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INLEDNING. 

 

Originalet till följande av den år 1912 bortgångne folk- 

livsforskaren K. P. Petterson på Nagu-dialekt utförda beskrivning 

utgör en första del av samlingen nr 43 i Svenska litteratur- 

sällskapets i Finland folkloristiska arkiv. Samlingen inlöstes 

av sällskapet år 1894. 

Den nu publicerade första delen upptager originalskriftens 

120 första, av författaren med 1—120 märkta sidor fördelade 

på jämnt tre skrivhäften, ettvart slutande med anteckningen 

„Åbo & Nagu 1894“ och författarens namnteckning, varjämte 

de två senare häftena börja med en upprepning av rubriken 

på det kapitel, som i föregående häftes slut avbrutits. Alla 

dessa anteckningar ha vid utgivningen bortlämnats. Likaså 

bortlämnas Pettersons Åbo i mars 1894 daterade förord, som 

hänför sig till hela samlingen nr 43. Han säger däri, att han 

främst lagt an „på de skilda och egendomlig a benämningarna 

för och på varje sak samt å deras delar“ och att teckningarna 

äro avpassade därefter, att dessa blott i andra rummet avse 

att visa föremålens särskilda utseende i Nagu, och att han 

endast i undantagsfall ansett det vara av någon vikt att uppge 

några mått å föremålen. 

Beträffande förfarandet i övrigt vid utgivningen är följande 

att framhålla: 
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Underrubriken Reider har av utgivaren tillagts. Övriga 

rubriker ha av författaren numrerats på följande något egen- 

domliga sätt: I. Körreidskap. — 2. Slädar. — 3. Körkslädar. 

— 4. Åkerkörreidskap. II. — 5. Åkerbrukskörreidskap. III. — 

6. Ader utarbisreidskap. IV. — 7. Brännarkapinor. V. — 8. 

Grynstöitiln. — Utgivaren förmodar, att denna numrering av- 

sett en sådan uppschematisering av ämnet, som rubrikernas 

anordning och numrering i föreliggande utgåva utvisa. 

Ljudbeteckningen har förenklats och bragts till större 

överensstämmelse med nu för tiden normal svensk ortografi. 

Vid avskrivningen av originalet utbyttes tecknen æ och ø, 

vilka hos författaren beteckna långa ä-, resp. ö-ljud, mot ä 

och ö; hv, fv och f samt dt och ddt mot v, t eller tt som 

tecken för v- och t-ljud. Ytterligare ha m och n, där de äro 

försedda med längdstreck (full konsekvens råder tydligen icke 

i originalet) ersatts med mm och nn samt, efter någon tvekan 

— föranledd av utgivarens önskan att låta detta längsta prov 

på Nagu-dialekt som blivit tryckt förbli så upplysande som 

med hänsyn till fordringarna på textens lättläshet synts möjligt 

— de många aksenterna som kvantitetsbeteckning på vokaler 

andra än o, å, ä, ö avlägsnats. Bokstäverna å och o som be- 

teckning på långt resp. kort å-ljud har utgivaren sett sig nöd- 

sakad att låta kvarstå, likaså tecknet ó för långt o-ljud; i de 

få fall, då ŏ använts som tecken för kort o-ljud, har detta 

tecken utbytts mot ɷ. 

Smärre metodiska brister, som originalskriften företer med 

avseende å kursivering och interpunktion, ha vid utgivningen 

så vitt möjligt avlägsnats. De av författaren med i allmänhet 

rätt betydande skicklighet och omsorg utförda ’figurerna’ ha 

av tekniska skäl tyvärr måst göras om å den officin, som gjort 

klichéerna; ehuru omteckningen bestått blott i en avkalkering 

av originalteckningarna, kan resultatet givetvis icke vara fullt 

identiskt med originalen. Man har dock skäl att hoppas, att 

avvikelserna ej skola vara av någon betydelse för själva ämnet. 

Den efter Pettersons ämnesbehandling följande ordlistan, 

vilken främst avser att samla termerna jämte hänvisningar till 
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upplysande illustrationer, men även att underlätta läsningen i 

de jämförelsevis få fall, där denna synts kunna vålla någon 

svårighet, har uppgjorts av utgivaren. 

* 

Författaren till den efterföljande beskrivningen av lant- 

mannaredskap i Nagu, 

 

Karl Petter Petterson, 

 

var född den 10 oktober 1857 i Strandby i Nagu, där hans 

far, en f. d. så kallad Östersjö-skeppare, köpt ett hemman och 

slagit sig ned som bonde på detta. 

 

 
Karl Petter Petterson 

(Åbo-tiden, 1892—1896). 

 

Meningen var tydligen att Pettersons levnadsbana skulle 

bli sjömannens, då han vid femton års ålder gav sig till sjöss. 

Efter att ha skaffat sig nödig praktik avlade han understyr- 

mansexamen 1879 och styrmansexamen 1882. Efter avlagda 

examina seglade han som styrman på olika fartyg, mest på 

Östersjön och Nordsjön; en gång var han ända bort till Spanien. 

Men redan året efter sin styrmansexamen lät sig Petterson av 

omständigheterna förmås att, efter tio sjömansår, inslå annan 

bana. År 1883 sökte han nämligen och vann inträde i Ny- 
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karleby seminarium, därifrån han utdimitterades år 1887. Från- 

ser man, att han ännu under sommaren 1888 tjänstgjorde som 

styrman å en skonare, tog han nu definitivt farväl av sjömanna- 

banan. Han verkade sedan som lärare vid folkskolan i Koum 

by i Nagu åren 1887—1892, i Åbo stad 1892—1896 och sist 

1896—1912 i Iniö kyrkoby, där han dog den 20 juli 1912. 

Pettersons mindre vanliga ombyte av levnadsbana berodde 

väl främst på att sjömanslivet ej behagade honom och i andra 

hand på sådana omständigheter som hans relativt svaga fysik 

och en viss dövhet, som han en vinter i Köpenhamn genom 

förkylning ådrog sig och som försvårade handhavandet av befäl; 

för den sökte han läkarhjälp ända borta i Paris. I en fyra 

spalter lång minnesteckning av Ossian Granit i Åbo-tidningen 

Västra Finland för den 24 december 1912 citeras en förklaring 

av Petterson själv, att det ej varit några s. k. ideella motiv 

som förmått honom att söka sig en ny levnadsbana; men detta 

yttrande ville man snarast fatta som ett vittnesbörd om svårig- 

heten för honom att uttala sig objektivt i en sak sådan som 

denna. Då han på samma gång säger, att han sökte ett verk- 

samhetsfält, som kunde tillfredsställa honom, är det ej svårt att 

inse, av vad slag den tillfredsställelse var, han längtade efter. 

Det låter dock knappast tänka sig, att han hyst några illusioner 

rörande folkskollärarens materiella och sociala ställning. Att 

han aldrig ångrat sitt val, vilket många i tiden kallade ’dumt’, 

betygar han i ett brev av den 4 oktober 1911 till sin förra 

lärare, seminarielektorn K. E. Wichmann (Gånge Rolf). 

Belysande för Pettersons sinnesart är även att han 1896 

uppgav sin stadsanställning i Åbo — det blev för hela hans 

återstående liv — och tog tjänst i det lilla ökapellet Iniö. 

Skolan hade kort förut väsentligen genom Pettersons ansträng- 

ningar trots mycket motstånd kommit till, och då det visade 

sig svårt att erhålla lärare, ställde Petterson sig själv till dis- 

position. Han ville trotsa alla, sade han, då hans vänner av- 

rådde honom från att flytta till „ön med de elaka människorna“. 

Och i nyssnämnda brev säger han, att han och hans familj 

trivts gott i Iniö. 
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Pettersons rastlösa och alltomfattande verksamhet i Iniö 

blev åtminstone i ett och annat en kamp från början till slutet. 

Det ges vissa drag i det oskolade bondesinnet, vilka hart när 

på varje steg resa hinder mot bildningsförkämpen i ordets bästa 

bemärkelse, vars uppgift sannerligen icke underlättas därav, att 

han som Petterson är en frisint man och en resolut fiende 

till varje slag av ofördragsamhet, även där denna har hävdens 

mäktiga stöd. Kampen gav dock många segrar. Att den tog 

sitt pris är givet, men man har ej hört någon klagan av 

Petterson. „Jag har fått lida av ryggvärk och reumatism“, 

skriver han i brevet till sin lärare, „men har dock alltid varit 

så jag kunnat sköta tjänsten. I övrigt har världen farit väl 

fram med mig“. Vad han här meddelar om sina fysiska 

lidanden är knappast uttömmande, och man kan svårligen 

heller antaga, att hans sinne var fullkomligt immunt mot giftet 

i medmänniskors småaktiga pjoller och prat. I hans yttre kunde 

det på sistone starkt fårade väderbitna anletet och den till synes 

något bräckliga gestalten måhända mera än han själv skvallra 

om mödor och lidanden, medan de livfulla ögonen avspeglade 

en själ, som ej ville tala om några ledsamheter. 

Pettersons levnadshistoria vittnar om hans ideella läggning 

och om huru objektiviteten kanske mest svek honom där den 

gjorde en hög värdesättning av hans person och intressen till 

en logisk nödvändighet. I en den 15 februari 1912 daterad 

efterskrift till sin stora i manuskript liggande ordbok över 

Nagu-målet säger han sig „stolt“ kalla boken sitt „stora livs- 

verk“, och han motiverar detta med en hänvisning till vad det 

kostat honom, varvid han för en gångs skull med en omiss- 

känlig känsloinsats talar om sina försakelser. Men han skyndar 

sig att tillägga: „Andra kallar det möjligen ’äkta barnsligheter’; 

men var och en har sin käpphäst i världen att rida på, och 

jag har min“. Livsverk — käpphäst: vilket drastiskt och på 

samma gång frimodigt uttryck för hans filosofiska syn på allas 

vår oändliga litenhet! 

Om Petterson ej lämnat sjömannabanan, hade väl hans 

folklivsforskning för alltid blivit ett oskrivet kapitel. Man vet, 
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att han vid seminariet fick sina impulser åt detta håll. Det 

var under Svenska landsmålsföreningens i Helsingfors bättre 

år. En landsmålsförening stiftades då även vid seminariet: 

N. O. Jansson från Kimito blev ordförande och Petterson dess 

mest intresserade medlem. Vad föreningen uträttat vet man ej 

så noga; men om det berodde blott på denna sammanslutning, 

att Petterson fattade intresse för den svenska folklivsforsk- 

ningen, existerade den ej förgäves. Ty man kan knappast visa 

sin hembygd ett vackrare intresse än Nagu-sonen Petterson 

genom den minnesvård, han rest åt sin. 

Till utfyllande av den schematiska bild man i katalogen 

här längre fram i „studierna“ får av vad Petterson uträttat 

som folklivsforskare, må därom några ord framhållas. Han lät 

aldrig impulserna från seminarietiden slockna och tövade ej 

att så snart skolåren i Nykarleby voro förbi omsätta de goda 

väckelserna i levande handling. Redan under sin lärartid i 

Nagu måste han flitigt ha sysslat med anteckningar rörande 

denna sin hemsockens liv, språk och diktning, ty 1891 insänder 

han till Svenska litteratursällskapet 60 sagor, 193 folkvisor, 48 

sånglekar och 1892 ytterligare 96 sagor, 38 sägner, 25 anek- 

doter, 381 ordstäv m.m., 51 barnvisor, rim o. d., 167 nummer 

folktro och trolldom, 19 seder, 75 tydor, 22 härmningar av 

naturljud, 360 minnesverser och 30 uppteckningar i klassen 

ϰϱυπτάδια. Denna tid börja de fyra Åbo-åren med sannolikt 

ökat utrymme för dylika sysselsättningar: han insänder en lista 

på 2000 ord och en språklära för Nagu-målet, 121 lekar, 19 

sagor, 51 gåtor, 27 brevavskrifter, 65 växt- och djurnamn, 13 

lockningar, den här delvis publicerade beskrivningen av arbets- 

saker och verktyg samt byggnader i Nagu, en framställning 

om fisket, ytterligare en ordlista på 20,224 ord, 110 folkvisor 

och 120 minnesverser. Därmed sluta sändningarna till litte- 

ratursällskapet, inalles 11 digra samlingar. De tillhöra några 

jämförelsevis få år, men äro dock utomordentligt representa- 

tiva. Efter flyttningen till Iniö samlar sig Pettersons forsk- 

ningsintresse helt kring ett väldigt ordboksverk, som blev stort 

nog, även om dess av Petterson till 51,901 alltså i runt tal 
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till 52,000 räknade ’ord’ ej alla äro ord i vanlig lexikalisk 

bemärkelse. Pettersons ordsamling utgör en av huvudkällorna 

till ett snart utkommande omfattande supplement till Vendells 

„Ordbok över de östsvenska dialekterna“, utarbetat av V. E. V. 

Wessman. Man förvånas över dimensionerna på detta verk, 

över den beundransvärda uthållighet och ihärdighet ’leerarin’ 

— så kallade honom de goda Iniö-borna, aldrig med namnet 

— måste ega för att på den ’lediga tid’, som stod skolmästaren, 

kommunalnämnds- och ungdomsföreningsordföranden, ångbåts- 

redaren, pastorsvikarien, den alltid tjänstvillige sakföraren, apo- 

tekaren och fältskärn samt slutligen även postmästaren till buds, 

bringa det stora verket till fullbordan, vilket dock skedde — 

några få månader innan hans arbetsdag, mänskligt sett mycket 

i förtid, var ändad. 

Såsom förut framhållits i tidskriften Hembygden 1912 

s. 97 f. intog språkintresset den centrala och dominerande 

platsen i Pettersons folklivsforskning, och kärleken till hem- 

bygdens språk var dennas starka drivfjäder. Man ser det av 

den betydande del hans rent språkliga anteckningar utgöra av 

hans litterära kvarlåtenskap, av hans förkärlek för att använda 

Nagu-dialekt i varje skriftlig framställning, där detta överhuvud 

alls kunde komma i fråga, och även hans förklaring till den 

stora etnografiska samling, vars första del i det följande publi- 

ceras och vars illustrering säkert av dess upphovsman krävt 

ett betydande och mödosamt arbete: huvudsaken hade varit 

att få „de skilda ställenas benämningar rätt markerade“. Och 

då författaren till dessa rader en gång sporde Petterson om 

anledningen till att han aldrig under sin långa vistelse i Iniö 

— där hans sista lägerstad något år senare reddes — ned- 

skrivit några forskningsbidrag om denna svenska bygd, sva- 

rades med detsamma, att man kan känna endast sin hemorts 

språk så väl, som dylika uppgifter krävde! För Petterson var 

sålunda det lingvistiska intresset det förhärskande, i vilket av- 

seende han gick en annan väg än seminariekamraten, hans 

jämbördiga Kimito-kollega N. O. Jansson; men i ett avseende 

blevo de två varandra lika: för deras forskning blev hem- 
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socknen deras så att säga hela värld. Vad som föll utom den 

var likgiltiga ting. 

Detta för de två märkesmännen, vid vilka man så gärna 

samtidigt dröjer, gemensamma drag sammanhänger nära med 

ett annat, som starkt bör framhållas: deras solida medvetande 

om sin begränsning. Häri ligger berättigandet för deras utom- 

ordentligt starka självkänsla, som ej vill tåla några invändningar 

och så starkt bidragit till att göra deras liv till liv i kampens 

tecken. Och vi kunna, för att sluta med Petterson, säga, att 

han blott sätter pricken på i, då han några månader före sin 

död till „Svenska bildningens vänner“ i Åbo bortskänker vad 

han själv kallar sitt livs största verk, som under femton år 

tagit all hans lediga tid, och i ett postskriptum till en redan 

citerad efterskrift — säkert de sista rader han egnat sin kära 

forskning — på tal om detta verk förklarar sig vara „beredd 

att emot opponenter försvara vartenda ord“. 

Då man så helt som han varit främmande för en Chron- 

schougs fadda ’pedagogik’, en Bengtzéns klumpiga ’vakenhet’, 

har man rätt att tala så. 
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I. Körreidskap. 

Reider. 

He e int så lite kördón som en bón bihöver, fast’n 

å sku ha bara ein häst. Har’n fleir, bihövs e nó dubelt 

opp åv mangt o myky, men nästan så äre me hed än 

órdspråke, som säger än „posan drar lika myky som 

säckin“, jenn har sant; för åv all sorter ska e va äntå i 

han vägin. 

Har bón en hästkraka, så bihöver’n fleira slags reider: 

han ska nu minst ha två vardasreid, o skelt för somar o 

vinter, skakulreider meinar ja’; vintern bihöver’n et vardas 

lockreid tel, o så minst eit körkreid; men vanlit pa e 

finnas två, bå lockreid o silareid ti hed. Förr kördist e 

bara me silareid ti körkan, o lockreide nytjast ti kör ti 

byn o på reisor me; men nu ha dom mest burja kör bara 

me lockreid allställ nu, sann dom fick se höga lockar ti 

stoltser me. 

Ti all reider ska e å va skelda tömor o rankar. Vardas- 

tömona, som pa va spunni åv tagel, nytjas bara ti skakul- 

reide tom o vardasrankana me; men skelt finns e tessutom 

lockreidsrankar o tömor o silatömor. Silarankana siter fast 

i silan tom. Ti årträsrankar åter pa skakulrankana nytjas. 

Ti vardasreide ska e va tömor me tömknappar, rankar 

o skaklar me skakulkrók helder å käpp. 

