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Den lilla urgamla svenska folkspillran pa Estlands kuster och 
oar bar i alia tider levat sitt liv for sig och icke ens under den 
period, da dessa vikingaattlingar horde under Sveriges valde, 

marktes nagot storre svenskt kulturellt inflytande hos dem. Redan 
pa 1600-talet hade praster och ambetsman, som fran Sverige kommo 
dit, svart att forsta deras gamla svenska tungomal. Vai larde sig 
estlandssvenskarna den tiden battre forsta hogsvenskan, men deras 
vardagssprak var och ar an i dag de urgamla svenska dialekterna, 
som under tidernas lopp hos dem utvecklat sig efter egna linier. 
Och dock aro dessa fataliga fornsvenskar i oster mera trofasta och 
hangivna svenskar an ofantligt manga av moder Sveas egna barn.

Under forra arhundradet och mahanda aven tidigare inkom och 
sjongs bland estlandssvenskarna en och annan svensk folkvisa, som 
ibland undergick en del forandringar i sprakligt hanseende. Men 
da pa 1870-talet missionarer och predikanter fran Sverige kommo 
dit over och genom deras verksamhet stora religiosa vackelser upp- 
stodo bland estlandssvenskarna, undantrangdes de gamla visorna, 
och till och med gamla seder och bruk fordomdes av de mera trang- 
brostade ledarna.

Emellertid har hos estlandssvenskarna sjalva en enkel man i byg- 
den sedan lange gatt och gjort sma dikter pa sitt eget gamla sprak. 
Hans namn ar Mats Ekman, och han ar bosatt vid fars och farfars 
lilla stalle Atsve i Rikull-velde (-kommun), Nucko socken. Atsve- 
Mats, som han vanligen kallas, ar fodd 1865 och borjade redan som 
vallgosse dikta visor. I »Ongdoms minne » och »Luckslagge» (nam- 
net pa narmaste by) besjunger han sin barndomstid och den lant- 
liga idyllen i omnejden. Hur akta och vackert malande klinga icke 
dessa sma bitar. Och versen loper latt och ledigt. Hogst sallan 
tar han med nagot enstaka ord eller andelser fran hogsvenskan och 
nar det sker, gor han det endast for versformens skull. »Sjoman 
Hans » hanfor sig till en familj i Luckslagge, vars medlemmar i flera 
slaktled varit sj ofarande man pa egna skutor. »Banvaftans lene » 
(barnvaktarens Ion) visar en blandning av gammalt och nytt i upp- 
fattningen av tillvaron bortom tidens granser. Det ar sitt folks 
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forestallningar bygdeskalden bar ger uttryck at. »Lina », »Lilh Eva » 
och »Flickana a piana» aro beskrivningar pa flickornas dygder 
men ocksa fel och snedsprang, i »Lilh Eva » underga flickorna pa herr- 
garden skaldens vanliga men ratt skarpa granskning. I korta drag 
skildras i »Giftas, brolape» de olika befattningarna och dessas inne- 
havare pa ett gammaldags broilop i svenskbygden. Annu i dag 
iakttagas har och var nagra av dessa gamla brolloppsseder, men 
icke alls med samma varme och punktlighet som 1 skaldens barndom. 
»Traldomstien» later oss fa- en hastig inblick i de sociala forhallan- 
dena, som trots segt motstand under skyddet av de gamla svenska 
kungabreven gjorde de svenska bonderna har och pa andra orter 
nastan till livegna. I sin barndom kunde skalden med egna ogon 
bevittna vad han skildrar i sin dikt. »Huss mor a trollkanna » (huru- 
som mor ar trollpacka) later en liten skymt av gamla vidskepelser 
framtrada. Numera tror en och annan bland svenskbygdens folk 
endast i tysthet pa har beskriven formaga att kunna trolla, den 
gamla tron pa sadana konster ar for lange sedan rubbad i sina grund- 
valar. I »Prasten e vargskall» ingar ocksa ett st ar kt moment av 
bvertro. Skalden horde i sin barndom manga berattelser om vargen 
som ett Guds gissel, men underlaget till dikten har ar historisk verk- 
lighet. Slutligen skildrar »Kri» (kriget) all slags nod och umbaran- 
den, som det stora varldskriget vallade det lilla torftiga hemmet i 
den gamla svenskbygden.

J. Blees.

Betraffande textens framlaggande bora foljande meddelanden 
goras. Som huvudtext bbr man naturligtvis betrakta den med 
landsmalsalfabet lamnade text, som upptager jamna sidor. Pa i 
Landsmalstidskriften brukligt satt har en tillrattalagd text med 
vanliga typer satts mitt emot. Genna ar icke att anse som en over- 
sattning, soker icke ge ett korrekt rikssprak utan en sprakform, som 
skall underlatta orienteringen. Den aterger salunda en form, som 
ungefar i rikssprakets Ijudgestalt skulle aterge det formsystem, som 
med atskilliga forskjutningar foreligger i malet. Sa t. ex. ar valdigt 
for valdigt icke tryckfel utan tillnarmelse till originaldialekten.

Hur pass mycket man i en sadan text skall medtag a av dialektens 
avvikande bojning, ar alltid svart att avgora. Har ha en del for
mer fatt st a kvar, emedan versen kravt deras atergivande, t. ex. 
(ackusativ)formen pa -a i adjektiv och pronomina, sina sol o. d. Bland 
syntaktiska egenheter, som blott ibland kunnat aterges, ar den, 
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att ett substantiv med genitivattribut far bestamd form, salunda 
t. ex. barnvaktarns lonen (icke Ion).

Att genomfora en sprakform, som i varje fall late rim ooh meter 
framtrada i riksspraksform pa samma satt som i dialekten, bar icke 
varit mojligt. En riktig uppfattning av den mycket goda vers- 
behandlingen far man blott vid lasning av landsmalstexten.

Betraffande de valda versformerna ser man latt, att forf. statt 
under inflytande av rikssvensk litteratur. Anslaget fran Ern Lenn- 
gren, t. ex., ar i den forsta dikten omisskannligt. Av ett visst in- 
tresse ar att mota den fyrtaktiga troken, finnarnas ooh esternas 
nationella versform, runometern.

