbeteckrrande betrrdelse, t. ex.'ul',phojning,, tidigt ut-
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vecklats ur betydelsen 'hrird) -, Sfi borde en sAdan kunna
antraffas ocksi i en a v I e d n i n g av stammeni herd. Och
sflsom en sAdan avledning kunde ett hirdir, m.) forst6s. Av-
ledningen vore av alldeles samma slag sorn isl. ltellir , m.,
boh . hciller, 'klipphflla' till hall 'sluttande hdll, klipp&', isl .

fyrnir m. 'tornbuske' till lorn 'torne'. Sfidana m a s k u-
I i n a bildningar (pe -ir) aro dock fh; och ddrfor kunde
man tdnka sig att den blott en ging forekommande skriv-
ningen -hyrdir (Halzhltrdir ovan) vore otillforlitlig, och a tt
vi bora hfllla oss tilI ett neutrum -ltirdi (-hyrdi). I sA

fall hade vi mfinga paralleller att Aberopa: gcirde till gdrd,
kvcide till kuad osv"; och inte minst trdffas dessa bildningar
jttst sasom slutled i samniansiittningar lystmcite (till mat),

amynne laminne) till tnLln, fsv. fulsare 'fullt sflr' till sir
'sAr' osv .

Om rri verkligen vhga rzikna med ett hirdir, m., eller moj-
ligen ett hirdi, tr., i en betydelse 'hflrd mark' eller 'upphoj-
nirrg' el. dyl.'), skulle namnen Sattrhirdi cch Rshirdi knap-
past bereda nfigra svarigheter. Saur-hirdi(r) vore 'mar-
ken (resp. hoiden) med sumpmark invid'; forra Ieden iir
samma ord som isl. saurr 'dy, sumpmark', vilket ingflr t. ex.
i det boh. haradsnarnrlet Sorbygden (det ar ndra sldkt med

sorja, f .). Och om Rshirdl , sfisom troligt Eir, innehflller adi.
rod, fisyftar detta vdl fzirgen pfl markerr eller pfl nAgot in-
vidliggande berg.

1) Pe Ffroarna finns ett herda, f. 'hdjd, hojning i rnarken'. iiven i ort-
namn (Matras i Aarb. f. nord. Oldkyncl. 1932, s. 144). N{en detta ord ar

detsamma som herda'hArdhet' (Matras Foroysk-donsk ordab6k). Det har

omljuds-e, och jag ser ingen rno.ilighet for att ett sidant skulle kunna orrer-

gi till det i (eller 1) som foreligger i de i texten diskuterade namnen.
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For att kunna tolka f orleden i Hatzhyrdi(r), be-
hdva vi sammanstdlla hela det ovan ar-rforda formm ate-
rialet for namnet Hdltsunga.. Vi finna dzir utom Halz-:
Hols(s)- o. d. c. l52B , 1544 (altern.), I-luals- l S44 (altern.) ,

1568 , 1573, 1580-81 , l585-86 (altern.), Hullss- 1585-86 (al-
tern.), H(il(l)tz-, Holtz- o. d. 1659- 188 I . Ddrmed bor ut-
tale t H tillsa,clcna hilsolina, sammanhflllas.

Att forklara a | 1 a dessa former for pfilitliga, 16r inte
thta sig gora utan att antaga att forleden riven i verklighe-
ten skiftat under tidernas lopp - sasom redan fore en de-
taljgranskning kan sdgas ha varit fallet med e f t e r I e-
d e n. NIen det forra antagandet torde icke bora goras.
De flesta srrflrigheterna i frhga om forledens tydning torde
overvinnas om man antager att den dr gen. av det ord sonr
i fornisl. upptrdder under de bAda formerna hoT och hyrill
(mask.), och som betyder'hojd (ur viss form, i sht rel. lAg
och rundad)'; detta ord ingir i en mdngd ortnamn i de nor-
diska bygder ddr det overhuvud forekommer (lf. nedan).
Man har forklarat forekomsten av dubbelformerna si:
stammen hwd,l- (i den urnord. grundformen, nom .'i'h!!cllaH)
har i dat. pl. hglttlum genom s. k. kombinera t u-omljud blivit
h,al-, och sA har denna stamform alternativt trdngt igenom
dven i ovriga bojningsformer. Det mfiste Iikvzil sdgas vara
sA gott som uteslutet, att dat. pl. ensam skulle ha kunnat
f,stadkomma att ordet fhtt formen hol (med slutet ct)

isl. hdV ) resp . hole (svagt m.), over hela det stora vdst-
skandinaviska omrfide ddr det forekommer: frfln Island till
Bohusldn, frin v. Norges kust till Dalarna (Formen hurllt
t,vcks bara finnas kvar i ortnamn; se diirom ldngre ned.)
Annu betdnkligare blir antagandet om det besinnas att
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Hol dr ett vanligt ortnamn. Det trdffas visserligen i Sverige

(i rrdster) inte rrer du 3-4 ggr) men i Norge Atminstone 23

ggr bara inom de sydostliga bygder som behandlas i No.

Gaardn . I-V. E,n del av dessa namn dro for visso si gamla,

att de icke tillkommit forst sedan det yngre (s. k. kombi-
nerade) u-oml judet intrdtt i dat. pl. och ddrutover redan

hunnit tranga undan stammen huu[,- ocksi i ovriga boi-
ningsformer. Och ingenting tyder pa att det vore forst i

ortnamn som dativen filtt sin nya form pA hrjl- och som

tlenna forts in i orrriga bojningsformer.')
Det kunde synas frestande att antaga, att ltycil- direkt

overgAtt till h,Al-. Men om man till izimforelse andrager de

ovriga ord som innehfiller forbindelsen -?.tc7- (efter konso-

nant), visar sig antagandet ohillbart. Av stammarna
Ir,ulrd- 'kflda', !ud, 'tvA, tvdtta', fudl- 'tval', tau, '2', suct,'sf,

(adv.)', ltuu 'vem', huu,r- (ut dldre huddr-)'vilkendera) var-

dera', hudm-'sl.alg, svdlga'(kzint blott frin nyisl.), finnas

antingen i n g a former med o (o) eller upptrdda de pn si-
dant satt att ntan kan se att de i c k e dro uppkomna di-

rekt ur Nlt,., utan att speciella villkor (sdrskilt med avs. pA

accenten) aro med i spelet. Ett undantag fflr nog goras

for det danska sprAkomrfldet; ddr ha vi t. ex. to 'tvatta',
gentenrot sv. tud (med subst. tud"t), no . tyaa, fisl . fr" (nyisl.

fro, jdrnte !uola). Att tdnka pA att hol- skulle stA i s- k.

avljudsforhAllande till ltL!-tl-, sAsom Noreen tidigare (Ut-
germ . Lautlehre 44) tveksamt foreslog, ar inte tilltalande.
Ett sfldant antagande skulle betyda att i eur. tid vid

1) Om man finge antaga, att ordet frAn borjan vore en u-stam, skulle

segern for stamformen h,Ol- \rara ldttbegriplig. Men jag finner intet som

t-vder ddrpA.
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sidan om varandra stat t l4t?l- (varav germ . hy,r?l-, nord.
h4dl-) och lryol- (varav germ . lr,,y,Al-, nord . h,itl,-), bida i be-
tydelsen 'hojd' el. likn. Varfor detta icke ar sannolikt,
skulle krdva en for stor apparat att hdr utreda.

Diiremot finner jag pi en ny vdg en rirnlig forklaring
av vaxlingen ltvtcTl- 

- 
lb|l-. Den garnla bojningen i sing.

sf;g sfi ut: nom . h,uitll, ge tr . huul.s, dat. hual,i,, ack . h,urrl,. I
plur.: h,uular, huula,, hctlum, (ifr ovan) , huala,. Det ar ett re-
dan i och for sig tillatligt antagande, att tidig vokalforkort-
ning hdr kunnat intrdda framfor ll, resp. /s i nom. och gen.
sing. Och detta antagande blir sfl vitt jag kan se n o d-
v zi n d i g t for att forslA att ordet sAsom ortnamn sfi ofta
rlpptrrider i formen Hval (Val), i v. Norge Kual, i plur.
Hualer, Kualer o. d. Hzir uppstod alltsfl en vdxelforrn hud,l-,
med kort a. Det finns ndmligen ingen rimlighet att hdri
se vare sig ett annat ord dn hultll, h,oll betydelsen
'hojd (r" viss) rLrndaktig form)' ar namligen i flera fall
pAtagligt) ) eiler ett ursprungligt avljuclan'le h,11,itl-. For-
iren Val (Hual) Kval (uttalad n'red a), pl. Valer o. d., ar
sAsom ortnamn kdnd bl. a. frfln alldeles samma trakter ddr
rri funnit IIol: I Boh. ha vi VaI i Tanurns sn och hd, nara
kronet av en valdig, rundad, grdsbevuxen ho j d med vicl-
strdckt utsikt, och i No. Gaardn. I-V trdffas l5 sfl be-
niirnnda gflrdar (dessutom i andra delar av Norge) . Vat
(o. s. v.) uttalas med r>tjockt u f overallt d:ir detta tillhor
ortsdialekten. Frf,n nominativen kan detta icke s tamma,
ty denna har -ll. Alltsfl fAr man antaga ,att a-ljudet (zildst d)

') Sjalv 6r jac fc.rrtrogen med terrzingforhiliandena vicl Vat i Tarrum,
Boh. Med ratta avbojer No. Gaardn. for det stora flertalet att tdnka pa
djurnamnct ual (hual). Det dr frfiga om orter l:ingt inne i lanciet.
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hdrstammar frfln nominativ (och genitiv)) n-ren att det se-

kunddrt inforts ocksA i formerna rned kort (uenkelt r) l; det

ar sA som en stam ltudl- (varav sedan hual-) skapats.
Ddr det dl dre hqul- i c k e forkortats, alltsfl framfor kort

l, har ddrav blivit h'!!ti,l-, r mflnga trakter sedan uttalat
kudl- (gudl-) o. d. Ocl-r denna stamform ar ziven den rik-
ligt betygad i norska ortnamn : Huaal, Kuaal o. d. FrAn
No. Gaardn. I-V dro visserligen blott 6 antecknade (aila i
rKristians amtr), men i ovrigt 27.

Men nu gdller det att forklara stamformen hol- I alla
de nordiska sprAken har u, dven i forbindelsen l!.A (on-r vo-
kalen icke forkortats) overgAtt till ett slutnare uttal; i sv.,
da. och no. har detta, liksom vid d i ovriga stdllningsr,
blivit slutet d betrdffande norskan har detta nyss ex-

emplifierats ) i isl. har resul tatet blivit oppet d (skrivet
o) . Ex. : sv . tva 'tvatta', fornda . thturu (sedan to) , no . tuaA,

nyisl. fro.') Mitt antagande ar nu foljande: ett fu1ril- som

analogiskt fordes in i nom. och ge n., blev ddr vid senare

forkortning frarnfor -ll, resp. -/s till hdll. Orn sfi denna

starn med slutet o segrade ziven i de mAnga formerna med

kort l, uppstod ddr en stam hol-) som forallmdnligades2) ,

detta pi alldeles motsvarande siltt som vi nyss sett att en

stam ltudl- alternativt genomforts i detta samma ord
Att forbindelsen tld, vid forkortning kun nat bli c) ) torde i

1) I isl. overgAr fg, i andra stdllningar till diftongerr au. Den speciella

overgingen aU ) ,"-A dr tidigast styrkt hr 1320 (Joh. L" L. J6hansson Nokk-
rar sogul. athuganir 35). For norska dial. i dldre tid jfr Seip No. sprAk-

hist. 263 "

') Den har forallmdnligats ocksi i isl.: ddrigenom har inte blott ack.

kommit att heta hdl,, utan dven nom:n holl. Stammenh,,uUl- kvarleveri
ortnamn et Bergf drshuoLl.
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Viss nlin kutlna stodjas dzirrned, att samnta forbindelse
:iven i Sverige, ddr den under starkton blir ud, ger detta
resltltat (o) rzid recluktion i rnindrebetonad stavelse. Exent-
pel ar Atminstone (e)lr,uli ) (n )ho ; troiigen hor hit ocksf,
pret. pl . uoro (Kock Sv. ljuchist. l,aori) For att forsta
forleden i Haltsunga bora rri da utgA frin en form H al,.s-,

som genom relativt tidig forkortning blivi t If its- (med kort
a-liud), pA santma sdtt som t. ex. sockennamnet Solberga
ilnlands Nordre hd nu uttalas si,Lbcbr, dvs. med Sll,_b_

tidigt forkortat till ,Sil-b-. Jag formodar att det ar ett
sAdant Ilils- som ligger bakom RB:s Halz-t), forsivitt inte
ett v utfallit, sa att formen 6syftar ett Hyals-. Med ett
Httals- tycks lran nrimligen for vArt namn bora rdkna, sfl-
solll al' forrnforteckningen ovan s. 136 framgAr. Vi ha emel-
lertid ingen sdkerhet for att verkligen ett u t t a I (h)uals-
nAgonsin hdr funnits. Med kdnnedom om den inbordes
p6verkan for vilken namnen i jordebocker och ldngder tiro
utsatta pA grund av respektive skrivares bekaptskap mecl
ungefdr likaljudande namn i en angrdnsancle trakt, kan
Iran tdnka sig att Hvals- i forevarande namn oriktigt in-
kommit genom inflytande frAn namnet Hualscing i Klove-
dals sn pn Tjorn. Detta namn uttalas (Tengstrom anf.
arb . 124) ori="tya, uustigct (,t, nzirmande sig o), och vi_
sar sig med tdmlig sdkerhet genom sitt >engelska r> w-ljud
lra borjat rned Hv-, sasom skriftformerna ocksa betlrga :