Vardastömona e — som ja reidan sa — vanligen 

spunni åv tagel. Sombliga pa å ha nan kadel åv hampo 

me i dom. Ti vardas hulager kann e nytjas na par gambla 

körkhulager, som ha blivi kasera ti hed, helder å kan’n 

gära ått se åv läder. Na hallsreim bihövs där inga va 
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på dom o int na reim yver ansikte helder; för tom halls 

nó bak örona på hästn. Ti beslar mott e va vanliga som 

i ader tömor. 

Tömknappan ti skakulreide ska si ut som bildn jär 

på sidon (fig. 1). Som e syns, så e där ett hål i’n, som

tömon e trädd ginum o en haku på’n, som ska 

stopp mót, än int’n får fara ur rómon, tå’n kör. 

Änn e ska va två, ein på var sido, kann ful all 

första. Tömona ska va så langa än körarn får 

hald i tömbokten, tå’n gar bakett’ slädan. Lata,

som folke ha blivi, så ha mang burja köp ått se tömtåg 

åv handlsmännena på seinare tider o iss int spinn ått se 

sjölv helder åv tagel, fast tageltömor nó e myky bäter, 

för tom halder se torrare o e starkare me. 

Tån spinder tömor, ska’n ha veivar 

ti spinn me. Kadelena helder partena 

spinnis först på tri veivar o slåis san 

ihop på en fjärde, tå int e finns spinn- 

värk; men har’n toko, bihövs e bara 

ein veiv ti spinn kadelena på. Veivana 

sir ut såtenn: (fig. 2). 

Rankana har fleira deilar. Sjölva

rankana helder rankskalmana e två, så e dom hópsurra 

oppi me horoxn, o neri spännis dom ihóp lagum hårt, tå’n 

„spänder i“, me bryst- 

reimen. På horoxn e 

åter mankdynon helder 

horoxdynon trädd. 

E rankana fódra me 

läder helder fårskinn o 

stoppa me sihår, så bi- 

hövs e inga valk; men 

e dom int hed, ska e va 

valk me; om int annars 

rankana e óvanlit viliga 

ti hästnackan o i rankstäden (avsatsen mot hästens bógar, 

varemot rankarna vila). 
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Åv ritningen min på rankar kallas a rankhuner, b 

horox, c horoxdyno, d rankskalmar, e rómholer, f rómo, 

g rómtamp, h rómbensil o i brystreim. 

Rankskallmana pa va gjórda åv ask helder bjärk; 

horoxn e et vanlit hampsnör; dynon e mest söma åv läder 

me sihår ti stoppning; brystreimen e en yverlädersreim 

me et spänn i eina ändan; rómona e gjórda åv oxmigan, 

som pa hängas ti torkas tå’n slaktar. Han, som int har 

oxmiga ti ta tel, gär rómona åv en togända o sömar läder 

kring dom. Sombliga pa å bista se rómor åv köft róm- 

läder i vardasrankana me. Rómbensiln pa va åv märling 

helder hysing helder na anna starkt snör. 

Lockreidsrankana e annars dölika ti vardasrankana 

bara änn dom har langa rómor, som slutar i en bokt o 

int me tamp. Silarankana har åter 

inga rómor alls, bara en järnsänkjo, 

som dragreimen från silan gar ginum; 

ne huner har 

dom inga hel- 

der, o inga 

horox, utan e 

fästa ihóp oppi 

me en breider 

läderreim, som 

e fastspika i 

rankana. 

Vinterskaklana e gjórda åv tri 

trästyck tom, utom tugun o krókin; 

men somarskaklana ska va järn 

tel me, millan skaklana o slåen. 

Vinterskaklana sir ut som yvrare 

bildn (4), men somarskaklana som 

han nidare (5). a kallas ti skakulhu- (huner), b rómholer, 

c ti skakulslåen, d tuguholer, e tugu helder vidjo, f vidi- 

lommin, som ska va där ti ta i, g kallas ti skakuljärn, h 

ti krókjärn, i hanntag o k skakulkrók. 
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I vinterskaklana pa e nytjas käpp helder å krók. Tå’n 

bigagnar käpp (fig. 6), så trädis skakultugun ginum släda- 

tugun o käppin stickis san ginum skakultugubokten, men 

tå krók bigagnas, så föl krókin me skaklana, på he sätte 

 

 
än’n e trädd ginum skakultugun o krókslåen e förislajji. 

På skakulkrókin (fig. 7) så kallas a ti slåen, b ti hanntage 

o c ti króknabbin. Tå’n ska kör, huggis nabbin i släda- 

tugun. Krókin e gjórd av naun sjölvväxter rót. Somar- 

skakulkrókin e gjórd åv järn han. 

Ti vardaslockreid pa dom å ha 

skaklar gjórda, som annars sir ut som 

vinterskaklana, men e inga krokoga 

o har inga rómholer, bara iställe en 

träpinna ginum hu, som stoppar än 

int rómon, som sätis slag kring ska- 

kuln, slipper ti hasa yver ändan. 

Annars brukar dom, tå dom kör me 

lockreid, ha eisor o int skaklar. 

Eisona e gjorda åv langa smala 

sjölvväxta gränar tom, som bara 

barkin e åvskala. Så har dom en 

svarva knopp i eina ändan, som 

kallas ti eisknoppin, o en järnyglo i 

annar ändan, som kallas ti eisjärne o 

ska va ti haka på eishakan, som e fastspika åvanpå släda- 

meiden o sir ut som bildn jenn breivider (fig. 9). 

Fimbelstangen åter, som nytjas tå’n kör me silareid, 

sit ut som skakul, men har inga slå, bara järn tokosom 

eison (fig. 10). Hol fins där när a, jussom i skakuln, ti 
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stick rómon i, som där e i silan, o säta silaknappan (fig. 11) 

föri, i rómhole. 

Hur hindertyena ti lockreide o silan 

sir ut, iss ja int biskriv, för tom e köfta 

tom, o var o ein veit nó äntå hudaga 

dom e. Silatömor pa dom köp ått se 

fläta grant band tel; förr bruka dom ha 

stjugglappar å på hulagrena för körktömona, men numeir 

ha dom mest skuri bort dom nu o lägger hästn si me 

heila ögona. 

Eit slags skaklar har dom tel ännu, tå dom är i åkern, 

men tom kallas int ti skaklar tom, utan ti skider. Årträs- 

skidena sir ut som bildn (fig. 12), o tär 

finns rómholer i dom me som i skaklana. 

Bå slåen, b, o millanträde, a, ska va ti 

stick årträsstockin i tå’n är. Ti skidena 

hör tessutom ryggbande, e, som pa va 

gjórt åv ty; ibland å åv trädynor, som e 

stoppa undi (fig. 

13) mot hästryg- 

gyn o sätis fast i 

skidena me ban- 

dena från ändana. 

 

 

Slädar. 

Ti vardasslädar ska e va heila hópin. Kärror köris 

e just inga me int, tå int e finns skapliga vägar. Tom 

olika slagena åv slädar e: dyngsläda, vidasläda, häcksläda, 

steinsläda, stytting o parstytting me ett’kälka. Ti körk-, 

by- o reissläda finns e åter: stórsläda, sätsläda, kibiko o 

lajkjo. 

Åv vardasslädana mott en bón me ein häst ha en tri 

fyra åv var sort, om’n riktit ska va fullt utrusta. För he 

bihövs vinterslädar, o he bihövs somarslädar, o he bihövs 

ti så mang olika bihóv. 

  



 

144 Folkloristiska och etnografiska studier II. 

 

Tå en dyngsläda (fig. 23) ska gäras, så mott’n ställ 

ått se värk ti alt; o he e: ti meidar, rimar, fjätrar, fjätur- 

blad, bankar, bakträd, slå, narar, tugu, bankvidiringar o 

botn. Tärttel ska e ännu vara dyngbräd, två styckna, lösa 

ovanpå, om’n ska va fullt färdi. O ännu ha ja glömt änn 

där ska va anderstang o framvik å, undi meidana. 

Meiden sir ut, tå un gäris, såtenn (fig. 14) o e gjórd 

åv grän; a visar un från sidon o b oppifrån; c kallas ti 

näsan, d ska va klöiko för slåen, e e fjäturblads holena o 

f millanfjäturns hole. 

 

 
I annar bildn sir du hur fjäturn sir ut (fig. 15); a 

från sidon o b oppifrån. Han gäris åv bjärk han, för ti 

va stark, o c e fjäturbladsholena. 

San komber fjäturblade (fig. 16), 

sitt från sidon a, o från kantn b; c e 

tappin, som ska i fjäturn, o d ska i 

meiden. Heila fjäturn, me bladena, 

sir ut såtenn: (fig. 17). Slädan blir 

lika breid i fjäturgangin (avståndet mellan 

medarna) som fjätrana e gjórda breid. 

Fjäturbladena ska o va gjórda åv bjärk 

helder masul om e finns ti ta tel. 

Rimana gäris åv grän o sir ut som 

tesn bildn: (fig. 18); a 

som’n sir un från sidon 

o b oppifrån. c ska va 

hälhunena, som un e 

fasthäla i meiden me, 

d e näsan, e e slåskare 

o f bakträdstappin. Rimana fästis ein i var meidnäsa o 

gar san ovanpå fjätrana, ein på var sido på slädan ända 
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bakut. Millan tom sätis slädabotn san, o bankana surras 

fast, o narana spikas fast ovanpå; bakträde ska åter hald 

ihóp dom baki. 

Bankana e huggi ur grän o lämna kvarterslanga 

kviststompar på, ti ha ti rit dyngbrädena mót. Bildn 

(fig. 19) visar bankan: a från sidon o b oppifrån. Bankana 

ska sätas tvärs yver slädan mitt ovanpå fjätrana o surras 

fast me vidilänkar i fjäturbladena. 

 
Bakträde kan gäras åv va träd som hälst o e runt, 

tå’n sir e från sidon helder bakfrån slädan, men oppifrån 

sir e ut såtenn: (fig. 20); a e slädahanntage o när b—b 

e holer för rimtappana. 

Slåen, som gar millan meidanas näsar, e en bräbit, 

som e gjórd lite kroko två vägar, så än’n boktar bå framåt 

o oppåt (fig. 21); a visar slåen oppifrån o b framifrån, c 

e tuguholena. 

Narar ska e va två: ein ti spik ovanpå botbräds- 

ändana på slåen, o han annar sneit yver slädabotn, mitt 

på millanfjäturn. Tom e bara vanliga smala bräbitar tom, 

som e gjórt vankanter på. 

Millanfjäturn e int gjord me fjäturblader han int utan 

e huggi ur en grän på sama sätt som bankana. Kvist- 

ändana e san bora i meidana, o han fjäturn gar int vinkil- 

rätt yver slädan utan e längere så än’n gar sneit yver. 

Tugun vridis åv en sjölvväxter grän, bjärk helder 

einbuska. Bankvidiringana vridis åter åv bjärk- helder 

einbuskkvistar. Botn gäris åter åv tunna gränbräder, sama 

sort som pa sågas ti kvärnportar. 

Ti anderstänger o framvik ska e va tjuro tall, för änn 

dom ska va skarpa o hala. Anderstangen sätis undi mei- 

den o gar framåt ti näsakneikin; tär tar åter framvike mót, 
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som san gar alt ti meidnäsan. Tom sätis fast me fyr- 

kantoga tallhälar tom, o he kallas „ti ander släda“ he. 

Dyngbrädena e gjórda åv van- 

liga bräder o sir ut såtenn: (fig. 22); 

a e framändan, b e hanntage o c e 

hole, som trädis på bankan, tå’n kör 

me tóm släda. Tå’n har lass, ska bräde sta, som bildn 

visar, oppritt mot bankana. 

Tå all bitar e ihóp- 

plocka san, så sir slädan 

ut som bildn min (fig. 

23). A från sidon sidd, 

B oppifrån o C akterifrån. 

Nu kan du bra hitt på 

vann vart o eitt styck e 

plasera nu, o veit va e 

heiter me, fast ja inga 

närmare biskriver e. 

Dyngslädana bigag- 

nas ti kör dyngjo me o 

ibland pa e köras na anna smått me dom å, för he änn 

dom e viliga ti plock på; men tå ska dom va reingjórda tå.

Ti vidasläda, tå’n gär tokon, ska e va meidar, ander- 

stänger — om int’n annars gäris järnskodd, tå e läggis 

järnskóningar men inga framvik o anderstänger undi’n — 

framvik, slå, tugu, rimar, fjäturblad, klackar o millanbräd. 

Fjäturbladena, slåen, tugun, anderstänger, framvik o 

meidar e alt dölika ti tomm, som ska va ti dyngslädan, 

bara än meidana e lite kortare o kröker lite meir opp me 

äsana. Fjäturbladena e åter innhuggi i klackana, som 

svarar för fjätrar me. Järnringar ska e tessutom va kring 

klackändana o lösa bankkäppar ti stick i bankholena i 

klackana. Hur vart styck ska si ut syns bäst tå ja ritar 

ut heila slädan (fig. 24), tär A e hur’n syns från sidon, 

B oppifrån o C bakifrån. Åv órdena, som ja ha skrivi 

där, bityder a klakkana, b rimana, c millanbräde, d bank- 
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käppana, e bankkäppsholena o klakkringana, f yxträde, g 

yxen o h bankvidjon; he anna e alt bikanta saker från 

dyngslädan he. 

Klackana o rimana ska va gjórda åv bjärk för störkas 

skuld. Som e syns, så e rimana inhuggi i framklackin, me 

laggstjärt, o millanbräde på sama sätt i bå klackana så 

änn e alt ska hald stånd på vartanna. Rimana e fasthäla i 

meidnäsana me runda einbuskhälar, men anderstängrena 

me fyrkantoga tallhälar. He täfför än tall’n e blötare träd, 

så än’n nöjtis ändlangs tilika me anderstängrena. 

 
Bankkäppana pa va gjórda åv einbusk, bjärk helder 

grän; sjölvväxta mott e va, för tom e myky seigare tom, 

som om’n sku klyv åttse åv na större träd. Bankkäppar 

ska e finnas minst två ommgangar ti var släda, längere o 

kortare. Vidabankkäppana ska va korta tom, men grändris 

o lövkäppana ska va langa. 

Bankvidjona pa va vridi åv einbusk helder bjärk o e 

gjórda åv två styck me led på middn. Åv vidilommin e 

allti gjórt en ring i annar ändan, ti träd på bankkäppin. 

Bankvidjona mott va ti hald ihóp bankkäppana oppi, annars 

sku dom — så kleina dom e — sviga ett’ o brist åv. 

Millanbräde e bara gjórt åv et vanlit bräd. 

Vidaslädan nytjas ti kör vidaklabbar, gränndris o löv 

me o lite anna smått me ibland. Vedn, som köris på 

vidasläda, mott va einsköra ved (av två vedträns längd); 
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klabbana sätis — som natulit e langsåt slädan. Toko 

vidaklabbar som köris me parstyttingar pa vara tvåsköra 

han (av tre vedträns längd). Sombliga pa ha yxträde i 

eina rimen å o int i millanbräde. 

Häckslädan gäris i sjölva botn dölik ti dyngslädan; 

men i ställe för bankar spikas där häckfótsnarar (a) tvärs- 

yver slädan ovanpå 

fjätrana. Häckfótsna- 

rana gar utanför släda- 

botn (b) tom me ändana 

alt ti höjträdena (c), som 

gar eit på var sido om 

slädan. En häcksläda 

sir täfför ut oppifrån 

såsom ja jenn ha rita’n (fig. 25). Tomten båda trädena, 

som gar på varsin sido på slädan o e krokoga i fram- 

ändan, kallas ti höiträder tom o e gjórda åv en kleinder 

grän me róten på. Tom ska va tär ti väri häckfötrena för 

steinar o stobbar o ti hald stånd på häckfótsnarana, tom 

båda som gar tvärsyver slädabotn ti höjträdena, fastspika 

i slädabotn o fjätrana o me fyrkantoga holer millan häck- 

botn o höiträdena åt häckfötrena ti sta i. Häckfótsnarana 

ska krök opp lite me ändana, så än höiträdena blir lite 

högere som va slädabotn e. Holena, som där syns i släda- 

botn bå frami o baki, ska va ti fäst vidjona i. 

Så komber häckana; 

var häck sir ut såtenn (fig. 

26), från sidon, tån star på 

häckslädan. Han bär annars 

rakt opp, men fötrena (a) 

kröker lite inåt, så än häckin 

e breidare oppi som neri; 

b kallas ti häckspólar o e ti 

häckstolpar. Spólana e inhuggi ginum stolpana o ginum 

häckfötrena me, men fastpinna, me träpinnar, bara i stol- 

pana. I fötrena gar dom bara löst ginum, så än häck- 
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fötrena gar ti skjut fram o tibak langs åt häckspólana. 

På häckstolpanas yverändar hängis viditräde fast me en 

vidilänk, som e fästa ein i var åv ändana på dom. 

Häckvidjona pa va vridi åv einbusk- helder bjärk- 

vidjor. Sombliga pa å bara ha gjórt ått se åv tog. O 

sak sama, om dom e åv vidjor helder tog, så sir dom ut 

såtenn: (fig. 27). Tär sir du å mesama, hur häckin sir ut 

bakifrån, tå’n riktit e opprigga. Heila flätvärke me träde 

oppi me kallas ti häckvidjon, o som där e ein i var ända 

på häckin, så heiter dom, ti skillna från varader, framvidjon 

o bak- helder aktervidjon. Träde, som vidjona e fästa i 

oppi, kallas ti viditräde, o vidiringana i ändana på hed 

kallas ti vidilänkana. O nu veit du säkert hur heila häck- 

slädan, me häckar o vidjor, sir ut nu o va vart o eit, som 

hör tid, heiter me, utan änn ja’ bihöver biskriv e jenn na 

närmare som ja’ gjórt. 