Landsmalstexten ar huvudsakligen ett verk av Rektor G. Danell. 
Da Hr Blees under en del av den tid, som arbetet pagatt, vistats i 
Goteborg, bar undertecknad forst atergivit sin uppfattning av Hr 
Blees’ lasning, vilken sedan omarbetats av Rektor Danell med led- 
ning av hans ingaende kannedom om estsvenskan. Att vissa svarig- 
heter mbtt vid ett sa ordnat arbete, ar ju klart. Det ar att hoppas, 
att de skola vara i huvudsak overvunna.

Nat. Beckman.
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oggdoms-mine.

m mins han fago fien 
to alt var volde stof, 
o kiund ια cen fo si en, 
ho sktald ια rest ha gio if

om moron dqniggs-tien, 
ho hinder hec[ ia to, 
to boskan gik uir bion 
o far min gik igt so.

tee fag or mona rare1)

1) Om varen. 2) Stora vagen, gatan. 3) Nii. 1< tergalen; denne troddes med sina
toner kunna driva oxar framfor sig. 4) Rikssprak; borde beta e hail note. 5) Al- 

mce sina fqgo gob
so mike, kiatra ore, 
so fag of g taken gob.

o gik ια igt leegs strote2), 
oks-kern3) han swvd so gcelt 
han sio'nd tcer hela note4) 
fee §ina brig so sneelt.

huift op from qbe-skotan5) 
ια hei[ grqn-tobkens6) prat7) 
o mo^ga go^g from notan9·) 
ia heif kreet kreet krat krqt.

ho fqgror vqr cen skoen
% sina liws-gren feerg, 
so fqgof svala roen, 
alt bkomskast dak o beerg.

o fqgor harbo-vike 
o popmo-reenans fol, 
e vi_ke speela sike, 
ver reenan gik ta vol.
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Ungd omsminne.

Jag minus den fagra tiden 
Da allt var vdldigt stort.
0 kund’ jag an fa si ’en, 
Vad skull’ jag ratt ha gjort!

Om mor gon', dagningstiden,
Vad I judder) hord’ jag da, 
Da boskapen gick ur byen, 
Och far min gick ut sa.

De fagra morgnarna varenJ) 
Med sina fagra sol
Sa mycket kuttra’ orrarna, 
Sa fagert gbken gol.

Och gick jag ut langs straten2) 
Oxkorarn3) han sjong sa gallt, 
Han sjong ddr hela1) natten 
For sina brud sa sndllt.

toppen. 6) Taltrastens. 7) Rikssprak. S) Ett karr. 9) Ordets form kan tolkas Palsmo 
elier Parsmo.

Hogt upp fran aleskaten5)
Jag hard’ grantolkens6) praV) 
Och mangen gang fran Naten8) 
Jag hord’ krat krai, krat krai.

Hur fager var an skogen 
i sina Ijusgron farg!
Sa fagert svalla' ragen, 
Allt blomska’s dal och berg.

Och fagra Harboviken
Och Palsmo-rdnnilns9) fall.
I viken spela’ siken, 
Vid ranniln gick jag vail.
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tcer he<l ια Icerkiar sw^ga1), 
tor drila dgen gcerm, 
sra[-stor ona2) mce ogga 
tcer vistast moggan svarm.

x) Infinitiven i dialekten saknar andelse; langstaviga och flerstaviga ord. 2) Jag
har i mina samlingar endast den vantade formen stora, men Blees uppgiver afven 
i Nordisk Tidskrift 1921 [sid. 323] formen »storo ». G. D.

3) Har forekomma alia gardsnamnen i byn Luckslagge, och skalden tecknar i korta
drag men traffande, hur det ser ut, nar grannarna en sommarmorgon ga var och en 

man bcest o derast mine, 
som ια cent bo[ kan gkaim, 
cer mor mce sit go sine 
o mina bond oms-harm.

luiks-lage,3 *)

cetsve-bon giQ([ cegge-ral,'1) 
gambi^ia5') gioc[ tcerom skal, 
nistui-bon gik tut ot swen, 
tigror gin go rceint6) ot skoen.

krean7) gik ot skon cet aiken8) 
fuiknks-mor fik host e raiken, 
smen sto o skuia hcestn, 
apko-bon9) han frcesta rcestn.

kanas10) kata sat e horva,11) 
rota gnarka12) bakas korra, 
hasn sparka e matsas brodn, 
rceren sat o skcelt e uidn.

matsas kata gnarka kcete, 
bon stair op o gar mce spcete, 
hose13) sat al aikia fcere, 
alor gi^go da nit cere.14)
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Dar hord’ jag Idrkor sjunga1) 
De dr ilia" dagen genom.
Svartstararna2) med ungarna, 
Dar vista’s mangen svdrm.

Men bast och dyrast minne, 
Som jag inf bort kan glbmm , 
Ar mor med sitt god’ sinne 
Och mina (mitt) barndomshem.

Luckslagge.3)

Atsve-bon gjord’ dngevaUA) 
GambyggarnaD) gjorde ddrom shall, 
Nystu-bon gick ut at sjbe-n, 
De andra gingo rent6) at skogen.

Krbgarn7) gick at skogen efter oken,8) 
Fulviksmor fick hosta i rbken, 
Smeden stod och skodde hasten, 
Alskobon9) han fresta vdsten.

Karjas10) katta satt i horvanf1) 
Rattan gnavla12) Backas korvar, 
Haren sparka’ i Matses brodden, 
Raven satt och skallde’ i udden.

Matses katta gnavla’ kottet,
Bond’ steg upp och gav med spettet, 
Hovets12) satt’ alia bkar fore 
Alla gingo i dag ut arjaM) .

till sitt varv. Aven husdjur och de mast nargangna skadedjuren fa vara med. 4) Ar- 
betade med slattern (pa sina naturliga angar). 5) Folket i Gamben (Gambyn). 6) Var- 
enda en. 7) Egl. krogarn, bonden pa garden Krom. 8) Hasten. 9) Bonden i garden 
Alskog. 10 Estn. karjas — herde; bar gardn. 11) Gardet, sarskilt omkringgardat 
mindre sadant. 12) Gnagde. 13) Arbetarna pa herrgarden. 13) Ploja.
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stoman hans.

hans cer diuftian man te segok, 
vatne rmkor som ceit mcg oh, 
segke draco op e maste, 
ner ver knqpen gcer (h)an fast e.

sokvor sects1) en bqk e stere, 
sito far o pasar vcere, 
skate ha^g e hegor honde, 
skoa, han sterar mit mot londe.

bon-vafians Lene.

giut for han som vaftar bone, 
bone cer w gmd-fgp lone, 
bon-vaftan gor op te him ok, 
tcer fo^g harp o fggra simob2).

han for kker so hoit som snw, 
go o laup3) e grenan sko, 
han for tear alt uita meda, 
fggor kker o goa feda.

himog^) kan cent ingen scerge, 
bar a swng som hcer 6 kcerke, 
alt cer gwl o fago ^§]avnar, 
vcegiar, muirar o kopfainar.

aikiar5) ce^cfor, bkakor, rear, 
tee ve ri, to ve ce deor, 
himorf) spcelas vist mce hona6), 
man ia kan cent siogg hon tona.

ales vil ia no vaft bona, 
ia kan vag mce hego^fona, 
man he gob som ges e larva,7) 
take ha ia no cent tarva.