Hualseng (2 ggr) 1388 Rode Bog osv. Det innehaller just
den genitiv Huitls, en forkortning av lrudls , som ovan av-
Irandlats Det ar knappt troligt, att i namnet Hdltsunga

1) Analog ddrmed ar t. ex. en skrivning Ktaffuo l5O5 for ett Klduan,
uttalat lcltQuu, k4.itua (OGB I I I, 9 f.)"
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jzimte ett redan vid borjan av 1500-t. uppkon-rmet Hois-,

sont sedan bevisligen leva t tiderna igenom, ocksi et t ur sido-

formen Huuls- uppkommet uttal Huals- skulle ha funnits.
Om nu Halz- i den illdsta formen icke skulle flterge

ett Hils- (n-red ti-ljud) , ar det dock detta u ttal som sedart

Asyftas med Hols(s)-, Holltz- , H dl(l)tz- . Den nutida u ttals-
formen visar att sedermera ur a-ljudet det dialektala breda

o-l judet (a) uppkomrnit, och det ar seikert detta som av-

ses med den alternativa skrivningen l-lttllss-.

Piverkr-ringen pf, vArt rrarnn frfln Hualscing i Klovedal
bor yara sfl rnycket ldttbegripligare som det eniigt ntin
tanke i grund och botten ar frhga orn i hurrudsak samma

namn i bAda fallen. Nar jag skall uppvisa detta, komma

rri till en fortsdttr-ring av diskussionen av s I u t I e d e n.

I)ennas zildsta gestalt, -hirdir, har t),dlige n genom ett
utbyte, efl namndndring -- om man sa vill - e r s a t t s

av en annan) narnligen -ingen, best. form av irg; kanske

har gflrden flyttats frfin den eildre platsen till en nzirbe-

ldgen " Arg utgor just slutled i Hvals-cing pA Tjorn.
Den skriftform av namnet Haltsttnga som i urkunderna
n zi r m a s t avloser lTalzhltrd.i(r), zir visserligen Flols(s) auge

c. 1 528. Dilri har Tengstrorn (a. arb. 3 1 i ) sett ett
-hauge, dativ av ltaug(r) 'hog'. Men dels ar det foga

troligt att byn bytt om namn mer dn e n ging, dels

skrives ordet hog icke eljest med au i denna sena kdlla,
icke ens i nanrn ; det skrivs -hog(ll) , IIoeg, -hag. Urkun-
den b jr-rder pn en mangd forddrvade skrivningar. Det

ar ddrfor rimligt att -auge rir skrivfel fdr -ange.1) Och

1) Genom bendgen kontroll i Danska riksarkivet r,et jag att 1d s-

ningen dr riktig.
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clett:i kan ratteiigen vara -@nge. skrivningen -eng(tt) i
namnet Haltsung(t traffas sedan i Jb 1573, 1580-8 I , 1585-
86. A4en dzirjdmte traffas redan tidigt -un(n)ge (1544 osv.) ;och form med -ing(h) visar sig 1544(aLtern.) ocl-r 1568.
Dessa former krlnde i och for sig tyda pfl att l-laltsunga in-
n ehoile den avledningslinclelse -Lnge, -unge som ar kdnd
frin sa manga svenska ortnamn (steninge, Almunge osv.).
Meil nred den utgflngspunkten torcle det vara sA gott som
ogorligt att forstA -s- fore zincielsen. Detta s maste sziker-
ligen vara ett genitiv-s. &len da n-rAste ortnamnet vara
en sammatrsdttning. och de bjuder sig nzippeligen nflgot
anna t zitl 't' Hols-engen sAsom ursprutnglig form (vid sidan
av elier som eftertrddare till Hols-hirdi(r), ev. Fluats-). Nanr-
nets betydelse vore 'iingen vid hojdel'. I det dldre nam-
tret Hols-hirdi(r) vore det de onskvrirt att fe overszitta
slutleden nred 'hArcl mark'el. dyl. (jfr s. 138 ovan), for att
slippa inlzigga betydelsen 'hojd' i bf,da lederna (i b6de hot
och hirdir). Det kunde annars vara frilga om olika skift-
ningar av detta begrepp. Bebyggelsen har da forst upp-
kallats efter en 'hArd mark' vid uholen>, sedan efter,dngen,
ddrinvid.

For att ftjrstfl formerna pa -irg, -ung(e) o. d., far man
antaga att nantnet attraherats av den nyssnzimnda typen
-ing(e), -ung(e). Ett -cing(a) i mindrebetonacl stdllning blir
ofta -ing(a); ett ex. dzirpa ar det ovan alternativt uppgivna
r-rttalet zrv Hualsring pA Tjorn. (Trdrtorn blir ibland ett
rranrn som verkligen dr ett ing-namn genom omvdnd at-
traktion upp f attat sorn -ting; sfl Ronncing pa Tjorn ) som
egentliger-r ar rudhning 'rojning', se SIoD 1,,2.1 och se_
dan intrdder -unga (i dialektutta | -ctuct) som en blott

l0
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vdxelform. E,tt ndrbel aget ung(a)-namn ) som hdr kan ha

ovat pflverkan, ar Skollunga i Uckluffi , I nlands Nordre.t)
E,tt uttal 't'h,ilsr)ua e1. dyl.mAste ha funnits. Darom

vittna didre skrivningar (-unnge, -ungh) -ungen), vilka fort-
sd"ttas av de nutida officiella formerna. Men det egendom-

liga ar, att dialektuttalet alldeles avviker frAn

denna skriftform, och att det heller alls ingen motsvarig-
het har i nflgon enda skriftlig kdlla. SAsom ovan (s. 135)

angivits, uttalas ndmligen slutleden nLr -sockna. Forkla-
rirrgen hdrtill kan inte vara rner an en. Ordet socken ut-
talas i sydboh. delvis slng lsdng)) samma eller liknande

uttal har funnits ialdre norska och danska (.. ndr-
rrare nedan). Och slutleden \ Hols-anga (-onga) har felak-
tigt uppf attats sflsorn om den ir-rneholle just en si-
dan form av socken. Formen har sA ersatts av den f i n a r e

u ttalsformen, med -ck- ,, zy samma ord.
Denna forklaring forutsdtter tvi ting) som bAda synas

sfi pass enastiende att just ddrigenom hela det problem
som ar forbundet med namnet Haltsunga blir dnnu mer
egen artat An det redan ar genom de ovan behandlade mo-

menten ddrav. Det ena zt, att just det mest dkta dia-
lektuttalet, bestyrkt (utan alternativ) redan genom lektor
Nilens uppteckningar frin 1884, beror pe en omtydning son-r

alls icke intrdtt i skriftformen; det andra Ar, att uttalet
song av ordet socken mflste ha varit vdlbekant pi Inland.
Det fdrra av de bida momen ten kan ndppeligen fors tas

r) Vid forsok att faststdlla, varif rin en viss skriftlig iramnpaver-

kan -- och om en sAdan dr det hdr snarast tal 
- 

utgAr, borde man szir-

skilt beakta de urkunder (rdkenskaper, jordebocker) rorande skilda trak-
ter som eiro skrivna av samma skrivare"
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utan att Inan antager att uttalet av Halta socken (.. s.
135) utorrat inflytande; och detta maste ha skett genom
ren tankloshet. Man skulle tycka , att de bida namnen
efter denna paverkan latt borde ha forvdxlats; och man
tvcker att detta snart borde ha Aterigen avldgs nat den
forrddiska formen Hdllsoclrna. Nlen en viss skillnad torde
stzindigt ha funnits i de tvA namnens uttal: styrk ta ara for
sockennamnet blott u ttalen H alta .socke?L och H ulte sockett 

,

nlen dven olx uttalet H tltesocketz (med blott e n huvud-
accent) funnits (.. s" 136), har ddrmed intet fullstdncligt
sarnmanfall av namnen skett. E,tt uttal Hal,lsocken, (r"
sockennamnet) vore i och for sig vdl tdnkbart; ty ett
bor tf all av -e- i '.'= Hdltesocken vore rimligt nog, lika vdl
som sfldant intrdtt i ',>Vallsong,> uclrl;sr)g 'Valla socken, (pA
'l'jorn), och sedan borde t f alla i -tts-. Men just att en
sammanblandning i praktiken av de bida namnen da
hade varit ndstan oundgzinglig, torde vara skdl nog att an-
taga, att det sist angivna uttalet av sockennamnet aldrig
fu n nits .

Den andra av de bAda forutsdttningarna for vAr nantn-
forklaring var att uttalet song av socken varit kdnt i hdr
ifrAgavarande trakter, SAsom inhemskt dialektuttal dr det
styrkt blott frAn andra trakter av s6dra Bohusldn. For-
hellandet framgir av foljande uppgifter ur Institutets ma-
terial och ur Tengstroms ovan cit. arbete: form med k
(s}fuan, sdlan, .sdfuan o. d.) dr nu en arhdande overallt utom
ph Tjorn och orust. tlppgifterna hdrifrAn dro: T j o r n :

Klorredal: so'grl, sal.'an, Stenkyrka: sLtg, Valla: sag, softan,,

o r u s t s v a s t r a-: Gullholnren -. s{,'L['an, Morlanda: sct!,
s4batt, Rora : .ea?4, sri l.'an,, Tegneby: .sag, s[ilaru. O r u s t s
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O s t r a: Lhngelanda: sd['an, N[yckleby: ordet ej upp-
tecknat, Stala: .stLHt .eitf;rrrt, Torpl.e(":p, sri['?71. Ordet so{r-

Iren ar femininuffi, och har alltsi i best. form i hela sodra

Bch " dndelsen -a. Det svnes emellertid mycket litet tro-
ligt , att omtvdningen av |'=hiiIsdEtt, el. dyl. till h,itf,sr)ftna

kan trai'a t-ororsakad av ett uttal pfi orde t sockelz som en-

dast funnits pA Orus t och T jorn . AvstAndet di t frhn Torsby
ar ratt betydande. Men det torde kurina goras sannolikt,
att ordet tidigare uttalats salJ,.sog o. d. ziven pfi

Inland, och clA ocksa i Inlands Sodre hd. Det nyss med-

delade materialet visar ju, att detta uttal heller pA att
lrndan truingas eiven pil oarna. Det som gor sannolikt
att overgingen -kn ) -Un forr i akta mAl tillhort dven

Inland, dro de former vari orde t uapenhus upptrdder. Det
ar en kdnd sak, att detta bfide i Sverige cch Norge redan

i fornsprAket alternativt har den egendomliga formen
uclli:(e)'ruh,zrs elier ddrur utvecklade former, liksom det er-rkla

ordet vapen kan heta yakn (uakn). (Pe forklaringen av

vdxlingen pn 
- 

kn behova vi hdr inte gh ir.) Frir-r detta
uilltnhzLs utgfldirekt former pA !)'n ziven pa Inland
o c h H i s i n g e n. Just i Inlands Sodre hd dro de an-

trdffade blott frfln Ytterby sn (r;irgnlrUs), men de ziro rzdl

bestyrkta frin bfide Hisingen och Inlands Nordre: uaAn-

hrys Tuve, Backa, Torslanda; Jorlanda, Norum, Ucklum,
OdsmAl. Detta uangn- '.f;ilgul- har i senare tid tapp at var je

kontakt med ordet uapen.t) Ddrfor har det st6tt kvar

1) Det kan bli frdga om en rent formell association med ordet uagn

jfr Wigforss So. Hall. folkm.673. I Ytterby har man trott att prdstens

hdst och uagn forr sattes in i uvagnhuset >r Denna association har

vid detta ord stiirkt dialektforrnens strillning.
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i sin ljudlagsenliga dialektform. uttale t sang(n) o. d. har
ddremot bortlagts sisom for simpelt. Emellertid bor
det beaktas, att song(rt) u n der Bohuslans norska och
danska tid tvartom var en rranlig skrif tspr6klig
form (Seip i Festskr. til Am. B. Larsen ITS ff., sdrsk. s.
1 84) . Orn rnan vAgacle antaga att utta let ha[so lina stam-
made dnda frfln 1600-talet, kunde den felaktiga ))uppsnygg-
nlngell D av namnet sammanhdnga med forsvenskningen
av det cfficiella sprflket. Vacl som forut dven i skrift
I-reta t song(n), ubcrde u nu heta socken Eljest har ju under
hela den sedan foljande tider-r uttalet socken med sitt ufinau
uttal stzindigt varit brukat av overhetspersoner av skilcla
slag dven pi landet. Och det har nvss visats, att det kan
vara kontakten mellan dialektens song och cletta
rikssprflkliga socken som vallat omtydningen ) som natur-
ligtvis de kan vara ganska sen Allts6 fhr det anses
sakert , att ombildningen av e tt'i'hiLsoga el" dyl. till halsolna
skett i samband med att ordet socken s jdlvt i samma
bygd sA smAningom feft det hogsprikliga uttalet. Man
kan med skdl forundra sig over att man inte kdnde det
besynnerligt att ett byanamn uttalades som om det inne-
holle ordet socken Men sprAket ar fullt av tanklosheter.