 
Steinslädan pa va bara gjórd åv två gróva, starka 

meidar han, me en lika stark slå inhuggi millan dom o 

så „klampor“ spika, helder häla, fast tvärsyver ovanpå 

meidana. Han sir ut som bildn min (fig. 28), bara kanski 

lite fulare o klomsogare änn’. Steinslädan bigagnas ti kör 

stóra stein på. A visar’n oppifrån o B från sidon. Slåen, 

tugun o meidana veit du nó hoko som kallas så. Tomten 

klabbhalvona åter, som e spika tvärsyver o ska va ti lägg 

steinana på, kallas ti klampor. 

Stytting ska e va ti kör tródor, stock o spiror på 

somartid o om vintern ti kör stock på på släp ur skógin, 
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tär som e så trangt o ilakt än int’n söms tel ti kör me 

parstyttingar. Styttingana gäris mest åv grän altihóp bara 

int fjäturbladena, som tål va starka o gäris åv bjärk helder 

bäter änn’: bjärkmasul. Villn riktit ha en stark stytting, 

kan’n gära altihóp åv bjärk, bara int anderstängrena, som 

ska va åv tjuro tall. 

Tom bitana, som styttingin e gjór åv, e meidar, rimar, 

slå, fjätur, fjäturblader, klack o tugu. Så ska e va styttings- 

tog tel, ti surr fast lasse 

me. Som bildn visar jenn 

breivider (fig. 29) sir 

styttingin ut: A oppifrån, 

B från sidon o C bakifrån. 

Än nó slåen sku bód sy- 

nas bakifrån undi fjätur’n, 

kan du ful första; men ja’ 

vill int rit tid un ti krongel 

bort e me. 

Rimana e infälda mil- 

lan fjäturn o klackin o har 

hakur bakom klackin, så 

än’n ska sta stadit. Fjäturn 

o klackin e åter ihóp- 

dymbla me varader me två helder tri gróva einbusknaglar. 

Än he trästycke, som ligger ovanpå fjäturn på ritningana, 

e klackin, bigriper du nu ful reidan. Tomader styckena 

åter e bara gambla bikanta saker. Styttingin e kortare 

som all ader slädar. Hunten slingron åter, som på yvarst 

bildn e fast i eina rimen, ska vara styttingstoge. Sombliga 

pa å ha en finder kettingsstomp ti styttingstog. 

Tå e ska köras lass me styttingin, så sätis han tyngere 

ändan, lommin, åv träde på klackin, så langt framut änn e 

nu väl gar fritt för hästläggana; toge lindas et slag kring 

stockin, helder lasse om’n har fleir styck på, yvra vägin 

okring bakom klackin o sätis fast i arun rimen. Tå siter 

lasse fast tå, o han får ypy e me når’n vill; men surrar’n 
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okring framför klackin, så snär toge millan honom o lasse, 

o fan sku int få ypy toge san meir helder. Annar ändan 

åv lasse helder stockin får släp bakett’ he på jórden. Som 

Ni kan si, ska där va yxträd i eina rimen å. 

Parstyttingana e två o sir mest ut jussom ader styt- 

tingar. Bara klackana e aderleis tom o san e dom järn- 

skodda, för tom nytjas bara ti kör om vinter me tom. 

Han, som ska ga föri åv dom, kallas ti parstyttingin han. 

Hanannar åter, som e myky mindere o ska ga bakett’, 

kallas ti ett’kälkan. Ett träd me järnkrók i eina ändan e 

där millan dom, som halder ihóp dom, o som kallas ti 

millanträde. 

Ett’kälkas klackin e bara lite längere som fjäturn 

han, så än där passar ti va holer i ändana åt bankkäppar, 

som på vidaslädan, o ringar kring klack- 

ändana me; han sir ut såtenn: (fig. 30). 

Annars e’n tokosom en vanli stytting. 

Men sjölva parstyttingin har först ein faster 

klack han fästa på fjäturn, o san en „lös- 

klack“, som har et hol i mittn, som en 

järnbult, som gar ginum han fast klackin 

o fjäturn me, gar ginum, o så e där en 

splint föri undi fjäturn ginum järnbults- 

ändan stucki. Lösklackin kan täfför vrid 

se okring han, vart ett som styttingin 

vänder se. Parstyttingin sir täfför ut bak- 

ifrån såtenn: (fig. 31). I baksidon på 

klackin e en märlo inslaji, som ska va ti haka fast millan- 

träde i. Tå lasse e langt, så sätis e „millantog“ i ställe 

för millanträd. 

Millanträde sir ut 

såtenn: (fig. 32). A opp- 

ifrån o B från sidon; a 

kallas ti knappan o b ti 

krókin. Fjäturn o fast- 

klackin e hópsätt me järn- 
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ringar om ändana, o lösklakkin har skelda järnringar kring 

seg. Millanträde trädis me AB ändan ginum ett’kälkstugun 

undanifrån, framifrån, o knappan slås föri, så än’n me 

yver ändan tar mot tugubokten. Ändan bakom knappan, 

som kröker oppåt, blir tå ligg ovanpå ett’kälksslåen. Järn- 

krókin i annar ändan, som sir ut mest som en korkskru 

(spiral), huggis fast i märlon, som e baki styttingsklackin. 

Parstyttingana nytjas ti kör langa lass me om vintern, 

stock o vida klabbar o toko, tå ein ända åv lasse sätis på 

var släda. Annars kan’n kör lite va som helst på dom. Ti 

reisslädar nytjas dom å, men tå ska där va gjórt en brä- 

lådo på dom, som kallas ti lajkjo. 

 

Körkslädar. 

Körkslädana e åv mang ólika farsóner tom, så änn’e 

sku va ómöjlit ti rit ut dom all, men ja ska nu äntå dra 

ut en par sorters, som mest ha bigagnast förr, så får ja 

mesama sakt va vart styck kallas tel. 

Numeir ha dom mest burja nyty kibikor nu, o hur 

tomm sir ut, veit nó rasand 

var o ein förut. 

Ein åv tom vanligast sor- 

tenas stórslädar e tes’n, som 

ja ha draji ut jenn (fig. 33). 

Gambel stórslädana skel se 

mest från varader på bak- 

gaveln, som ibland e meir 

sydo som han ja ha rita o ibland inga e bugin alls bara 

gar sneit opp bakut mest lika sydo som framgaveln. 

Ibland kan’n å mest ga rätt opp. Så- 

som e e utmärka me ord (bokstäver) 

så bityder a spärre; [åv he, som annars 

sir ut såtenn (fig. 34), så kallas 1, som 

e åv läder, bulldan helder plåt, ti spärre; 

2 ti spärrböjilana; 3 ti spärrjärne o 4 

ti spärrfästona]; b e meidana; c ti stöttona; d fjätrana, som 
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på ader slädar kallas ti fjäturbladena; e ti pajjor, som på 

ader slädar kallas ti fjätrar; f framgaveln, me ramar okring 

o speiln inni; g sidisspeilana; h kuskbokkin; i armstydjona; 

o tär nidanföri inni slädan finns slädalådon, som ovanpå 

kallas ti baksittsn; k e bakgaveln, l e eishakan. (c sa ja 

misst, he heiter int stöttona utan: stettona.) 

Sätslädana har o fleira 

skaplóner. Toko som han ja’ 

jenn ha rita brukas e å. Åv he, 

som jenn ha kom i tel, kallas 

a ti sätjärnena, tom gar åt 

varsin sido på bakgaveln; b kallas ti säte o c ti sätstetton.

Sätslädana e så småa, än där bara ryms ein baki o 

ein på säte. Tom bigagnas ti fara emsand me, små skutt- 

reisor, ti körkan helder ti byn. 

Lajkjona sir mest ut som sätslädan e utrita, bara änn 

dom e rakare i kantena, har säte bort o i ställe et hanntag 

åv järn i bakgaveln. Lajkjon pa bigagnas ti reissläda. 

Lajkjon brukar int helder ha na spärr. 

 

 

II. Åkerkörreidskap. 

Ti åkerkörreidskap ska e å va heila hópin. He ska 

va årträsskid o årträd, slada, harvo, björnharvo, muldföis, 

fält, rullslada, rullharvo o mang ader nymódoga greijer, 

tokosom parfältar, ristar o rullharvor me knivar, o fleir 

ader; men tom iss ja int skriv om helder, för all veit nó 

hur tom ten nymódo sakrena, som böndrena köper, sir 

ut äntå; men tomm ja först räkna opp gär bón åttse sjölv, 

o tomm ska ja nó biskriv tom. 

Årträsskid ha ja reidan tala om o rita ut (fig. 12), så 

än he inga vidare e ti säj omm bara he än sombliga pa ha 

dom gjórda me led. Ledn e tå just tär, som ryggbande e 

fastsätt, o e gjórd åv två järnögor, som e fästa på var sin 

ända, som sku bli, om skide sku sågas åv vär ryggbande. 

Tom säger, än skidena e mjukare ti ha dom på he sätte. 
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Årträde sir ut som ja ha rita ut e jenn: (fig. 36). a 

ska va hanntage, b kallas ti kvistn, c slåen, d stockin, e 

stockpinnan, f slåholena, g bildn, h visn, i anderstangen, 

j kilana, k stockstjärtn. 

Åv tomm så e hanntage 

o visn allti fyrkantoga, 

slåen flat, kvistn ibland 

fyrkanto o ibland rund, 

stockin e rund i yver- 

ändan, som ska pass ti 

trädas i skidslå o millan- 

trädsholena, men niderändan e kanto, så än’n passar i kil- 

hole i kvistn. Bildn e åv järn o stålsätt i uddan o sir ut 

oppifrån såtenn: (fig. 37). Han ändan, som e vänd oppåt o 

på årträde ska va vänd frammåt, kallas 

ti uddan han, tomader båda hörnena 

ha ja’ hört kallas ti bå örona o hörnena.

Årträsbildspikana, som nytjas ti 

spik fast bildn me fast i visn, ska va 

alldeilis flatknapla på eina kantn tom, 

men på annar kantn ska dom si ut 

såtenn: (fig. 38). He täfför än hunena på spikana mott 

va stóra, för he änn dom ska ga bra ti få opp, tå bildn 

mott så ofta löst ti vässas; men e flatknapla åter, så än int 

dom ska hóp mot mulden, tå’n är. 

På årträde pa visn me kvistn (för tom e vanligen väst åv 

eit träd tom) va åv bjärk o ofta nó hanntage me, men stockin 

o slåen e allti åv grän tom o anderstangen åv talltjur. Hur 

bitana i årträde e hópsätt me varader syns nó åv bildn. 

Ti årträde nytjas å forabräd, som sätis 

framför slåen tå e sätis pärun, än forena ska 

bli stóra. Forabräde sir såtenn ut (fig. 39) 

o ställis greins yver visn framför slåen. 

Ginum holena e trätt två einbukssprotar, som har huner på 

framsidon på bräde och sätis bakåt ein på var sido om 

slåen o bindis ihóp me ändana me et snör tär bakom slåen. 
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Sombliga pa nó bara vrid ått se et halmband å, o 

lind hed kring slåen undi stockin iställe för forabräd. 

Et anna slags forabräd pa dom 

å ha, tå dom myldar ner säd. He 

sir ut såtenn he: (fig. 40). A visar 

e från sidon o B oppifrån. He sätis 

me ein skalm framifrån på var sido 

om slåen he o spikas fast me nider 

kantn i visn. Än he forabräde e 

gjórt åv två bräbitar, som e åv- 

snida o hopspika kan ful synas åv bildn he. 

Me kilana ( j ) ställis årträde ti ga lagum djuft i jorden. 

Gar e för grunt, sätis där meir kilar ovanpå stockin, tå e 

nó buri ga djupare, o gar e åter för djuft, så flyttas e åv 

kilana undi stockin. Körarn halder i hanntage, tå’n kör, 

o styr årträde på he sätte. 

Årträde nytjas ti kör opp vårsäslander me, ti äri 

trässärjon me, säta pärun o kör opp pärunlandena me 

(kupa), ti kör millanvägin me o ti myld ner säden me. 

Numeir ha e äntå burja nytjas fält nu ti äri trässärjon me. 

Sladan e gjórd åv breida gróva plankor han, som 

e ihópdymbla me varader sido i sido. Han e ɷngifär 

fams lang o alns breid o fyra fem tums tjock. Sladan ska 

va ti knapel kókor me o ti gära 

slätt, tå’n ska äri, säta pärun, så 

helder kör opp pärunlandena. 

Han sir annars ut såtenn: (fig. 

41). A visar undisidon, B yver- 

sidon o C ändan åv’n; a kallas 

ti narana, b tuguna, som e av 

järn helder naun trärót. På undi 

sidon e forrgar inhuggi langsåt 

sladan, diker o ryggar. 

Tesn sladan, som ja ha rita ut, e nu gjórd åv tri 

plankor, som först e ihópdymbla me varader me gróva 

einbuskdymbelningar o san haldis dom tel ihóp åv narana, 
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som e häla fast tvärs yver dom me einbuskhälar. Sombliga 

pa ha skelda sladar ti hack sunder kókor me o har dom 

tå me järnstänger langsåt ryggana; men toko sladar doger 

inga slada pärunlander me int, för tom sku skära åv pärun- 

ståndena, som just ha komi opp ur jorden, tå dom pa 

sladas. 

Tå e sladas, pa körkarn ibland sta på sladan sjölv, 

ibland säter’n bara en stein på sladan, o ibland sladar’n 

me tóm slada; alt hur tongt’n vill ha e. 

Harvon e gjórd me trä ramar hun, åv grän helder 

bjärk; ja ha sitt dom nyty båda. Tinnana e åter åv järn 

o e fyrkantoga. 

Harvramana sir ut som ja ha rita ut dom (fig. 42), 

jenn oppifrån. Tomten fyrkanto plättana ska föriställ 

tinnana, som e ginumslaji från undi sidon o via ovanpå. 

Tuguna pa va åv järn 

tom o; som e syns, så 

köris harvon me hörne 

föri. Harvtinnan åter, 

färdiggjórd ti slå in, sir 

ut såtenn: (fig. 43); a 

kallas ti tangan o slåis 

in i harvramen jämt åv 

b, som kallas i härdon; 

c e sjölva tinnkroppin o d uddan. Tangspittsn vias san 

ovanpå harvon. Sombliga, som riktit vill ha välgjórt, 

brukar ha skrumuttrar ovanpå å; men he e int så mang he. 

Harvon nytjas ti riv o harv sunder torvor o kókor 

me i åkern o ibland å ti harv bort ógräse me, änn e ska 

ga bäter ti äri. Tuguna, i bå harvona o slada, 

sir ut såtenn: (fig. 44). Ögona (a) gar ginum 

märlor, som e slaji i harvon helder sladan o 

e via på arun sidon. 

En arun slags harvo finns e å, som e tri- 

kanto o kallas ti björnharvo. Ramin ti henar sir såtenn 

ut han: (fig. 45). Tinnana e i henar stälda sneit mot var- 
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ader o int i rad. Hun ska allti köras me förn föri hun; 

a e hanntag he, ti styr un me. Tinnana i henar e int 

raka, utan krokoga o flata i nide rändan, så änn dom mest 

liknar en gräfto. Tom sir ut ɷngifär som ja’ ha 

rita ut dom: (fig. 46). A ska vis, hur tinnan 

sir ut framifrån, bara heten 

rund blade ner sku va 

oppkrökt; B visar åter tinnan från sidon. Än spadana på 

tinnana ska va vända framåt på harvon kan ful bigripas he. 

Björnharvon nytjas mest ti kör i kåklander me hun 

o ti myld me. Hanntage e int rakt he int, som e sir ut 

på ritningen int, utan kröker oppåt, änn e ska va vilit ti 

hald i. Harvon sir täfför ut från sidon såtenn: (fig. 47). 

Tinnana e åv järn o tilome stålsätta i bladuddana. Sjölva 

harvramen pa gäras åv bjärk han. Tugun e åv järn; men 

hanntage kan va åv va slags träd som helst he. 

Fältn helder vältn e nästan dölik ti et årträd han. 

Han e å gjórd åv samaslags bitar, bara än slåen int e bara et 

bräd som i årträde int, utan e tjock neri jämt åv stockin. 

O så har vältn et styck tel, som e åv järnplåt o som 

kallas ti vindo. 

Vindon ska va ti stjölp kull vältskivon hun o burjas 

tär bildn, som int riktit sir ut som årträsbildana int, slutar 

oppi. Vältbildn kröker opp me vinster hörne, så än kantn 

på hed visar rätt opp i luften. Tär sätis vindon fast san 

me eina ändan i bildhörne o vindar mótsólsvägin okring, 

så än bakändan int star rätt opp meir int utan syder ɷn- 

gifär i sneid vinkil (45°) utåt. Vindon e, me alt, väl alns 

lang. För ti hald stånd på un e där två järnstettor fast- 

neita i un i bakändan, o tom åter gar me annar ändan 

hun eina fast i visn o hun arun i kvistn. Han bildkantn, 
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som e oppviki, ska va duktit vass han, så än’n skär löst 

vältskivona. Vältn för int mulden som årträde åt båda 

sidor int utan skär un i en skivo o stjölper e alt åt höger 

sidon om se. Fältn köris bara me ein häst, jussom et 

vanlit årträd. Ti rit ut’n na skelt bihövs ful int, tå ja ha 

biskrivi’n så nóga; o på en ritning sku int’n helder myky 

kuna skili’n från et årträd. Vältn ha äntå komi något ur 

móde nu, tå dom ha burja kör så myky me parvältar. 