0 Satter sig. 2) Cymbal. 3) Vandra (icke springa). 4) I himmeln. 5) Hastar.
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Sjoman Hans.

Hans dr duktigan man te segla, 
Vattnet ryker som ett mogel.
Seglet drar kan upp i masten, 
Ner vid knappen gbr han fasfet.

Sjdlver satis1) han bak i styret, 
Sitter ddr och passar vadret, 
Skotet harm i hogra handen, 
Skada, han styrer mitt mot landet.

Barnvaktarens Ion.

Gott far han, som vaktar barnet, 
Barnet dr ju Gud Faders lanet, 
Barnvaktar’n gar upp till himmeln, 
Ddr faFn har pa och fager simmel2).

Han far kldder, sd vita som sno, 
Ga och lopa3) i gronan skog, 
Han far ddr allt utan moda, 
Fagra kldder och goda foda.

Himmeln4) kan inf ingen sorja, 
Bara sjung’ som har i kyrkan.
Allt dr guld och fagra stenar, 
Vaggar, murar och skorstenar.

Okar5) dr dar blacka, rbda, 
Dem vi rida, da vi d’ ddda, 
Himlen4) spelas visst med hornen6), 
Men jag kan inte sjung’ den tonen.

Eljest vill jag nog vakta barnen, 
Jag kan vagga med hogra tan, 
Alen det gula, som ges i slarvan,7) 
Sadant har jag nog inte tar vat.

') Basunerna. 7) Blojan.
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Ima.

Ima να_ηια si o [a or,
Ima had so kriasat hor,
Ima had so brot mce vcestn,
Ima skuild nut go hip prcestn1).

Ima had ram fggor kker,
Imas kkeninge ([er,
Ima υα_ ,so kb ok o eerie, 
i^gen Ima so ogeerh2).

Ima vgr lamt gkar o luistat3), 
holt lamt so-'Skmt tier a vistast, 
hon var hcekpsam mot tor npga, 
Ima hon feepmod cent inga.

Ima bkai mce turn stere,
Ima vg_ tso voids4) vcet-gere, 
hon gik in e sveensk heg-skoka5), 
sat snaf freemst utte tee st oka.

Ima had so movgan friar, 
tee kom fram ma from al soar, 
han6) al-rfkast biau hon(d)-d taken, 
Ima mid cent gere-btaken.

Ima Icegta cent cet man,
Ima sket sit huts o span, 
Ima to no ceto§[ man, 
rikor vg^/gut no cent han.

Ima had no kianst e huie7), 
hon fec[ rtkedom ot state, 
Ima no feepfo te spora, 
Ima vafta se feere fora8).

Ima blunt mce tten nk,
Imas huts blrai himok-rtk, 
tear vgr scemvan, tear vgr kcerlek, 
inga oro, I'gga smcelek.

) »Ga fram», konfirmeras. 2) Omedgorlig. 3) Lustig. 4) Valdsamt, valdigt.



13

Lina.

Lina var nu sjutton ar 
Lina had’ sa krusigt har, 
Lina had’ sa bratt med vdsten, 
Lina skull’ nu gd slipp’ prdsten1).

5) Avser den nyligen inrattade folkhogskolan i Birkas, Nucko socken, med husmo-
derskurs. 6) Den. 7) Var forslagen, radig. 8) Forfara, forslosa.

Lina had’ ren’ fag er kld’r, 
Linas kldnningen var dyr. 
Lina var sa klok ooh arlig, 
Ingen Lina sag ogdrlig2).

Lina var jdmt glad och lustig3), 
Holl jdmt solskenet, dar hon vista’s, 
Hon var hjalpsam mot de ringare, 
Lina hon fbrsmadde int’ inga.

Lina blev med tiden storre, 
Lina var sa voids4) vetgirig, 
Hon gick in i svensk hbgskolan5), 
Salt snart framst uti de stolarna.

Lina had’ sa mangen friar’, 
De kom from nu fran all’ sidor, 
Han6) allra rikast’ bjod handduken, 
Lina ville int’ girigbuken.

Lina langta’ int’ efter man, 
Lina skbtte sitt hus och spann, 
Lina tog nog efterst man, 
Riker var nu nog int’ han.

Lina had’ nog konst i huvet7), 
Hon ford’ rikedom at stugan, 
Lina nog fbrstod till spara, 
Lina vakta’ sig for fara8).

Lina blev med tiden rik, 
Linas hus blev himmelrik, 
Dar var samjan, dar var karlek, 
Ingen oro, ingen smdlek.
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Ιιλ p.va.

a, seta Ιιλ era, 
gmd Icet nui lion Iceva, 
tut vora bcest mcenske, 
te damp1} w al svcenske.

l) Berornma. 2) Att fria. 3) Pl. av skin, skinn. 4) Brost. 5) Folket pa herr

sngt fo ve cen ti_,
al potka go fri2), 
al jo,st ce^jm brut, 
jor krans opa tit lug.

to jojut smo Siner 
al-sg mce hoit skiner3), 
somt <ET mce smo jkikar, 
al sig dam tin kikar.

g, kcera Ιιλ mare, 
hagk hg dm dg rare! 
cer jggra cen rosa 
o kcera cen hosa.

om ig cent te mcerkor, 
mit hceja to vcerkor, 
man som ia te swr, 
cent hceja mavr svior.

ha iggen sit mare? 
hot hg (a) nut rcet jare?
cent jor ia mavr si a, 
hagk ska ia jo nut?

hcer cer no kare-h_sa,6) 
som sioggor hon visa, 
tut cer cet mit sine, 
te beer ut e mine.

nm komor vask-mgle7), 
cer go, man to fgle, 
har live utr mode,8) 
cent vait a hcem giQ([ e.
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Lilia Eva.