Samrnan f atta vi nu hela den egendom liga namnhisto-
ria som ar knuten till namnet Hdttsung(l, skulle den te sig
sA:

I eldsta tid tycks bebyggelsen ha hetat Halshirdi(r)
(Huals-?; Hols-?), ddrefter genom ett visst namnbyte
(s. 144) Holscingen, Hal.qdngen (i dial . -cinga). Forra Ie-
den ar i bflda en form av hol(l), huat(l) 'rundaktig hojd,.
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Av H ulscinga blev H tlsi,nga. Sa a ttraherade namnen pfi

-ing(a), -uftg(o), sA att en on-rbildning skedde till nAgot

sAdant som Htlsonga. Ddrmed var en moilighet given att
tanklost uppfatta namnets slut sAsom best. form av socken.

Da insattes, och detta mdrkligt nog i folkets eget uttal,
formen -sockna: Htllsockna,. Ddruti kan Halta socken

ndppeligen vara utan del, trots att namnlikheten bor ha

blivit forvirrande stor. Den officiella formen holl sig fri
frAn denna sista ombildning.



Om fisket i Liifta e
i nhrbelhgna

Av Mikael

\Iid Vzistkustbanan, 52 km. soder om Goteborg, ligger Frillesd.s idrn-
vdgsstation, inom FrillesAs Str, Fjdre hd. Ddrifr6n gAr den naturskona,,
Ieende Frilles6s-dalen nAgon mil init landet. Genom dalen flyter Lofta
e. Hdr har befolkningen sedan urgammal tid idkat fiske som bindring.
Om detta fiske vill jag lhta de gamla beratta.

En av mina frdmsta umeddelare i> har varit hemmansdgaren och 1ands-
tingsmannen Andreas Andersson frAn Sandklev, FrillesAs. Han ar en
rran i 70-ArsAldern. Sedan pojk6ren har han varit intresserad av fisket"
Han dr ock en ovanligt intelligent person, med oppet sinne fcir Iivet och
naturen. Han sziger sig ock tydligt minnas hur iide gamle r brukade ut-
trycka sig. Vid sina berdttelser och redogorelser for sAdant flndamAl som
detta, soker han alldeles frigora sig frAn nutidens sdtt att tdnka, och for-
sdtter sig med fantasi och tanke i de gamles sdllskap, de gamles frAn hans
barndom.

,rMors-Johannes )), en man i 65-ArsAldern, dr hemmansdgare i Kyrkgtorp.
Ir-rillesis, och sedan minga Ar dven en ivrig och intresserad fiskare" Genom
sin goda kdnnedom om fisket och stora form6 ga att troget iterge ,rde gam-
les,r spr6k, har han varit mig till mycken hjzilp.

Aven hans hustru har betrhffande de rent sprAkliga fcirhAllandena givit
mig vdrdefulla upplysningar. Hon ar n,igra och sextio 6r gammal, och
har vdl bevarat kontakten med dldre slziktleds forestdllningsliv och ut-
tr-vckssdtt.

tsland ovriga som givit mig vdrdefulla upplysningar vill ia1 tacksamt
n:imna Andreas Andersons son, intendent Albert Anderson Sandklef. Han
dr ju en framstiende kdnnare av landsmil, och sdrskilt av Frilles6smilet.
Han har godhetsfullt genomsett och korrigerat manuskriptet till min upp-
sa ts.

i notra Halland, och
vattendrag.
Wikander.
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Mina rmeddelare )) Hro uteslutande FrillesAsbor. Det blir alltsA Fril-
tresAsdialekt som kommer att begagnas.

Vissa diftongljud vid ordslut pi vokal framtrzida vid starkare betoning
av ordet och vid lAngsammare tal; i motsatt fall forsvinne de. Ex.: ?Ua
och 7e, di.flA och 6lct. Fordelningen mellan k-$ och g-g rir densarnma
som i Landa sn (s. ll4). Den gdller ocksA ng-ljudet, och har cl5r av
forf. betecknats g-A. Hj. Lth: Forf.s tecken for haivlAng vokatr (vid
bitryck) har vid redigeringen ersatts med hellzingd.

1, li,lia q, ld5/1a, cla 7 
/,'|ra

4,lr,ga;lqQs ldyh, l,r,Lls tu-Qa
m4d. dce-'. i, tlta blir gltlafus ,

l ,l -dgt'! lt utlt -a it Lclrag sQqt r,

qtna" clce gr(q.f,alisan da tga.
Lq, dce i,ryta bQra r, nrua,

dce r, m,d"ga bhha so%L

g &, te qn a. d.,ce glr'it t1t-

b cb$an, Srab Ah, snd qaba'

b ie$ , ld,gag aSb ie$ ct

mr4sru,ryabcbh.

da $rltrya ta kt"fusan ps,

1lr,ga uis. de mh,fukagasta

ce lcc a f dshag qk . ds, I ar
il??L baqa et stq'trnkt1r ae

wq-Fict oruL -&na. lm,hf,am,

kqqra G der e% bilry,stoltr.

dary, fq, a,L% h0,-l2rri-Qr$uar.

r,nd,ryar bdry,stolian far
1) bekvdmaste, ltittaste.

I Lofta e liska de f,lera

olika slags fisk. Lax ta de

mycket" Det drinte blanklax,
for de(m) ha vi aldrig sett i

iln " Det ar grAlaxen cie ta.
Och det ar inte bara i in,
det dr i mAnga bdckar som

gfl till 6n. Det dr Glam-
bdcken, Orebdck, Snoggebo-

bdck, l-assagirdsbdck och

Musringebdck.
De kunna ta laxen pn

olika vis. Det makligastel)
ar >la n i fiskegird. De fAr

en bygga ett stenkar vid
varie sida om An. Emellan
karen dr ddr en bottenstock.
Den ff,r en ha bra grover.

Inunder bottenstocken fAr
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\,-attenfall i Lofta h.

ct'nL trbla nlce smuqtr='qrr, s(g,

i,r1ta leg$an $rtlbar znd,ry,ar.

d,a f,e,, i,ryta uqra lor", ?ypt.
c!r/ aln Qualgr uaryat ce

d,ar Se stbl;a pe, brerl
t,matlam stfi,gnkgra. dd
stbfuafau$ra;lhthofl-
]LCt, pct{ da 6pra sia , I &,

G,!n $an gri-y:d-ffi, ,)?,cdt"

&'l?1, s$a tq, lr,l,l1'san. s tlt ! ,g,

(b7n spriga pd5tar tmielam,

br\nstokan s, da oura

stbli:a. dt! pbgtara

l1t'rt1a uLtra FA tolt ,s,iba
brq,dar, ltcela ?Lo kldtnara.

en tefia med smisten, sfi
inte fisken kryper inunder.
Det fhr inte .vara for djupt.
En aln ovanfor vattnet dr
drir tvfl stockar pA bredd
>emellom > stenkaren. De
stockarna fe vara slzithugg-
na pfl den ovre sidan, sA

en kan gi pfl dem, r>nAr r>

en skall ta laxen. Se fhr
en spika poster >emellorn D

bottenstocken och de ovre
stockarna. De posterna
kunna yara tvf, tum >tjycka >

brdder, heller nAgot klenare.
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& e?n I a, hr,t, f tt -L-trr! !,

lOa tmhf,am. s&, ,sf,€tr cu?L

smgQlqv, r,i,l2ar lolctapa brq-
clara. tmal,ant trdtt-

arcL g a-[ena nt|Q,vnvn , g, halt

stbittr tmgcl da brQga brrj'-

clara. br rid,ara &, lielltarct,

1,s,, a?n spiga f)e dql, sia
saln G 6pad strdytan.

a, tQna l Qr ct?n a(, li"rga

uq7ar. da!,!, G fe-\.-trg4
it,lna ldga, hala nc mqr.

f a-[-trql? torlt, r,fru dryan

i ar cL?n blry,u, thqb-arn me
et stqt briry, hri:f,a tqru-

storltp. ue drzn it"ry,dra d,U,an

ce uQtara I rigt 'ue a.,?

qn uq?a, sa?rl &!% 1.6,:t

Ittr h,a, bqlt r,hqb te e?L

hen . ndryan I s,, a &,?'cL br a -
't iar, no Qu?r a itl.n ,9ruti,s

6uar. tmielr* uQ1aru,

lar a?vl lld:ta m@ s|_!e

kwi,gta. d.tnakwcqta (E braQ.

cle Stadgat o u qra ss,

tcbA ss, i rlta f e5$en hon g Lx

ryom. s d-,far 04n brlln

ffiqb en mitla-nd,tJ, i,tl-
sgwat cla, $d,Ia,. en

1) miste.

Och en ff,r ha tvfi heller tre
fot >emellom>. Se slAr en

smalare ribbor u tanpa brei-

derna. >Emellom u ribbor-
na gar teneramen, och han

stottar emot de breda brd-
derna. Brdderna och ldkten
fir en spika pfl den sida

som dr uppat strommen.
En tena gor en av l6nga

vidjor. De dro tvfl heller tre
alnar lAnga, heller nflgot mer.
TvA heller tre tum ifri dnden

fAr en binda ihop dem med

ett starkt band heller thg-
stump. Vid den andre dnden

dro vidjorna fast rrid en

annan vidja, som en forst
ulSr u1) ha boit ihop till en

ring. Ringen fAr vara bra
vider, nAgot over en aln tvdrs
over. >Emellom >> vidjorna
>ldr > rnan flata med sega

kvis tar . E nekvistar dro bra ,

Det ar tvunget att vara si
tatt sA inte fisken kan gA

igenom. Se fflr en bo ja
ihop en mindre ring, uin-

siget > de kalla. En



TvHrgenomskdrning av en laxgird med fyra cippningar.
nedsatt en utena,i med ram.

155

I den ena iir

halv fot heller nAgot mer
tvdrs over skall han vara.
Han skall sitta ini tenan,
en fot ifrAn den store ringen,
och lika lAng t ifrh sidorna
pA tenan. uEmellorrr ri den
store rrngen och den lille gfl
flera korta vidjor. De hAlla
fast den lille ringen. Och det
uldr i> en flata emellan de
vidjorna medl). Ja sfidana
tenor hade de forr i vdrlden.
Nu for tiden ha de inte sA

mhnga vidjor. Och uemel-

lom > vid jorna ha de spdnt
fiskegarn i stdllet for kvis-
tar" uNAr I en skall sdtta
u t tena n , sA fflr en ha 'na
ovanfor stdnget tvdrs over
fin, sA skjuter strommen

hdl'uar |oa hel.a nQ rnitr

;?obt qua-S$g on ag,ra.

li,ritg sha sicJa i,ryr, tQna,

eTL lqd olru clen stQra nd,rqan,

s, liga kigt r,fr a slara
ps, tQna. tmhla* den
stQra ndryan s, dcen ldla g s,

lt,'qra kdt" uQgar. da hela

fr.i5t den ldle h,eAan. (x, d,cb_

la, d,gn fhhta tmcttl.am d,ql

uQlaru mr??. leQ sdda
ti,nar hd _a da lO, r, uqka.
nn-,f'o-tio lt a-rla ,iryta ss,

mdga ulrar. s, tmhf,am
uqgara hri-da sph 4t
ldSuag(tn t, stelat le, ku:i,5ta.

rLg,r e?n sha seta
'id tQna, ss, ls, cL?rL hqQ-a,

Quafo-p[hyat fwd,2 quar

q,na, ss, Iydor str{rytan,
1) ocksi.
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tina nnricl brci:dera. tdna,