Muldföis nytjas int e just numeir int, tå dom kör meir 

me vältana; men förr, tå dom bara körd o ård me årträde, 

så va föisn „som arun handen“. För årträde dró mulden 

messe ti åkerreinana he, o tå måtta’n kör mulden opp på 

stycke tibak me föisn; men tå’n vältar, så kan’n me fältn stjölp 

mulden oppåt stycke, bara’n buri mitti stycke me första fore. 

Muldföisn sir ut, helder rätare såg ut, ɷngifär som 

ritningen visar jenn: (fig. 48). A tå’n sir’n oppifrån o B 

från sidon. a e lådon, b 

e skóningen me hórnena, 

o c e hanntage. Lådon e 

gjórd åv bräder, som e 

starkt ihópspika me jär- 

ningar på hörnena o järn- 

skåldor langsåt heila botn, 

tri styckna ända från bak- 

gaveln, ein ti var spitts 

på skóningen. Skóningen 

e åter åv järnplåt, som e viki yver heila framkantn; botn- 

skåldona e fastneita i skóningen o gär me ändana sin 

tomten tri spittso hórnena där syns. Hanntage e gjórt åv 

en passlit krokoväxt kvist. 

Muldföisn har ti tugu en lang stark togstroff, helder 

å en fin kettingsstomp, som gar me bokten langt framför 

föisnäsan o e fastsätt nära bakändan i två järnringar på 

sidona. He e täfför än int kar’n, som kör, sku va gó före 

ti stjölp mulden ur föisn tå’n e full; men nu gar e så bi- 

händot ti släpp åv hanntage bara, så drar hästn kull’n sjölv. 
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Rullslada ska va ti slada slätt me han, tå e e sått 

höi, så än int steinar o kókor o torvor får ligg o stick 

opp ur jórden, ti óväss bort lian i, tå’n san nan gang 

ska slå höje tan. O så nytjas å rullsladan ti slada sunder 

kókor me, tå åkern e myky torr o kókoger. 

Rullsladan e ihópsätt åv 

en rullstock o en ställning me 

sitarbräd på. Heila rullsladan 

tar se ut som ritningen min, 

som ja’ ska gära jenn: (fig. 49). 

A visar, hurn sir ut från sidon 

o B lite sneit oppifrån; a e 

meidana, b slåana, c rullan hel- 

der rullstockin, d tuguna, e sitts- 

ställningen, f situbräde, g rull- 

axuln o h slåtappana. Heila 

sladan e gjórd åv tall helder 

grän. Meidana gäris åv plan- 

kor, som vändis på kant, slåana åv gróva bräder och sitts- 

ställningen åv bräder o situbräde me. Rullan e åv en 

gróver stockända, som mott va gjórd lika gróv yveralt, 

om sladan ska ga rättframm, tå’n kör me’n. Rullaxulana 

pa va åv järn, men sombliga pa bara ha dom åv sama 

träd som rullan å. Tuguna e vridi åv vanliga vidjor tom. 

Rullharvon e gjórd prisiss på sama sätt som rull- 

sladan, bara änn där i henar e tinnar inbora o inslaiji i 

rullan. Tinnana pa mest va åv träd, einbusk, men nu 

kan’n få si na’n, som har åv järn å. 

Rullharvon nytjas ti harv sunder torvor o kókor me, 

tå jórden e våt, o ti spröit opp jórden lösare me. 

 

III. Åkerbruksreidskap. 

Ader åkerbruksreidskap, utom tomm, som ska va ti kör 

me, e: dikisskólo, reinskólo, reinräffso, spada, kåko, rein- 

gräfto, pärungräfto, kókklobbo, järnstang, steinbrot, dyng- 

greipar, breidargreipar o fleir ader. 
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Dikisskólon ska va ti moka ur dikena mulden me 

hun. För tå e ärjis o harvas o sladas, så far e allti muld 

i dom, som mott mokas o rensas tan. He e annars kvinn- 

folksarbit he ti skota diker o reinar. Bå dikisskólon o 

reinskólon kallas å ti dikisskutun o reinskutun. 

Dikisskólon ska va rund undi botn hun o myky krokot 

skaft på. Hun sir ut ɷngifär såtenn: (fig. 50). A hur un 

sir ut oppifrån o B från sidon. Sjölva 

skólon e urgröift me, änn e ska haldas 

muld i un. Skafte e oftast gjórt åv 

skelt träd he o fastspika i skólblade. 

O så e där et hol i ändan på skafte,

ti häng opp un på, tå int un nytjas. Han utbreid skaft- ändan me 

hole i kallas ti hanntage. 

Reinskólon ska va ti skota reinar me hun o e alldeilis 

flater. Skafte e i henar gjórt åv sama träd o bihöver inga 

va krokot helder krök opp alls. Hun 

sir ut såtenn hun: (fig. 51). A sidd opp- 

ifrån o B från sidon. Na kanter e där 

inga på un alls, utan hun e riktit flat. 

Reinskólon o dikisskólon me pa båda va gjórda bara 

åv grän. Talln blir så fórt bulin, så än han doger int. 

Reinräffson ska va ti sama som reinskutun. För 

ibland e e så myky vatn i dikena, än int’n kann sta i dike 

o skota åv reinen int, o tå kan’n iställe sta på stycke 

helder å på reinen o räffs 

opp mulden. Reinräffson har 

nó skaft o tjäl som en arun 

räffso, men tom e myky kor- 

tare o starkare, o san e inga 

tjäle krokot, o tel e inga 

tinnana alls dölika ti en arun 

räffsos, utan tom e flata o breida. Reinräffson sir ut så- 

tenn: (fig. 52). A visar, hur räffson sir ut från ändan o 

tjäle från sidon. B visar åter, hur räffson sir ut från sidon 

o tjäle från ändan; a e tjäle, b e tinnana o c e skafte. I 
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reinräffson pa tjäle va åv bjärk, tinnana åv einbusk o 

skafte åv grän. 

Spada. Hur spadan e gjórd o sir ut veit nó all, tå’n 

jär äntå sir ut ɷngifär som all ader ställ; men ja’ ska äntå 

rit utn, änn ja’ får sakt va vart o eit ställ har för namm på’n. 

A visar (fig. 53) spadan 

framifrån o B från sidon 

helder kantn. C e sjölva 

spadan, som e av järn, o 

D e skafte, som pa gäras 

åv asp helder bjärk. På 

spadan kallas a ti bite, b 

ti örona o c ti klykon. På 

skafte åter kallas d ti blade, e ti skafte, f ti hanntage, g ti 

hänghole o h ti knolln. Spadana pa dom inga gära sjölv 

int, bara skaftena. Mang pa tilome köp spadaskaftämnena 

åttse från Åbo torge, för he änn dom int har så hev bjärk 

helder aspskog sjölv. För asp har int mang o int just 

stóra bjärkar helder. 

Kåko. Toko har int all bönder helder. För ska dom 

ha na kåka, så leiger dom tärttel kåkargubbar, o tom har 

allti kåko sjölv. Bara en mindere slags kåko har dom 

nó, som kallas ti reinkåko o som nytjas ti ta bort reinar 

me. Hun e annars tidåt lika 

skapa som en riktin kåko, men 

e int sätt på skafte på sama sätt 

som hun arun int utan „sir 

mindere undi se“ som henar. 

På ritningen min jenn (fig. 

54), tär kåkona syns från sidon, 

kan nó skillnan på lutningen synas: A e en reinkåko o 

B en rikti kåko. 

Kåkona e fästa på skafte så, änn där e en ring om 

skafte o kåkflådron (d) jusst nära läggin (c) o san en skru- 

nagel me mutter ginum floderstjärtn o skafte. På kåkon 

kallas a ti blade, b ti bite, c ti läggin, d ti flodron, e ti 
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skaftknolln. Kåkon nytjas ti kåk (hacka) opp ny jórd me 

o reinkåkon helder reingräfton ti „ta reinar“ me, tå’n ha 

grävi o ibland å ti hack torvor me. 

Gräfton helder pärungräfton e myky mindere hun 

o har rakt skaft. Annars har å pärungräftona mang ólika 

skaplóner. Nager gräftblad, utrita jenn breividär, visar 

hudaga dom kan va: (fig. 55). 

Tom som har han skaplón som 

A o B pa kallas ti pickor tom; 

tomader, C o D, har inga na 

särskelt namm tom helder. All 

tom utrita gräftona har holer 

helder flodror ti stick skafte i, 

men nu pa gräftona ibland ha 

toko flodror som kåkona å, 

som sätis fast me skrumutter o 

ring. Från sidon 

sidd o lagd på 

skafte tar se en 

pärungräfto ut så- 

tenn: (fig. 56). 

Länger skaft sku 

där ha bóda va 

äntå, för skafte pa va okring halvfamms långt o gräfton 

bara kvarters lang. Na särskelda namm, som int reidan 

e nämda, e där inga på gräfton int. 

Pärungräftona nytjas ti ta opp pärun me o ti hack 

torvor me, o så har dom dom ti rör i bruklårn me, tå 

dom gär bruk. Kvinnfolke pa tessutom ha dom ti hack 

reinar me, tå tomm ska gära e, fast e e karaarbit he, för 

tom ork int nyty reingräfton tom int. 

Kókklobbo. Om sombrana, tå e e myky tort tå millan- 

vägin ärrjis, vill e ibland bli — tär som e leidro jórd — 

stóra skarpa kókor, som int gar sunder åv varken harvo 

helder slada: tå mott’n nyty kókklobbon. Hun sir ut så- 
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tenn hun: (fig. 57). A från sidon o B framifrån. Hun 

har inga fleir deilar som klobbhu o skafte. Hu e gjórt 

åv naga skarft tɷngt träd, tokosom äpelträd helder bjärk- 

masul, o skafte, åv grän, e trätt 

ginum et hol mitt i hu o fast- 

kila på arun sidon. 

Järnstangen (fig. 58) ska 

meir va ti stöit stavrar me hun, 

tå’n gärdar, som ti åkerbruke, 

men hun pa nytjas i åkern å, ti bryt opp mindere 

steinar me. Hun e förresten gjórd åv järn hun 

heil o haldi så lang un e; a kallas ti ringin, b ti 

sjölva stangen, c ti klunsn o d ti spittsn helder 

uddan. I ringin o stangen halder han, som nytjar 

un, o hugger så hol me un i jórden åt stavurn, 

helder å ti na anna. 

Steinbrot mott e va ti bryt opp stóra steinar 

me i åkern. He e nu för resten int na konst- 

marot gjórt he int. För he e bara en langer stang, o gróv 

me mott un va, om un ska stopp, som just väl ein kar 

orkar hanter. Brote e väst flatt i eina ändan, så änn e gar 

ti stick undi stein. Så sätis e 

„vågkatt“ undi brote, så nära 

stein som möjlit, o tyngis 

på brotes annar ända; så nu 

rår’n en par man me bra 

stóran stein nó. Brote, tå’n bryter, sir ut såtenn: (fig. 59); 

a e brote, b vågkattn o c en stein. 

Dynggreip. Förr så haddist e bara trädynggreipar, 

bå ti mokargreipar o ti breidargreipar me; men nu ha 

dom mest burja nyty järngreipar nu o tycker tomm e bäter, 

som dom å e, fast dom e dyrare. Mang kan’n nó få si, 

som mokar sin dyngjo me trägreipen änn å äntå. En trä- 

greip, som ska va ti moka me, sir ut såtenn hun: (fig. 60). 

A visar un från sidon o B framifrån. På skafte har vart 

o eit ställ sama namm som på spadan, men san kallas a 
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ti tinnana, b ti skóningana, c ti uddana o d ti slåana; alt 

hed tån talar om fleir: tå’n meinar bara ein åv var, säger’n 

tinna, skóning, udda o slå. Greipen e gjórd åv bjärk alt 

anna, bara slåana pa ibland va åv grän. Skóningana e 

gjórda åv järn tom, me flodror i yver ändan, som gar ti 

träd på tinnana. 

 
Järngreipen sir ut, som all nó kan vita, såtenn hun: 

(fig. 61). Lite för gróva lär ja’ nu ful ha rita tinnana äntå 

på un; a e skafte, som e åv träd, b e flodron, o i henar 

e skafte trätt o fastspika, c e tinnana, som å pa kallas ti 

skalmana bå på järn- o trägreipen. Tinnanas nidersta 

spittsar kallas ti uddana. 

Dynggreipen — såväl järn- som trä- — nytjas ti „lägg 

ihóp fögårdn“ me o ti moka dyngjo på slädan me, tå’n 

kör ut dyngjon på åkern. Järngreipen pa tessutom bi- 

gagnas i stalle, iställe för vippgrein, ti öis halm ur blöitis- 

kare me åt hästana, tär dom nytjar blöitiskar. 

Breidargreipen nytjas ti breid ut dynglassena me hun 

på åkern o e gjórd åv träd, grän helder bjärk, heil o 

haldi så stór un e, o he åv eit träd tel äntå. Na järnskodd 

pa un inga va helder, för he bihövs inga, tå dynglassena 

vanligen e lösa. Hun e annars skapa såtenn: (bild 62). 

A visar un från sidon o B från framsidon. På skafte har 

vart o eit sina vanliga namm; a kallas åter ti greipskallmana 

o b ti skalmuddana. 
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IV. Ader utarbisreidskap. 

He finns mang ader utarbisreidskap änn’, som int 

prisiss nytjas tå’n gräver i mulden men äntå tå’n arbitar 

me toko, som hör ti åkern helder ängen helder skogin 

helder na anna bónarbit utvider. Toko arbiskapinor e nu: 

lian, räffson, liärve, slippon, slippsinderhórne, höigreipen, 

ryssar, slagun, lóräffson, lókvastn, bospoikin, kastskólon, 

svipon, kastmasin’n, dryfton, rihle, skärun, lövhugge, säss- 

vackan, grändrisyxen o yxen. Kanski e nó fins fleir ader 

tel, men ja’ ska nu biskriv tess först, som ja’ komber ihåg. 

Ti buri me har vi tå lian me ärve sitt. 

Hur lian sir ut bihöver ja’ nu ful knaft säj, 

för han köpis vanligen han från stan; men 

ja mott nu rit ut’n äntå, änn ja får sakt va 

e kallas tel var deil på’n. Na skild slags 

lia bigagnas e just int; förr sku e nó va 

bara toko, som kallas ti svenska liar; men 

nu ha e burja finnas åv så mang sorter nu, 

o all vill nu försök, hoko som bäst e, o täfför kan’n å få 

si slättarena ha liar åv mang ólika skaplóner. Om nu en 

lia sir ut såtenn (fig. 63), så kallas a , som ska va ti slå inåt 

 
ärve, ti nabbin, b kallas ti låre, c ti krókin, d ti läggin o 

e ti uddan; f, c, e kallas ti bite o g, g ti bakande. Lian 

nytjas bå ti slå höi me o ti skära halm me. 

Så har vi liärve me va som hör ti hed. He e gjórt 

åv grän he, än e ska va lätt; men knappana i e mott va 
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åv einbusk tom änn dom ska va starka. Ritningen min 

(fig. 64) visar, hur liärve sir ut: A från eina sidon o B 

från hun arun. A visar yversidon, så som’n halder i e tå’n 

slår, o B hun sidon som e vänt ti framåt — ja’ meinar 

från kroppin — tå’n slår. 

Liärvena sir annars ut nogot dölika, mest somm dom 

sku va „smälta i ein form“, men granlåtn (a) på dom pa 

va ólika gjórd han i ändan; alt hur spitsfyndo som var 

o ein ha vari ti kuna skära ut åttse; a kallas annars ti 

yverändan o b ti niderändan; c e knappana o d nabbhole, 

som ska va på undi sidon o int syns på ritningen helder. 

Millan knappana ska e jämt va så langt som han karn e 

breid millan härdona, som ska slå me e. 

Knappan sir annars ut såtenn: (fig. 65). 

a e hanntage, b läggin, c tappin, som gar 

ginum ärve o d pinnana, som e föri slaji 

på arun sidon. Ti slåarärv så ska ärve 

va lite längere från niderknappan ti nider- 

ändan som millan knappana; men ti skärarärv mott e va 

lite kortare. 

Så har vi änn’ spannringin helder litågon o kilana, 

som all ska v a ti säta fast lian på ärve me. Spannringin 

e en flater järnring he, som e halvrund på eina sidon o 

flat på hun arun, så än’n mest liknar en halver 

ämbarsbotn. Han sir annars ut såtenn: (fig. 66). 

Hun flat sidon vändis mot lilåre o hun rund 

blir tå på yversidon på ärve, tär kilana ska sätas 

millan: ein halvrunder 

kila i bokten o ein 

flater, som slåis millan 

ärve o rund kilan. 

Heila lian me ärve 

sir ut såtenn (fig. 67), 

tå’n e lagt på ärve. Tå vinkiln millan lian o ärve e litn, 

så säjs lian „vara ihóp“ helder „si myky undi se“; tå 

vinkiln e större åter, så säis lian „va ypy“. Änn e e 
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tyngere ti slå tå lian e meir ypy e säkert he, men he ändar 

meir tå å. Lian e varken ypy helder ihóp, tå e e lika 

langt från ärves yverända ti lilåre o ti uddan. 