Ah, sota Lilia Eva, 
Gud lat hon nu leva, 
Du var basta mdnska 
Dig damped-} ju αΐΓ svenske(-arna).

Snart fa vi en tid,
All’ pojkar ga fri’2) .

garden. 6) Sa hette ladugardspigan. 7) Tvatterskan, som har sitt arbete i blke-basta.
8) Ar i valsignat tillstand.

AU-for st dr du brud, 
Far krans pa ditt huvud.

Da far du smd sbner,
Allesamman med vit’ skinnier}3}, 
Somt dr med smd flickor, 
Alla suga dem dina kidcard)

Ah, kdra Lilia Mare
Var har du i dag varit? 
Ar fagrare an rosen, 
Och karare an hovetsd)

Om fag int’ dig marker,
Mitt hjdrta da varker, 
Men som fag dig ser, 
Int’ hfartat mer svider.

Har ingen sett Mari?
Vart har hon nu rdtt farit? 
Int’ far fag mer se na.
Var skall fag fa en ny(a)?

Har dr nog Kari-Lisa,6)
Som sfunger den visan: 
Du dr efter mitt sinne, 
Dig bar fag i minne.

Nu kommer Vask-Mali,1) 
Ar god men dock farlig. 
Har livet ur model,8) 
Int’ vet hon, vem gforde’t.
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hon celska mogg poike, 
al potka mid latke, 
var sokv e sg roe, 
nut hgr a skarn o e.

man si_ nui stui-fkika,1) 
lion tree fa boost hka, 
hon tianar e stage, 
for vara hcer-bnye.2)

ta tcegkor keks-mma, 
hon holdo^§e fma, 
ha^gkwfa guit vaska, 
feem ruibl e sptaska.

fkikana o puma.3)

hcer cer fink ar, hcer cer piar.
hear cer hsar o mariar,
hcer cer tiorf) hcer cer anar,
hcer cer katiar o iohanar.

pi ana e ormse fedar 
cera alar ain vis kkedar, 
fink ana e noka fedar 
oera e mog feergar kkedar.

pi_a cer no from5) sa loefte, 
man hon keens nut, -utr6) e dreefte, 
svafan kwk o hus-bl'o mka, 
fg trap7) hova dor e naka.

fInkas dreefte beer hail vcecfe, 
rggat mcerke kan ia leer de, 
cen dm scepktlt fbika kcendor, 
hon cer kked som e al loendor.

Husjungfrun. 2) Godsagarens alskarinna. 3) Flicka ar den vanliga benamningen 
inom Nucko socken, som bestar av tre kommuner eller velder (Pasklep, Sutlep ooh 
Rikull), och pia (piga) kallas en flicka pa Ormsb. Karaktaristiken av piana ar 
mycket traffande saval i fraga om kladedrakt som deras flit och arbetsamhet.
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Hon dlska’ mang’ pojke.
Alla pojkar ville leka.
Var sjalv i samma radet, 
Nu liar lion skam dv et.

Men se nu stug-flickan,1) 
Hon traffa’ bdsta lyckan, 
Hon tjanar i stugan, 
Far vara herrbruden.2)

4) Tw ar ett egennamn, som forekom bar redan pa 1600-talet. Sannolikt har det
sitt ursprung i Dorotea, atminstone har en del forskare kommit till den slutsatsen.
6) Av, 6) Lannes i sar. 7) Flator. -

Jag tanker koks-Mina, 
Hon holler sig fina(-re), 
Har skjortan gott vaskad, 
Fem rubel i sid-taskan.

Flickorna och pigorna.3)

Har dr flickor, har dr pigor,
Har dr Lisor och Marior,
Har dr Tior^) har dr Annor,
Har dr Katjor och Johannor.

Pigorna, i Ormso fodda, 
dro alia ett vis kladda.
Flickorna, i Nucko fodda, 
dro i mang’ far ger kladda.

Pig an dr nog frdn4 5) samma slaktet, 
Men lion kdnns nu urs) i drakten.
Svartan kjol och Ijusbld fackan, 
Tva toppar7) hava de i nackarna.

Flickans drakten bar heV vdrlden, 
Inget marke kan jag Idr’ dig, 
Att du sar skill flickan kanner, 
Hon dr klddd som i alia lander.
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pm laupor1), honde bindor,2) 
pias armen cer cent stmdor,3) 
pm vcevor e vcev-stcele, 
vora pi cer no rcein-fcele,4)

1) Gar. 2) Stickar. Nar de ga bort pa arbete pa aker eller ang, sticka de under
vagen, och det gora kvinnfolken aven inom Nucko socken och pa andra stallen.
3) Stel, styv. 4) Renlig. 5) Hinna. 6) Fodrar (djuren). 7) Vid nymanarna. 8) De
trodde det, att da okades barnen. I skaldens hembygd ar ocksa barnfrekvensen sar-
deles stor. 9) Gomma och gommen kallas aldre barnldsa akta makar, men benam-

fkika hon kan saum o boka 
fkika ml leer kok o smoka, 
ain fink gor e sveensk heg-skoka, 
ora gor e stqds saum-skoka.

snqf fo sveenske Icecf hias-morar, 
to his smo nui It5) bh storar. 
he cer uast som ve ha censka 
te fo wisdom hit e sveenska.

bcetra feda for to fokke,
bcetra smcik ve fo e mokke, 
iceefa hias-mor bcetra stildor,6) 
Icecfa hias-mor ri/aga spildor.

ve ce baket hcer e vcecfe, 
o’ogdom, skind de nut o leer de, 
maira Inas hit fokke tarvar, 
sveenske Vila cent bin karvar.

giftas, brolape.

mcene fria mmt ni mona,7)
tee trod he, cen to trifst bona,8) 
iggen vild halt goma, gomen,Q) 
bcetra to tia bon e famen.

line vqr ma gole smgga,10) 
nut kiund pika go bet rimga, 
brue mot ma sagk utl-lokar,11) 
geera hagkok12), geera sokar.