.s$ t o sedct, f ti 5t pcx e?'t, i,, (1Qln ,

sg, bra'yar sg, h,an qlti,5a,r

tmce|am t, i,llara f)(i br q'tla-

pd5tara. & n(tQrnon slla

u,lrl, s(x, lr"iga-Sa han t'ri$ar

r,fr a b fi ryan s, et sto$a

*luaf o-Sf,blia slnl ay:n g eir

f)(s , ls, aln (e ;wdgan ct,

$tiry,a t(L ol, tQna. ;wtrl
i)na - t'rQQ man lur e?n sp i-g ct,

&,lnr, bg rnfi,na-tcna
tt, oaol e ,-F & de ncb$ar

et sto$a gualor uaryat,

Ir,hLaso TJon ld,5l1an ;lc1ta
t orbi. ?, et s|dat stieryta

llon u{trct, fharra it;1tnr,yar lo*
tbnar . cest aln iryta scetat.'

did q, tQna, sq @ atn isLt)ogan

te s, s ceta I O, enl hQQ ry , ligt
stSra-;em tQnangQman. s,

ss, lar &1.n spiga, ffit rLG

:,i,Qa, -S& i,ryta leSllan ,sf,epar

lerb/1.
r, ti:nara tr,t-da k,tks om,

hb|te. 't, aktebar mqQna

bby1a-[,{illsan & ge o1t r, qQna

e, lQga. sg, koqtar-an
te et sddat sthnr.a sonx

ut, te,[am o??7,- ss, lcotltar-alL

tenan emot brdderrta. Tettat-t

>sku u sitta fast pA en rant,

sfl breder sfi han passar

uemellom > ribborna pA brd-
deposterna. Och ramen skaii

vara sfl lflnger sfl han riicker
ifri bottnen och ett stycke

ovanfor stockarna som en gAr

pi, for en dr tvungen att
kunna ta upp tenan. 'l'vdrs

over ramen uldr >> en spika

ribbor. bfide inunder tenan

och ovanfor, sfl det rdcker

ett stycke ovanfor vattnet,
>hellersA u kan fisken slippa

forbi. I ett sfldant rsthmme D

kan Yara flera oppningar for
tenor. Orn en inte sd tter
dit en tena, sfi dr en tvungen
till att sdtta for en ram, lika
storer som teneramen. Och

si >ldr r> en spika tatt med

ribbor, sfl inte fisken slipper
forbi.

I tenorna ta de lax otx

hostarna. I oktober mflnad

borjar laxen gh upp i An

och leka. Se kommer han

till ett sfidant stdmme som

vi taltom offi, sf, kommer han
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'I'ena med rarn.

i t_tta I erbi , f o * Q,r1 lr, a, da sat
nqL.-t\na hqmcL, s& tQnara

pQgc(, ilparat strdnnn,
t,tclct ltan ,sf,oryar 6ry ? J om

cl.,cen, lile ndnan 1, tQ,na.

s&, karyoar-an i,ryta lcbrTar,

s, uceua tebqgap /1d,ry -
an i,ry,ta, f o-tl,a f ir,l1yar-an

slara pe, tQna, &, clri -
['oTtlor-o% d,ld,rag frir,t1t,
te lt Qlrat dar han kqm 6 _n.

clre iry,ta bara tQna *rl.a

inte forbi, frtr de ha de satt
ner teneran-lutrna ) si tenorna
peka ))upperfl t > strommen ,

utan hzrn uslynger D in ige-
norn den lille ringen i tenan.
Sa kommer han inte ldngre,
och vzinda >tillbakers )) kan
han inte, for de foljer han

sidorna pA tenan, och de

kommer han aldrig fran-r

till halet dilr han kom in.
Det zir inte bara tenor de
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hda ?, ttpnr,rlara p(x, ldbsagq-
!;an. da TluAo seta dd
bdso m&. TJdso G

lcbrlar @?L tQnara. da br tlga

aqra en tru-l.a-fira ,

d,l_na litga. r, dcen it ,na ie ycan

,r!,.-at en naQm g, a

br d,,-;y$ar uA,!<u hela
klQpnar ;ie!, sont, a?n la,
bqp te e?L bqu:a. ?.mhlam

baqa hrua ps, uQ7a

he;cla spcbAt et stet
b riyo , s s, i,tlta b gu;an n h{ar
'Ltcl sa. ae brtuayt ha-tla
bt',tty1at en h"S s, nqd. han
br yrgar uurl., tr(L,{.a-lira
dl.na lripar, s, ss, bh'i_r-an

lrbnar g, smqQlclr. r,matl

',ot1tpan . /1d,qan ae bQuan

brrygar s, uzra hakuLtn

d,l,n ;uu,l_ $uar, q, L ieyoan,

i,ryta nl(lr anl S6-l:trq'!
totlt . $d5a $ tlrrya cla i _nta

ta-,f'e511 'L ng,r ltan gg,r ol)-

io, tmricl, stro n?alt,, 4da
rLs,r lt an g cct,- rlQrf er . lril s

f u-rJa 0,r1an, r, ltits i, 4a n0-
urbrytbar nt r4Qqxr, fo-rl,u h6tr-
?n legt tlr a-5a , & sr:t-

(tct?'-an tebqgap t7ci:t1 .

ha i oppningarna pA laxagir-
den. De kunna sdtta dit
kassar med. Kassarna dro

ldngre an tenorna. De bru-
ka Yara en tre heller fyra
alnar lhnga. I den ene an-
den ar det en ram och en

bra ut jycker > vid ja heller
klener ktipp ) som en f hr

bo ja till en bAge. uEmel-

lom > bzigge dnd arna ph vid-
jan ha de spdnt ett starkt
band, si inte bigen urdter i>

ut sig. Vid bAgen ha de

bundit en kass av ndt. Han
brukar Yara tre heller fyra
alnar lAnger, och sfi blir han

smalare och smalare ernot
))rumpen D. Kassen vid bflgen

brukar att vara halvannan
aln tvdrs over, och i 6nden

inte mer dn tvil heller tre
tum. Kassar kunna de inte
ta fisk i >nflr u han gar upp-

for emot strommen, utan
unAr > han gar nerfor. Lax
fA de ingen i kass innan no-

vember mAnad, for de har
han lekt rifrfi > sig, och si
gir han r>tillbakers > igen.
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Kass med ram.

sdrla li"t l1sagq,ku /r,r"t-rl,a

rnrigast@r , ue me f-
? ohin_oasas &, r, tlrabie/t
ta te1taryrs, ta stQary,s,

ue rn,Qsa g, r, gltit,tltb cbftan,

ue ltqla. te p _)?a,5

hir, ]'a cl,a en hra g (xh, rncen

'ue kuqt1a,booat dq,r itian-
h undra ritatr, rit a bli tit 

-??L

SAdana laxagArdar ha de
rmflngenstrider >, vid Mors-

.Johanneses och i Orebdck
till Skepparns, till Storens,
vid Mossa och i Glambdc-
ken vid Heden. f ill pdars

hade de en bra gArd ) men
vid kvarnabygger ddr l BBS

blev den
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f edd'yuatar . ue t,dr1$as hu-
rla en ngd'agar gq|' itqL rnr!,k.

1)1, httm lkqra cldlitagu

hqra te s, ta ldsh. den
u itp[a (e la mA f ? olrrttryas

r, Sby$abLl%, s, ss,

skdtry,r,lgara-pi,{ar r, sttl .

nLGn pd,[ar ha-lct, tand-

bat nQ ps, sQrnara tia.
han @ ?Lt,brri-[e t;ra, s&,

Itan dy$a-/a r,nta ldSh"
s g, m|a d, n?!t . $ u,l,ag ars -

hqka lt,a dltt, fdq$ut
trLA? dq'! rn@k.

sdryru mQlcl.a, ld"fusan.

h,hlaso e-t lu nxl!-ldl:'s-

Qrr,A da mi11da. ct, dre

lu mcest Tyietltara slnx

bru -Sa onL sedat. cla g 6i,-

Qa.*r1f ra ue qncL rnz sr,nc(,

. *Qtdatp1 , c(, tq ucl ldSh
du faq '

o ss, $'riAa da ta kil;s
rno gqQn. ae elias-?ct-
hut-casas r, bl ql uc(, en br(a

lilgaplitq f o- l,afusan. han

l(gar ps, gr'firut uary, rnrc

forddrvader. Vid Rdnkes ha

de en rediger gird de med.

Vi >ham I flera duktign
karlar till att ta fisk. Den

vdrs te dr >l a r> Mors-J oha n-

nes i Kyrkebyn, och irs

Skontakare-Petter i Stuv.
Men Petter har >la u utarab-
bat r') nflgot pfl senare tiden.
H an ar j u bra tilI firen, sA

han orkar ula u inte fiska
sA mycket nu. KarlagArds-

herdarna2) ha alltid fiskat
rnycket de med.

Somma meta 1axen. uHel-

lersfl > ar det >la > mer lax-

oring de rneta. Och det ar

>la > mest kriimaret) son-I

bry sig om sidant. De gA

ddr nere - vid 5rn med sina

metetyg, och ta vad fisk
de fa.

Och sfl kunna de ta trax

med garn. Vid Olas-Jo-

hanneses i Berg var en bna

lekeplats for laxen. Han
leker pA grunt vatten med

1)

,)

3)

tacklat 8v, ghtt tillbaka i krafter.

ft,b|,'a egentl. 'vallpojke', si 'gosse i allm.
tattare.



str o t1t, . cx ?, b7 Or hd,da

da en s1cJan gril.ryaga.

Ca std,-da &, grquu trl@

tr!1nat ?, sdryan pat bd,t1an,

sLq, da la hrya sanx a
grqb, a ss, lhga da nd,ry,

s, myhl1$o dq,r. dcb-$a,n,

ct??L f s, tq? lkSra litfusa ps, d?,rL

gaq, den d,fla r,nt( cl,ren

dtodra . clg, tiutt -a et

g q,Q t?"- ; e t a gt I arrl tlna ce

brd,1a-[e. s& lhstam-at
nLe dcen ggna hryan ae de
d? na laryat, Arol d,- cl,a-

l,df san l(gar. ae dan drlclra

hryan ps, gSQtLat hriln,-a
u gql{a,. sg, sltTt1,t-a lt a
a lriga-Stog, h,hl.-su
lri,ga-S a lr,ut, ncb$ar Sud,rs

Aua-Str6rytan. striya

f hgtam*a 1, ogtru ps, g AQ tlat.
?, da n@ra karytu lt,aryam_a

snx&, sd,ry,pgsa. a?., lt,d[am

gaQ4at ss, de strygar
cetar bdtl,an. na- rl,u

ld.fusa kdryta, sctt g rnty -

l6t

strom. Och i Berg hacle
cle en sidan )>grunnege >1).

Da s tA de och grava med
trynet i sanden pA bottnen,
si de fh rdnda r>2) som en
grop, och sA lagga de rom
och Dmiolke > deir. Det kan
en fe se flere laxar pfl en
gA ng, den ene i n till den
andre. De >tam u vi ett
garn sfl lflngt som fln ar
breder till. SA fzistorn vi det
med den ene zinden vid det
ena landet) ovanfor ddr
laxen leker. Vid den andre
6nden pA garnet rham > vi
en ogla. Se uskum > vi ha
en lAnger stAng, helst sfl
lfinger sA hon rdcker tvdrs
over strommen. Stflngen
fdstorn vi i oglan pn garnet.
I den nedre kanten hdngorn
vi smA sandpAsar. Vi hal-
lom garnet sA det stryker
efter bottnen. ))NAru da
laxarna komma, sfi ,>gflm >

1) grunt st61le. Om dessa egendomliga subst. ph, -ege, -eke se Lindroth
i Hall. bygdekultur (1925) s. G8 ff.

2) ndstan.

t1
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o i,Lrl, trt,:t p(x \d,ry, clcer

frln lt,ar bt)try,at I u5t g r1,t7,at

ae ntay$u. .s(i hof,am-a

qtd !e,Q ryat ss, ki,gt uL Tldqa-

nLCe staga. 9,89,

lk oiam-a g a,Q 't7,at na'tarat

nt,r! uatlat, s& de mqda-

Lit"fusa. cest-rla-(,61 ce

non lalis sanl scefa-Sa

I ti,St 1, g aQ rpt, s& drqnt-a
strigu s, g rtQ ryat 1, loru,

at, s& hoqam-a lcil-csan

nLe a, l!15tra. de
et ud,5t yrlll mG ltqga

pq- da, piga bqgad, sL't,

'i,r1ta ldlisan hon qga rl "

't bieha $ fi,rya da

sbrytastq-t,a ldfusan

TtLe nr3,ua pg, grfit1t uary .

t bh$abreAllo ?TLce

lqsar t 6t har ud,t-cat

mit gastq,-sl1 qrat i,ru,

ss, brerl$an t'udar {td ouar

attnat. Gs-rlat, nun

koryta,- p a b'ln-[ctlisan trci'.r]ar,

&, ste$ar 6rl, hdPat

r,nuLoar br dr1$an, I s, tr (1r *
arL han har 76n.tt sa.

1) mycket.