Slippon ska åter va ti väss lian me hun o sir ut så- 

tenn: (fig. 68). Slippon kan va gjórd åv va träslag som 

hälst, men na skarft trä pa dom mest ha äntå, tokosom 

eik — han som har — helder bjärk. A visar un på bildn 

från flatsidon o B från kantn. Blade (a) e skuri ristor i 

me knivsuddan, så än slippsindre, som breidis på slippon, 

ska haldas tär. Sindre gäris annars åv osalta smör o pulvre 

åv naun gamul sändo, som malas sunder ti pulver. Pulvre 

o smöre blandas ihóp lagum tjockt, så änn e e som en 

annar salva; b e skafte o c snöre, som slippon hängis opp 

på, tå int un nytjas. Tå karn slår så halder’n i slippon 

me tilika me i ärvknappan. Tå’n slippar åter, ställder’n 

lian ti sta me ärvyverändan i jórden o drar san vartanna 

tag på eina sidon o vartanna på arun sidon om libite. 

 
Slippsinderhórne e gjórt åv et oxhorn he, som tikiln 

e urslaji, så änn e ha blivi ihulut. Så pa han spittso ändan 

va åvsåga å et styck, o för storändan har dom et lok gjórt, 

som gar ti dra tel me snörer. Slippsinder- helder — som 

e å kallas — slippsmörihórne sir ɷngifär ut såtenn: (fig. 69); 

a e sjölva hórne, b loke o c snöre, som e fast me ändana 

i loke, helder rätare: e stucki ginum loke innifrån o knutar 

föri ovanpå loke. Tå snörbokten (c) utanpå hórne knytis 

tel, så kann int loke slipp ti fara åv, fast va sku vara. 

Sinderhórne ska — som e kann bigripas — va ti bära 

slippsmörjo messe i ti ängen he. 

Räffson, som ska va ti räffs höje me, e ihópsätt åv 

tjäle, skafte o tinnana hun. Heila räffson sir ur såtenn: 
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(fig. 70); a e tjäle, b skafte, o tinnana syns hunena åv på 

tjäle. Sjölva tjäle åter me tinnana i, tå’n sir e från sidon, 

sir ut såtenn he: (fig. 71). 

En tinna åter sir ut, tå’n e 

färdi ti slå inåt hole sitt i tjäle, 

såtenn han: (fig. 72); a e sjölva 

tinnan, b e halsn o c e hu. Tå 

tinnan e ginumslaji, tär’n ska va, så 

e hu heilt o haldit ginum ovanpå 

tjäle o stoppar mót än int tinnan 

slipper ti fall ur. 

Räffstjäle pa va gjórt åv na 

skarft seigt träd he, tokosom ask 

helder lön. Bjärk pa å äntå få doga, tå int’n bäter har. 

Skafte ska åter va åv na lätt träd tokosom al, grän helder 

asp. Tinnana åter mott va åv na seigt träd, o tom pa 

nästan allti gäras åv kalvbäribuskris (måbärsbuske). För 

he e nó träd som e seigt he, tå e e tort. 

Räffson nytjas ti breid ut höje jämt me tå e slåis o 

ti räffs e i breidor me o san å ti räffs ihóp e, tå e e tort, 

i hópar o ti lägg höje i häckin me tå e köris in. San 

nytjas å räffson ti räffs ängana reina me om vårana tå’n 

rydjar o ti mang ader räffsningar, som pa förikoma. 

Höigreipen e mest skapa som en arun järngreip hun, 

bara änn un e kleinare gjórd o har fleir tinnar. Hun nytjas 

ti öis höj me åt häckin, ti lägg såtoner me 

o ti öis höje åt lädun me, tå’n kör o häver 

in e. Hun pa nu mest köpas från stan färdi- 

gjórd, men nu lär dom pa gära toko ått se 

sjölv å sombliga. Hun sir annars ut såtenn 

(fig. 73), för han, som int ha sitt un; a e 

skafte, som e åv träd, b e flodron, c skal- 

mana o d tinnana. Flodron, som trädis på 

skafte, skalmana o tinnana e åv järn tom o 

siter all i eit styck. 

Ryssar pa’n mott gära ått se ibland ti tork höi på, tå 
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e e vått år o svårt ti tork. Havran på åkern pa änn oftare 

nytjas ryssar tel ti tork på. Ryssn e bara en famms langer 

stolpa, som int e just myky gróv helder, o som e två 

pinnar bora ginum, en halv aln från nider ändan, 

o väster spittso i båda ändar. Han sir ut såtenn: 

(fig. 74). Niderändan stöitis ner i jórden, så djuft 

än pinnana blir na kvarter ovanför jórden. San 

trädis höjfammana på yverändan alt ner ti pinnana 

o så myky där ryms opp ti yverändan. Så räffsas 

såtone slätt neråt oppifrån, så änn e slår vatne från 

se, o får så sta o torkas o blåsas ginum åv vädre 

san, tärt e blir tort. Toko, som har ryssar ti tork 

höi helder havra på, så mott ha mang. 

Slagu. Så komber vi ti tom grejena som 

bihövs i lóan tå’n ska trysk. Tär har vi först slagun. 

Slagun e ihóplaga åv vahln, klobbin, flodron o lädre o 

sir ut heil o haldi såtenn (fig. 75), 

tär a e klobbin, b vahln, c lädre, 

d flodron o e pinnan, som gar 

ginum klobbin o läderbokten. 

Slaguklobbin pa gäras åv bjärk 

han helder na anna skarft, tɷngt 

träd. Han e sex- helder åttkanto 

gjórd, men sombliga pa ha’n rund 

å. I han ändan, som e ti flodron 

åt, e bora et hol innåt’n o langs- 

åt’n från ändan i klobbin; i he hole stickis ändana åv 

lädre, som förut ha sömast ihóp, o en pinna (e) slåis ginum 

klobbin o läderbokten från sidon; så siter lädre fast i 

klobbin. Arun bokten åv lädre åter gar ginum floderhole; 

på he sätte e lädre åter fästa i flodron, som åter i sinn tur 

siter fast på he sätte i skafte, änn un gar lätt o ledit ti vrid 

okring skafte helder vahln, men int slipper därifrån. Lädre 

e annars gjórt av na starkt rómläder helder nan oxmiga. 

Vahln, som e gjórd åv grän, asp helder al, för ti va 

lät, sir ut såtenn (fig. 76), medan int flodron e på’n: a e 
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skafte, b halsn o c knolln. Kring halsn ska flodron ga, o 

knoln ska va där inni flodron me, ti stopp mót, än int 

flodron ska få skrinn åv halsn. 

 
Flodron gäris åv vid helder söli. He tais t å lagum 

gróft träd, lite grövere som vahln, o älgas bort hälften 

åv e på eina sidon. Tå sir e ut såtenn (fig. 77), me en 

urgröipning på hun flat sidon; för he e nu ytsidon, som 

e vänt neråt. Så huggis e renno i bå halvona — på bå 

sidor om urgröipningen — som passar 

åt vahlhalsn ti ligg i; såtenn ɷngifär 

(fig. 78) sir un ut från flat sidon. Så 

än, tå nu flodron böigis ihóp me flatsidon, så blir där 

et hol langsåt un, som vahlhalsn me knolln jämt ska pass 

i. Tom sätis in tom i hole, o flodron surras ihóp me 

bikatråd helder na anna starkt snör. Läderbokten mott äntå 

först va trätt på flodron, så änn un blir i urgröipningen hun, 

som nu blir som et hol i ändan på flodron; minders’n gär 

lädre bakett’: tå kann nó flodron va ihópsurra förut tå; för 

lädre kan tå stickas ginum floderhole me eina ändan föri. 

Lädre i slagun får int va varken för langt helder för 

kort utan mott va så lagum gjórt som möjlit; för äre för 

kort, så gar int klobbin ti slå kring skaplit, o äre för langt, 

så slår tryskarn se snart på sötknöln på armbogan. 

Lóräffson e gjórd prisiss som en höi- 

räffso hun alt anna, bara änn un har 

rumare me tinnar o lite kortare skaft; så 

än om henar e inga vidare ti säj som änn 

un nytjas ti räffs bos o småhalm o axar 

helder skilivippor me i lóan tå’n trysker. 

Lókvastn. Han e int bundi o skapa som 

en annar vanli sópkvast han int utan 

e flat, så än’n ska pass bra ti sóp axar o agnar me o än’n e 

passligare ti svipa opp axana ur rågin me. Han sir annars 
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ut såtenn (fig. 79), från flat helder breid sidon; från arun 

sidon helder kantn syns’n bara tunder; a kallas ti risstol- 

kana, b ti lommin, c e vidjona o d skatan. Lókvastn e bundi 

åv bjärkris o nytjas — som sagt — ti sóp ovanåv säden 

agnar o axar me, tå allti flatsidon vändis tel mot golve. 

Bospojkin e en tri- helder fyrskalma grein he, som 

bigagnas ti sänd opp bos me åppåt riparsona, tå’n säter 

i rian. Bospojkin e gjórt åv eit enda träd o kan täfför si 

lite olika ut, alt ett’ hur träde ha vari växt. I he 

närmast sir’n nu ut såtenn äntå: (fig. 80). a e 

skafte o b kallas ti skalmana. Bospojkin bigagnas 

som en greip, ti hugg skalmana in i halmin o 

få på he sätte halm lödo på’n, som san sändis 

me’n oppåt ritake. Tå bose e bundi ti bosbäm- 

bilar, bihövs e inga bospojki tå int utan kan sändas me 

händrena. 

Kastarskólon. Förr medan e inga fannist kastmasiner, 

så nytjast e kastskólo; men nu ha dom burja få ått se 

masiner nu, ti gära säden rein me, nästan yverallt; men 

na’n tär o jär äre nó änn äntå, 

som kastar sin säd me skólo bara. 

Kastarskólon sir ut såtenn: (fig. 81). 

A visar un oppifrån o B från sidon. 

Kastskólon pa mest va gjórt åv 

al, för ti va bå hård o lät. Hun 

nytjas på he sätte än kastarn siter 

på en pall vär sädhópin, tar säd 

på skólon o kastar e i arun väggen. 

Säden som tå e tyngst far längst 

bort; framkaste orkar ɷngifär på halva vägin o blir såleis 

mitt på lógolve; men agnana, som e läta, komber se inga 

ställ, bara blir i en hóp just nära ti kastarn; a kallas ti 

sidona, b ti botn, c ti gaveln, d ti skafte o e ti kantn. 

Botn o sidona e myky tunn gjórda tom, så än skólon 

ska ga lätt in i säden. Kastskólon e int meir som, me 

skaft o alt, två kvarters lang o kvarters breid; höjden pa 

va na två tum vär gaveln. 

  



 

172 Folkloristiska och etnografiska studier II. 

 

Svipon helder bläkton, som un å pa kallas, e gjórd 

åv näver hun, som e fastsöma vider en greino ram, o 

nytjas ti bläkt helder svipa agnana ur rågin me tå’n kastar. 

Bläkton sir ut såtenn: (fig. 82); a kallas ti skafte, b ti 

greinskalmana o c e nävre. Nävre e fastsöma vider grein- 

skalmana, så än stingana syns utanpå. 

Svipon e int större som ɷngifär halvalns breid neri 

o lika hög utom skafte. Tå kastarn kastar, så mott’n alt 

lite millan stig opp o ga o svipa säden 

rein åter från damb o agnar, förän 

där komber förmyky säd ovanpå dom. 

Han gar tå o bläktar ovan för säd- 

hópin me un, så än agnana åv vädre 

flyger därifrån. Ti skafte o greinen 

kan e va va träd som helst: nan vid- 

helder bjärk- helder einbusksprota, alt 

va’n nu hittar, bara e e vilit tile. 

Dryfton iss ja int biskriv hun; för hun köpis från 

torge, o all veit nó hur un sir ut. 

Tom arbiskapinona, som ja’ reidan hadd räkna opp, 

men int fick ti rymas i förra boken1) om, e: rihle, kast- 

masin’n, skärun, lövhugge, sässvackan, grändrisyxen o yxen. 

Yxar finns e förrästen åv fleira sorter: he finns smalbitayx 

o breidbitayx, flankaryx o bilo. 

Rihle gäris åv et aspbräd he, som hyvlas riktit tunt 

o böigis san åvlangtrund som en vacka. Så sätis där et 

hanntag i var ända; tom böjgis åv einbusk tom åter o 

surras san fast i ändana ginum holer i rihländana me 

vidjor helder smala róttågor. Botn i rihle gäris åter åv 

fin ståltråd — nu kan he hända änn e ful bara e järntråd, 

men han kallas nu ti ståltråd äntå. Trådana flätas inn i 

varader som varpin o väftn i en väv, men myky rumare. 

Ståltråsändana fästas åter fast i rihlkantn. 

Rihle sir ut ɷngifär såtenn: (fig. 83). A visar e opp- 

  
1) D. v. s. originalmanuskriptets andra häfte. — Utg:s anm. 
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ifrån, B från sidon o C från ändan; a kallas ti rihlkantn, 

b e botn o c hanntagena, som förrästen har mang namm: 

sombliga pa kall 

dom ti hantager, 

sombliga ti öror, 

ader ti fatander, ader 

åter ti gripander o 

åter ader ti broman- 

der; mest kallas dom 

äntå på rihle ti öror 

o hanntag. 

Rihle nytjas ti skaka säden ur axana o skilivippona 

me, tå’n skel i lóan, ɷngifär ti sama som dryfton. Numeir 

bihövs e just int skelt rihl helder, somm dom har kast- 

masiner me rihler i me. 

Kastmasin. Toko ha dom nu på seinare årena burja 

gära riktit en ny sort, som dom ful ha fått se mall tel na ader 

ställ ifrån, kan ja’ första; men toko dom hadd förr, o som 

int så mang va kar ti få se helder, ska ja’ tala om, som 

int bryr me så nóga om heten nymódo int. Tomm dom 

nu har e bara småa o läta ti hanter tom, men en tokon 

ja’ ska tala om, som dom hadd förr, va riktit ena ókåkliga 

årtakaner, som dom motta ha taljor åt i lótake, o hiss dom 

tid, medan dom trask 

o int bihövd dom. Men 

rein säd gjord dom nó, 

tomm å. 

Gambelslags kast- 

masin’, som ja’ tänker 

biskriv, såg ut utanpå 

hun sidon, som masin- 

värke va, såsomm ja’ jenn ha rita ut’n: (fig. 84). På arun 

sidon syndist ingunting anna tär som släta bräväggen o axul- 

tappana. Lite va där fins innanföri ha ja’ lodast prick ut 

utanpå. Vill’n si’n lite från ändan me, o ovanifrån, så sku’n 

ta se ɷngifär som han annar bildn jenn nidanföri: (fig. 85). 
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Så blir e frågan om va alt kallas på’n helder: he e 

framändan he, som e ti vinsters på papre, o he anna e 

stjärtn helder bakändan; a kallas ti bläktrume helder rundiln, 

b e en bläkto, som e innanföri i rundiln o int sku bód 

synas utanpå helder, fast ja’ ha pricka o draji ut dom 

äntå; c e bläktaxuln, d 

e trällaxun, me snör- 

trisson utanpå masin’ 

o trälln (e) innanföri 

i hóan ( f ), g e tann- 

julena: he stór- på 

veivaxuln (r) o he lill- 

fästa på bläktaxuln 

(c); h e veiven me sit 

hanntag; i e millan- 

botn, o k opp i millanbotn kallas ti stämbräde; l e fram- 

fótn o m bakfótn; n e åter bakgaveln, som lutar sneit 

utåt. Tär ó e undi masin’ komber framkaste, tå’n masinar; 

vär p komber rågin helder säden ut o när q komber agnana, 

som e läta o flyger yver bakgaveln. Tislut e där snöre 

änn’, som gar me bokten kring trällaxuln o veivaxuln. 

Tå e masinas, ska e va tri persóner: ein ti vrid o ein 

ti öis i o ein ti plock steinar o spolkar ur rågin, för tom 

e så tɷnga tom, änn dom föl me rågin. Tå nu masinveiven 

vridis på mesólsvägin, så mott stórtannhjule, som siter fast 

i veivaxuln, ga mesóls me; men somm e nu hugger me 

tändrena sinn i lilltannhjules tänder, så komber lilltann- 

hjule ti ga mótsóls o bläktona me, som siter i sama axul. 

Trällaxuln me trälln åter, som vridis okring åv snöre, som 

gar kring trissona fästa, hun eina i trällaxuln o hun arun 

i veivaxuln, mott ga mesóls me jussom veivaxuln. 

Tå e nu vridis, så öisis säden me agnar o alt i hóan. 

Trälln e så skapa än’n e rund, men så e där djupa rennor 

langsåt’n, o millan rennona e ryggar. Ryggana drar tå, 

helder rennona släpper — alt hurn vill — messe säden 

vart ett’ som trälln gar okring. Säden me agnar, fram- 
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kast o alt falder tå på millanbotn, som syder sneit ner ti 

golve när framgaveln, o buri rinn ner langsåt honom. Men 

så möter e bläktona, som dansar okring mótsólsvägin 

just langsme, helder rätare ovanför, millanbotn. Bläktona 

bläktar väder, som blåser mót säden oppåt millanbotn, o 

agnana, som e läta, flyger nu me vädre oppåt millanbotn 

o ända yver bakgaveln, tär dom san falder ner bakom 

masin’, vär q. Frammkaste, som bistår åv läta sädkorn o 

halmstobbar, föl o me vädre; men som e e lite tyngere 

he som va agnana e, så falder e ner reidan bakom millan- 

botn he, helder millan honom o bakgaveln. Säden åter, 

som e tɷng, känder inga åv vädre hun, utan rinder ner 

förbi bläktona langsåt millanbotn o komber ut i masin’s 

framändan, vär p. 