19

Pig an loper1), handen binder,2) 
Pigans armen dr int’ stinner.3) 
Pigan rarer i rdrstdllet, 
Par piga dr nog renfalligA)

Flickan hon kan sbmm’ och baka, 
Flickan rill lar’ kok’ och smaka.
En flicka gar i srensk hbgskolan, 
Andra gar i stads sbmskolan.

Enari fa srenskarna larda husmorar, 
Da dessa sma nu Iida5) bli stora.
Det dr fust som ri har bnskat, 
Till fa risdom hit i svenska.

Battre foda far da folket,
Battre smak ri far i mfolken, 
Larda husmor battre stillar,6) 
Larda husmor ringare spiller.

Vi dr bakefter har i rdrlden, 
Ungdom, skynda dig nu och lar dig. 
Mera Ifus detta folket tarrar, 
Srenskarna vilfa int’ bli slarvar.

Giftas, Brollopet.
Mdnnen friade jdmt nymanar1), 
De trodde det, att da trirdes barnen.8) 
Ingen rille heta gumman, gummen,9) 
Battre da tra barn i famnen.

Linet rar nu gorligt sringat,i0)
Nu kund’ pigan ga byt’ ringarna, 
Bruden mask nu sank’ ull-lockar,11) 
Gora hankel,12) gbra sockar.

ningarna anvandas ocksa om faddrar, aven da de aro ogifta. 13) Fardigt skaktat. 
Gale betyder i vissa sammanhang ocksa redan. 11) Samia (ihop) nil. 12) Vantar. 
Bruket fordrade, att bruden pa sista brollopsdagen lat utdela plagg at brudgummen 
och alia hans slaktingar, som bevistade brollopet.
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oldor-man1) gqv stepfa skcepken, 
sat al hegst opa bak-bcevken, 
briugoman had gob skm-biksar, 
kcet-hakare2) go hois iksar.

3) Aiderman var den framste i brudfoljet pa vagen till och fran kyrkan ooh den
framste pa bakbanken i brollopssalen. Han maste darker ocksa skanka bruden mast,
nar plagget dansades ut. 2) Kotthackare hade ratt drygt arbete med att utfora sin
aligganden, emedan brolasvalngen (brollopsvallingen) inneholl mycket stora mang-
der av grovt hackat kott, som vanligen var rokt. 3) Kockmorana voro tva gum- 

tavas-boefe
mor, som kokade maten och buro in den i trafat. Dessa sattes pa borden (tajasborde

toras-boefe
— manfolksbordet, och tarasborde—kvinnfolksbordet), och alia brollopsgaster ato

sponar
ur det fat, som stod narmast. Endast spanar (traskedar) anvandes under skaldens
barndomstid. 4)Mottagarne hade att med ett par salutskott ur sina gamla gevar val-
komna brollopsfoljet till brudens gard, nar det kom fran vigseln i kyrkan. 5) Av
hemgarvad kohud och utan klackar och sulor. 6) Bast. 7) Fridrickarn hade ingen 

ge-oksn
sarskild befattning utan at och drack fritt, varfor han ocksa kallades geoxn (godoxen) 

kok-morana3) had nt It gar, 
mot-tovare4) had ni skigar5), 
vidast6) vgr fcere me fn-dnkan,7) 
han hceit oks o gavst ot stikan.

cen var trgr, som hceit briu-laian8), 
he var nftet mtast gaian,9) 
han dr ok vm10) o ek som mokke 
o holt mo vo gint fcere fokke.

g! pkag-dansan-11) cer oncemdor, 
uust som han skuld vora skcemdor12), 
han som uust var mtast poiken, 
dansa phage ud cet laiken,13)

bringom-poikar1^ o bna-pikar 
keif o stcekft e grop o dikar, 
fkika hova, poika traldra, 
pitsa bkoksa15), s keel a16) skaldra.
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Aiderman1) gav storsta skdnken, 
Satt allra hog st uppa bakbanken. 
Brudgummen hade gula skinnbyxor, 
Kbtthackarne2) goda vassa yxor.

Kockmorarna3) hade nya luvor, 
Mottagarna'1') hade nya skor,5)
Villas A) var for mig fridrickarn,7) 
Han hetf oxe och gavs at stickarn.

En var ddr, som hetf’ brudledarn,8) 
Det var riktigt nyttaste goarn9), 
Han drack vin1Q) och ol som mjolken 
Och hbll malro gott for folket.

Ah, plaggdansarn11) dr ondmnder, 
Just som han skull’ vara skdmder,12) 
Han, som just var nyttaste pojken, 
Hansa’ plagget ut efter leken.13)

Brudgumpojkar och brudpigor14) 
Horde och stjdlpte i grop och diken, 
Flickan hoja’, pojkarna trallra.
Piskorna bldxa’A5') skdllan16) skallra.’ 

och fordenskull pa en av de sista brollopsdagarna masts sslaktas». Denna cere- 

ge-oksn vol'a
moni utfordes mitt pa golvet i brollopssalen pa en bank, och godoxen vola (vralade) 
ibland sardeles naturtroget. 8) Brudledaren masts, nar brudgummen och aiderman- 
nen kommit in och satt sig bakom borden, Ieda in bruden och fram till manfolksbor- 
det for att gillas slier forkastas av de tva domarna. Till en borjan leddes in en 
gumma slier en kockmor, som for ogonblicket var lite tillpyntad, men det blev ge- 
nast nej, hon masts ut igen. 9) Riktigt nyttigaste pratmakaren (egl. skallaren). 
10) Brannvin. 11) Plaggdansarn tog mot plaggen, ett parti isander, och bar det fram 
till den forut bestamda mottagaren. Innan han gjorde det, dansade han ett par 
varv kring golvet med vantarna slier strumporna i handsn. Detta kallades att 
dansa ut plagget, ur brudens kista, som foljt med fran hennes foraldrahem. 12) Till- 
bakasatt. 13) Spelmans visa. 14) Marskalkar och brudtarnor. 15) Smallde. »Brolas- 
pitsa» anvandes endast vid detta tillfalle. De voro konstruerade sa, att den langa 
snarten vid lamplig svangning gav ett smallande Ijud liksom hasttamjarens piska 
pa en cirkus. 16) Bjallran.
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oldor-mansa1) had hon cera, 
sat al hegst o hceit gin-feera, 
bnue sat bravver mce krona,2) 
time taft3) o fcer e hona.