'?) l juster.

vi rilla u1) tyst pA land, drir
en har bundit fast garnet
vid marken. Sa hAllorn vi
ut garnet sA lflngt vi ku n-

nom rned stAngen. Och sf,

flyttom vi garnet nerAt
m e d vattnet, sA det moter
laxarna. r>Ast > ddr da zir

nAgon lax som siltter sig
fast i garnet, sA r>dram+ vi
stfingen och garnet i Iaild,
och si huggom vi iaxen
med en ulystra >2). Det iir
ett vasst jarn med hakar
pA. De peka bak6t, sa

inte laxen kan Aka av 
"

I backarna kunna de

))sommastdder > ta laxen
med ndvarna pfl grunt vat-
ten. I brickabrinkarna med

loser jord har vattnet
>mflngastdder u skurit in,
sfi brinken skjuter u t over

vattnet. >Ast > de nflgon

kommer, sir blir laxen rdd-
der, och sticker in huvudet
inunder brinken, sfl tror
han han har gorn t sig.



ceryt -a da l;udfta, sat

$icryam-a ku5ta q) o?L

nL& n guan. I aryt-a t(/g
't, g rlQnara pq, a?L ) sg, S!,l1tar
arl ds, i,tlta I q,?La lqsar 

"

It hlas q, l&ram-a stella
nd,r hrirua, wQt-FOnx lt,cblst

t7 htytta-%, ct, ka,gta ol, a?L

pe loro"

sg, ha,,t'lt-a dQlran. datz
ta-cJa mhgt L qtra;iSta. ue

nhry$as ltri"-rJa da stb,s[a.

te pqa,; lr,it-Qa q?. tXku,-

,si,qta ? Or e?n s, ndl2ar .

cl(lp spigar cl?n ps, en

std,y$ar hpQrn. a?n a Suitpatz
te q, hq-a ?, et ldlr, hcbta

cla-S{r o rytan e std,y$ar
q str'far. & clri e-t
,swbgat hu, e stir,rl/yar.

uauat sha ss, tnd-
larn stu-[( tLc )]a,, t1 Om

Si,gta. da for,lyar q,han mq?,
at, qn ldOh mr_bk. Oaa-

lq, lar a?n hq et sthyta,
ss, a,!'tl llon sthrya dt,

uaruat, ng,r e?,rl s/1a tre

fe5$an. tbkd,r1, $ur3a da

f n md'ry q,lr ps, clr? uisat.
1) gdlarna.
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Arorn vi de kvicka, Sfl

kunnom l.i kasta upp,en
med ndven. >FAm > vi tag
i r>ganerna 11) pA'n, sA slipper
han de inte gdrna loser.
>Hellersi > uldrom > rri sticka
ner han den var sorn hels t
ijzimte'n, och kasta upp,en
pn lar-rd.

Sa uham > vi Aien. Den
ta de mest i alakista" Vid
Rdnkes ha de den storsta.
Till Pdars ha de en " Ala-
kistan gor'en a\r ribbor.
De(m) sp ikar en pn en
starker ram. En :ir tvungen
till att ha'na i ett fall, heller
ddr strommen ar starker
och strider. Och clA ar det
trrunget hon ar starker.
Vattnet skall sA mlrcket
som stAr till rinna igenom
kistan. De foljer ilen med,
och annan fisk rned. Ovan-
for uldr D ntan ha ett stdmrne)
sfl man kan stdnga av
vattnet, un6r u en skall ta
fisken. I bland kunna de

fe rnycken il pA det viset"
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Alkistan vid Rdnkes.

dcen mh5ta ql,'an, I ti-Qa om

h,i5tan. ng,r rXl,'an @ li'
gamQan, g QT-an t4-te

lAn ls, &, lege. da pt)q'

cLT-?Tt, pq g, ger 6d, ncl-
il,re lt,c.t,-nhrlnat g, bli'm

mil Lu(i,n, om hgsta.

br4ra ll'eo lcoryta-f c{

ti,[ag s&, dce i,ryta hav'

btieat krilt, fo-rl,e Dt\'y,-

tar an u gs-r?-.q-l9

u r.\ran,. ner han sq g q ,-

Den mesta Alen fe de om

lros ten . uNfir > fllen ar le-

kemogen, gflr han ut till
s jon for att leka. Da pas-

sar han pA och ger ut rnfir >

det har regnat och blir
mycket vatten om hostarna.

Bara floden kommer sfl

))tidlig(a) u si det inte har

blivit kallt, for de viin-
tar han och ghr ner till
rrAren. >NArr> han sA gAr,



;s, ld-cla mdry. ,, na[

tdua da qaar I *t, skqbpu,n,
qlr te p@0;, e, te

nhrl$as ft!, da a, ha,1la-

tatoo a?'n, hnrg, la,

tnct-cJe fdg$an aera liluanas

ns,r. e?rl ferla-n utr Si5ta.
n@ stdf,a,fqra. ltan bhu.

itgta lhrla lluanas. str{ry-
an @ s& stiy$a-pa dce

ta- rl,b -p an , g, 
,sus cbl-

s,r q,-an "lt ,slerytat. e
str 6 rytan st d,r;$ a - tl,e,-fQ -

nara stc4Q, sa d,qr t)fta kifusan

eg. e./ta lar a1n qk 1, tD-

nara, a $d,ga, bqra

i,t1ta md,gftara @ fe, grqaa"

L Sd,pt h,d,-cJa enl fdg$agetr,
secJan sonx ldfusag Elran. d&,-

td-da-n 1, Aha$ qlbar . cL

sorh kaba G lhhtatar m@

lcwi,gta hela spq,Qn. hu, e,

som, a, fhd,g$a, nxce brri-tliar
hal.s. lcbryst uda brqgar-
cc utyra fO e, a hd,l1aar

aln kigar. L karyta lt ar
eyn e% aia,ra $rq,aa, sonl

sedar lc|Ot ps, an trg9m sam

ue tDnara . g, s g, s cetar

') Nej i helsike heller. .
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sfl fa de n-rycken. En natt
fingo de over 70 skAlpund
el till Pfrars, och till
Rdnkes fingo de en heler
tunna. En kunde nla >

tro det fisken vore levandes
unir u en finge'n ur kistan.
Nej >>stollafora r>2). Han blir
inte ldnge levande. Strom-
men ar sA s tarker sdr det
tar dod pA'n, och tvat-
tar av'en allt slemmet. Ar
strommen starker ddr te-
norna st6, sA dor ofta laxen
ock. Ofta f hr en al i te-
norna och kassarna,, bara
inte maskorna dro for grova.
I Kdrret ha de en fiskeg6rd,
sidan som laxagArden. Ddr
ta de'n i alakupor. En
sfldan kupa ar flatader med
kvistar heller spAn" Hon ar
som en flaska med bra vider
hals. Lengst ute brukar
hon \rara tvi och en halver
aln lAnger. I kanten har
en en vidare krage ) som
si t ter fas t pi en rarn som

vid tenorna. Och sA sdtter
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Alkupa utan krage och ram.

a?TL nQy h.qQ1n,un m@ 
-bUbo,

itltr sat hac & Aban

aparat strdqtatt,. L birlsa

hci-da d,/ict sorla

,i,1,'altubar. da bra,,ga, shia-
nL 't, et fitL, m(en dcen ai-

a,?'a TlrQuan s, lr"QQvnsn h0.-

rla i,t1ta pq, dd, &, da stiena

rnta I O, ae siara hcbl.ar .

sa $att ctl,?'L mfucla r1l,''an,. du

f rltr -a i,ryta u &.rcL I e, kuelyaY,

en ner ramen med kupan,
alltid sfl hon ar Doppen ))

))upper ht > strommen. I bdck-
arna ha de of ta sfidana

fllakupor " De bruka sdtta
dem i ett fall, men den vi-
dare kragen och ramen ha

de inte pi dA, och de stdnga
inte for vid sidorna heller"

Se kan en meta fllen. De

fir du inte vara for kvicker



[a o dra 6p ns,r han
nitltar. han l\ga-ldrl,
nx@ bfudat. da s$a_{a
ahruta ta ltan fwcbLtar bQ1dat.

da drrl,r.-an fhwdat d,y,a,_

fg, de blrr,-"ptqanas d,tlar
ad,nat.

ri,han nd,par efta ps, 7 d-
dat u . de sedq, de-
r?ga, ld,gnat2?a.-ponx alrl sh-
tar &d le, yhflara.

qtraJ'i,yat e. s(gt s,

stg,t. ur, ltitt1t, at obkcit_o

ta pr rpla$ r,h, har , e, t bhd,ry

t@ram-a sdr-oar-at ?, smdlu
t,dmsar " dcb-Qln,-Std,fba bfu_0.

?hda G 6bso en goar

ldSb. ,L s,na td-da-ru mcbgt ae

lilisag q,4"a hela Ekag dl.a,,
lrrhlar 6liso nt,@

1h{ety_. et 7h8att1 de
ct ldgnapy, o rblraru

ha-da mQgd,estag o tblrd,ry

drJr. ta bQ2da skom-a
ta smd,J'eg$, aryta rndt-
ela lDru hrbla ti,ryEhr,r1 ,

hcbla frgor. mdt s, lOru
taryt -a d,ryta r, hdE hela
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till att dra upp r>nAr > han
nappar. Han leker Idnge
med betet. De skall du
vanta till han svdljer betet"
De drar han flotet under,
sfi det blir st6endes under
vattnet.

Alen nappar ofta pA gAd-

detyg. Det ar sfl d ane ))dA-

riga u lAngrevar sorn en sdt-
ter ut for gdddorna.

Alaskinnet ar segt oc h

starkt. Vi >ham u det ibland
till prziglakurrorl), och iblancl
skdrom vi sonder det i smala
remsor. Det blir starkaband.

Geddan dr ocksfl en goder
fisk. I in ta de 'na mest vid
laxagfirdarna heller hlaghr-
darna, heller ocksi med
gziddetyg. Ett gziddetyg det
dr en li ngrev, och iblan d

ha de metest'Ang och ibland
ingen. Till bete uskum > vi
ta smifisk, r>aflte > mort
heller loja heller skinndling,
eller rfroer12). Mort och loja
utam u vi uante > i kass heller

1) rem som forbinder skaftet och slagtrdt ph en trdskslaga (przigel)-
2) grodor.
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'm@ mQ2datq . Jirligt,'r,yJ?tl
brugar koryta ?,, Sibo
st|t1t, s& dq'? lTunam-a tQQ r,

sd,l. S!1-wauis. ydrla, nri-
par brri-yta lrqar. sitr1ta

plrcpa sceta bdgdat li,aanas

p(i, $r ggan, ?rLen de nay'nt

it,ferf atlrt " s(s, I riryt-a

bitUa I r"i,,yt I iedat uat ae

loa. ma:ry de ls, aqra

bdryat ne nQCl sorll ? er

mie-5a, fe, h,hf,aso hon
7cbfla fl,Lda q lrQtla naq1a;

rne,n cbq-rle ler mcb-1a

et gratl , s& frd5tar i,1ta dce

lb;to no$at naqya ss, lt ti [.
aL $ol,cryam bi,t1a-t 'uuP-

a, $nr)1ta scbpy ela aa,s.

yh{,ara /J* _*o nqla ps,

itbora tbhan. nl,en, dti, G

ls-|3 mh5ta thda fo-
,l,a s$ir,ypa li,t1a. da
u ltf,a-d,a h,cbLs *td-am lrr),t1t -

r lrq. s/J ul.as-ta s ceta wcl

d,lqra p& stir,Lobrgg te

7 h(a, s{i, b tllras-ta hct

en ta,fs g, mh5tr1 , m(e .en

t4d,iilatar hrcla trQdetllatar

{f , ,)g r, d,Lqan. s s-}sar -a i,A

a) finne, m. 'fena'"

med rnetetyg. Skinndlingen
brukar komma i rtjycka *
stirn, sfl de(m) kunnom vi ta i
sill tjogavis. Geddan nap-
par bra pA ufroer >" Somma
pldga sdtta betet levandes

pA kroken ) men det ar ren t
oforskdmt. Se >flAm > vi
binda fast gaddetyget vid
land. Men det f hr vara
bundet vid nAgot som ger

med sig, for >hellersi > karr

geddan slita av hela revelt;
men >dst u det ger med sig
ett grand, si frestar inte det
forsta rycket reven si hArt.
Vi kunnom binda det vid
en knippa sdv heller vass 

"

Geddorna kunna nappa pA

abborre ibland. Men de dro

for det mesta rddda for
de skarpe ufinnarna ,>r ) . De

vilja de helst ta dem fram-
ifrA. ))Skullestu du sdtta ut
abborre pi stfindkrok till
gddda, sA ubordest r> du ha

en tafs ay mdssirrg, med en

tudelader eller tredelader
krok i dnden. Sa kor du in



ta./'satr, ?, g (tbat ps, I eg$an, , a

&d x?QnL sdrubQra.

q, sg, $n'ldar-a nd,pya ?"

q, dd,-€i/_nus i,rtta hrOgo
s&, ur!71r, g, sg, gdr-at bdst

f e, lhda o te Ird,ryor,fr,:rQ.