Vill e föli rein säd me i frammkaste, så skjutis stämm- 

bräde (k) högere opp, så än millanbotn på he sätte blir 

längere. Komber e åter frammkast me säden ner, så skjutis 

stämmbräde neråt, så än millanbotn 

blir kortare. Annars birór e ju å på, 

om’n drar hårdare helder saktare 

okring på veiven. 

Bläktona sir annars ut såtenn: 

(fig. 86); a e sjölva bläkton helder 

bläktbräde, b e bläktarmana, c axuln, 

d axultappana o e lill-tannhjule. Tär e nu bara 

två bläktor utrita, men tär ska va sex helder åtta. 

Trälln åter sir ut såtenn: (fig. 87). A visar’n 

från sidon o B från ändan, fast’n nu just int e så 

väl rita int; men he kan nu ful få dogs ti hetivara, 

tänker ja’. 

Na ader trollkonster e där int i kastmasi’n, 

som kundu bihöv ritas ut int. 

Va ja’ ännu kan bihöv säj e än heila masi’n e gjórd 

åv tall- helder gränbräder, bara axulana, som ska va starka, 

åv bjärk. Tannhjulena, veiven och axultappana e åter 

åv järn. 
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Vippmasi’n. En annar masin, som nytjas i lóan om 

vintern, ti skära vippor åt hästana o döido åt kónana me, 

e vippmasin, som ja’ alldeilis ha glömt bort ti nämm om. 

He finns annars fleira sorter åv tomm å; men ja’ ska nu 

bara nämm om en par — å rit ut dom me — som mest 

nytjas. 

Han slags vippmasin, som nu mest nytjas, sir ut så- 

tenn han: (fig. 88). A visar’n från sidon o B framifrån; 

a heiter yverträde, 

b stolpana, som e 

fyra, c ramen, som 

e åv två stolpar me 

d tvärträdena oppi 

o neri; e e hann- 

tage, f knivin hel- 

der vippknivin, 

som e fastskrua me 

en skru i var ända på var sido i ramen; g e bakbeinena 

o l framfótn, h kallas heil o haldi ti hóan, i e hósidon o 

k hóbotn; o heila smörjon kallas ti vippbänkin. 

Ramtvärträdena e breidare som va ramin e tjock, så 

än ändana åv tomm stoppar mot stolpana, än int ramin 

slipper tan utan mott haldas stadit millan stolpana. Bi- 

hövs ramin tan, för ti få väst knivin, tå’n blir óvass, så 

lyftas yverträde tan åv stolpana, så gar dom nó ypy så 

myky än’n komber ut; helder å gar ti skjut tan yver vägin. 

Än bite e neråt o bakande oppåtvänt på knivin, bihöver 

ja’ ful knappast nämm om. 

Tå e ska „skäras vippor“, så „matas“ halmin i hóan. 

Skärar’n tar me höger handen i hanntage o lyftar opp 

ramin me knivin; me vinsterhanden, som’n halder ovanpå 

halmin i hóan, skjuter’n halmin tiframm, medan knivin e 

opplyfta. Så, tå halmin e framskuti, trycker’n ner ramin 

me knivin, som nu — om’n e vass — skär åv halmin. 

Men he gar myky fórdare för skärarn he som för meg 

ti tala omm e. 
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Vippbänkin e gjórd åv tall helder grän altihóp, bara 

hanntage pa va åv bjärk helder einbusk o knivin å stål 

o järn. Ti kniv pa dom bara hugg åv ått se åv nan 

gamal utliva lia, som ha blivi kasera. 

Tokoslags vippmasin ha dom int så mang år förstaji 

se på helder, utan nytja förr en annar sort, me en för- 

skräcklit stóran 

kniv i. En tokon 

vippmasin hel- 

der vippbänk såg 

ut såtenn: (fig. 

89). A visar’n 

från sidon o B 

från framändan. 

På tesn slags vippbänk har e mest sama namm som 

på han annar; a e vipphóan, b hósidona o c hóbotn; d e 

beinena (fram- o bak-), e kallas ti stolpan, f e knivstangen 

o g trampon; h e knivin me i öga o j hanntage. Bräde, 

som knivstanges bakända gar ginum, har inga na särskelt 

namm. I knivstangsändan e en järnbult, som först gar ginum 

knivöga o har et hu, som stoppar för knivin, än’n halls på. 

Tå skärar’n skär, så drar’n opp knivin ovanför hóan 

o sticker tå fram halmin, o så trampar’n o trycker ner 

knivin ginum halmin. 

Vippknivin har int na ställ alls, som sku kallas ti 

udda, som e e på ader knivar; men bit (a) o bakand (b) 

har’n nó. Han e annars skapa 

såtenn: (fig. 90); o e ɷngifär fem 

kvarters lang o kvarters breid, 

c e öga o d hanntage, som e åv 

träd. Sjölva knivin e av järn i 

bakande o stålsätt i bite. Na 

barnarbit e int e int ti skära vippor me en tokon kniv. 

Skäru. Skärun e åv järn o stål hun me träskaft o 

nytjast förr i världn ti skära halm me på åkern; men nu 

ha dom skuri me liar nu i langa tider reidan, o skärun 
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nytjas int meir nu ti skära anna som tokoten småsaker 

me: tokosom pärunstånder, nählor o ti „ta kuming“ me 

o ta opp ärtris o anna toko småskärningar. 

Skärun sir annars ut såtenn: (fig. 91); a kallas ti uddan, 

b e bakande o c bite; d e skafte o e e skaftknolln, som 

pa va ryslit granngjórder; f e 

nabbin, som e inslaji åt skafte o 

via på arun sidon; g e tangan, o 

ginum honom o skafte e slaji två 

neitnaglar (h). På he sätte siter 

skärun vider skafte. Ti skära röi 

me nytjas skäruna kanski som 

mest. 

Lövhugge, som å e åv stål me träskaft, nytjas ti bryt 

löv me o ti bysky (hugga enbuskar) o ta vidjor o bander 

(till gärdesgårdar) me. He finns nu lite olika slag åv tom. 

Tom större, som har flodror, sir ut såtenn tom (fig. 92), 

tå dom e utan skaft. Skafte, som sir ut 

som et yxskaft, bara änn e e lite kortare, 

e väst vast o instukki i flodron (a) o fast- 

spika me tri spikar: ginum floderkantn 

två, o han tridi ginum stjärtn (b), c kallas 

ti läggin helder halsn, d e bite, e bakande 

o f uddan helder näbbin. 

Et mindere sors lövhugg, som int 

har flodro utan sätis på skafte på sama 

sätt som en lia sätis på ärve, kallas ti 

oppkvistar lövhugg; he täfför änn e bi- 

gagnas åv kvinnfolke ti kvist opp o ihóp 

lövkvistar me, som ha blivi nerhuggi ur 

trädrena åv karana me stór lövhuggena. 

He sir ut sateen he: (fig. 93). He har 

ingan näbb he bara udda (a); b e bite, c bakande, d låre 

o e nabbin, som slåis inn åt skafte. I lårbokten ( f ), tär 

skaftändan slutas, sätis en vanli spannring helder liring 

kring skafte o låre o kilas fast som på en lia. Heila löv- 
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hugge, me skaft o alt, sir ut såtenn: (fig. 94). Tettjenn e 

nu et floderlövhugg he, som e ju å kann synas. På skafte 

e inga särskelda namm, bara än han ändan, 

som e vänt oppåt, kallas ti knolln. Skaf- 

tena e allti gjórda åv bjärk tom, jussom 

yxskaftena å. Oftast pa e ta-as ti lövhugg- 

skaft na gamalt yxskaft, som h a brusti 

åv nära yxläggin; för he än e allti e något 

kortare skaft på lövhuggena som på yxen. 

Sässvackan sku nu ha bóda vari om- 

tala förr han o int jenn blanme yxar o 

lövhugger int; men tå ja glömd ti säj 

om’n på räta ställe, så e int e arun råd. 

Sässvackan e på sama sätt gjórd o bögd 

som rihle han (fig. 83), bara än’n e min- 

dere. Men he e nu sidona he, som e 

bögda åv aspbräd, myky tunt hyvla. Botn 

e gjórd åv grän han o e int helder särdeilis tjock avse. 

Bara eit enda hanntag e där o he int i ändan, utan mitt 

på eina sidon. Hanntage e bögt åv 

einbusk he o fastsurra i vacksidon 

me róttågor. Vackan sir annars ut 

såtenn: (fig. 95). A visarn oppifrån 

o B från sidon. Botn (a) e infälld 

me en haku innanför sidiskantena o 

san me en kant lämna utanpå tomm 

åter o fastsurra san ginum holer i 

kantn, me róttågor; b e sidona, c 

hanntage helder gripande o d e en 

järnkrók fastspika i arun sidon, mitt- 

mot hanntage. Järnkrókin ska va ti säta reimen bakomm, 

som såarn har kring nackan o bär vackan på. Sombliga 

pa inga ha järnkrók alls helder, bara lägg reimen runt- 

okring heila vackan o på he sätte bära’n i bokten. 

Grändrisyx. Toko nytjas e ti hack grändris me om 

vintern i fögårdn. Ein sort, som mest pa nytjas, sir ut 
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såtenn (fig. 96), me skaft o alt. På henar kallas a ti 

hamarn, b öga, som skafte slåis i, c skafte, d skaftknolln, e 

skaftändan me kilan, 

f läggin, g framhörne, 

h bite o i bakhörne. 

Yxen e annars — som 

bigriplit e — åv järn 

o stålsätt i bite; skafte 

pa va åv bjärk he, van- 

ligen na gamalt åvbrusti yxskaft, som blivi påväst, tå int 

e bihöver vara bara eit o ethalft kvarters langt. 

En arun sors grändrisyx, somm dom å myky pa ha, sir 

ut såtenn: (fig. 97). Som e syns, så e där varken hamar,

 
öga helder lägg på hun yxen int, bara, iställe för öga, två 

yglor — ein från var ända — som gar oppåt o som skafte, 

helder rätare en rund kapul ti skaft, e inträdd i. Sjölva 

yxen me yglona e natulitvis åv järn å stålsätt i bite. 

Ett tridi slag pa dom ännu ha, som myky liknar hun 

sista; hun sir ut såtenn hun (fig. 98). Tär e inga yglor

 
helder öga på henar ti träd skafte i, utan i ställe en tanga, 

som e slaji innåt skafte. En järnholk mott där va på skafte, 

än int e ska sprick: he e b he. I annar ändan e åter en 

pigg (a), som inga arun nytto gär som än’n får hugg 

yxen fast me piggin i väggen helder hackbänkin, medan’n 
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gar in äta helder annars vilas. Framhörne kallas d tel o 

c ti bakhörne som på en arun yx å. 

Hackbänk. Ti hack grändrise på ska e åter va hack- 

bänk. Han gäris så han, än’n tar ått se en två alns langer 

stock helder klabb, okring kvarters tjock ginum, o borar 

me en nagelbår fyra hol i’n, som bäi- 

nena vässis o slåis i. Beinena gäris 

bara åv vanliga vidaträder tom, o heila 

hackbänkin sir ut såtenn: (fig. 99). Tå’n 

hackar, haldis grändrise helder riskona i 

me vinsterhanden o sätis tvärsyver bänkin. Yxen haldis me 

bite langsåt bänkin helder sneit yvern, tå’n hackar åv riskona. 

Yxar finns e åv — som reidan blivi sagt — fleira 

sorter. Vanliga huggyxar e nu mest åv två sorter: smal- 

bitayx o breidbitayx. San finns e et slags smalbitayx tel, 

som kallas ti tälgyx, o en breidbita, som kallas ti flankaryx. 

Tessutom har vi bilyxen helder bilon. 

 
En vanli smalbita huggyx sir ut såtenn ɷngifär hun: 

(fig. 100). Vart ställ har prisiss sama namm som på gränd- 

risyxen, så än a e skafte, b skaftknolln , c öga , d hamarn, 

e skaftändan me kilan, f läggin, g bite, h bakhörne o i 

framhörne. Han deiln åv skafte, som e inni öga, kallas 

ti skaftvässningen. 

Tälgyxen sir ut såtenn hun (fig. 101) o har lite 

kortare skaft o e mindere o lätare sjölv å som hugg- 

yxen. Tälgyxen nytjas ti tälg opp värk me hun, tå’n ska 

gära na snikrerarbit; huggyxen, som e tyngere, nytjas ti 

hugg me hun åter. 
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Breidbitayxen nytjas å ti hugg me hun o sir ut så- 

tenn: (fig. 102). Nammena på vart ställ på henar e tom- 

sama som på ader yxar. 

 
Flankaryxen åter, som nytjas ti slå åv bakar me o ti 

flank åv stock me, sir ut såtenn hun: (fig. 103). Nammena 

på henars ólika ställ e å tomsama som på ader yxar. 

Breidbitayxen o flankaryxen trór ja’ mest sjömännena 

pa köp o hämt heim åt böndrena messe från Västerbotn 

helder norra Sverje hun: men smalbita yxana har dom 

ful heimsmedena ti gära. 

Bilon nytjas åter ti bil väggana släta me, tå dom ha 

timbra na hus. En tokon har nó var bón’ å o sombliga 

två. Hun sir annars ut såten hun: (fig. 104). På bilon 

 
har altanna sama namm som på yxen, bara he ja ha 

märka ut me a kallas ti bilbackana. A visar bilon från 

sidon o B framifrån. Backana mott va tär tom, än int 

bilarn ska bihöv slå fingrena åv se i väggen utan få hald 

bilskafte et stykke från väggen, tå’n bilar. 

Som e syns, så e bite avrunda från backana; he e 

för hed he åter, än bilon gär slätare vägg tå som va un 

annars sku gära. 

  



 Petterson: Lantmannaredskap i Nagu. 183 

 

Nu finns he nu en slags yx tel, som kallas ti ’beinyx’, 

men he e int naun skeld yx he int, som kallas så, utan 

naun gamul kilso, som inga anna doger tel meir som åt 

kvinnfolke ti hugg bein me. 

Så finns å ein, som kallas ti ’kopparyx’, men hun hör 

int ti bóngrejena hun helder; utan e en tokon, som kopp- 

kärngana pa ha ti hack me, tå dom koppar; så ja’ trór ja’ 

int iss rit ut en tokon jenn helder blanme karayxana. 

Ti hur mang ólika sorters arbit som yxana nytjas e 

rakt ómöjlit ti säj; he e me tom som órstäde säger: „En 

sjöman utan kniv o en bón utan yx e båda två ohjölfta“. 

He vill säj, änn dom int klarar se utan hokodeir. 

 

 

V. Brännarkapinor. 

Förr i världn medan böndrena sjölv fick bränn bränn- 

vin, så motta dom å ha lite skelda grejer ti hed, fast dom 

nu int jusst va så vidlyftiga. O som ja’ ha tänkt, än e 

ful kundu va rólit, ett’ än hundra år o för mang reidan 

nu, för na’n som veit hur stóra rustningar dom nu har 

på bränneriena, o masiner san, ti jämmför me, hur dom 

ha havi förr, så ska ja just biskriv dom jenn så gott ja’ 

kann o rit dom me allihóp. Men värst rädd e ja’ föri, 

änn ja’ ska åv mang bli körd ti ljugar; för änn e kund bli 

brännvin åv me så obitydliga grejor som tom dom hadd, 

trór ja int mang ska vila tró int, som int sjölv ha sitt e. 

Ja’ va’ nu just int så hev ja’ helder, tå dom sist brännd, 

änn ja’ sku koma ihåg o vita priciss hur brännande gick 

tel int; men så hev va ja’ nó äntå, än ja’ kund stjäla helder 

mjum me in åt brännhuse, ti få biti åv kvinnfolkes soker- 

snolpin, som dom hadd där allti, helder å ti stick skeiden 

undi sikutunnon o ha e ti dropp i un för ti få smaka, 

om e sku bli brännvin åv å. Klarardagar, tå brännvine 

blei färdit, slapp ja’ inga in tå int o int just mang ader 

helder. 
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Tom grejena dom hadd ti bränningen va nu: pannon 

me pannhattn, kyltunnon, pärunkvärnen, mäskkare o bland- 

kare o lite små kapinor tel. 

Brännvispannon. Toko fannist e åv två slag: mur- 

panno o lyftpanno. Tom större gårdanas bönder, som 

hadd meir ti bränn åv, bistó se murpanno, som kallast 

så täfför änn un va inmura i en mur breivider brännhus- 

spisn o me egin elsstad undi; men tom mindere gårdanas 

bön fick va nöjd me bara lyftpanno tom. Hun kallast 

så hun täfför änn un brändist helder kókast i i brännhus- 

elsstan bara o hängd på en vanli stóran träkråko. Om 

där va na skeld hatt ti tomm helder anna lock, har ja’ int 

reido på, för ja’ veit int riktit hur 

dom såg ut heila lyftpannona. 

Men murpannon komber ja’ nó 

bra ihåg hun; hun såg ut såtenn 

hun (fig. 105) utan hatt helder tratt, 

som’n å kallast åv sombliga. Säger 

ja’ nu tel, änn un va kuldro undi 

botn o gjórd heil o haldi åv kopar, 

så veit’n nästan hudan un va; a kallast ti pannmun helder 

mynningen, b ti fallsn, c va sidon o d pannbotn. Fallsn 

ska va tär, än int hattn sjɷnker för djuft han, tå’n sättist på.