1) Aldermansa (aidermans hustru) kallades alltid ginfara och satt hbgst pa bak-
banken vid kvinnfolksbordet. 2) Krona hette pa den tiden siippol och heter sa an.
3) 20 breda band, som fran ne dr a kanten av sappie falla ner och tacka brudens rygg
och axlar. 4) Vattkammade. 5) Glanste. 6) Flinteld var det vanliga anda in pa 
1870-talet, men just den tiden b or jade tandstickor anvandas mera allmant. 7) Potatis.
s) Var herrgard. 9) Herrgardsherden (lanord: estn. karjas). 10) Ladugardspigan;

tier cet sat writ for brm-pikar, 
tor vor ketar1) hksom rkar. 
he var fggof som dor dansa, 
jota giggo, hme gkansa.5)

trmldoms-tien.

ve had smo val-poikar, 
tee traldra smo la-ikar, 
vor g bar or hotes more 
o vala gmt fore.

von gran had val-fkikar, 
tor had cent tend-stikar, 
gio of fkint-aild6) e butskar, 
stceift tmflar7), stcevft fiskar.

vof hov8) had star wner, 
val-hmndar, tceit-honer, 
hos-karmsn9) tceit preeftet, 
vof hov var to mceftet.

ko([-pika10) var fagor, 
kare-kcelgen) var magor, 
keks-eva var aidrat, 
ga cemand12) var baldrat.13)

ga ampman9) regmra, 
al man mot giva cera, 
han skcelst, o han skrm, 
ko fol'ke som kria.
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Aldermansa4) hade den dr an, 
Satt dllra hogst och hetf genfaran, 
Bruden satt bredvid med kronan2), 
Tjugu taft3) och fjader i hornen.

kord estn. betyder gang, tur, aven dagsverke pa herrgarden. H) Vallkaringen.
12) Ga ar ursprungligen forkortning av gamol (gammal) men anvandes numera i flera
olika betydelser. Har be tecknar det bade makt och ett dolt hat hos den, som
anvander det. Amand ar lanord fran estniskan och ar benamning pa husmoder eller 
husforestandarinna pa en storre gard. 13) Bullersam. 14) Forvaltaren.

Darefter satt jamt tva brudpigor, 
De va sldta4) liksom ekorrar, 
Det var fagert som de dansd’, 
Fotterna gingo, huvudet glansade,5)

Traldomstiden.
Vi had’ smd vallpojkar, 
De tralla smd lekar, 
For glada var mar on, 
Och valla’ gott faren.

Var grann’ had’ vallflickor, 
De had’ inf tdndstickor, 
Gjord’ flinteld6) i buskar, 
Stekf toff lor,7) stekt’ fiskar.

Vdrt hov8) had'’ star hfoner, 
Vallhundar, tuthorner, 
Hovs-karjasen9) tuta praktigt, 
Vdrt hov var da mdktigt.

Kordpigan10) var fager, 
Kare-karringen11) var mager, 
Koks-Eva var dldrig, 
Garni-Amand12) var bullrig,13)

Garni-amtman11) regerd, 
All-man mast ge dr a, 
Han skalld’s, och han skrid’, 
Slog folket som kreatur.
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hail· vetde1} giocf goggen2}, 
vgr tviugget3) som fo^gon, 
giQ<l hate, hogd vcerke, 
gik sondan te kcerke.

o hcelg'a o ada4) 
moZ bra'll· e hos-giaefa5}, 
mce odre brail· terra 
o harv mce trce-harva.

hora bon mce sit kria0} 
mot Zees7) Ze Aos na8), 
tee triasko to note*}, 
suipo inn10} mce sigk-mote.

hos hcere mce frigar 
tee ked e fin stuiar. 
tee ege hon cera 
kund skrw mce gos-fara.

hos hcern vgr stoUor, 
mot foVke rat kotdor, 
om han kam nar om de, 
mot mitsa e honde.

om man vitd sprok ma en, 
so skudd man fo<s[ be en, 
vdd man her fridove,11} 
so mot man te hove.

hos-fnuana vor hauar, 
hiu-fee (fast som fauar,12) 
tor bana sin medor 
o skoa cet star hedor.

cent vaska, cent koka, 
iamt gik a o snoka, 
hon tist e al· norkar13), 
han tien brconst porkar11}.

x) Kommunen. 2) Dagsverken. ®) Hsv. 4) Mansnamn. 5) Herrgardens garde. 
6) Kreatur. 7) Kora lass. s) Torkria, har snarast logs. 9) Om natten. 10) Brann- 
vin. 11) Lofte att fria och gifta sig. Den unge bondsonen fick inte gora detta utan 
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Held vdldet1) gjord’ gdngen2) 
Far tvunget3) som fangen, 
Gjord’ hoet, hbgg virket, 
Gick sondan i kyrka.

Och Helga och Ada4) 
Mast’ bryta i Hovs5) gdrdet, 
Med ardret bryta torven 
Och harva med trdharven.

Var bonde med sitt kria6), 
Mast lass7) ZiZZ Hovs rian8). 
De trusko da natten9), 
>S'opo vZn10) metZ sinkmattet.

Hovs herrarna med jruar, 
De bodd’ i fina stugor, 
De dga den aran, 
Kunna skriva med gasfjadern.

Hovs herren var stolter, 
Mot folket ratt kaller, 
Om han kom ndr om dig, 
Mast mossan i handen.

Om man vilk spraka med ’en, 
Sa skulk man for st be’en.
Ville man hora fri-lovet11), 
Sa mast’ man till hovet.

Hovs fruarna voro hoga, 
Hogfdrdades som pfauar12), 
De banna sina modrar 
Och skada efter star heder.

Ink vaskade, ink kokade, 
J amt gick hon och snokade, 
Hon lysk i alia norkar13), 
Den tiden brdndes porkaru).

tillstand fran herrgarden. 12) Pafaglar. 1S) Horn. 14) Trastickor, kluvna ur rok- 
torkade bjorkstammar, som anvandes till lyse.
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hms mor ce trolkona.

am gong var dor for go'} morar, 
boar o ceins rent nestan storar2), 
ara3) fote, inga kriar4), 
gik o lap5) e go (far, bmr, 
gra rik mce mogga kmdo6), 
kena smer o ot lamt pmto7), 
hon levd fagof, mce sin dailar, 
vist cent ingan ti om fadars), 
hon fcepfo no gait te vaft se, 
mst no bot mot troldoms-mafie 
salt e grata, kofs e fate9), 
hceldor krapsa bqk e gate10).