, Igo td,-c!a t hdar
tn@ Sui,yual. de en

bhh$bsda nx@ ltrdra brq-
ga, ?. cc?n sd,Qar 1., e?L bcld

hcelar a ega, s, h a -Sh d,,rpt .

illn lar Swogot aqra fO ?,

brtdan, fo-clen d,?na lar hel.a

naqTa nl@ Swi,yaalan. %&-

4m del n,Q,-S&, sir,lar fwdr-
aalan n,drytant$rer1 , a

thda trq-cl,a e?L ldSh,
g, sg, kdnter.-a g,

hoqar on. g, nd,pya la,
'itlta uqra ls, khqger. yLrt

mot-a dra 6n-a,. rn?n
duo me pd,5a-g, a aa.r

i,r_,qta fo, gr6g$ar, lu-,1,q

$d,nt-a lcbt bho a-qt e
b a nd,ri? e, 7 hcJa, s,

ItQ2la brQdan. n@ dt t ,nlo

dra 6u,, g, sg, tti,1la,-g

1) analoppningen.
2) klen, svag.
3) ivrig, het pA groten.
4) skynda.
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tafsen i gapet pi fisken, och
u t igenom Dsandborran Dt).

Och sA knyter du reven i.
Och de synas inte krokarna
sfi vdl, och sfi gAr det bdst
for gaddan att ta framifrfi.

I sj oarna ta de geddor
med svirvel. Det ar en

>bleckbete > med flera kro-
kar i. E n sitter i en bi t
heller en eka, och ror skarpt.
En fhr tvunget .vara tvil i

bAten, for den ene fAr hAlla
reven med svirveln. uNfir >

du de ror, si surrar svir-
veln Druntenikring D, och
gAddan tror det ar en fisk,
och sfl kommer hon och
hugger'en . Och reven f hr
inte var for >kloker,)r). Nu
umit r> du dra in'na. Men
du mA passa dig, och var
inte for rgrisker Dr), for de

ukant u du latt bli av med
bAde rev och gzidda och
hele brfiten. Nej du mA

dra in, och si urippa ,)o) dig
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s, Slcepa rb{ar nsl ltr,r

spci:t1ar r,mjcl, g., sctt gqr-
at llrQra g aga"-[e lr,ur bt,'r.-

{,ritt_ar. at, n$-rl"u, lt ay'

fdt r4cl-a, s&, $dryt-a
lhtara clrc,t (t1t-a r, be1-

dan. 1, qt?10 hctr-a ir1,ta g i t
I o, s, dr a, ,stui,yual . qnc(,

llroga-Sa, g, sri, ce-t
unt r4Talat g, nq l6t, ?Lttrl

lierlar beda, s, hiot-

?arcL G lcr, itlta sc(,

li"r.ga. mcen ue{,a ga-
y a ld,t3,, e(, dr q, ,swd2aal'an,
m@ (r, ldgar mQrdastrig,

ss, ce-t la iryta u"mqya-

lat rydu du, TJon la naqt.

7 hf,ara pf ipa strr|1gu

r,$rd,r1 t adqa. agt-r"r
dri-c1$r cbta-|" _* ct, drr4r

,swi,tlualan ?, ud,qan &, scb qya,

ss, $d,ryt-a td a ?dda,
ieEt-r"t", hcr-til, m?-g.
ytlen dd-.fUr-a lce bfi
cla ui"trylega 

'hrqgo, 
fo-rl1i-

Erbta sa I dSt. dr,r lqr
ha T1rqg nxe cL hry p&,

1) trhkat ut, trottat ut.
2) bit, stycke.
3) fordjupningarna eller groparna

att sldppa eflter i>nir u hon
spdnner emot, och sA gflr
det flere gflnger till hon blir
trotter. Och r>nir > du har
uketti> utr)'na, si >kant> dr-r

ldttare dra upp'na i ba-
ten. I An har du inte gott
for att dra svirvel. An
kroker sig, och sfi ar det
omo jeligt att ro fort nAgon

ldngre ubete >2) och ))hol-

jerna >3) 6ro ula > inte sA

lAnga. Men >villt u du gfl

pfl land, och dra svirveln
med en lflnger metesting,
si ar det >la > inte omoje-
ligt utan du kan fe napp.

Gziddorna plziga stryka
ikring i vassarna. ))Astu du
da gir efter lan d och drar
svirveln i vassen och sdven,

sfi >kant u du f h en gddda,
om du har tur med dig.
Men de fAr du r>ldta > bli
de vanlige krokarna, for de

sdtta sig fast. Du >liirir
ha krok med en fjzider pe ,

l an"



sonl sedar le, 6@an, rncen

?er mrb-ga n&,r ?hda,
nd,1tar.

sigt ps, n@ te tast pe,

ny d)--t mcbg.-tur nx@

s, leoha ?hcla ps, hrqg.
nlcen eSt a?n mqd,ar a,

Surorl , s & @,-t Flrtt n't @

fdg$atrfuron dcbA gd,gon. ha,l,
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sonl sitter for udden) men
ger med sig rnflr > gaddan
nappar.

Sist ph >ndd > till forst pfi
Dny D ar det mes t tur med
att fiska gddda pfl krok.
Men uHst I en moter en
kdring, sfl dr de t slut med
fisketuren den gflngen. Kan

Krok med fjzider.

a?n iruta koryta t ) ct,

s1tdr,[a pdQ -a, s& I E, e?n

syth{a h{ar-cr,. rnen
clrc i,nta s&, br(,tQ. cest

en b"t spreuar ouar u@pn
he,la mSdar a!%, de dnta

hcbla bra,Q . nLGn kamar-
on &, strti ga-pl LnptX a?n

s&, &!n fa-nq[ rs(-an,
s& gr&r-at braQ. e, sg, la,
a?n pd,su so, s(x, a?n i,uta ggr

en inte komma till att
spotta pn henne, sA f hr en

spotta efter henne. Men
det ar inte sfi bra. >Ast >

en katt springer over vdgen
heller mo ter ofl , de t ar in te

heller bra. Men kommer
han och strlrksp sig inpfi en

si man fhr rort vid 'en, sA

gar det bra. Och sfl fAr
en passa sig, sfl en in te gir
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QUar m,Qtdasta,ga, fo-t!,r&
iltutr ?nG dA" da si,a da

mQtda bcbst na,-tt,@ t,,hr1nar.

lrL(PrL dce ?Lc ,s(lat
ct, lcqu r, qnabrcyJba,

cb5t-re bkgdar ls, mtld.
ttri,;Q,@ s&, lht_ar pq,
sg, $ory, a'Qn 1d-,qa l,uq?.

1, J',.)" boqa da nu$-

ar . a, nutSa l Qr a,?n

(,({, gqQ\, sonx a.,?;n ha,-[rifut

fira en pq)+a t lqn" clqr

bcLqar agn I aOt m,d,[an ps,

ggryat" ss, drnr a??L da drn'cr,

h,d,!ua ad di h,el, s, da

d"rudra ud, et |nt, ?n@%

brd-ryqra, sg, oltnr,ya

tmlelam bhqa fa bbr,r

i,l.a smqlar f 6 St" ss, log-
ar cL?% td ge\u, Fct-|.-
trq? hrnla liro fd,ntna, a

sct, 01tm,r1a bht k.brlar

q, uiara, trq? hcela firu,
l6d hela nQ ffid,-rl,ur
hu @ san'L ui.asta. s('a.,

d,rqr e?n, da gzna gr4,rpt i,rbi

frd,ryo nlra., I d,rltna " dce

over metestflngen, for det zlr

otur med det. De sdga de

meta bds t unAr u det regnar.
Men det ar ju >kedligt Dr)

att ligga i uflnabrinkarna D )

udst > det bloter for mycket.
uNAr r> det si r>ldtter I pa,

sfi kan en ge sig ivdg.
I s joarna bygga de ))rus-

sor r>2). En ))rrlssa )) gor en

a\r garn ) som en har lagt
ifrfl en Dpale13) i sjon. Ddr
binder en fast mitten pA

garnet. Se drar en den ena

halvan ht ett hall, och den

andra il ett annat, men

bra nara, sA oppningen

uemellom > bdgge tvh blir
rilla> smaler forst. Sfl lzig-

ger en ut garnen, tvfl heller
tre heller fyra famnar, och

sfl oppningen blir ldngre

och vidare, tre heller fyra
fot heller nAgot mer, ddr
hor-r ar som vidaste. Sedan

drar en det ena garnet ratt
fram n6gra famnar " Det

1)

2)

3)

trikigt, ledsamt.

ryss, or.

pale.



ir,rydra areruar a?% d-qt,rc s,d-
cL ir,rydra sia. nur, k6ry,t,-

ar I hda s, S[or1ar threA .

sg, stgdar a
pq gcl.rpt pcx i,tgsia. htu

Fleya-ryd\1 i,tgta qQm, s,

sat, kon|,ar-a i,n ?, d,e

$rd,pu yqnat, q, hg,r

@-t sg, $rd,pt sg, ltut,

ls,, i,rgta tbrlta te o

uh'rya sa. ltuo @ i,ruta sg,

gQhhlegar s, t6t, fs,
htt, Fl,Q--.€a i,la, q, ha,r, e
std,y$ar ?, nilryopan. ni,rqa

lc{,-de i,nta sata &d ps, fs,
??Jyt ad,ry, f or hu laf
nh$a r,fra bd,ry,an hQ,1la

u@pru 6p l,yonx uaryat.

smd,gtqrrn beryar e?n L gAqat

da-qdra, s, hdrh dardpa.

sdrlta fdSh" rno blfis.
r, bqg@ryan ps, a, bga splgd,

da et pal lyQgata trO-
arnxa,, sq, da stella dd ouar

uat-oat. sg, ta-da fcpraue
s, tqragrAl?ne s, lceqa
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andra vdnder en av med At
den andra sidan. Nu kom-
mer gAddan och >slynger i>

ikring. Se stoter honl)
pfl garnet pfl insidan. Hon
slipper nog inte igeirom, och
sA kommer tron") in i det
ukrappa Dn) hornet, och trzir

dr det si krapp t sA hon
f hr i n te ))rym rle D til I att
vdnda sig.Ftron ar inte sA

ugodhdiliger u3) att ta,, for
hon slAr sA illa, och hon dr
starker i rompen. uRussan >

fe de inte sitta ut pA for
djupt vatten, for hon ulzir>

rdcka ifrA bottnen hela

veigen upp igenom vattnet.
SmAsten binder en i garnet
ddr nere, och kork ddruppe.

Somma fiska med bloss.
I bakzinden pi en eka spika
de e tt par >kroki tta >> trd-
armar ) sfl de sticka ut over
vattnet. Se ta de tjdreved
och toregrenara) och lzigga

1) Miirk att dialekten har har en svagtonig vdxelform till hut.
2) trhnga.
3) beskedlig.
4) tore 'kidrik furuved'.
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;uay oaar " na-tl,a srn ha
laiuna-t( en s|Clan

brhryahQw, ss, tcerya da q?l

pE,-orl. de n1,& n,ala

drb fi,g$at g &r. s&, n6-r!a
i:ga i,la ualiat nx@

bqghryan lbro 6ru tmad
'r-dsa. ?tlen da lfua

Su;dgat aii,ra tbEta,, hhla-
so ce-t iena bd,tt-

srglia[ at 7h ,ara blria
tcbd,a. nsl 1 d:rJa sqr
hara de l'rtsar r,fra qplan,

scq, lcorytar a, a Jydar
fraqt, r., ad,uat ct glt'or ps,

l,t1sat. dre scJ-F& d,1at

*d. da nc!,|nt sonL hur,

a Qra I ortr olatar . n?'c I {lra
cla lta a ly 5tra r/ q,rlrA

(q, hoga ? a. sg, fa, a?n

tba qtd t7 cbtl , g, lLo Ua,

6tt, pci et c_tnt stcb[a ps,

s inltar uis .

da ILCL cla $ t'crya tq
ba yhfl,ar s, qn ldSll

1) gjort i ordning.
2) ndstan.
3) besynnerligt.
4) ljuster.
5) backa.

tvrirs over. >NAr I de sfi ha
irhammat till D1) en sfldar-l

brdnnehog, sA tdnda de eld

pi den. Det dr umed natten >

de t fisket ger. Se ro cl e

ekarr >illa n vackert med

bakdn den fore i n erl o t
vassarna. Men de ulzira >

tvunget Yara tysta, uheller-

sfi > ar det >dnda u2) botten-
sdkert att gaddorna bliva
rddda. uNflr > geddan ser

huru det lyser ifrfl elden,
sfl komrner hon och skjuter
fram i vattnet och glor pfi

ljuset. Det ser sfl uartigt >3)

ut. Det ar rent som hon

vore fortrollader. Nu ulzira >

de ha en ulys tra >>a) i ordning
och hugga i 'na. Se fAr en

ro ut igen, och Dr|gga r>;)

in pfl ett annat stzille pf,

DSAInITICT D VlS.

De sdga de kunna ta

bf,de gdddor och annan fisk



m@ clynamit. da stir,la
n $- Q,ynamit nxe, $nc\!hit[
?, a, fttd,g$a . I s, s ieta cla 7)at

$6y71an s, drq en stutbi,n-

tr g, t1 Qm . I &, tcerua.*cla

c!?l pg, tr @n . at I s, I d,_
da kwd$a sa at Sl,r.brya
It QTla brQcten L uutlit, hcb-

laso. tt &,.-tl,cl, sprcbrl-
s$ qdat smcbf,a ,-F& Swd,t1r,lia
dd ldSh" som @ r, nq,r-
heda, ct, fhuda, tip. s&

$ fi,t1a da tg-qm. nt GlL cle
olegar fdq$an f e, nxqd.

cla s,lct de lSgan forb{1ar
o ldsha pe, de uisat.

natr 
7 cbf,,a l(gar, e,

ce n,rgra liu_o pctt, grritlt ud,ry,

s&, 71hrya da .fficla-ra.
dq I c,t,-f,a sdftta nQ n e-
al Qr , est-a, th o tr cbf a
ncbt.

saryta snr,lra 7cb@a.
n&r a@rat @ u&t s,

s qlta st(gar s, dce stelt,
cls, hon atrn ls, sr!_?ieQa gs,

ho$t 6p r, uir,t1,at s, stri
ndfttat stdlar. ast a,o?L dq_
ger i,la tbEt, & hLc stretr

2) stoppa.
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med dyramit. De irstappaD.)
ner dynarnit med knallhatt
i en flaska . Sa sd t ta cle pA

korken och dra en stubin-
trid igenom. Sa trinda de

eld pA tr6den. Och sA fe
de kvicka sig att sldnga
hele briten i vattnet, rhel-
lersfi u. uNAr > de sprdng-
skottet smdller, sA rsvimla u

de fiskar som ziro i ndr-
ireten, och flyta upp. Se

kunna de ta dem. Men det
odelzigger fisken for mycket.
De sdga det lagen forbjuder
att fiska pA det viset.

uNAr n gaddan leker, oclr
dr n ara land pA grun t vatten,
sA kunna de skju ta'na.
Da fh de sikta nflgot >nd-
danfor u, >dst u de skola traffa
ratt.

Somma snara gdddarr.
Ndr vddret zir varmt och
solen steker och det dr stillt,
de kan en fe se gaddan gi
hogt upp i vattnet och sta
riktigt stiller. Om en de

ghr >illa I tyst, och hon stAr
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ae \d,ry, s&, hnrl a,gn srn't'luc(,,

ct, snqra bqgl,fr & $uar a,.

ss, hohar 0,?n ft krue$t, ct

d dt e -cL s dldar .

d,l2qra $ rirla-na mfi1clu,

test 1, ai,le. llAbso
bulra na lu lssugo nlce

fdAbo. ds, tri-rya e% lidan

I dsll ct, r.uiclar p/,'rld, nq

m|ryar cn fui,yualan. naqycr,

f ie5ta na 1, cbryan pe, f dq$an.

scq s$u,-rla ha try? lyQgu

i mip. cl,c;tr f ar ar.n sietct lrist
r., ld,5$an ad uir,ga hol. filt-
$a e ;wicrydar n$ licla,

sLqL hta ittta ga-ncb.[ ol, s,

nyr, utcla Florlar ad sia-

ra et lcw ir.|ar cbla s ri .

ct, d(t sta,r f dg$an n'tru
hqhat 1,1san, at du-71a11-a?L

I d-1u et niuana . s d, g'ri-ry,a

&d n&,r isan G ,sy$ar
s, s r/$ar , s, ho ga &d et

hdh, s, scen$a ndr Si,U'

$a nxo nd,p1a. ct s&,

clr rt-t1a 6Lt ct, nqr lt )1lu
tia. ha-rla Sea-[{t-€&
$(trya-na I ct-LrlJtq n€?'cL

stolya . Idslla-nd1:ar i,ryta ,

vid land, sA kan en smyga
en snara bakifrA over'na.
Se rycker en till kvickt, och

de ar hon silder.
Abborre kunne ni meta

>dst l> i vilje. uHellersf, >> si
borde ni rla r> forsoka med

ukinka >. De ta ni en liten
fisk aY viter plflt, nfigot
rnindre dn svirveln. Reven
fdste ni i dnden pi fisken"
Se r>skule u ni h a tre krokar
i med. Dern iir en sdtta fast
i fisken ht olika hell. >Kin-
kan > dr svdngd nAgot lite.
sA hon inte ger ratt Llpp och

ner, u tan slynger h,t sidor-
na ett kvarter heller sA.

Och de stflr fisken nara
hfllet i isen, och da kan han

fh sig ett rivande. Se gh ni
ut unf,r > isen ar ut jycker >

och s:iker, och hugge ut ett
hel, och sdnke ner >kin-

kan u med reven. Och sfi

dra ni upp och ner hela

tiden. Ha ni goder tur, sfr

kunne ni fa liksfi nflgra

stycke. Irisken nappar inte,



uda $rrtrgan h,oga-fQg w(i_
Lg 

an'L h,cb/st.

1, 7, AIA e_t
lq gr. d-r(, en t ibaf
Iq. de 7!1basta $uf,am_a
lq,gahgha. anx ad,rytaran ko-
ltta-lqgun ap te isan fe,
cx la ldtft. @ ds lsan hl,,i-
ra,-ge l1aryam-a sq? an
t1 Qrn, . I g, tat1t -a a bht ,

& driuam ft htdt ps, isan
iuafo-lqgrn. dd, $an-at
h,hrya ha,n Sueqtkar (l et

gra,t3. ieryt,-a dq lcwd$a

o lt a ga hdh pq, isan i,t1ct,

Itan lcwe$nar u4, s& hroa-
?wl-a I st q,?,rl lt,ela ;O h,cela

lltqr. nxcen hty-a i,ryta

kwd$a, scq, aagncLr-an te

Uu r?frru, s, dd-.faml-o
i,t1ta sct ? nggan Q-n.

mat e, lqry s, cJn

smd.fig$ ta-fl,a mcbgt le,
s, hg te bQTda ls, ?hdar cx qaf .

smd,feghrn I eqroam-a rncest_

rlar bhlla rx stQra gr e -

bay heua &d ?, qna, a,

ietarme yhflara ct

q,ha eda smd,/'r:gb, tu ty-da-
l2
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utan kroken hugger tag var
som helst.

I Hornsjo (Horredssjo) dr
det lake. Det dr en djuper
sio. Det djupaste kallom vi
Lakahilan. Om vintern kom-
mer laken upp till isen for
att fe luft. Ar de isen kla-
rer ) sfl kunnom vi se,n
igenom. Se rtamu vi en yx,
och drivom till hlrt pA isen

ovanfor laken. De kan det
hdnda han >svimlarr> av ett
grand. Arom vi da kvicka
att hugga hel pi isen innan
han kvicknar vid, SA kon-
nom vi fA en heller tvfl heller
fler. Men drom vi in te
kvicka, SA vaknar han till
liv igen, och da rfim u vi
inte se roken av'en.

Mort och loja och annan
smAfisk ta de rnest for att
ha till bete for griddor och ii"
SmAfisken finnom vi mest
ddr bdckar och s tora Dgro-

per )) rinna ut i fln " .Och
ueftermed r> gdddorna och
fllarna ata smifisk, sfi ty cle
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sa ? Uqa te dq stcT:fua

d,4 m4,.

$rcb,/tar h,utr1t,-a d'rlo

'L qna,. da, ha lo1Qgt Lq, Ola

.s6cJa, rn@n de ?dh i,t1ta.

soryta sla de tX,l,'an cbdar

o1.t-am, tt,a-(,a t!) t?-l scL

sgub.

dce il3ta stq, m,ilt7

ldOb da, sh!7a. da stbs/.a

s, frd,liasta li,r.fusa,

(s" brg 7 hcJar mG, fa-cJa

? Lc mqr betct[ lor, ss., dcl!,,

$rcrya da la l Qra sa ti-
ttl@, g, qll mr!: non gdg.

nL@71 hhlaso ipda da mrb;t

o1t-an ldtu" ss, ?L(qr

71ura kotlta hdttt, nlfti

sr,n ldsll , s& | u m,qr s, d(!''

garq, g, ?ora me 6t,

lg,ua t€-n. tu-cJa ruatl,

lrOl1, ss, $iu1,a $rclga (:t,

Swina s, lt,orysa la n,qcl

mri. n?!:t fo-tia ldSb" da

la i,tt,ta sg, m(ld, sorrl

lor. cla $urya md,lilagara

la rlLqd r,fra tahga, hdl, ct

sct, ha-d,e a,f,drag sg, gQa,

1) prdktigaste.

') flickorna.

sig gdrna till de stdlle(n)a

de med.

Krdftor uham u vi inga

i An. De ha forsokt att odla

sfl dana , men det gick in te .

Somma sdga det ilen dter

upp dem rnir u de omsil

skal.
Det ar inte si mYcken

fisk de sdlja. De storste

och r>frackaste>1) laxarna,

och bra gdddor med , fh de

ju mer betalt for, sir de(rn)

kunna de r>la > gora sig av

med, och Al med nAgon gflng"

Men uhellersfi u ata de mest

upp den s jdlv. Sa rnir u

karlarna komma hem med

sin fisk, Sfl fa mor och udd-

korna >2) att gora med att
laga till'en. Fe de mYckert

fisk, Sfl kunna >krdken u ocl-r

svinen och honsen fe nfigot

med. Nu for tiden fiska de

>la r> inte sfi mYcket som

forr. De kunna r>makligarer

f e mat ifrfi olika hell, och

sfl ha de aldrig sfi goda



sti,rya-,yla. u6t, mQ 1d,r,tja

d,'r1 g&r-S a ce-t la nhu-
ta,n bdra smdhelra s,

Tlrcbrytara sonx bgl,,a nle,

sdd,at. d,tcdra lr,a tevb-lSa-

lat a Tpra nl@ TQhbrrg-
gat. dr!: ?er 1?il mqr (r-qa 

,

s, d& lt,a-frri!-te 
"lt

itybetsldkh de hon 1,4, ns,-

F et md,ga I ,l,ro r,f r a ld,rlat

i,t,l,te strfra, hrhla gq,

te amd,y$a
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stunder n u. Vad metingen
angAr, sA ar det ula u nds-
tan bara usmAherdar ur ) och
krrimare som ubela,)r) med
sidan t. Andra ha tillrdcke-
ligt att gora med jordbru-
ket. Det ger ju mer av sig,
och det har trflng till allt
arbetsfolk det kan ffl, unAr u

si minga f ara ifrA landet
irr till stziderna, heller gh

till Amerika.