Hattn såg mest ut 

på samma sätt, bara än’n 

va lite lägere han o hadd 

botn vänd oppåt, o så 

hadd’n två pipor tel, halv- 

fams langa, som gick ut 

från eina sidon på’n brei- 

vider varader. Han såg 

ut såtenn han: (fig. 106). 

Tär e åter a botn, b si- 

dona, c mynningen o d pipona. Än hattn va me åv kopar, 

bihöver ja’ ful int säj. 
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Tå pannon va ihópsätt, så såg un ut såtenn: (fig. 107). 

Tå hattn sättist på, så gjórdist e „panndeig“ åv mjöl o 

vatn o tjära, som rullast 

ti langa rullor o sättist 

kring skarven i fallsn, 

millan pannon o hattn, 

än e sku hald andtätt. 

Pannon va — som 

sakt — inmura i en mur 

hun o sat tär heila brän- 

nartidn. Var gang, som 

pannon blei tóm, så sku 

hattn åv o fyllas på han 

vägin. Hattpipona åter stackist in i kyltunnspipona, tå 

hattn va på pannon sätt. Ginom tomm for svale san, tå e 

kokast i pannon, å tå svåle kåm så langt som i kyltunns- 

pipona, som va kalda åv is, så blei e vått o burja rinn. 

Brännvispannon fick böndrena alder ha heim int 

längere som va brännartidn räkt. Tå han va slut, så kåm 

allti länsman o sätt sigill på un, o nager dagar bakett’ 

så sku dom föras ti klockstapulbóden, tär heila sóknes 

pannor fick ligg ti anna åres brännartidsburjand. 

Brännvispannshattn nytjast å ti skräm sk-tu ur barn, 

göutar o garpar me. För tå na’n böula i hattpipona, o 

he passa nó äldere göutar på me he, bara dom slapp åt 

brännhuse, tå trattn va åvlyfta, så vråla e, som om fan 

sjölv sku ha vari i brännhuse. He va int ein o två gang 

he int, mins ja’, som vi, som mindere va, fick renn me 

live i navan förbi brännhuse. O så skratta dom åt san, 

tom som hevare va. 

Kyltunnon helder istunnon, som un å kallast tel, va 

gjórd helder telskapa åv en vanliger heiltunno hun, som 

va bora holer i kimbana på, oppi sneit neråt o neri, på 

arun sidon, sneit oppåt, ti träd tunnpipona ginum. Hun 

såg annars ut såtenn: (fig. 108); a e tunnmynningen, b 

tunnbandena (yverbande, mittibande o niderbande), c kallas 
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ti kimbar, tomm som tunnsidon e gjórd åv; sprykjona millan 

kimbana kallas åter ti nåt helder nåtar; d e tunnpipona o 

e tunnbotn, som inga syns helder. Kimbana o botn me 

i en tunno e gjórda åv grän. Tall doger int, för han blir 

så fórt bulin. Bandena pa mest me 

va åv gränkvistar helder å åv hasl- 

käppar, som kallas ti bandstakar. Pipona 

va åv kopar tom som hattpipona å. 

Kimbkantena bå oppi o neri kallas ti 

laggana (laggar). Skarven på tunnban- 

dena åter kallas ti sveip, o sköron i 

kimbana, som botn gar me kantn i, ti 

laggstroke. 

Tå kyltunnon nytjast — ja’ meinar tå e kokast i bränn- 

vispannon o hattpipona va trädda i tunnpiponas yver ändar 

— så sättist e stóra isbitar i tunnon. Tom sku va ti hald 

tunnpipona kalda tom me. Undi tunnpiponas niderända 

stäldist et kärild san, som sikun rann i o brännvine åter 

toko dagar e „klarast“. 

Ner när botn på sidon på kyltunnon fannist et hol 

tel me en trätapp i; ginum hed tappast vatne bort ur 

tunnon, tå isn hadd smälta. 

Pärunkvärnen. Ja’ meinar ingalunda tokon pärun- 

kvärn, som dom nu på senare årena ha laga ått se, somb- 

liga bönder, ti mala helder riv pärun på ti pärunmjöl int, 

utan tokon, som dom hadd i brännartidn i världn, ti mala 

sunder kóka pärun på, som sku va ti mäsk, ti bränn 

brännvine åv. 

En tokon pärunkvärn hadd två rullor, som va me 

rennor i o sätta på varsin axul inni en ram så nära var- 

ader, än rullona allti gick hun einas en rygg i hun arus 

en renno. På eina rullaxuln va veiv ti veiv okring på; 

hun arun rullon gick okring utan veiv hun — tå hun arun 

förd un så. En lådo va där gjórd ovanpå rullona san, 

som pärunen öistist i tå e malast. 

Rullona helder trällana såg ut såtenn från ändan: 
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(fig. 109). Som e syns, så greip rennona o ryggana inni var- 

ader tå rullona gick okring o pärunena, som kåm millan, 

motta knóas sunder, om dom vild helder int. Rullona e 

gjórda bara åv träklabbar, ɷngifär kvarter ginom o två 

kvarters langa, me opptälga rennor langsåt träde. 

 
Heila kvärnen såg åter ut såtenn: (fig. 110). Heila 

a a a a på A kallas ti ramin; men bara ändana a kallas ti 

skallmana; b e tvärträdena åv ramin, c e rullana, d e veiven 

o e veivaxuln, f e åter rulltappana o g lådon. A visar 

kvärnen undanifrån o B från sidon. Lådon e bara en 

fyrkanto brälådo. 

Tå pärunkvärnen nytjast, så sättist un tvärsyver en 

stóran så. Så sku e va ein ti öis färdikóka, óskala, runda 

pärun i lådon, o en annar ti veiv okring. Rullana gar — 

som all kan bigrip — eina mesóls o han annar mótsóls. 

Pärunen motta täfför dra-as åv rullana millan dom o så 

knorsas sunder o fall heila pärunputron i så’n. 

Heila kvärnen va gjórd åv träd, bara rulltappana, 

axuln o veiven va åv järn tom. 

Mäskkare va et stórt, irunt kar he, men me botnar i 

bå ändar. He va såleis — som’n säger — dubelbotna. På 

yverbotn va åter ett litet, ɷngifär eit o ethalft kvarters breit 

runt hol tär, på eina sidon, me lock på. Hole sku va ti 

  



 

188 Folkloristiska och etnografiska studier II. 

 

öis mäskin tid o tan ginum, för na ader ypningar hadd 

kare int. 

He kann nu ful nästan bigripas reidan hur mäskkare 

såg ut; men ja ska nu rit ut e äntå: (fig. 111). A visar 

kare oppifrån o B från sidon; a e ban- 

dena, b kimbändana i yverkantn, c 

yverbotn me d öishole; e på B e kim- 

bana, som syns på karsidon. Mäsk- 

kare nytjast ti ha mäskin i ti jäsa. Va 

mäsk e förrästen, kann ja’ int priciss 

förklar; men änn e va han dom bränd 

åv, veit ja’ he. 

Ti blandarkar nytjast e åter et 

vanlit stórt kar; såleis dölikt ti he ja’ 

ha rita ut, bara änn e va utan yver- 

botn; så än he iss ja’ int rit ut helder. 

Dranktino hadd dom å ti öis drankin i, men he va 

bara en vanli tino he å helder et mindere kar, som jusst 

pa kallas ti tino. 

 

 

VI. Grynstöitiln. 

En arun kapino, som ha komi alldeilis ur bruk, e 

grynstöitiln. Ti brännvisbränningen hör int’n, utan ti stöit 

gryn i, o hudbark stöitist e å i’n, medan dom barka sina 

hudar heim, böndrena. Men numeir för dom 

hudana ti garvarn ti garvas, o kórne o havran 

far dom me ti naun grynkvärn ti gäras ti 

gryn; o täfför bihövs inga heila grynstöitiln 

meir. 

Grynstöitiln va åv två deilar: stöitiln o 

stöitn. Stöitiln kallast hed, som stöitist i, o 

stöit he åter, som stöitist me. Sjölva stöitiln 

va allti gjórd åv eit styck han, urholka ur en tall-lomm 

helder bjärkstórända o san gjórd fót på annar ändan; han 

såg ut såtenn han: (fig. 112). 
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Ett runt hol, urholka från yver ändan, va där inåt’n 

san, ɷngifär så djuft som ja’ ha pricka ut e utanpå. Na 

särskelda namm va där inga på’n, bara än a kallast ti 

brädden, b ti sidon o c ti fótn. 

Han annar deiln, stöitn helder stöitarn, såg ut såtenn 

han åter: (fig. 113). Han va gjórd åv eit träd, bara hann- 

tage va skelt; bara en kapul förrästen, som va 

slaji i et hol ginum stöitns yverända. Stöitn sku 

va tɷng o seigslitin han o va täfför allti gjórd 

åv bjärkmasul. I niderändan på stöitn va allt fullt 

slaji me hästsöm, som stó me hunena ut. He va 

ful för he, änn dom sku skala skale åv grynen he, 

kan ja’ första. Na särskelda namm på ólika ställer 

åv stöitiln helder stöitn veit ja’ int änn dom 

hadd int. På stöitn va e såleis bara yverändan 

o niderändan o hanntage. Än nu heila gryn- 

stöitiln såg ut såtenn färdi opprigg a (fig. 114), 

kan ful reidan bigripas he. 

Tå e sku stöitas hudbark helder gryn i’n, 

så sättist he, som sku stöitas, i’n, o två man 

stäld se, ein på var sido om stöitiln, o tó me 

bå händrena — eina utanföri o han annar 

innanföri — i hanntage o stó så o dɷnka på san opp o 

nider, opp o nider så myky dom hann. Men he va arbit, 

som kosta på he, ska ja’ säj! 
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ORDLISTA. 

Förkortning av grammatiska termer: a = adjektiv; a, pl. = pluralform av ad- 

jektiv; bpl. = best. form pluralis; bsg. = best. form singularis; f. = femininum; konj. = 

konjunktiv resp. konjunktion; m. = maskulinum; n. = neutrum; pass. = passiv (infini- 

tiv); pl. = pluralis; ppc = preteritum particip; pron. = pronomen; prs = presens (indi- 

kativ); pt. = preteritum (indikativ); vb = verb (infinitiv). 

 

aktervidjon 149. 
al 168, 169, 171. 
ander vb 146. 
anderstangen bsg. 145, 147; 

bild 36 i. 
andtätt lufttätt, ’hermetiskt’: 185. 
armstydjona bpl. bild 33 i. 
ask (trä) 141, 168. 
asp 161, 168, 169, 172, 179. 
axultappana bpl. bild 86 d. 
backana bpl. = bilbackana 182. 
bakand n. bild 63 g-g, 90 b, 

91 b, 92 e. 
bakbeinena (på vippmasin) bpl. 

bild 88 g. 
bakgaveln bsg. bild 33 k, 85 n. 
bakhörne (på yx) bsg. bild 96 i, 

100 h. 
baksittsn (i släde) bsg. 153. 
bakträde bsg. bild 20. 
bakträdstappin (på rimana) bsg. 

bild 18 f. 
bakvidjon (i häck) bsg. 149. 
bandstakar pl. 186. 
bankana bpl. bild 19. 
bankholena bpl. 146. 
bankkäppana bpl. bild 24 d. 
bankkäppsholena bpl. bild 24 e. 
bankvidiringana bpl. 145. 
bankvidjon bsg. bild 24 h. 
beinyx f. 183. 
beslar pl. 140. 
bilbackana bpl. bild 104 a. 

bildn bpl. bild 36 g, 37. 
bilon bsg. bild 104. 
bit n. bett: bild 53 a, 54 b, 

63 f-c-e, 90 a, 91 c, 92 d, 
96 h, 100 g. 

bjärk 141, 144, 145, 147, 149, 
150, 154, 157, 161, 164, 
167, 168, 169, 171, 175, 
177, 179. 

bjärkmasul 150, 163, 189. 
bjärkstórända 188. 
bjärksprota 172. 
björnharvo f. bild 45, 47. 
blade (på olika föremål) bsg.: 

144; bild 53 d, 54 a, 68 a. 
blandarkar n. 188. 
bläktarmana bpl. bild 86 b.  
bläktaxuln bsg. bild 85 c. 
bläktbräde bsg. bild 86 a. 
bläkto f. bild 82, 84 b, 85 b, 86 

jfr 86 a. 
bläktrume bsg. bild 84 a, 85 a. 
blöitiskar n. 164. 
bokt (på rankar) f. bukt 141. 
bosbämbilar pl. se sid. 171. 
bospojkin bsg. bild 80. 
botbrädsändana bpl. betyd.? 

145. 
botn (på sässvacka) m. bild 95 a. 
botnskåldona bpl.: här påtag- 

ligen i betyd. ’långa järnbe- 
slag av plattjärn’, 158. 

breidargreipen bsg. bild 62. 
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bredbitayxen bsg. bild 102. 
breidor pl.; i sg är bet.: en till 

torkning utbredd samman- 
hängande mängd hö, 168. 

bromander pl. bild 83 c. 
brote bsg. = steinbrote, bild 59 a. 
bruklårn bsg. 162. 
brystreim f. bild 3 i. 
brännarkapinor pl. 183. 
brännhuse bsg. 183. 
brännvispannon bsg. bild 105 

— 107. 
bulin a. uppsvälld av fukt 186. 
bulldan (på slädspärre) bsg.? 

bild 34: 1. 
böula vb upphäva bölande, 

råmande ljud 185. 
diker (på slada) pl. 155. 
dikisskólon bsg. bild 50. 
dikisskutun bsg. bild 50. 
dra-as pass. (i originalet skrivet 

dráas): dragas 187. 
dragreimen bsg. 141. 
dranktino f. 188. 
dryfton bsg.: se sid. 172, 173. 
dyngbräd n. bild 22, 23 A. 
dynggreip m. bild 60. 
dyngsläda m. bild 23. 
döido f. sörpa? 176. 
eik 167. 
einbusk 145, 149, 159, 161, 

166, 172, 177, 179. 
einbuskdymbelningar pl. dym- 

lingar av en (större än föl- 
jande) 155. 

einbuskhälar pl. pinnar av en, 
använda som spik: 147, 
156. 

einbusknaglar pl.: ungefär det- 
samma som föreg. 150. 

einbusksprota m. käppaktig kvist 
av enbuske 172. 

einsköra se sid. 147. 

e int e int d. ä. ’är inte det 
inte’: 177. 

eishakan bsg. bild 9, 33 1. 
eisjärne bsg. bild 8. 
eisknoppin bsg. bild 8. 
eiso f. bild 8. 
ett’kälkan bsg. bild 30. 
ett’kälkas klackin bsg. bild 30. 
fallsn (på brännvinspannan) 

bsg. bild 105 b. 
farsóner pl. fasoner 152. 
fasthäla ppc ’fasthärdad’ 144. 
fastklackin bsg. 151. 
fastneita ppc fastnitade 157. 
fatander pl. bild 83 c. 
fimbelstangen bsg. bild 10. 
fjäturn bsg. bild 15, 17; obs. 

bild 33 d och e. 
fjäturblade bsg. bild 16; obs. 

bild 33 d. 
fjäturbladsholena bpl. bild 14 e, 

15 c. 
fjäturgangin bsg. se sid. 144. 
flankaryxen bsg. bild 103. 
floderlövhugg n. bild 94. 
floderstjärtn bsg. 161. 
flodro f. bild 54 d, 61 b, 73, 

75 d, 77, 78, 92 a; sid. 162 
och obs. sid. 164. 

forabräd n. bild 39, 40. 
forena bpl. ’fårorna’ 154. 
forrgar pl. se sid. 155 bild 41 a. 
fot (på olika föremål) m. bild 

85 l, m; 112 c. 
framfótn (på vippmasin) bsg. 

bild 88 l. 
framgaveln (på slädar) bsg. 

bild 33 f. 
framhörne (på yx) bsg. bild 96 g, 

100 i. 
framkaste bsg. se sid. 171 och 

bild 85 ó. 
framklackin bsg. 147. 
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framvidjon bsg. 149. 
framvik n. 145. 
fält m. = vält 155, 157. 
föisn bsg. = muldföisn 158. 
föisnäsan bsg. 158. 
garpar pl. pojkar 185. 
göutar pl. = ungefär föreg. 185. 
gaveln (på kastarskólon) bild 

81 c. 
granlåtn (på liärv) bsg. bild 

64 a. 
greipskalmana bpl. bild 62 a. 
gripande bsg. 83 c, 95 c. 
grynstöitiln bsg. bild 112-114. 
gräftblad n. bild 55. 
gräfton bsg. bild 55, 56. 
grändriskäppana bpl. 147. 
grändrisyx f. bild 96-98. 
grän f. gran; 142, 144, 145, 

147, 148, 150, 154, 159, 
160, 161, 163, 164, 165, 
168, 169, 175, 177, 179, 
186. 

hackbänk m. bild 99. 
haku f. bild 1; sid. 150. 
halmband n. 155. 
halsn bsg. bild 72 b, 76 b, 92 c. 
hallsreim f. 139. 
hamarn (på yxa) bsg. bild 96 a, 

100 d. 
hampo f. 139. 
hanntag n. bild 5 i, 7 b, 22 b, 

36 a, 45 a, 47, 53 f, 65 a, 
83 c, 85 h, 88 e, 89 j 90 d, 
95 c, 113; se sid. 173. 

harvramana bpl. bild 42, 45. 
harvtinnan bsg. bild 43. 
haslkäppar pl. 186. 
hattn (på brännvinspannan) bsg. 

bild 106. 
hattpipona bpl. = pipona bild 

106 d. 
hetivara f. hastverk 175. 

hevare komp. hävare, duktigare 
185. 

hindertyena bpl. 143. 
hóan bsg. bild 84 f, 85 f, 88 h. 
hórnena (på muldföis) bpl. bild 

48 b. 
horox m. bild 3 b. 
horoxdyno f. = mankdyno, bild 

3 c. 
hu n.; huner pl.; hunena bpl. 

huvud: bild 72 c; sid. 141, 
154. 

hudaga pl. hurudana 143. 
hudbark m. garvarbark 188. 
huggyx f. bild 100. 
hulager pl. 139, 143. 
hysing, se sid. 141. 
häckana bpl. bild 26. 
häckbotn m. 148. 
häckfótsnarar pl. bild 25 a. 
häckfötrena bpl. bild 26 a. 
häckslädan bsg. bild 25. 
häckspolar pl. bild 26 b. 
häckstolpar pl. bild 26 c (ej e!). 
häckvidjona bpl. bild 27. 
hälhunena bpl. bild 18 c. 
hänghole bsg. bild 53 g. 
härdon (på harvtinnar) bsg. 

bild 43 b. 
höigreipen bsg. bild 73. 
höjträdena bpl. bild 25 c. 
ihóp (om lie) adv. se sid. 166. 
ihópdymbla ppc hopslagna med 

dymlingar 155. 
irunt a, n. ihåligt 187. 
istunnon bsg. bild 108. 
järngreipen bsg. bild 61. 
järnholk m. bild 98 b. 
järningar pl. förstärkningar av 

järn 158. 
järnskåldor pl. se botnskåldor 

158. 
järnstangen bsg. bild 58. 
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järnstettor pl. 157. 
kadel sid 140. 
kalvbäribuskris n. se sid. 168. 
kapul m. kort käpp, ’kavle’ 

180. 
kastarskólon bsg. bild 81. 
kastmasin m. bild 84, 85. 
kastskólon bsg. = kastarskólon 

bild 81. 
kibikor pl. 152. 
kilana bpl. kilarna bild 36 j. 

s. 155, 166. 
kilso f. gammal dålig (yxa) 183. 
kimbar pl. bild 108 c. 
klackana bpl. klackarna (på 

släde) bild 24 a. 
klackringana bpl. bild 24 e. 
klackändana bpl. 146. 
klampor pl. se bild 28. 
klobbhu n. bild 57 b. 
klobbin bsg. bild 75 a. 
klunsn (på järnstång) bsg. bild 

58 c. 
klykon (på spade) bsg. bild 53 c. 
klöiko f. bild 14 d. 
knappan bsg. bild 32 a, 64 c, 65. 
knivstangen bsg. bild 89 f 
knóas pass. gnokas 187. 
knoll: bild 53 h, 76 c, 94. 
kókklobbo f. bild 57. 
kókor pl. hårdnade torra ler- 

klumpar 155. 
kopparyx f. 183. 
krókin bsg. 32 b, 63 c. 
krókjärn n. bild 5 h. 
króknabbin bsg. bild 7 c. 
krókslåen bsg. 142. 
kundu konj. kunde 175. 
kuskbokkin bsg. bild 33 h. 
kvistn (på årder) bsg. bild 36 b. 
kvärnportar pl. de löstagbara 

’seglen’ (av trä) på kvarn- 
vingar 145. 

kyltunnon bsg. bild 108. 
kyltunnspipona bpl. 108 d. 
kåkflådron bsg. bild 54 d. 
kåko f. bild 54. 
käpp (på skaklar) m. bild 6. 
kärror pl. 143. 
kördón n. 139. 
körkhulager pl. 139. 
körkreid n. 139. 
körkslädar pl. 152. 
körktömona bpl. 143. 
körreidskap n. 139. 
laggana bpl. 186. 
laggstjärt m. 147 
laggstroke bsg. 186 
lajkjo f. 152, 153. 
led m; s. 147, 153. 
lian bsg. bild 63, 67. 
libite bsg. liebettet 167. 
lilåre bsg. låret på lie 166. 
liring m. spannring på lie 178 
litågon bsg. 166. 
liärve bsg. bild 64. 
lockar pl. 139. 
lockreid n. 139. 
lockreidsrankar pl. 139, 141. 
loke bsg. locket (på slippsinder- 

hornet) bild 69 b. 
lókvastn bsg. bild 79. 
lommin bsg. bild 79 b 
loräffson bsg. 190. 
lyftpanno f. 184. 
lådon bsg. bild 48 a, 110 g. 
lårbokten bsg. bild 79 f. 
låre (på lie) bsg. bild 63 b; 

(på lövhugg) bild 93 d. 
lädre (på slaga) bsg. bild 75 c. 
läggin bsg. läggen (på olika 

föremål) bild 54 c, 63 d, 65 b, 
92 c, 96 f, 100 f. 

lödo f. ’full last, börda’ 171. 
lön f. lönn 168. 
lösklack m. 151. 
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lövhugge bsg. bild 92-94. 
lövkäppana bpl. 147. 
mankdynon bsg. = horoxdyno 

bild 3 c. 
masul ’masur’ 144. 
meiden bsg. bild 14, 28, 49 a. 
meidnäsa 144, 146. 
millanbotn m. bild 84 i, 85 i. 
millanbräde bsg. bild 24 c. 
millanfjäturn bsg. 145. 
millanfjäturns hole bsg. bild 

14 f. 
millantog n. 151. 
millanträde bsg. bild 12 a, 32. 
minders konj. om ej; adv. eller 

ock 170. 
mittibande bsg. 185. 
mjum vb smyga 183. 
mokargreipar pl. bild 60. 
muldföis m. bild 48. 
murpannon bsg. bild 105. 
märling 141. 
mäsk 186. 
mäskkare bsg. bild 111. 
nabbhåle bsg. bild 64 d. 
nabbin (på lie) bsg. bild 63 a, 

91 f, 93 e. 
naga pron. något 163. 
nagelbår f. 181. 
narar pl. tvärträd bild 41 a; 

s. 145. 
navan bsg. näven 185. 
neitnaglar pl. nitnaglar bild 

91 h. 
nåt pl. se sid. 186. 
nåtar pl. = föregående. 
näbbin bsg. bild 92 f, jfr 93 
näsan bsg. bild 14 c. 
näsakneikin bsg. 145. 
näver 172. 
okåkliga a, pl. ’åbäkiga’ 173. 
oppkvistar lövhugg n. bild 93. 
oxmiga m. penis bovis 141, 169. 

pa hjvb plägar, plär 168 m. fl. 
pajjor pl. bild 33 e. 
pall m. pall 171. 
panndeig m. 185. 
pannmun m. bild 105 a. 
parfältar pl. vändplogar av stål 

153. 
parvältar pl. = parfältar 158. 
parstyttingin bsg. jfr „själva 

parstyttingin“, bild 31; s. 151. 
partena bpl. 140. 
pickor pl. bild 55 A och B. 
pigg (på granrisyxa) m. bild 98 a. 
pinnan bpl. bild 65 d, 75 e. 
pipona bpl. bild 106 d. 
pärungräfton bsg. bild 56. 
pärunkvärnen bsg. bild 110. 
ramen bsg. bild 88 c jfr 100 aaaa. 
rankar pl. bild 3. 
rankhuner pl. bild 3 a. 
rankskalmar pl. bild 3 d. 
rankstäden se sid. 140. 
reider pl. 139. 
reimen bsg. bild 95 d. 
reingräfton bsg. 162. 
reinkåko f. bild 54 a. 
reinräffson bsg. bild 52. 
reinskólon bsg. bild 51. 
reinskutun bsg. bild 51. 
reissläda m. 152, 153. 
rihle bsg. bild 83. 
rimana bpl. bild 18, 24 b. 
rimtappana bpl. s. 145; bild 

20 b. 
riparsona bpl. stängerna, på 

vilka halmen lägges i rian 
171. 

ringin bsg. bild 54 g, 58 a. 
risstolkana bpl. bild 79 a. 
ristar pl. 153. 
rómbensil m. bild 3 h. 
rómholer pl. bild 3 e, 5 b, 4 b. 
rómläder n. 169. 
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rómo f. bild 3 f. 
rómtamp m. bild 3 g. 
róttågor pl. 179. 
rullan bild 49 c. 
rullaxuln bsg. bild 49 g. 
rullharvon bsg. bild 153, 159. 
rullslada m. bild 49. 
rullstock m. bild 49 c. 
rundiln bsg. bild 84 a, 85 a 
ryggar pl. 155, 187. 
ryssar pl. bild 74. 
ryggbande bsg. bild 12 c. 
räffson bsg. bild 70. 
räffstjäle bsg. 168. 
röi f. rö, rövass 178. 
si undi se (om kåka) s. 161, 

(om lie) s. 166. 
sidisspeilana bpl. bild 33 g. 
sihår n. kohår e. d., använt som 

tätningsmaterial i fogar (t. ex. 
mellan borden på en båt) 140. 

sikun bsg. lanken 186. 
sikutunnon bsg. lanktunnan 183. 
silaknappan bsg. bild 11. 
silan bsg. 141. 
silarankana bpl. 139, 141. 
silareid n. 139, 142. 
silatömor pl. 139, 143. 
sindre bsg. 167. 
sitarbräd n. 159. 
sittsställningen bsg. bild 49 e. 
situbräde bsg. bild 49 f. 
sjölvväxter ppc säges om en 

träbit, som av naturen fått 
den form den skall ha vid 
användning för ett visst ända- 
mål (jfr „en passlit kroko- 
växt kvist“ s. 158): 142. 

skaft n. (av olika slag) bild 
52 B, 53 D, 53 e (se här om 
skaft i vidare mening), 54 h, 
68 b, 70 b, 76 a, 80 a, 81 d. 
91 d, 94, 96 c. 

skaftknolln bsg. bild 54 i, 91 e, 
96 d, 100 b. 

skaftändan bsg. bild 96 e, 100 e. 
skaftvässningen bsg. 181. 
skakul m. 139, 142. 
skakulhu n. bild 4 a, 5 a. 
skakuljärn n. bild 5 g. 
skakulkrók m. bild 5 k, 7. 
skakulrankana bpl. 139. 
skakulreider pl. 139, 140. 
skakulslåen bsg. bild 4 c, 5 c. 
skal(l)mana bpl. bild 60 a, 61 c, 

73 c, 80 b, 100 a. 
skalmuddana bpl. bild 62 b. 
skaploner pl. fasoner 153. 
skatan bsg. bild 49 d. 
skider pl. 143, 153. 
skidslå(-) f. 154. 
skilivippor pl. 170. 
skólblade bsg. 160. 
skólo f. bild 81. 
skóningen bsg. bild 48 b, 60 b. 
skärarärv n. 166. 
skäru f. bild 91. 
sköron bsg. 186. 
sladan bsg. bild 41. 
slagu f. bild 75. 
slaguklobbin bsg. bild 75 a. 
slippar prs ’slipar’ 167. 
slippon bsg. bild 68. 
slippsinderhórne bsg. bild 69. 
slippsindre bsg. 167. 
slippsmörihórne bsg. bild 69. 
slåarärv n. 166. 
slåen bsg. bild 7 a, 12 b, 21, 
36 c, 60 d, 49 b. 
slåholena bpl. bild 36 f. 
slåskare bsg. bild 18 e. 
slåtappana bpl. bild 49 h. 
slädabotn m. bild 25 bbb. 
slädahanntage bsg. bild 20 a. 
slädalådon bsg. 153. 
slädar pl. 140, 143. 
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smalbita yx f. bild 100. 
snörtrisson bsg. 174. 
sokersnolpin bsg. efterleden bet. 

’bit, som man gnagat på’ 183. 
somarskaklana bpl. bild 5. 
somarslädar pl. 143. 
spada m. bild 46, 53. 
spannringen bsg. bild 66. 
speiln bsg. 153. 
spinnvärk n. 140. 
splint m. sprint. 151 
spolkar pl. 174. 
spärrböjilana bpl. bild 34: 2. 
spärre bsg: bild 33 h, 34.  
spärrfästona bpl: bild 34:4.  
spärrjärne bsg. bild 34:3. 
stangen, „sjölva stangen“ (på 

järnstång) bild 58 b. 
stavrar pl. störar 163.  
steinbrot n. bild 59.  
steinslädan bsg. bild 28.  
stettona bpl. bild 33 c.  
stjugglappar pl. 143. 
stjärtn bsg. bild 92 b; sid. 174.  
stockin bsg. bild 36 d. 
stockpinnan bsg. bild 36 e.  
stockstjärtn bsg. bild 36 k. 
stolpana bpl. bild 88 b, 89 e.  
stórslädar pl. bild 33. 
stytting m. bild 29. 
styttingstog n. bild 29. 
stämbräde bsg. bild 85 k; sid. 

175. 
stöitarn bsg. bild 113. 
stöitiln bsg. bild 112. 
stöitn bsg. bild 113. 
sveip n. „knut“ 186.  
svenska liar pl. 165. 
sviga ett vb svikta, böjas 147. 
svipon bsg. bild 82. 
såtoner pl. höhopar 168. 
sändo f. brynsten 167. 
sässvackan bsg. bild 95. 

säte bsg. bild 35 b. 
sätjärnena bpl. bild 35 a.  
sätslädana bpl. bild 35.  
sätstetton bsg. bild 35 c. 
söli f. sälg 170. 
söms prs lämpar sig, kommer 

sams 150. 
sötknöln bsg. (armbågens) yt- 

tersta, ömma del 170. 
ta-as (i originalet táas) pass. 

tagas 179. 
tageltömor pl. 140. 
tall s. 145, 147, 150, 159, 160, 

175, 177, 186. 
tallhälar pl. 146, 147. 
tall-lomm m. 188. 
talltjur m. 154. 
tamp m. 141. 
tanga m. bild 43 a, 91 g.  
tangspittsn bsg. 156. 
tannjulena bpl. bild 84 g. 
tappin bsg. bild 16 c, 65 c. 
tikiln bsg. kvicken i horn 167.  
tinna m. bild 46, 52 b, 60 a, 

72, 73 d; s. 159 
tinnkroppin bsg. bild 43 c. 
tjuro a. ’tjurig’, vriden 145. 
tjäl n. bild 52 A, 70 a, 71. 
trampon bsg. bild 89 g. 
trask pt. till vb ’tröska’ 173. 
tratt m. 184. 
trissona bpl. 174. 
tródor pl. gärdsgårdsverke, det, 

som bildar huvuddelen av 
gärdsgården 149. 

trädynor pl. bild 13. 
trägreipen bsg. bild 60. 
träkråko f. träkrok som grytan 

hänges på över elden 184. 
trällaxu(l)n bsg. bild 85 d, 

84 d. 
trälln bsg. bild 85 e, 87, 109, 

110 c. 
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tugu f. bild 4 e, 41 b, 44, 45, 
47, 49 d; 158. 

tuguholer pl. bild 4 d, 21 c. 
tvåsköra se sid. 148. 
tvärträdena bpl. bild 88 d, 110 b.  
tälgyxen bsg. bild 101. 
tändrena bpl. kuggarna 174.  
tömbokten bsg. 140. 
tömknappar pl. bild 1. 
tömon bsg. 139, 140. 
tömtog n. 140. 
uddan bsg. bild 43 d, 58 d, 

60 c, 63 e, 91 a, 92 f. 
vackan bsg. bild 95. 
vahln bsg. bild 75 b, 76. 
vahlhalsn bsg. bild 76 b. 
valk 140. 
vankanter pl. faser 145.  
vardasrankana bpl. 139, 141.  
vardasreid n. 139. 
vardasslädar pl. 143. 
vardastömona bpl. 139. 
veivar pl. bild 2, 85 h. 
via ppc vidjade (om spikar) 156.  
vid . vide 170. 
vidabankkäppana bpl. 147.  
vidasläda m. bild 24. 
vidilommin bsg. bild 4 f. 
vidilänk m. 145, 149. 
viditräde bsg. 149. 
vidjo f. bild 4 e, 79 c. 
vindo f. 157. 
vinterskaklana bpl. bild 4.  
vinterslädar pl. 143. 
vippbänkin bsg. bild 88, 89. 

vippgrein m. 164. 
vipphóan bsg. bild 89 a. 
vippknivin bsg. bild 88 f, 89 h, 

90. 
vippmasin m. bild 88, 89. 
visn bsg. bild 36 h. 
vågkattn bsg. bild 59 b. 
vägar pl. 143. 
vältbildn bsg. 157. 
vältn bsg. = fältn 157. 
vältskivona bpl. 158 
ypy (om lie) öppen 166. 
yverträde bsg. bild 88 a. 
yxen bsg. bild 24 g, 96—98 

100 —104. 
yxläggin bsg. 179. 
yxträde bsg. bild 24 f, 29 A; 

s. 148. 
åkerbruksreidskap n. 159.  
åkerkörreidskap n. 153. 
årtakaner pl. åbäken 173. 
årträde bsg. bild 36.  
årträsbildspikana bpl. bild 38.  
årträsrankar pl. 139. 
årträsskid n. bild 12. 
årträsstockin bsg. 143. 
åvlangtrund a. elliptisk 172. 
åvsnida ppc avsneddade 155.  
ändar prs lider undan 167.  
äpelträd n. 163. 
ärve bsg. bild 64. 
öga n. bild 44 a, 89 i, 90 c, 

96 b, 100 c. 
öishole bsg. bild 111 d. 
öror pl. bild 37, 53 b, 83 c. 

 