1) Gamla. 2) Nastan lika stora. 3) Dan ena. 4) Kreatur. 5) Vandrade. 6) Kor.
7) Puto bestar av surmjolk med krossade och uppblotta brodbitar i. 8) Fei (brister,
umbaranden). 9) For att a warj a hotande fara fran en trollkaring kastades nagra
saltkorn i grma (glod- och askrummat framfor ugnen) och gjordes korstecken over
faten och mj olkbyttorna. Forsummades dessa forsiktighetsmatt, kunde latt handa, 

laudan sat a wist o kena, 
mce he sa kam trolkon-lena, 
sprat nut op, hon mid vaft kena, 
man hon grma11) we hena. 
hena fbakra mila bama, 
kcen-stavoii for mit e grama, 
greed n spiuta mt om gobve, 
o cen spud gik mnde holme12·).

preestn e varg-skal.

cen preest gik mt ot skoen, 
han gik ot skoen skimt,13) 
han gik ot gambes-moen,14) 
tcer he if han varga twit.
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Hur mor ar trollkona.

En gang var ddr tva ga’1) morar, 
Bada a ens ratt ndstan star a2), 
Andra3) fattig, inga kriar4), 
Gick och lopp5) i gardar, by ar. 
Andra rile med manga kuddor°), 
Kama smor och at jdmt puto7), 
Hon levd fagert med sina delar, 
Visst’ inf ingen tid om felar8). 
Hon fbrstod nog gott till vakk sig, 
Vissk nog bot mot trolldomsmakten, 
Salt i gruvan, kors i fatet9), 
Eller krafsade bak i gattet10)

Lordan salt hon just och karna’, 
Med detsamma kom trollkon-Lena, 
Spratt nu upp, hon ville vakk karnan, 
Men hon grena’n) over honan, 
Honan flaxa’ mellan benen, 
Karnstavern for mitt i grenen, 
Gradden spotta’ ut om golvet, 
Och en spoil gick under valvet12).

Prasten i rargskall.

En prast gick ut at skogen, 
Han gick at skogen skjuk,13) 
Han gick at Gambysmoen,14) 
Ddr hard’ han vargarna tjuk. 

att den besokande kvinnan med ett enda ogonkast forgiftade maten i faten och hind- 
rade mjdiken att surna och dra gradde. 10) Halet (eufemistiskt for atskade, »ars- 
halet»). 11) Grenslade, klev. Ett sadant steg i en trollkarings narvaro var en mycket 
betanklig sak, foljden darav kunde knappt overskadas. 12) Innertaken. ld) For att 
skjuta. 14) Av Garnbyn, Gammalbyn. Mo ar ett med barrskog bevuxet omrade.
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han mid so giant sr varga, 
han mid skuut varga ner, 
cen skuas han had from harga,1) 
som skiaid hans skmer ker.2)

3) Byn Harga ligger pa en udde pa Nuckolandet ooh skiljes fran Rikull genom
en inskjutande havsvik. 2) Som skulle kora (frakta) hans skinn, de hudar,som
skulle utgora bytet. 3) Satte sig. 4) Slutligen. 5) Nicka anvandes alltid om na-
gon, som slumrar till i sittande stallning. 6) Palskrage. 7) Ficka, bar vaska.

han gik ot kcendo§-kcere, 
tcer vqr dor vargar no. 
ma skaina harbons mcere 
so lavt som aqa so.

han skiaut cen varg e sia,
han do cent aua-bkik,
han satst3) nia ner o but,
han bceria ceto^4) nik.5)

ma sg en: »han cer dear, 
o ma cer skme mit.»
han grvnar o han leor, 
sa: ια cer goan skit.»

»hcer for va fqgra lqj»ger>)
o stora vargskms-task,7)
for tceke8) ive segge, 
ot friaa for va kask. »9)

nia skiaid han go snto10) skme 
o staw from tiga op, 
man ma komd vargens sine, 
tee bcerm trait o rop.

ma kam dor feemte groor,
o preestn. skreeft11) se o, 
han λο se rear, bkoor, 
o baina bor cent sto.12)

han kkaw ma op e bcerkia, 
from gate draap cen lof, 
han Iceuta harm te kcerkta 
o bana varg-skuut13) bof.



29

Han vill’ sa gdrnt se vargarna, 
Han vill’ skjut’ vargarna ner.
En skjuts han had’ fran Harga,1) 
Som skulle hans skinner kor’.2)

8) Det gamla ordet for tacke ar tiald, vilket dock ar pa annat satt tillverkat, nar-
mast liknande vad som annars kallas rya. 9) Pals. 19) Fla av. 11) Blev forskrackt,
skiftade farg. 12) Att-sta pa. 13) Vargskytte.

Han gick at Kandors-Karret, 
Dar var dar vargar nog.
Nu skena hargbons marren, 
Sa Idngt som ogat sag.

Han skot en varg i sidan, 
Han dog int’ ogonblick.
Han salt’s3) nu ned ooh bida, 
Han borja eftersE) nick5).

Nu sa han: »Han dr doder, 
Och nu dr skinnet mitt.»
Han grinar och han ler, 
Sa: »Jag dr godan skytt».

»Har far fag fagra lange6)
Och stora vargskinns.-task’,7)
Far tdcke8) over sangen, 
At fruen far fag kask»A)

jVu skull’ han gd .snz/10) skinnet 
Och steg fran tuvan opp.
Men nu kom var gens s oner (no), 
De borfade tfut’ och rop’.

Nu kom dar femti graar,
Och prasten skrdckt’X1) szgr crv, 
Han slog sig rod, bld
Och benen bar int’ std.12)

Han klev nu opp i bforken,
Fran gattet drop en lort, 
Han Idngta’ hem till kyrkan
Och banna’ vargskfut13) bort.
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nut blast cen varg gcerm ncesa 
o toendre bar ar dro, 
nut, bcena prcasta Icesa, 
o be om starka tro.

han Iqs e mose-bekre 
om abraham o lot, 
han los gcerm al profetre, 
om dqvid o nabot.

mcen varga hecf cent ocfe, 
foepfo cent iggetivg,
tee lutpo opa wefe1') 
o satst nut, ner te ring.