') smipc jkar.
2) syssla med bibet. av 'knAp'
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alka 62

alkekung 62

and 60

-are, -arst(e) 80

arrn 20

))arr )) 74 f
artig 171

askeval 25

avpall 120

backe l3C

baffe 49

bak 58

bakflod 28

bakrygg 58

bakt6 58

bal, se regnbal

bangen 35

Barn(a)-, Barne- l0l ff.
begdrs 25

L'rela, v. 13, 121 . 1 79

ben 58

berggylta -+!)

bergshammar 60

bergskddda 53

bergstubb 50

bergtorsk 51

bergtunga 53

besint 34

bick(j)a 70 f
bislag 32

blad 93

blanklax 152

blindtarm 58

blod 49, 58

blodAder 49, 58

blisnultra 50

bleist6l 50

bofink 63

bottenring 129 f.
bottenstock 152 f.
brakall (no.) 67

brandjdrn 35

brissling 57

brytt jas 7 |

,ibrikAl u 67
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brikon 68

brhte 22

brdst 58

bud 32

bukfena 48

buss 12, 4l
bed 90

bigda 93, 97

birkorare 123

dag 'anstAnd' 25

dagvard 127

drev 24, 25, 4l
drolla (till) 127

dumla 38

dygga 125

dyna 4l
dynstock 41

dzika 178

ddmme 19, 28, 32 f., 4l
ddnga, v. 12

ddngandes 27

ddngsel 14

dorjemakrill 5 1

ueftermed r 177

elov 60

engelsman 88, 90; 96

-ere, -erste B0

rrfalli rr 31

fena 48 (jfr finne)
fetmakrill 50

fetsill 57

finne, m. 'fena' 168 (jfr fena)

fisk 48

fiskand 59

fiskeg6rd 152, I65
fjaska, se smf,fjaska

fjzider 58

fjiirkallekvarn 37 f.
fjiirsing 52

floss 48

flcimme 30

fodring 19

forn- B

forntid 7

forntidd, adi. 3

framrygg 58

rfrcia r, f. 167 ff.
fullsill 57

ufunta >, f. 5, 8

rfuntiu 7 f .

funti(d), adi. 3

funtidd, adi. 3, 7

figel 58

fdrda 131

fol '16t' 17

rfontiu, adi. 3

gagn 16

galleblisa 49

gap 49, 58

ga(r)n 'gdl' 49, 163

garnmakrill 5 t

gjord, f. 24

glasbalj 88 f., 95

glysa 54

glysekol ja 54

gnuttande 33

sod 19

godhnllig 173
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gorr 'indlvor' 49

grankula 20

grisk 169

grovbdnt 93

))grunnege )) 161

gruva 35, 1 19

griberg 37

grfrknott 63

grAlax 152

grAsej 55

griskAre 6l
gr6spirv 63

gulknott 63

gulspirv 63

,ig6dd D 57

gingsvatten l1

ghr 'indlvor' 49

giiddetyg 167 f.
gok 64

hafald (nyisl.) 67

halla sig 36

hals 58

Halzhyrdi(r) 136 ff.

hamma (till) 11, 19, 125, 174

handkvarn 38

handskave 88 ff., 93 f.
hane 109

havkatt 52

havsulk e 49

heilir (fvnord.) 67

helsefyr 28

herde 160

uhiller r 67

hirdi(r)'upphojning?' 138

hjzirne 67

hjiirta 49, 58

h6ll (fvnord.) I 39 ff.
Hols(s)auge 136 ff.

horngil 56

Hualseng(h) 136 ff.

huggetrh 134

hundestiigg 55

huvud 58

hr,6ll (fvnord.) 139 ff.

ha 57

higlam l6
hArdhds 52

hfivbigda 97

rhAvv6l u 67

hiillefisk 53

hdlleflundra 53

rhhllsyr D 28

hiird 137 f.

hhrda pA 124

hdstekula 20

hok 64

hona 109

Honer I09

illa'mycket' 162, 172, 174 f.

inmat 49

inmatssill 57

inmdte 49

innerti 58

inredsel l9
insig 154

istersill 57

kass 90, 93, 97 f., 158; 165

kaus 92

keda (ut) 170
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kedlig 133, 172

kimnre 92

kinka 176

rklappesa r 125

klappetorv 119, 125

klena 3l
klo 58

klunsalka 62

kliv 124

klzidsel 18

kldk 169

knart, se tjureknart
knorr 52

knott 63

knult 132

knuta 123 f ., 126 f.
kol ja 54

korp 63

krapp 68

kropp 32

kroppesid 126

krika 63

krAkerer 58

krzift(a) 178

krdmare 'tattare' 160

kuggeging 25

kula, se gran-, hdstekula
kult 50

kulternakriil 50

kulting 50

kummel 55

kupa I 3, 39, 4l
kuphiist 13, 4l
kusa 52

kvarnaxel 23, 4l
kvarnbank 14, 4l

krrarnekdrra 1T

kvarnslAk 19, 4l
kvavso 51

kaft 92, 99

krike 58

lake 177

laxag6rd l58 f., 165, 167

laxoring 160

lekemogen 164

lever 49, 58

lillapusta 126 t.

lirk 'ldrka' 63

ljustra, f., se lystra
loddsill 56

ulofsa r> 'r6glosta' l4
Iom 62

Iuftebl6sa 49

lunga 58

Iunne 62

lur 29

lusetorsk 54

lykta 24

lyra 53

lyretorsk 55

lysemdrr 39

lystra, f. 162, 174

lh,nga 55

lingebarn 55

lingjeirn 23 f., 4l
lAngrev 167

rlingsammelig u 1 I

lingsig 2A

lagg 92

Iiim 27, 4l
lar, pres" 'mAste' 154 f.
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latta (opp) 28

ldtteskruv 29, 4l
ldtteverk'29
iSttvundig 27

mage 49,58
magsdck 49, 58

makrill 50

makrillpir 50

makriilt arna 62

marulke 49

matstrupe 58

maxel 98

mellantA 58

merafton 127

umesetta l 63

meta, f. 51

meta, v. 176

metemakrill 51

metest6ng l7Z
middagspusta 126

mjolhus 29, 4l
mjolke 49

mjolslur 29,41
mold 68 f.

moln 6B f.
rnol(n)bank 69

mossahacka 134

mossakarl I 16

umul u 'moln' 68 f.

mun 49,58
mAka 'mis' 61

,rmil I 'moln' 69

m6ngsammelig 124

nacke 58

ned, subst., se ndd

n,ure, se nyra
unockedom )) 122

nyckel 29

nyra 49

nyttja 7 |

niibb 58

ndd, subst. 171

odenssvala I 10

Odenssvalehult 110

Odenssvale hhla 110

Odenssvale mosse 110

Odenssvaletjdrn 110

ohzilligt 120

omgdrd 14

omtrdnt 92

ond 7l f.

opphzivare 123

opphdvekarl 124

oppslAn 16

ostronskave 90

ostrontAng 88, gZ

ostronulke 91

palla (av) 120

rpattol D 17

piggvdrv 53

pil.ii 58

pir 50

piril 58

pusta, f. 127

puste 127

p6se 29

piile 172

uradbygg u 17

ralsevdder 16
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))rattna av ) 2l
regnbal 31

rer 'rede' 58

rev 176

revben 58

rickla sig till 17

ringgis 60

rinnare 12, 24, 32, 4l
rippa sig 124, 169

rissla 132

rogn 49

rump 48, 58

rumpulke 88, 90 f ., 98

russa 'ryssja' 172 f.
rygg 58

rygga 174

ryggfena 48

ryggrad 58

rdffla, f. 12, 37

rzins(k) 49

rdpp, se torkerdpp
rodnribba 50

rodspotta 53

rodtunga 54

rok, n. 68

ros l2B

sandborra 169

sandgall 49

sandskhdda 53

sandtorsk 54

sandvdrv 53

segel, segle 13, 21, 4l
sei 55

sellyra 55

sena 58

>sicka r), v. 127

sigel; sigle, se segel, segle

sill 48, 56

sillalka 62

simpa 55

sjurygg 5l
sjotunga 54

skarpsill 57

skata 63

skave 87, Bg f.

sked, se vindsked
sked(e) 128, l3i
sketkarl 123

skinn 48

skinniling 167 f.

skit 127

skiva 120

skon, vara i skon 21, 40

skovel 20, 4l
skrubba 53

skrubbskiidda 53

skruve 29

skyggja, f. 7l
skire 6l
skirunge 61

skdra 63

skhrespade 126

skdretorv I 19, 125

uskoddjau, f. 7l
slem 48

slickepott 31

rslippritte r> 32

slosill 57

sludvdder I I
slynga, v. 157, 173, 176

sl6 (till) 14, 36
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slek, se kvarnslik
slin, se oppslin
sl6ngretorsk 54

sl6tta 128

sldpetig 90, 97

sldtrocka 57

slzitskzidda 53

slatvarv 5J

slohavre l4
siott, subst. l4
smAherdar, m. pl.

smilom 62

smAfjaska 17

smisej 55

sm6stdgg 56

smi svartsk6re 6l
smitorsk 54

smorpott 51

snara, v. 175

socken 147 ff"
solv 67

sotare 51

spirv 63

spirvhcik 64

spr6tekdrra 17

stake 92 ff.
ustannes ,> 31

stare 63

steglits 63

stenbit 5l
stensmdcka 64

stigbord 30, 4l
stjiirnhjul 25, 4l
stockand 60

stollafora 165

storlom 62

l7!)

storsill 57

stortorsk 54

strupe 58

stryka (ut) 122

stAlpanna 23 f., 4t
stzigg 55

stHmma 36

stdmme 33, 41, I 56

stoda, f. 38

stode 12, 15

stomme 13, 39, 4t

stort 19, 33, 4l
svala 64

svartbak 61

svartsk6re '61

svartstare 64

svimla (av) 175, 177

svirvel 169 f., 176

sypiga 54

sig 'indlvor' 49

sAgelag 20

sdttung l8
soflott 59

solitt 1 l6

taggrocka 57

tam 13

utarabba r 160

taretorsk 54

tarm 49, 58

tejst(e) 62

tena 154 ff., 165

teneram 151, 156 f.
tid 7

tidas 7

tidd 7
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tiga 75 ff.
tili 40

timra, f. 19

tist(e) 62

tjureknart 26

tial 59

tj6rved 124, 127

t>tjotau 16

tobbis 53

tomsill 57

torkeripp 11

torsk 54

trappa 29, 4l
trave 68

trost 'trast' 64

trubbalka 62

trugdrit 60

trdbuss 12, 4l
tranga till 23

trdve 68

troskbdr 67

trosk(e) 67

tulla l4
tullebinge 14, 4l

tull(e)kappe 14, 1B

tunga 54, 58

tungirdven 93

tynga (tili) 2l f.

th 58

t6,ga, v. 90 f.

thla sig 21

ting 80 f ., 90, 911

t6ngsnilla 56

tingsnilla 56

tarna 62

tart, se Aletrirt

torvestickor 39

ulke 51, 99

underkdke 58

understen 24, 37, 41

undersAgare 20

UPP-, se opp-

utskickelse 28

utskdmmelse 18

utstrykerska 124

utstrykeskovel 134

utstryketorv 119, 122, .

>uttadder I I 18

ux 89, 93 t.

vadmakrill 51

Valsdng 136 ff"

vant(e) 72 ff.
vapenhus 148 f.

varken -- eller 'antingen

127

- eller' 95

varv, se varv
vassaxel 28

vasshjul 22, 33, 4l
vasshjulsarm 18, 4l
vasshjulsring I9, 4l
vattenkikare 95

vindsked 19, 4l
vipa 59

vissa, v. 22

viting 54

vitskire 61

uvott D 73 f.
v6gge 29

vdng'vinge'58
vdrv (fisk) 53

uvitt D 73 f.
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))vnnegryn, 22, :i2

el 56

alag6rd 167

ilakista 163

ilakupa 165 f.

Alekrika 60

ilekusa 52

ilenil 56

iletdrt 56

ipall 120

-Are, -first(e) 80

zilta, f. 123

+alun,r (figel) 60

dndetarm 49, 58

udntelina r, adv. 16 f.
dr 'e jder' 59

zirebult 59

drerer 58

drr 74 f.
drunge 59

zising 88 f., 94

ii

oga 24, 37, 41, 58

oktande 31

oktemat 36

overfall 22

overkdke 58
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}'orut ha a\r sanlrna serie utk<trnnrit:

I. Bohuslans hrirarls- or:h sockennamn, av prof'essor
I-,,indroth.

II. I,ln sarnling uppsatser a\/ shilcla forfattare.
III. I(ust- och skzirg6,rclsnamnen i G oteborgs och Bohus

kin I. Sjokortet Tjorn av I{j. Lindroth. Forra delen.
Ur recensionerna av nr IIf rn6, rneddelas:
riNamnforrnerna d,ro szi,llsynt korrekta, och - - ett stort

antal av kartornas gd,ngse namnformer ha kunnat, rd,ttas.
Men kanske 6,nnu viktigare d,n detta d,r, att forf. - - komrnit
t tillftille att' forvd,rva en ovanligt stor lokalkrirnnedom och
hdrmed en mindre vanlig bekantskap med de reala faktorer,
som ligga till grund for narnngivningen. - - I en rnd,ngd fall
s}<ulle utan denna ingS,ende kd,nnedorn orn forhS,llandena en
namnforklaring helt enkelt varit omojlig. - - Det har hELr

varit avsikten att stirskilt rikta de nllrnera icke fe for ort-
namnsforskningen intresserade lekmd,nnens uppmzi,rksamhet
pfr en utredning, dri,r namngivningen och namngivningsprin-
ciperna trd,da ld,saren titl motes p5, ett sd,llsynt levande och
konkret sri,tt, och dd,r en ovanlig sakkunskap och stor omsorg
och forsiktighet i tolkningarna ge en angend,m kd,nsla a\r
trygghet vid vagvisningen genom rnyllret av cletaljer. ))

Professor Emil Olson ,i Su. Dagbl.

IV. En sarnling uppsatser av skilda forfattare.

Institutet har iiven trtgirrit:
Ortnamnen i Gotebc)rgs och Bohus ld,n.

I. Ortnan)nen i Srivedals hd,rarl. I923. :167 s. jiiurt,o kar.ta.
l)ris lir. 8: ir0.

II. ortnarnnen pri C (iteborgs sta<ls ornr'6,de (och i lfu ve
socken). 1925-29. 208 s. jarnte karta. I}:is t(r. 7

III. Ortnarnnen i Askirr-rs harad och Molnclals stzr,cl 19:12.

:]4(i s. iarnte kn,rta. Pris I(r. 7: 50.

Pris Kr.
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