1) Gingo omkring pa marken. 2) Morrade. 3) Fortret. 4) Forsoka epistlarna,
ordlek pa pistol. 5) Sprida sig, skingra sig. 6) Digerskogen var fordom en svensk 

von preest han sat o dara, 
han tcepkt nut hit o tit, 
han hecf som varga nora2), 
han vist han vgr te trit,3)

han strauk nut mutn o ncesa 
o sat sin hcendor hop, 
nut bcena n otor Icesa 
om vigsl o om dop.

han tcegkt: »ia ml freest pistla,4) 
kanske he gar kruit-loft.» 
han los nut lutde pistl, 
han los stof, skarft o graft.

mu bcena varga rcedas, 
tee bcena strai se uit,5) 
o nut kam de§ko6) skradan, 
han bcena, fro cet sknut.7)

»go man! fro gral8) cent cet_ e, 
he ar ceit diavla loaf, 
han som cent ml tap vcete, 
han gor cent e varg-skal.



31

Nu blast’ en varg genom ndsan, 
och tandr en bar a drog, 
Nu borja' prdsten lasa 
Och be om starka tro.

Han las i mosebockren 
Om Abraham och Lot, 
Han las genom all' profetren, 
Om David och Nabot.

Men vargarna hbrd' int ordet.
Forstod int' ingenting, 
De lupo uppa jorden1) 
Och salt's nu ned till ring.

Var prast han salt och darra', 
Han tcinkt’ nu hit och dit, 
Han hord’ som vargarna norra,2) 
Han visst' han var till trit.3}

Han strok nu mun och ndsa 
Och satt' sin' hander hop, 
Nu borja'n dter lasa 
Om vigsel och om dop.

Han tcinkt’: Mag vill frest' pistla,4)
Kanske det gbr krutlukt. 
Han las nu Jude pistel, 
Han las stort, skarpt och grovt.

Nu borja' vargarna radas, 
De borja' stro sig ut.5)
Och nu kom Derskogs6) skrdddarn.
Han borja frag' efter skjut'.7)

»God man! Frag' grail3} int' efter det, 
Det dr ett djdvla kali.
Den, som int’ vill tapp' vettet, 
Han gar int' i vargaskall.

by, men invanarna utdogo i pesten 1710, och nu aro ester bosatta dar. 7)Fraga 
efter skjutningen, skjutresultatet. s) Alls.
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som kroka mot ia site 
cent hceldor to§[ ia nik. 
fo doa ha ia cent ite 
cent hceldor foe dnk.

ia tapa prccdiks-roken, 
star knin, o bisa bkai1), 
star knin 3a lont o koken 
0 bisa vqr from pan2)

J) Blev kvar, blev borta. 2) En by. 3) Karlarna. 4) Kreatur. 5) Skjulet, lidret. 
6) Brika ar namnet pa en ko med brokig panna ooh rod eller svart over kroppen for 
ovrigt. 7) Kal vat. 8) Loge, dar slakten verkstalldes. 9) Xu ar visan slut. 10) Den- 
na dikt skrevs ar 1917, da krigets verkningar redan hart tryckte den gamla svensk-

to fcega3) nut, e but 
fo her, huts ia ha kejf, 
to rceknas 3a te kria1) 
o cent te sicela-hetf.

to vis tee me ot skutre5), 
tar som for bnjca6) sto, 
tcet stiana mce ha b litre,7) 
to fe,s 3a ot cen lo8.)»

han som en preest vil vora, 
han ska cent rcen o skiutt, 
he cer ain sinda-sngra, 
o nut cer siovgen mtd.)

kri.10)

kri cer stof, o alt gce§ sondor, 
iuga bre o iuga fkondor, 
toga tiuflar,11) igga fiskar, 
alt cer tomt nut, kceld o diskar.12)

star cer svcelte, vit bkir bcelte, 
feda ke_s rceint13) te krigs-fcelte.
fo¥ke it or ολ o anar.
vholde fre!» os turn mqnar. J
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Som krakan mast’ jag sitta, 
Ini’ heller tordes jag nick’, 
Tva dar har jag int’ atit, 
Int’ heller fdtt att drick’.

Jag tappa prediksrocken, 
Star kniven, och bossan blev.1) 
Stor kniven jag lante av kocken, 
Och bossan var fran Paj.2)

Da fdggarna3) nu i byarna 
Fa hor’, hur jag har kbrt, 
Da raknas jag till kriana4) 
Och int’ till sjdlaherd’.

Da visa de mig at skuret,5) 
Dar som forr Brikarf) stod, 
Tills Stjarna med har burit7), 
Da fors jag till en log’.»8)

bygden. Manga av dess soner, som kampade pa ryska fronten i Galizien och Ost- 
Preussen, hade fallit eller rakat i fangenskap. Hemma i bygderna vimlade det av 
moskovitiskt manskap med dess medfodda begavning att snatta och stj ala fran rik 
och fattig. 11) Potatis. 12) Tunnor och mindre fat. 13) Helt och hallet.

Han, som en prast vill vara, 
Han skull int’ rdnn’ och skjut’. 
Det dr en syndasnara, 
Och nu ar sjungen ut,9)

Kriget.10)

Kriget dr start, och allt gbrs sonder, 
Inga brod och inga flundror.
Inga tofflar,11) inga fiskar.
Allt dr tomt nu, karl och diskar.12)

Stor dr svdlten, vitt blir bdltet. 
Fodan kors rent13) till' krigsfdltet. 
Folket ater dtel och agnar, 
Hallen fred! oss tiden manar.
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bon o cBglcut stor o grotor, 
far o man torn fo cent otor, 
iggen ter som mot os leor, 
hcem hcer-oet os feor, kkeor?

koman cor cent riftet Mor, 
smkre grer cent kceln setor, 
han ce kkere, bof cer phage, 
go o frigs e rim1}, o clage.

) Rimfrost.



Barn och dnkan star och grater, 
Far och man de fa int’ ater.
Ingen ar, som mot oss ler, 
Vern harefter oss foder, kldr?

Kammarn dr int’ riktigt tdter, 
Sockret gor int’ kittlen soter. 
Tunna dr kldderna, borta dr plagget. 
Ga och frysa i rim1) och dag gen.



GOTEBORG 1924
ELANDERS BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG


