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Melodier till 

svenska folkvisor ock folkdanser, 
upptecknade före år 1800. 

AV TOBIAS NORLIND. 

I äldre uppteckningar av visor finnas blott i ytterst sällsynta 
fall några melodier utskrivna. Från medeltiden ha vi endast en, 
därtill mycket fragmentarisk, melodiuppteckning, från 1500- ock 
1600-talen endast ett ringa fåtal melodier. Från 1700-talet 
finnas visserligen några små notböcker, men dessa äro till största 
delen danshäften innehållande en blandning av konstdanser ock 
folkdanser utan någon utpräglat folklig melodibildning. Ehuru 
våra uppteckningar före AFZELIIIS1  ock lkinsTRöm 2  således äro få, 
sakna de likväl ej all betydelse för svenska folkmusikens historia. 

Jag vill här meddela de melodier, jag hittils i gamla hand-
skrifter funnit. Några av dem äro i tryck utgivna, men då ut-
givarne vid överförandet i modern notskrift ej alltid fullt troget 
följt originalen, önskar jag medtaga även dessa förut kända. 
De före år 1800 upptecknade folkmelodierna låta lämpligast 
fördela sig i tre grupper: 

Ballader 
Historiskt-politiska visor 
Folkdanser. 

Svenska Folkvisor 1814-16. 
Traditioner af svenska folkdanser 1814. 

Sv. landsm. 1906. 	 6 
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Ballader. 

I Palmsköldska samlingen i Uppsala bibliotek finnas i 21:a 
bandet av samlingen »Poetica»i s. 57-71 säx balladuppteck-
ningar från mitten av 1600-talet, vilka ej ännu blivit utgivna 
i tryck: 
Jungfrun skulle hon vatnet hemta vthur then kolle brunne.2  
Jag warr vnger i werden vii migh tyckte wara lustigt ath leffwa. 
Jungfrun vth genom fenstret sogh/ sogh hon een vngerswen. 
Thet breffet som iagh haffwer till Edher skrijffit. 
Thet stonder een lind alth sunnan vnder by. 
Fast heller soghe iagh al stenar wåre gul, och alt watnet wåre wijn. 

Av dessa äro de tre sista försedda med utskrivna melodier. 
I tidskriften »Finn» 1903, utgiven av Lukasgillet i Lund, har 
jag i bilagan till min uppsats »Svenska Medeltidsmelodier» med-
delat dessa tre melodier. Jag följer närmast samma sättning, 
här dock med originalets stavsätt av Växten: 

1. 

Thet bref - fet som iagh haff- wer till E - dher skrijf-tit 

—g-  • 	• 	• • —g • 	 
	P—I • 

thet i kan- ne wäll för - ståå, iagh som-nar i så svor een gråth och 

 

rfT 

 

 

 

 

 

wack-nar i bier - tans å - trå. 

2. 
~-1-30-1 	r- 	• F---r----g9-71. •  • 	 

Thet ston-der een lind alth sun-nan vii - der by, alt vn - der then 

No. XVIII. Philologica. Torne XXI Poetica (Pars 21nla). Smärre 
Poesier af onämnde Auctorer. In 4° et 8°. »Skämte- och Kärleks-
Rim» in 16°. 

Denna visa förekommer även i WB-handskriften (K. B.) från 
1500-talets senare hälft s. 129. 
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i 	I 	 
grön 
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	•  d 	 

thet ston-der een iun-frw hon bors-tar sitt höår, 

bm,„  	 P 	P 
P P-- _  	R • 

ri-dhen so war-ligh ge-nom 

	•-- 

Fast hel- ler so - ghe iagh al ste - nar vrå - re gul, och alt 

r  	 r 7-r-r 

	

wat-net wö, - re wijn, 	fast hel - ler so - ghe iagh then skö - ne 

9  
• 	 

iung - fru thet i wö, - re 	kä - ris - tan mijn. 

Faksimile av noterna i Palmsk. (nr 1 ovan 

Historiskt-politiska visor. 
4. Den älsta uppteckningen, vi hava i behåll av en melodi 

till en historisk visa, är tyvärr endast ett fragment. I HyMn-
Cavallii ock Stephens' handskrivna samlingar i Kgl. Bibi. finnes 

lun-den medh hen - ne. 
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ett av STEPHENS upptäckt stycke av St. Göransvisan, skrivet i 
slutet av 1400-talet ock förut vidhängt pärmen till en bok, tryckt 
1570. Visan »Om Riddar S. Orian» begynner med en melodirad 
utan täxt, ock följer täxten sedan: Loffuat warde jomfrv maria 
och henne welsignade son 1. Melodifragmentet, som saknar not-
klav ock är i koralnotskrift på 4 linjer, har följande utseende: 

Närmaste översättningen i modern notskrift skulle bli: 
	 dg» 	 

r • 	e 

Vår nästa historiska visa med musik är Gottlandsvisan 
från år 1444. Melodien föreligger i två uppteckningar: en i 
Stjernelds samlingar, ett kvartmanuskript från 1500-talet i Ups. 
Bibl. fol. 115, ock en annan i WB-handskriften, Kg1. Bibi., s. 48, 
från slutet av 1500-talet2: 

	 T 
I 	  a  I d---Å_P 	p_ 	p  • 

Wij 	kla- ghe thett al - le för 	her - rar och wel-de Och för 
Hwad Swe - ri - ghe ter scheed medh swech och stor false-heet, Som 

s) 

 	 FE— 	ä a 
d d 

wtt-lend-sche sta-der, 
da - nar fa - ra medh. Swens-ke man I ve - ten thett ann, Nar i 

hö-renn thett qne-dhas. 
Från 1600-talet äga vi en melodi till visan om konung 

Gustaf 1 ock dalkarlarne, intagen i samlingen »Mythiska sånger 
och folkvisor», Kg1. Bib1.4: 

Jfr Bergström-Höijers uppl. av Geijer-Afzelii Sv. folkv. (Sthm 
1880) II, Anmärkn., s. 402; III, Musik, s. 210. 

Jfr Bergström-Höijer II, s. 391 f.; III, s. 167, 210. Nr 96. — 
Sv. medeltidsmel. Finn. Musikbil. 2. 

3)1 WB. felaktigt: 
4) Jfr Bergström-Höijer II, s. 413; III, s. 170, 198, 210. — Sv. 

Med.-mel. Mus.-bil. 3. 
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,  
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Konnngh Gös - taf rij - dher tu l Dah - lar - ne, Han tin - gar medh 
5  

--1 	 *T___1  • T • .--ot--T;1___4_  7,12  
P-4--A--q-ep 	 d    9 • 

Dahl-kar- lar sijn men Christiern hg-ger föl; Södhermalm, Han ä - ter 
 	9 

	 rF"-D---i—y Ä-1=y P 
stn- lin Swijn Chris-tier sit - ter i 	Stoc - holm och dric-ker bådh 

kt---• d-do 	 

miödh och wijn. 
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Faksimile av noterna i »Mythiska sånger». 

7. Den politiska visan »Stenen i grönan dal» från 1500- 
talets senare del har en nästan samtidig melodi, vilken före-
kommer bland HyMn-Cavallii ock Stephens' handskrivna sam- 
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ungar, I (Kg!. Bibi.). Originalet är skrivet i mensuralnotskrift 
på 4 notlinjer utan taktbeteckning, med tydligt framträdande 
3-taktl: 

	r__ 

	

I wer-den me - dan wij lef ve 	wtjsin-de   - ile wij oss 
Gudz ord wij ach - ta 	rin ga 	wij sinn-ge dan - se og 

öf - ve thl är wår 
sprin - ge så plä - gar thet mes-te tillgåå. Till hög. fer og prål 

å 

Ann 
1 t 

  
stel - le wij wårt högs - ta mål. Then är nu ag- tat ö - fer and - ra 

Som kan go - da 	se - der för- vand -la, som a - pi - ner plä - ga 

gö - - ra. 	Alt nyt will - ie wij in - fö - ra. 

8. Ännu en historisk visa, om än ej med svensk täxt, 
finnes i behåll med melodi, nämligen den över härtigarna Eriks 
ock Valdemars mord i Nyköping 1318 diktade latinska sången: 
»0 quam dolet gens suecorum». H.-Cav. o. Steph. list. o. pol. 
visor meddelar täxten efter Palmsköldska samlingen i Uppsala 
(afd. I, bd 23, s. 180). 1 musikbilagan till samma arbete lemnas 
av DRAKE en tolkning av den lilla vidhängda melodien. Då 
denna DRAKES tolkning syntes mig väl mycket fantastisk, vågade 
jag i nära anslutning till originalet en ny tolkning av Palm-
sköldska melodiuppteckningen i Sv. Medelt.-mel. Mus.-bil. 1 
Jag begick härvid likväl ett fel, i det jag fattade melodien 
såsom fullständig. Det har emellertid lyckats mig att finna en 
fullständig melodiuppteckning av visan, inskriven på några till-
häftade blad i ett exemplar av Theodorici Petri Pix Cantiones, 

11 Jfr Bergström-Höijer II, s. 428 f . ; III, s. 178, 199. — Sv. 
Med.-mel. Mus.-bil. 4. 
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2:a uppl. 1625, i Västerås bibliotek. Att visan stått i nära 
sammanhang med Theod. Petri skolsånger, bevisas bland annat 
därav, att den finska upplagan av dessa, utgiven 1616 i Stock-
holm av kyrkoherden HEMMING från Maska, upptager täxten till 
Tår visa (s. 118). 

Västeråsmelodien överensstämmer i det stora hela med Upp-
salauppteckningen. Båda tillhöra 1600-talets andra halvdel: 

1) 	2) 
	I 	 

	

4-å 4  • 	 
4 	,s4  
0 qua% do - Jet gens sne - - co - - rum poe-nam vi-dens do - mi - 

3) 
4-1-1-  •__1  _ 	_-1 

— 
0  —4  _d___ -4 , •  __,t3 .-1«.--d  J 	o -----1-  --"K"---  

no - - rum quos de - ce - pit vir in - i - quus Sal-va - to - ris 

-j j 	J---4-4
1-- = --s--ap 

in - i - mi - ens Bir - ge - rus rex Sue - ci - e. 

Uppsala-handskr.: 
1) a i halvnot i st. f. fjärdedelsnoterna a ock g. — 2) hi st. f. 

— 3) g i halvnot i st. f. a, g. 

Folkdanser. 

Några uppteckningar av svenska dansmelodier äga vi ej 
förr än i andra halvdelen av 1600-talet. Det är folkdansernas 
upptagande i de högre sällskapskretsarna som gjort, att vi fått 
någon liten kännedom om folkmusiken vid denna tid. Under 
Kristinas regering höra vi först omtalas, att ringdanser ock 
svenska danser brukades vid hovet. Engelska sändebudet WHITE-
_LOCKE skildrar i sin dagbok från år 1654 (s. 259 i sv. uppl.) en 
bal hos drottningen: »Först dansade drottningen några ring-
danser med hoffruntimren och hofkavaljererna; sedan upptogs 
-till Fransyske danserna». På annat ställe (s. 635) beskriver han 
fästligheterna vid ett bröllop vid hovet: »Sedan fackeldansen var 
slutad, begyntes med ringdanserna. . . Sedan drottningen dansat, 
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sysselsatte de öfriga af sällskapet sig något öfver två timmar 
med fransyske och svenske danser». Någon närmare under-
rättelse om dessa svenska danser, som utförts vid Kristinas hov, 
få vi ej. Längre fram under Karl XI:s tid nämnes ett särskilt 
slag av folkdanser, de s. k. daldanserna. Bengt Oxenstjerna 
gav 1678 i Nimwegen en ballet, ock efter densamma bjöd han 
sina gäster åskåda en svensk dans. Fyra av de svenska här-
rarna voro klädda som dalkarlar ock fyra klädda som kullor; 
tillsammans uppförde de »daldansen» ock »julade på händerna»1. 
Namnet »daldansen» såsom beteckning på en melodi förekommer 
i en samma år tryckt sällskapsvisa: 

»Roliga Tanckar Wijdh Konung. skåål/ Författade i Swenska 
Rijm iihr 1678. Siunges såsom nyie Daaldantzen: 

Sitter icke så trumpne i ett så gott lag 
Sij iag och min granne/ min granne och iagh/ 
Wij dricka ehr tee/ giör i oss beske/. etc.2» 

Ett tiotal år senare träffa vi daldansen ånyo omnämnd vid 
en musikafton hos Joh. Eleonora de la Gardie. Dttbenska biblio-
teket (Ups. Bibi.) har bevarat åt oss (Utl. Mus. i handskr. Caps. 
18: 1) ett program över de utförda styckena. Täxten är på 
tyska, men under nr 27 står dock på svenska: »Dahldans». 
Bredvid finnes sedan i tabulaturskrift antecknad början av melo-
dien. I modern notskrift skulle melodifragmentet bli: 

9. 

Denna samma melodi återfinnes fullständig under rubriken 
»Dahl Dans» i en handskriven notbok från samma tid i Finspångs 
bibliotek (Nr 9098), transponerad till C-dur: 

t 	' 0- 4- -/- • '-f---  " 42 
------= 	i 	I  

Jfr bl. a. Lindgren, Polskemelodiernas härkomst. Sv. Landsm. 
XII. 5, s. 11 f. 

Ups. Bibi. Palmek. saml. Poöt. XXII. 



tr 

r=-41 

10. 
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Ännu en uppteckning lemnar oss slutligen Silviushand-
skriften från år 1721 (Kalm. Bibi., musikavdelningen). Här är 
den återförd till F-dur med tillägg av en 8-taktsperiod i slutet: 

r.  
Förutom denna daldansmelodi lemnar oss vår nyssnämnda 

Finspångshandskrift ännu två andra: 

Denna sistnämnda melodi är synnerligen intressant, enär 
den så gott som not för not återfinnes i den allmänt bekanta 
vallvisan från Medelpad: »Lilla vallpiga», dock med ändring från 
dur till moll: 

Eggelings Sångbok nr 318. 

r  
Lil-la vall pi-ga, drag på dig små skorna 	Mjölk' först Da-me-lin, 
Ut sen å mjöl-ka å mjölka så korna! 	Å så Fa-ge-lin. 

Efter alla dessa daldansmelodier att dömma skulle 1600-
talets s. k. daldans varit en kort dans i tretakt. 

12. I början av 1700-talet omtalas slutligen i ett veten-
skapligt arbete, J. A. BELLMANNS >De Antigua et Medii Aevi 
Musica», Ups. 1706, att folkdanser sedan forna tider varit i bruk 
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i Sverge, ock såsom prov på sådana danser lemnas en melodi, 
som hos dalkarlarna var mycket känd ock ofta brukad1. Såsom 
namn på dansen nämnes märkvärdigt nog den italienska dansen 
»Bergamasco»: 

	"707 1 	I 	41 
-iP• 	-41- 

• 
-i 

Att vi i detta exempel ej ha med en ursprunglig svensk 
melodi att göra, är tydligt redan av det italienska namnet. 
Bergamascon var en norditaliensk dans, uppkommen vid mitten 
av 1500-talet 2. Tidigt hade den skaffat sig europeisk ryktbarhet 
ock dansades isynnerhet av de lägre samhällsklasserna i alla 
Europas länder. I England omtalas den bl. a. i Shaksperes 
Midsommarnattsdröm 3. Vid slutet av århundradet förekommer 
den i melodiuppteckningar i Italiens, Frankrike% Holland6  ock 
Tyskland7. Till Sverge nådde Bergåmasco-dansen på 1620-talet 
med Per Brahes visbok. Bland lutkompositionerna inskrivna 
före visorna finnas två Bergamaskor (f. 10 ock 18). 

Av alla Bergamask-dansens melodier kom under 1600-talet 
särskilt en att bli bekant, ock den kvarstod under dansens 
namn, långt sedan dansen själv försvunnit. 

Då denna melodi fått europeisk betydelse ock särskilt i 
Sverge vunnit stor spridning, må det tillåtas mig att närmare 
ingå på dess historia. 

S. 87: Huius modi gesticulationes etiam nostratibus sub frigido 
coelo choreas agentibus in usu & sunt & fuerunt; ut ex saltatione 
Dalecarlorum notissima, & sequenti melothesia eonstabit. 

Beskriven bl. a. i J. P. N. Land, Het Luitboek van Thysius 
(Amst. 1889), s. 382. 

Act. V sc. 1 Theseus: »But, come, your Bergomask: let your 
epilogue alone». 

Jul. Abondante, Intab. de Lauto. Lib. V. Venedig 1587 (K. 
K. Bibi. Wien). L. Gianoneelli, Libro de Lauto, Venedig 1650, s. 8. 

J. B. Besardus, Thesaurus harmoniens (Köln 1603), nr 16. 
Thysius Luitboek (ms. c. 1600), nr 434. 
Osc. Chilesotti, Da un codice »Lautenbuch» del cinquecento 

(tysk handskrift c. 1600), nr 88. 
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Vår melodi förekommer, så vitt mig bekant, första gången i 
Thysius lutbok (nr 434, s. 386), således omkring år 1600. Den 
har då följande utseende: 

	

d 

	

-aT11-77-1 	I 
Under namnet »Allemande Geldre» förekommer i samma lut- 

bok (nr 307) en annan, den svenska folkdansformen mera när-
stående, melodi: 

	 r17  m—  	i 	4  
	 r  L., Lj Lir1 -•   

Vissa likheter med denna Bergamaseomelodi erbjuda dess-
utom nr 69 »Pezzo italiano» ock nr 91 i vår nyssnämnda tyska 
luthandskrift från 1500-talets sista år (utgiven av Chilesotti). 

Under namnet »La bergamasca» användes melodien under 
1600-talet ej sällan såsom Fuga-tema, så t. ex. hos G. Fresco-
baldi 1635, G. B. Fasolo 1645, Fr. A. Scherer 16641. 

Vår svenska form mycket närstående är en melodi i den 
tyska luthandskriften »Lautenbuch der Virginia Renata von Ge-
hema» från 1650-talet2: 

Prp, 	 " 	 rrir- 
	 i 

ial• 

Den store orgelkomponisten JOH. SEB. BACH använder som 
tema i Quodlibet av år 17203  en melodi, som nästan not för 
not följer Bellmans av 1706: 

A. G. Ritter, Geschichte des Orgelspiels I, s. 38; II, nr 90. 
B. B. Berlin nr 20052 (Musikabteilung). 
Chrysander, Bach. Werke III. S. 308. Clavierilbung Th. IV: 

Aria mit 30 Variationen. 
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Såsom fransk folkvisa återfinna vi melodien slutligen i 
LABORDES franska musikhistora 17801. Den har som överskrift: 
»L'Appel. Air sur les Batteries des Tambours frangais»: 

Den av BELLMANN meddelade melodien har således visat sig 
ej ha något svenskt ursprung. I ett avseende förtjänar den dock 
att kallas svensk: den har som ytterst få andra blivit en svenska 
folklekarnas stående melodi. Närmast kommer melodien till den 
allbekanta ringleken »Skära havre», vilken gått utöver Svergea 
gränser till Norge ock Danmark 2. Den måhända mäst typiska 
svenska formen finna vi hos Rosenberg, Polskor, visor o. dans-
lekar från Södermanland (1876) I, nr 150: 

—t—±11 

Av övriga ringlekar, vilka nära ansluta sig till Bergamasca-
melodien, vill jag blott nämna: 

Arwidsson, Sv. fornsånger III: 
Räfven ligger i sola och sofver s. 165. 

Bilagan till Torne I, s. 286. 
Norsk hos Arwidsson, Handskriften till »Sv. Fornsånger» (Kgl. 

Bibi.), s. 602; dansk hos Berggreen, Folke-Sange og Melodier I, Nr 
223: »Skjwre, skja3re Havre». Nr 222: »Bro, Bro, Brille! Klocken ringer 
Elleve» har samma melodi. 
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Syster, syster, ädla min s. 247. 
Tussa lulla liten kind s. 460. 
Gumman ville vagga och inga barn hade hon s. 482. 

Dybeck, Sv. folkmelodier nr 27: 
Modern går på golfvet med sina gelikar. 

Dybeck, Runa 1844 s. 109 (Vallvisor och hornlåtar s. 26): 
Klang! sade bjällra, Långt bort i fjella. 

Såsom instrumentaldans slutligen finns melodien hos Rosen-
berg II, nr 34 från Uppland. 

Med denna lilla musikaliska parallell vill jag avsluta mina 
anteckningar om äldre folkmusik. Utan samband med den på 
1800-talet upptecknade folkmusiken stå dessa melodier ej. Där-
till må blott vår lilla Finspånguppteckning av en daldans ock 
Bergamasca-dansen tjäna som bevis. Hade vi blott flere gamla 
folkmelodier i äldre uppteckning, så skulle nog också flera paral-
leller till våra nyare melodiuppteckningar återfinnas. 



Tre visor, 
diktade av Pär Jonsson, Holmsjön (Dreskhöjden). 

Avtryck efter uppteckning meddelad av förvaltaren E. H. HÖGSTRÖM, 
Ålvsjöhyttan. Författaren var enligt uppgift av hans son, skräddaren 
JOHANNES HOLMBERG, Gustavström, född i Dreskhöjden (Gåsborns socken, 
Färnebo härad, Värmlands län), där även hans förfäder bott. Då vi icke 
ha författarens manuskript, ha vi icke bibehållit meddelarens stavning 
eller interpunktion. 

Uppteckningen av björnvisan ock älgvisan lär vara gjord av en ung 
arbetare, som hört den av sin mor ock sin morbror, barn till Dresk-Pär. 
Kungavisan är skriven av annan hand än de föregående (även annat bläck 
ock papper), förmodligen av skogvaktaren C. 0. BERG vid Gustavström, 
ty enligt uppgift av förvaltar HÖGSTRÖM är tillägget »Något mera 
	  anskaffas» skrivet av skogvaktaren, ock stilen i hela 
visan tycks mig vara identisk med den i tillägget. 

Skräddare HOLMBERG har inför mig muntligen bestyrkt, att hans 
far författat dessa tre visor, så väl som många andra, som emellertid 
nu äro glömda. 

GOTTFRID KALLSTENIUS. 

Björnvisal. 
1836 
den 27ende december 
kom några skyttar ock drog till vägs 
med sina bössor i händer. 
En björn var holmad, det fick vi veta, 
densamme skulle vi den dag uppleta, 
som ej slog felt. 

Men en utav våra skyttar gick, 
så han blev ensam allena. 
En stund därefter vi veta fick, 
att björn var uppe på bena. 
Han fann på björnen, han börjer ropa, 
men långt från honom var vi allihopa, 
han tord ej skjut. 

Melodien är sannolikt: »När månen vandrar på himlen blå». 
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Då blev det kvällen, vi gick till hyss, 
tt vila oss över natten. 

Ar han hemkommen, som ropa nyss? 
Han såg visst björn, ta mig katten! 
När björnen fram ur ide titta, 
han skull ha skjuti, fast det gått miste, 
han varit karl. 

Han sa: Skjut honom själva den, 
han kun ha gjort mig nå värre; 
jag är så rädd, så jag skälver än, 
giv mig en sup, goda härrer. 
Sen får jag mig uppå sängen luta, 
en annan dag så skall jag skjuta, 
skall ni få se. 

Den andra dagen stod vi i ring, 
ock alla hade vi ett sinne. 
Nu först skall vi gå hagen kring 
ock se, om björnen är inne. 
Ja han är inne, nu skall vi laga, 
att vi den minsta holmning kan taga 
ock ställ ut håll. 

Den dagen fick vi lär oss gå, 
ja omkring bärg ock daler, 
till dess vi björnen hann uppå; 
men vi var väl raska karlar, 
som stod bi att gå hela dagen, 
till kvällen hade vi björn i hagen, 
då var för sent. 

Men tredje dagen då blev det sagt, 
att holma skall vi först djuret, 
ock sen så skall vi ställ ut vår jakt, 
ock eden den har vi svurit: 
att den som sviker, förrn det blir fara, 
han får ej mer med på jakten vara, 
det säger jag. 

Men då blev roligt att höra på, 
när Busken börjar att ropa: 
Pass upp, pass upp! Då kun vi förstå, 
att björn var uppe ock huppa. 
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Det small för Tysken, han vek på sie, 
det small för flere, han lär å bie 
å bli vår stek. 

Det andra skottet i ordning small, 
Carl Jansson Bjässe det lossa, 
han sikta långt ner på björnens skalle, 
så övra trommen det krossa. 
Det small för flera att björnen mota. 
Herr Robert sköt-en sist i örerota, 
han sprang ej mer. 

På stunden ropas det: beställt! 
Vi lyfta på våra mössor. 
Sen ropas det: Låt nu gå snällt, 
loss skotten ur edra bössor, 
för nu så har vi seger vunnit, 
friden har vi också funnit, 
björnen är död. 

Det small ock skrall oss runt omkring, 
men då var väl ingen fara. 
Kring björnen stod vi i en ring, 
nu skall vi brännvin ej spara. 
De tog fram flaskan, på hänne skaka, 
då sa vi alle: Nu skall det smaka 
att få en sup. 

Sen bar vi björnen dit det går bäst 
att först på vägen vi råka, 
dit det gick bäst att kom med häst, 
att björnen sen kan få åka, 
till Gravendals härrgård att gästa, 
där björnen bestod skytterna till bästa 
utav sin päls. 

Björnen åkte, ock skytter gick 
till Gravendal på härrgården. 
När vi kom fram, vi veta fick, 
hur tung han var på vågskålen. 
Då sa jag: Skytter, nu skall vi laga 
att öl ock brännvin efter vikten taga 
ock gör kalas. 
Vi fatta björnen ja på en gång, 
ja busen dig skall vi gästa. 
Härrskapet frågar

' 
 om vi är mång, 

som björnen skall ge till bästa. 



PÄR JONSSONS VISOR. 	 83 

Björnskyttar 19, jag skall ej Unge, 
med hunden Sagt så är vi 20ge 1, 
som skall ha stek. 

Sen bar vi björnen i stugan in: 
Nu, skytter, skall vi först laga, 
först tar vi supen, så blir vi svinn 
att huden av honom taga, 
ock sen så skall vi köttet byta, 
hackmaten skall vi ha i gryta 
ock koka den. 

Vi huden snart utav björnen tog: 
snällt arbet gör många händer. 
Harr unga Malmström strax huden tog, 
gav var sin del blanka pänga: 
Allt öl ock brännvin, som ni vill hava, 
skall jag bestå, som björnen lova 
för sin päls. 

Ja tusen tack skall härrskapet ha, 
som allt till bästa oss skänker! 
Ja öl ock brännvin det smakar bra, 
jag här i minnet, jag tänker, 
nu först så skall vi köttet byta, 
vi skänker härrskapet stek i gryta 
att smaka på. 

Men en av skytterna påtog sig blott 
att laga till alla delar, 
sen skrevs det nummer, ock vi tog lott. 
Nu ingenting mera felar 
än sup ock dricka ock hackmat äta. 
Jag tror, vi aldrig kan förgäta 
den björnejakt. 

Ja långt på natten höll vi på, 
ock gubbar tog sig till bästa. 
Vi tänkte, vi skulle hemåt gå, 
vi kan ej längre här gästa. 
Vi tänkte gå ock tack för saka, 
när två steg fram, steg ett tillbaka, 
det gick ej fort. 

1) D. v. s. »tjugo»; jfr s. 84 r. 8 »20ge» ock r. 16 »1840tio». 
Sv. landsm. 1906. 	 7 
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Så snart ser man de andras fel, 
sitt eget kan man ej märka, 
men tar jag på mig deras del, 
otacksam finge jag då heta, 
nej sedligheten det vill jag lova, 
ock tusen tack skall härrskapet hava 
för det kalas. 

Nu 20ge värser jag diktat har, 
men ändå en uppå köpet: 
när nitton skytter var sin tar 
ock hunden Sagt, som kan löpe, 
då har jag tvänne, för jag skall sjunge. 
Visan är för båd gamle ock unge, 
nu är hon slut. 

Algvisa. 

1. 1840tio 
sist i oktober månad, 
då blev skuten en älgko 
norr om Liälv den åna. 
Plåtsmedsmåsserna heta det, 
där stod inspektor Lindstedt 
i håll, ock han fick skjuta, 
älgen sitt liv snart sluta. 

'2. Han skjuter snällt ock var ej sen, 
det fick älgen känna. 
Pass upp, pass upp, skjut, Herr Gells63, 
så torde älgen vänna! 
Men där han åtod, var tätt med skog, 
han såg likväl ej älgens bog, 
han sköt likväl åt skogen, 
men ej åt älgebogen. 

3. Ja dessa skott de small så snällt 
för de härrer båda. 
Ej alla hållen var uppställd, 
de trodd, de skedd för våda. 
Men snart fick vi hör annan röst: 
Här åt, här åt! Vi fick god tröst. 
Kom hit, skall ni få skåda, 
de skott skedd ej för våda. 
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På stunden samlas vi då all, 
ja dit på samma ställe, 
för den som första skottet small, 
var visst som djuret fällde. 
Ja Dresk Pär Jonsson sade det: 
Visst var det inspektor Lindstedt. 
Fick han på älgen sikta, 
jag vet, han sköt ej mista. 

Ock älgen, som var redan död, 
på marken låg ock blödde. 
Härr Lindstedt söp ock alla bjöd, 
ock sig på älgen stöddo. 
Då sa vi alla: Se hur gott 
som vinnas kan blott för ett skott, 
hur stort det djur månd vare 
i stället för en hare! 

Vi fick väl annat tänka på 
än längre ät ock supa, 
hur vi skull hem då älgen på', 
på marken där han stupa. 
Från stället fram till Tybruk var 
tre fjärdingsväg, ock marken bar, 
vi fick nog annat göra: 
älgen att draga, köra. 

Ock mörkret snart kringvärvde oss, 
ty då var slut på dagen; 
men snart så tändes många bloss, 
som lyste hela laget. 
Ej fattas mod, vi hade tröst, 
vi hörde jägarhornets röst. 
Algen är död, vi tralla, 
vi hem kom lustigt alla. 

Kungavis a. 

1. Både stor ock små, nu skall jag gå 
till Hällefors att skåda få 
hans majestät, han kommer dit, 
därför bör vi med flit 

1) Felskrivet för »få». 
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honom vördas 1  på allt sätt, 
han som är lagens högsta rätt, 
han hedras bör av gammal ock ung. 
Sverges ock Norges kung. 

När vi till Hällefors kommen var 
att se vår kung ock landets far, 
vår unga kronprins likaså 
med kungen vara må. 
Det var stor lust för ungdornmen, 
som skåda fick då konungen 
ock se de härrar lika så, 
med kungen vara må. 

På Flällefors bro har de uppgjort 
en mycket vacker äreport, 
där stor ock små fick genomgå 
att honom skåda få. 
På broden stod, om jag minns rätt, 
de flickor, som hade blåd dräkt, 
att visa Sveriges överman, 
vad klär de göra kan. 

Ja kommer, härrer, var så snäll 
att ställa allt i ordning väl, 
hur var ock en då skulle stå, 
när kungen komma må. 
Till flickorna han säger så: 
Närmst äreporten skall ni stå, 
alla som ha den blåa dräkt, 
som fröken har utlärt. 

med 2  Glada ögon sågo vi 
de härrar, som oss for förbi. 
Vi väntade var stund ock så, 
att kungen komma må. 
Vi stod i rad där mången man 
ock hade hatterna i hand, 
när kungen kom ock for oss3  bi, 
ja hurra ropte vi. 

Sannolikt felskrivning för »vörda». 
»med» är skrivet till ovanför raden, som ursprungligen börjat 

med »Glada». 
Före »oss» har stått »förbi», som är överstruket. 
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G. Ja åtte häster i fullt språng 
för kungens vagni, den rad var lång. 
Det var väl roligt att fä se. 
På stunden stannade 
den stora vagn, blev öppnade, 
vi fick hans majestät då se, 
så for han sakta i ett rapp 
in till bärnådets trapp. 

Bärgsrådet på det värsta sätt 
han emottog hans majestät, 
ock flere härrar, som där var, 
samhällig som en karl, 
hans majestät ock kronprinsen 
de följde dem i salen in. 
De drack hans majestäts välkomstskål, 
sen åt de middagsmål. 

En stor folksamling var där då 
av män ock kvinnor stor ock små; 
de gamla lika med de unga 
kom att se Sveriges kung. 
Den äran sker ock ej vart år, 
att vi hans majestät skåda får, 
för den orsaken komma de 
att konungen få se. 

Bärgsrådet själv han sade det: 
Om ni vill se hans majestät, 
skall ni till Krokbron2  alla gå, 
där kan ni skåda få 
hans majestät ock kronprinsen. 
Skynda er dits ock var ej sen. 
Så snart som kungen spisat har, 
han ner till Krokbron 2  far. 

När folket detta veta fick, 
i stora skockar de straxt gick, 
ja mäst den minst förmådde då 
att fort dit komma må. 

Före »vagn» har stått »rad», som är överstruket. 
Sannolikt fel för Krokborn, plats i Hällefors, på tre sidor om-

fluten av Svartälven; där är dansbana. 
31 Tillskrivet över raden. 
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Där mikanten 1  stog till hans, 
som spelade ock det blev dans, 
ock konungen han såg uppå, 
hur folket lekte då. 

När konungen där varit har 
en stund ock sett, vad lust det var, 
med sina härrar han då går, 
ja dit hans vagn då står. 
Av bärgsrådet han avsked tar, 
han går i vagnen straxt ock far, 
ock det stod av, kanoner small, 
ock hurr2  ropte all. 

Vi alle, som till Hällfors gått, 
nu haver vi den äran fått 
att skåda kungen ock vår prins. 
Det bör oss alla minns, 
att vi en gång har sett den man, 
som kronan bar för Sveriges land. 
Välsignelse ock välbehag 
ske kungen natt ock dag! 

Ja nu till slut jag sjunga skall 
om äreporten för er all, 
på Hällfors bro stog han så grann 
det såg både kvinna ock man. 
Bärgrådet själv han sade så: 
Vid Krokkärn skall ej porten stå. 
Nu står han där till minnesvård, 
han för vår kung var gjord. 

stu12. 

Något mera av Dreskpärs visor kan ej anskaffas. 

Visorna åsyfta tydligen att vara diktade på riksspråk, men 
författarens (ock upptecknarens) dialekt — norra Gåsborns — 
har lemnat ganska betydande spår efter sig. Jag lemnar här 
några notiser om dessa spår. Dialektformerna äro återgivna på 
nutida nordligt Gåsborns-mål med två slags undantag: i stället 

Felskrivning för »musikanten». 
Säkerligen felskrivning för »hurra». 
Så! 
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för det nutida målets 5  ock använder jag s ock r resp. (se 
härom Värml. Bärgslagsni. ljudl. [Sv. lm. XXI. 1] § 81,2 ock 
§ 83 samt Tillägg ock rättelser Sv. lm. 1906, s. 53). 

Lexikaliska iakttagelser. 

beställt s. 8211  bestc'elt alls tod (eg. uträttat). 
byta 838  8317  tycks betyda »stycka» (eller möjligen »dela, för-

dela, skifta»). Ingendera betydelsen har ordet b9.t numera 
i målet (utan endast den i rspr. gängse). Jfr Hesselman 
Spr. o. stil II, s. 45 f. 

hackmat(en) 839  8310  hetk_maket) järta, lungor m. m. simplare 
kött hackat tillsammans (material för hackkorv). 

häråt! 843  hel*/ hitåt! 
ja busen 823  något slags bekräftande svordom av samma betydelse 

som yetgut (-<-- ja vi ö gua) d. v. s. minsann. »Busen» är möjligen 
fel för bisen bisn fan; biltsn känner jag ej i den betydelsen 

lär 822  tcpr får lov (= måste). 
påtog sig 8314  p4t4g sce åtog sig. 
samhällig 8712  stonhcblz kontamination av enhällig(t) ock samfällt? 
skytter 	skyttar 8012  m. fl. alltar, sing. sk  jägare (ej skytt). 
snällt 82" 8312  8416, 8  sncelt fort (adj. ock adv.); jfr var så 

snäll 8616. 
stod av 8811  stog ei bar av. 
stod bi 8114  stog bf stod ut. 
svinn 836  sav, kvick, rapp. 
trapp 878  trav trappa (väggfast). 
trommen 827  *trent» (akcenten oviss) käken, egentligen kanske 

nosen, jfr Rz 755 a trumm, tromm, trumme. Ordet torde 
nu vara utdött i målet. 

Morfologiska iakttagelser . 
A. Flexion. 
1. Substantiv. 
Vi fästa oss dels vid pluralbildningen, dels vid best. formens 

bildning. 

1) Vad som här upptas sammanhänger oftast med ljudläran också; 
här behandlas emellertid allt, som berör formläran, ock under »Fono-
logiska iakttagelser» behandlas blott sådant, som enbart berör ljudläran. 
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Pluralbildningen: 
daler 81,7 	dökar daler 	hästar 871 	heestar hästar 
härrer 81" 847  8616  h&r9r härrar skyttar 827  8419  siar skyttar. 

Plur. tantum: klär 8617 N-ch. kläder, pänga 8314 pcbea pängar. 
Bestämd form: 

mask sing.: björn 804  814  81,3  81, byeir, björnen; 
fem, sing.: örerota 82' &Åta öronroten, saka 833  söka  saken. 

åna 8419  är väl snarast kontamination mellan rspr. ån ock 
målets *cia (ordet torde väl nu knappt användas i målet, i 
stället användes cava); men kunde kanske möjligen beteckna 
ett tidigare stadium *eina. 1 äldre kyrkböcker träffas ej så 
sällan former som åna, brona 1 . 

plur.: hatterna 863  ock skyttarna 8374  betyda väl snarast hettara 
ock sAtara; gubbar 836, skyttar 827., betyda kanske gittbetn, 
soletn. Bägge fiexionsnaöjligheterna finnas i målet. 
bena 804  Una benen (rimmande med allena). 
2. Adjektiv: 

Oböjt predikativt adj. (ej alltför sällsynt i nutida dial.): 
(var ej) sen 877  (var int) sim (var inte) sena 
(så blir vi) svinn 836  (sa Vril' vi) svin (så bli vi) kvicka 
(var så) snäll 8616  (va,sa) sneel (varen så) snälla 
(hållen var) uppställd 846  (lada va) 6.22stc'eld (hållen voro) upp- 

ställda. 
Alla fyra exemplen kunna också tolkas efter mom. b nedan. 

Plurala adj. med synkopering (ock cirkumflex): 
all 851  8812  å/ alla (rimmande med small) 
mång 822  mete många 
(Både) stor (ock små) 854  (ba) står (a små) (både) stora (ock små) 
de unga (rimmande med kung) 8719  di ös. 

Plurala adj. med ändelsen -a (skall säkert föreställa rspr.): 
gamle ock unge 84'3. 

Komparation: värre 819, som rimmar med härrer heerr, 
kan betyda målets form vcbr?r. 

3. Pronomen. 
Enklitiskt personl. pron.: sköt-en 829  skilt-n sköt honom. 
Proklitiskt »något»: nå värre 819  no vebrg något värre. 

1) Så även t. ex. Sasåna Gru verelation 1658, Store Brona Filip-
stads sockenstämmoprotokoll 1634. 
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4. 	V ä r b. 
a) Värbaltemat. 
a) Infinitiven visar ej sällan former med synkopering av 

ändelsen (ock vid huvudton cirkumflex): 
skjut 80, 	 mitt skjuta. 
ställ (ut håll) 8119 	stil (zut heg) ställa (ut håll) 
lär (oss gå) 81,8 	 (es..gd) lära (oss gå) 
kom 821, 	 Ulm komma 
gör (kalas) 82; 	 jhr (kalis) göra (kalas) 
sup 83,0 	 stfcp supa 
tack 833 	 tåk tacka 
ät 85'8 
	 it äta. 

Därjämte träffas emellertid vida oftare inf. på -a, ibland 
koordinerad med inf. utan ändelse, t. ex. sup ock dricka 831 , 
ät ock supa 8518. Ibland behöves formen på -a för rimmets 
skull, t. ex. ropa 803  (rimmande med allihopa), mota 828  (rim-
mande med örerota), smaka 8220  (rimmande med skaka, prete-
ritum) m. fl. fall. 

En mellanform, inf. på -a, uppvisas i fyra fall, av vilka 
åtminstone två krävas av rimmet: 

unge 831  rimmande med 20ge d. v. S. tjuge jpkg(a) 
löpe 8411 
	 köpet Mpa 

sjunge 8412 	 unge 
vare 85" 
	 hare. 

p) Starkt preteritum: 
small 821, 2, 18  84, 8812 	smal smällde 
skrall 8218 	 skral skrällde 
stog 881  8813 	 stog stod'. 

y) Svagt preteritum av första klassen saknar — utom i två 
fall 	(väntade 	866, 	stannade 874) — preteritalsufflxet -de ock 
uppvisar sålunda målets form på -a. 	Exemplen äro: 

ropa 813  r6va skaka 8221  skaka 
titta 815  tita råka 8217  råka 
lossa 82' lijsa lova 831° lislva 
krossa 827  krbsa lyfta 8212  MIM 2  

Men stod 8114, skrivet av annan hand. 
Dessa former kunde också nödtorfteligen förklaras som presens-

former, men det bär emot både från sammanhangets ock formens syn-
punkt. 
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stupa 8518  stittpa ,  fattas 859  råtas2  
tralla 857  tråla2  samlas 851  setnihts 2  
heta 8420  heta ropas 8211  r6pas2. 
Synkoperade svaga preterita efter andra klasser: 
sa 818  827, 9Q  8513 	så sade 
ku.n (ha gjort) 819 	kt'att (ha j6,) kunde (ha gjort) 
(vi) skull (hem) 85,9 	(vi) sktal (116.m) (vi) skulle (hem) 
trodd 845 	 tråd trodde 
skedd 846, 1 	 sed skedde 
tord 80, 	 tå' d tordes 
månd 85" 	 månde (nu okänt i målet). 

e) Particip perfektum ock supinum: 
skuten 8418  kan mycket väl betyda 8k/4k 
skjuti 816  betyder väl skOtt eller med påvärkan från rspr. s,"dtt 
blev öppnade 875  (sing.!) är hypersveöistisk form bildad efter 

preteritum: i föregående raden står stannade (pret.). Förf• 
har väl resonerat som så, att då hans dialektform ståna (pret.) 
skall skrivas ock på »skollärarmål» uttalas stannade, så skall 
väl ock hans form tipna (= öppnad) heta öppnade. 

Imperativ av 1:a svaga klassen utan ändelse uppvisar 
loss 82" les lossa. I motsättning därtill står skynda er 877  
On er 3. 

b) Tempusflexionen. 
På några få undantag när användas inga särskilda plural-

former av de tempora, som i rspr. ha särskild plural. Dessa 
undantag äro: ha 8610 , komma 8714, sågo 868  samt imperativen 
kommer 8616  (se not 3). Denna undantagslista skulle möj-
ligen kunna ökas med orden lyfta 8212, tralla 857  (se s. 91 not 2), 
men jag föredrar vida att fatta dem som preteritiformer. 

Mot dessa undantag stå med pluralt subjekt 12 presens- ock 
15 preteritiformer, av vilka åtskilliga förekomma flere gånger 
vardera: 

	

Pres. blir 836 	blar 	gör 8312 	jqr 

	

bör 85, 	bgr 	 har (5 ggr, t. ex.) 818  ha (jälpvärb) 

	

får 87,6 	fr 	 haver 8814  

i) Sällsynt form: vanligen stgp. 
Se noten 2 å föregående sida. 
En egendomlig imperativ plur. (väl av bibliskt ursprung) är 

kommer 8636. 1 samma rad står var så. snäll. 
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tar 
vii 

kam 
smal 
steg 

stog 
tog 
va 
at. 

MORFOLOG. IAKTTAGELSER. 

Pres. kan (4 ggr, t. ex.) 8120  kan 
skall(16 ggr, t.ex.)8114  ska 
skänker 8316  

Pret. bar 8218  834 
	bar 

drack 871' 
	

drak 
drog 80,2 	 drog 
fick (9 ggr, t. ex.) 80,0  fek 
for 867 	 for 
gick 81' 8211  873 	JOS 
hann 8114 
	

han, 
höll 837 	 hal 

B. Ordbildning. 
Avledning: 

27ende 8073  piaga§ittn tjugusjunde 
(slog) felt 808  (skg) fdt (slog) fel 
samhällig 8712  advärb utan avledningsändelsen -t (vanligt be-

träffande adv. bildade av adj. på -i rspr. -ig). Om ordets 
form i övrigt se s. 8915. 

Sammansättning: 
Örerota 829  -tircjta (drarOta?) 
Tybruk 85,7  förmodligen = t brtich Ty(fors) bruk 
Hällfors 8813  hedfig, Hällefors. Tvåstavigt uttal förutsättes av 

värsens rytm å de andra ställen i samma dikt, där namnet 
förekommer, utom det första, 853. 
C. Ordfogning. 

till kvällen 81,3  
efter vikten 826  
för våda 845, i  
till byss 811  
tog lott 83,2  
tack för saka 833  

te kvid om kvällen 
cetar vikta i förhållande till vikten 
av våda 
te by g till bys, till byn (igän) 
tog Ut drog lott 
tåk fIst...säka tacka för saken, tacka. 

Fonologiska iakttagelser. 

1) Assimilation av nd (Värml. Bärgslagsm. ljudl. § 51,2) 
uppvisa följande ex.: kun 819  Ialtn, kunde, vanna 84,3  vända, 
till hans 881  till hands. 

tar 836  8419  
vill 83'5  87,1  
är 822  832  
kom (4 ggr, t. ex.) 829  
small 848  8812  
steg 832  
stod, stog (7 ggr t. ex.) 

8114  881  
tog 8221  8312, 6  
var (4 ggr, t. ex.) 802  
åt 8716  

• 
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Bortfall av ö (ljud!. § 108): 
på sie 821  på sida klär 86,7  kläder 
bie 822 	bida 	(han lär) å (We) 822(han får lov) att(bida). 

Samma sak intygas av de hypersveeistiska formerna broden 8617  
bröa bron, blåd 86,8  blå. 

Existensen av e (eller a eller 8) bestyrkes av skrivningen 
uppe ock huppa 81, to(a) Nipa oppe ock hoppade. 

Försvagning av slutvokaler till -a visas bl. a. av 
20ge 832, åtte 871  ock en sådan hypersvecistisk skrivning som 
stöddo 8512, mista 858. 

Synkope av slutvokal (ock eirkumflektering) visas utom 
av många nämnda adjektiver, infinitiver ock preterita (s. 90-92) 
liven av skalle 825  sked, rimmande med small (märk, att det 
skall vara manligt rim). 

Annat akeentläge än i nutida rspr. har hurra 867  
(även 88 2  hurr, skrivfel). Samma uttal hade ordet som bekant 
på Bellmans tid (»Hurra, si Ulla dansar!») ock alternativt ännu 
på C. F. Dahlgrens (»Håna, hurrå» enligt Kapfelmanns tonsätt-
ning av »Våren är kommen» 1822 eller 1823), ock samma uttal 
har ordet ännu som personnamn (väl ursprungligen soldatnamn): 
jaii,jönsa kåra. 

bie 822  visar kanske ett stadium med cirkumflex (bi), 
vilket bör förutsättas som mellanform hos alla infinitiver av 
typen blöda vid dessas utveckling till typen bkd i målet. 

G. K. 

• 



Sägner ock historier 
på Aspelandsraal 

upptecknade av G. E. WEIS. 

Målet är Lönnebärga-mål, även där berättarna äro bördiga från 
annat håll. Det har tungspets-r ock »tjockt» k samt av dem beroende 
supradentaler ock kakuminaler. Uttalet är i vissa detaljer osäkert. — 
Några av sägnerna ha förut varit tryckta i en Oskarshamnstidning. 

Om troll. 

För mogge honans år sena va dit en gubbe som di kallede 
Måsse Katt, o dit va en otäkkig i sie svägge. 

Han still så dära ve vafferdastia gå te stan, o då jekk-an 
tvattemsväjen åt Jannemåle te. Nor an då gott ett stykke på 
väjen, kumm-an te ett torp, som hette köl, o ve dit va ett 
stort barj. Dit sull-an förbi, o dit jekk int i fre för-n. Si som 
an kumm raett för-t, så blidde dit e sprykke, o då fekk-an si 
en litin gubbe, som satt o spann på en litin grann va. Ikrigg-en 
brinde tri jus, o di sto på huvet på armestake utfå selver. 

Måsse blidde nej het i trasera, nor an så-t, män si an still 
va kållbloi o int loss om-et o jekk förbi. Män då tittede trull-
gubben opp o skrek si så arjt så: 

»Måsse katt, keram te mit i natt, så sa du få varmer soppe!» 
Då svarte Måsse: 

»Sist du, far lille, han joer-t inte.» 
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Dom ola sulhan int a sakt, för dom fekk-an ont å änn-
ijönom hele väjen, änn te an kumm te stan, för an jekk sä vilse, 
o jekk o jekk jol-an, te an va förbi, o då kumm-an te-tt stort 
barj te. 

Ätt dit va samme barj an vatt ve, dit vesst-an inte mä ensa. 
0 ve dit va dit si-sså ädelit mogge små trullgubb, o di satt o 
åt. 0 då nor Måsse kumm, stej di opp o te skrike: 

»Var ä mi mysse, var ä mi mysse?» Då sa Måsse di ola 
mä, o då hojde di: 

»Han få ta farfars, som hägger dänne», o så ga di-n-a. 
0 si som an fett på-sä-na, vett I, så fekk-an si hele sitt 

livs historie framför sä, o då ble-an häpen o to å sä-na. I dit-
samme så kumm Måsse te rätte o va på väjen. 

Sena blidd-an så gnist rak,  ätt an mä nö kuun ta sä dit 
an sulle. 0 alltihop dit här toers-an int tal om förn dan ätte. 

Berättad av Sara Stina Larsdotter i Lönnebärga fattighus 1888. 

Dit va på dän tia dä va trull i balja e flekke sull gå te 
sin pappe i skojen mä davål. Nor o sulle gå tebaks te bynu, 
så ble-o villed o kumm te-tt stort barj. Då lätte di opp som e 
der på badsia, o där klev ut e granner kvinnfolkemänske o 
ropt, ätt flekka sull komm te-na. Dit joho, o dämä to trull-
pakka-na mä-ssä in. 

Flekka ga sä för ätt o va så huggri, o då ga di-na mos 
te äte. Ho va tyen på tokken mat o int vill ha-t. Då blidde 
trulla arje o kast ut-a ijänn. 

Å nor di gett o lett ätt-na i åtte da, hitt di-nu »ner e 
gran inte baijet, o ättåt blidd-o Suker, så lägg o levde. 

Berättad av gossen Gustav Adolf i fattighuset. 

Oppi Faggemåle haje va dit en kväll, o dit rägnede si så 
arjt så. Di sull gå ätte öönn, o e ko kunn di int hitte. Då 
ga di sä allihop i bynn te å lete. Nor di då kumm te-tt barj 
i Lars Hiriks haje, hörd-di-na skrik ini barjet. Noj vill di 
ba-na ijänn, män dä va inte så gutt, för trulla hadd tatt-na. 
Di fekk love gå opp på barjet o säjje: 
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»Trall, nu sa du släppe koa te i mora klokka tolv, älle 
går vi o rigger i öörkeklokkera!» 

Dan Ute, inna dän tin, jekk di dit o tittede, o då sto koa 
där o int kunn gå dän, förn non kumm. Ho så så otäkk ut så, 
o dä ble iggi äre mä-na sena. 

D-ä ett bra sätt å säjj, ätt-en sa gå o rigge, för då ble 
tralla rädde. 

Berättad av gossen C, Joh. Nilsson i Faggemåla av Lönnebärga 
församling 1887. 

Dä va ep präst nollställs i e sokken, o an va så obegriplit 
snål o noje, så folket o drägga allri kunn få ät sä mätte ve. 
måla. Äte jekk dä åt likkeväl, så prästen jämt hisnede ve-t. 
Hur an dro in o dro in på puöonera, så sto dä int bi i präst-
gåln. Unnelit tykkt-an allt dä va, män an kunn int jör ve-t. 

En semmermora sull en å drägga te hajen ätte bästa. 
Svulten o arjer va-an, o int hitt-an krea på så rassene lägge. 
Då va dä ett stort barj mitti hajen, som an jekk te o ställd sä 
på te å titte sä ikrigg. Nor an då sto o koksede ätt bästa, så 
rid di te davål i prästgåln. Mä nu dräggen sto där, så blidd dä 
liv i ett barj! Dä ble e stor sprekke i-t, o ut kumm si så häl-
sekes mogge mä små bytige, som va som små mänsker, o alle 
skrikte di: »Var ä mi luve, var ä mi luve?» Dräggen an va 
finurli i ett kvekkt taj o språgg i höjen o blånd sä i dom o 
skrikte mä: »Var ä mi luve?» Rässom dräggen sto, kumm en 
litin gubbe te-n o sa: »Här ä farfars gamle luve, ta dän!» 
Dä jol-an. 0 si sena brann dä i väj te prästgåln, o in i 
rumma o te å sätt fram äte på bola. 0 di åt o hävd i sä, så dä 
va jämt okrestlit å si-t. Dräggen an va mä o fekk ät sä stinn, 
så dä förslo. Te sist tykkt-an, dä va rolit ta å sä luva,-n fett 
å dom. 0 nor an jort dä, så-an int ett dugg utå vasken mat 
älle tomtegubba. 

Sena smöj-an sä ut o ätte bästa, o ifrå dän dan förste 
an, vem som åt opp-et för dom o hur dä kumm sä, mä allri ätet 
sto bi. Män tale om-et dä toers an allri. 

Berättad av hemmansägaren Alfr. Karlsson i Lönnebärga försam-
ling 1888. 
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Forr i vara nor morfar jekk är o klev — o dä kann I la 
begripe ä loge sena, för-a ä nu tri o åtti år — då tore dä va 
tier för bå rik o fattie. Fläsk o öött o matvarer hadd di, ätt 
dä va rent otäkkt te å si-t, o flaska o va allri tomm. Nu sa di 
fekk ätt sä lite te julera o afonera bale. 0 si fon då bränd di 
o ga kvittra dragka, ätt di sto så di fen. 

Rå o spök o fälvräggere o trull i barja dä, fanns dä mit, 
O iblann to di noj ett krek ifrå dem, som di sull ha te smörj 
sä mä. Män dä jol int natt, för di hadd så inogg så. 0 bale 
förstå sä di hadd så brett vet, ätt di bale sa te ve barja, ätt 
di vell a sett krek tebaks, o ätt di still gå o rigg i öörk-
klokkera, em di int fekk dom, så ble di int å mä dom. 

Brö bakte trulla mä, dä vet ja då, för si mä ja va litin, 
va ja niä papp o sull met i Linnen. Så hälsekes möe fesk fekk 
vi, ätt en kunne bä,ve, o hålle på fekk vi lov, för di bale nappte 
jämt. Te sist ble vi huggrie, kann tägk, o non mat badd vi int 
mil oss. 

Nor vi då kumm bortåt Galle te, si då •änd vi, dä låktede 
nybakt brö. Pappe an sa då, ätt dä va trulla som bakede i 
barjet, o språgg dit o ha, ätt an still få lån e kake te dan 
ätte, så sull an bäre hemni-a. Ner an sena kumm te mä i 
öka, så lå dä e stor limpekake på ökebolt, o vi åt o blidde 
mätte. 

Dan ätte to papp e kak o bar te barjet o la, o nor an 
sena jekk dit o tittede, så va o dina. 

Berättad av Sara Stina Joh:sdotter i Lönnebärga fattighus 1888. 

Om skogsnyvan. 

Noj h-a vesst, ätt dä finns bå trull o rå i skoja, o ätt där 
händer mogge unnelie saker, dit vet en lite var. Män ätt dä 
kann gå te, som Kal Sunesa i ligga talt om häromsistes, ha 
ja inte kunt inbille mä. Vill I bale lätte bli å marke ol, sa ja 
tale om-et för er. Så här sa-n: 

Farfar min va sullåt, o jämt rassene va an te å ligg i 
skoja o plit o Jute. Otäkkt go tur hadd-an mä, män sena han 
bynte je sä te väte mä e skoksfru lille skokstippe, si sena 
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haut-an int å ladd o Jute, så fort hara kumm o språgg imot-en, 
runterikrigg-en satt träa fulle mä all slajs fojel. 

Te .å bynne mä tykkt-an, dit va lustit; män va dit le på tia, 
så blidde tippa så faseli ättehägsen o ville ha-n hos sä för 
jämna. Va dit lik sä? Han sa vasken te älle frå om-et o jekk 
tokkin där o bale abbedes mit-na. 

Jämt akta ho sä, s-ätt an allri sull få komm bakom-na. Män 
sen an fekk si-na på baksia en gågg, då blidd-an för ille lett 
åt-a. Si sånne där få int alle si, o di ä så vurne, s-a säjj er, 
ätt fram kann di va bå fin o granne o utstuferte o si ut som 
kvinnfolk sa jöre, män di ha iggin rygg o ä iholie som e 
tom m tunne. 

Ifrå dän stunna an så dit, vill-an int mer ve-na, o sena 
ble an inte gla åt te gå te skojen. Iblann fekk-an love gå, 
rässå illakt dit va för-n. Nor tippa då träffer-n, ä-o så arjer 
så o sär, ätt o sa noj je-nu ve tefålle, så an minns-et, om an 
inte lätter bli annre o bale bli hos hänni. I sa si, nu va dit 
inte gutt för-n, nor o te på ööpet hadd blitt fvartfuk på-nu för 

ane tippe. 
Lägge jekk-an o grund o grunde, hur an sulle slipp-a, o 

vet I, han va allt finurli. Han sa så här te-na: »Vet du, ja ä så 
ofylli som en harres äggel, för d-ä e ane skoksfru som gnier 
ätte mä, o va nu goer o jalp mä ifrå-a». Nor o hörd-et, ble-o 
glaer o sa: »Dit s-a snart jöre; je mä di bysse!» Han ga-na 
byssa, o o ladda o sa: »Sut nu bale på-na, så bli du å mä-na». 
Män vet I, som an fekk byssa i näva, föt an hänni, o sen blidd-an 
gla o va som e ane mänske. 

Berättad av pigan Lisa Johansdotter från Hyena 1888 

I bynn härnere va dit för mogge harrans år sena en gubbe, 
som hette Barken. Han talt om för oss lite vär, hur di jole 
fon i vitra, så di still få mykke, nor di sull ut o jaje. 

»Ett gutt sätt ä», sa-n, »te å ve nattvarsgågg snarje sä te e 
abbelat o lägg i byssepipa», o mogg annre gäelnskaper sa-n. 
0 dit kann en fåll begripe, ätt tokke dära oty sull jalpe dom, 

di förstår en noj mä, ätt dit va hornpärkel som hålld i byssa, 
nor di sulle sikte, o ätt an jalpte fram jura åt dom, ätt di 

Sv. tandem. 1906. 	 8 
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kunne få Jute. I våre daje tro-a, di ä int så slundie mä di 
dära konstera. 

Dän hära Barkens svarfar, sa I si, an kunn mä-t. Si dä 
va så, ätt an va gålsfytt te-n stor harr i Tune. Han add väkset 
ep på harregåln o öände te alle hyke bå i skojen o hemme, 
dä jol-an då. På mogge mils avstånn där i trakta så bale talt 
di om dän där, som kunne fute så otäkkt på Tune harrgål. 
Di glogkede allt mä imillaåt, ätt an höll sä te e tokke dära 
skoksfru i närheta, o dä va fåll int så utan dä, sa I få höre 
taels om sena. Int ar ja mä å sno, vem som halp-en, män nu 
sa I då få höre, ätt an va varr än annre. 

En gå gg adde harren på Tun ett stort kalas, o mogge store 
harre va mä på-t. Mogg uttå dom add hört taels om fytten, 
o di vill nu si, om an va så otäkkt kavater, äll då bale va lögg 
som di sa om-en. 

Rässom di va i fåle mä å prate om-en, sa harren: »Ja sa 
sätt opp mä er, ätt ja sa säjje te-nu, ätt an inna tri timme sa 
gå ut o knäpp en räv, o ätt I sa få ät räveöött te medda». 

Di jekk in på-t, o e otäkk stor summe va dä di satt opp, 
så harren va noj lite rädd, ätt Barkens svarfar sull misshibble 
sä. Harren jekk då te-nn o sa, hurless dä va, o då sa fytten: 

»Nådi greve få noj va lugg för-t, o ja sa allt lätte dom si, 
ätt ja int ä så ryslit dumm i örket, som noj nådi greve vet.» 

Harren jekk in o pratede mä sett frömmede, o fytten an 
jekk in o hov sä i sägga te sove. 

Hur dä va, tykkt di, dä dro på tia mä å få räveööttet te 
ress te meddan, o då jekk harren te-nu ijänn, o då lå-an o sov. 

»Hur sa dä gå mä dä du levde i nunne?» sa harren. 
»Å dä sa noj gå galant», sa Barkens svarfar. 0 så stej-

an opp o släppte hunna löse. 
Tvatt fekk di värekorn på en räv, o dä brann å te skojen 

mä jakta. Män I sa si, dä dro int lägg, inna o kumm ijänn, o 
då bynt-an titt sä lite på siera. Si an hadd int gott u fläkken. 
Som an då sto, kumm räven o flöjd opp på hönsehusetaket. Nu 
jol-an bale byssa i ånig o smälld å skotet, o räven an damp 
ner, o di frömmede di förlorte summa, o rävesteka fekk di dra 
i sä te medda. 

Te slute mä jekk dä lit ille för-n, sa I si. Som ja sa te 
å bynne mä, så höll-an sä te skoksfrua, o si o vill jift så mä-n, 
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o tokke dära, för o add jalpt-en, nor an jajede. Hur dä va, så 
tykkt-an la int om-na te sist, för di sa va så otäkkt fule bakte. 
En gågg vill-o, som di sär, våle mä-n, o si an ville-t int o sa: 
»Ja fiter i dä, di otäkke!» Då blidd-o så ryslit an j o sa: »Ja 
du sa nej få fite, så lägg du lever». Jämt hadd-an ont i majen 
ifrå dän stunna, o te sist do an uttå-t. 
Berättad av ynglingen Viktor Andersson i Lönnebärga fattighus 1888. 

Om älvor. 

Dä va ipt för så mogge år sena så kunne di int behöve te 
va fuke så lå-gge bete, som di nu få va iblann. Di få int å sä 
å sputte kann tägke, om di sa sätt sä ute nonstäns o om di sa 
kaste sett vatten o tokkedära. Dä jole di fon i växa, o då, 
sa ja säjj, ätt di va int så otäkkt mykke fuke, som di nu ä. 0 
d-ä då säkert, om dän där Kreffe i Abberehorval, som nu dö ä, 
kunn sti opp o tale, sull I få höre, hur mogge ho a bete ifrå 
tyske ellen, alvera, villarpeskotet o ferva o illhören o mogge 
annre plåjer, som di få ute i jora o lufta. 

Di behövd int gå te-na ens, di som va dålie, för fekk-o 
bale te sä e klätrase uttå deers, så kunn-o bete dom. 

Nu sa I få hör, ätt di kann bli botede utan te gå te tokke, 
som kann-et. Pappe add en svåjer häropp i sokkna, o an va 
i skojen o brytede törestubbe. Nor an kumm hemm, va an så dåli, 
så vi trodd, an sull stryke mä. Dä va alvera an fett, o vesst-et 
dä jol di int på e lågg ti. An va så rö på kroppen, som nor 
en a kokt e krabbe. 

Nor dä vatt mogge daje ätte sena, drömd-an e natt, ätt an 
va i skojen o vältede opp en stor törestubbe. 0 kann I tägk 
er, ätt unner stubben så an si så fullt mä små varelser, o di 
liknede myrer, o vigge va dä på dom som på flojer, o di kre-
lede o krelede. Då sa di te-n, tykkt-an: »Du a jort oss så 
mykk ont, nor du va o rekede på stubben, där vi bo, ätt du 
allri kann få förlåtelse för-t». Då ble an rädd o vaknede. 

1) En i orten känd gumma, anlitad vid botandet av sjukdomar 
med trolldom. 
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I sömnen to-an marke på stället o stubben, o rässå fuk-
an va, krypt-an dit o la pägge unner stubben o la-fl te rätte o 
ba alvera om förlåtelse. Tri vikker ätteåt blidd-an bra. Så 
an behövd inte gå o lätte bote sä. 

Berättad av Botilda Rosengren i Lönnebärga fattighus 1887. 

Om näcken. 

I a fäll ört taelg om näkken o ikken klikkleerd mosikkel 
an ä te å skap om sä för te å få va mä e stunn, där dä rijälle 
folket ä? Fördels1  jör-an sä te häst, o d-ä ju lätt för-n, ner 
an förut ä hästekre i bakännen. 

På Nerlia i Berksebo va ett hallN pejkevalpe utkumne å 
roe sä mä klyve trinn. Dän leken går så te, ätt en pojk lägger 
sä på jola mä majen ner o en an ställer sä på hännr o fetter 
mä huveskulten i asselt på dän som ligger. Dän som liggr Il 
trinne, o dän som står så ä-an vigge. Sena tar två en pojk i 
näva o bena o slor ans assol imot viggens assel, ätt an kultr 
över. 

Mä nu pojka höll på mä klunse på varannre, så dä sve i 
ännen, si så skriker Niss i Mullige) åsta: 

»Si I, pojke, tikken granner häst dännä står!» 
0 dä mått a vatt en häst mä, må I tro, där an kumm som 

ett gåggene fepp mä mana o rompa i värt verjenes. »Iiihä hä», 
sa-an, o då ble dä mä ensa slut mä vettvilligas icke; för si 
häst o pojke — dä vet i fäll! 

Mä ensa fekk di taj i-n, o an va int gäeln ätt o gni ifrå 
dom, må I tro, o ledde-n te-nn sten, som va bra höj. En å dem 
späntede opp på stenen o sena på hästeryggen. Nu tole dä 
ble-t leven: hästen för o pojka ätte, o bar ikke dä å som ett 
blek neråt ha ett slaj o så te sten ijänn, o dän- pojken å o en 
an på. 

Så höll dä på likke förjordet, tess allihope pojka hadde 
riet o bale dän minste va ijänn. 

An va bale si så där ikrigg fämm år o kunn int tale redit 
rent än. Fast an adde kravlet sä opp på sten som di annre, 

1) Gärna. 
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så räkkt-an int å få taj i ryggkåmmen en gå gg på hästen. 0 
si nu, uttå an int kunne tale rent, sa an: »Ja näkke int opp!» 
0 si nu, fastne dä igge menig va mä-t, så to näkken te sä å-t 

pinar, si som an sull a låne bena, rätt ner i Flaten. Barna di 
jekk o väntede ätte sin granne häst i mogge daje, män an 
kumm allri mer. 

Vaför an sa va så rädd för sett namm, dä vett int ja; män 
si dä tel-an int å höre. Män dä* tole va Ina-t likke som dä ä 
mä en haldasklädd bonndrägg: si dän få en int kalle »bonne», 

en skomakere inä finnbökser få en int kalle syläpugg. 
Berättad av Kajsa Lisa Nilsdotter från Hvena 1888. 

Ner mi farmor va barn, så 6änt-o där uti Hunnekulle i 
Kresstale. Som I fälle vet, ä där en stor fö, som går inte bynn. 
Store jäle går dä ner• te fölannet oj, o vet I, iblann så kumm 
dän där näkken opp o jekk i hästefepne iblann di annre hästa. 
Mo ggå bönnra di to-fln o bett opp-en o harvd o årte mä-n 
hele jälespjälla, o si an jekk som e ko, bal an fekk va i fre o 
di klappt-en o int sa »näkk» åt-en. 

Iblann skapt-an om sä te e mänsk, o då vill an te kvinn-
folka, o dä sa I få höre nu. 

Dä va en sondasättemedda, sena di slajet å äga, som 
va nerom bynn, o dit jekk sällskapera te å dans o vals o jöre 
leke. Håggklaver o fioler va dä mä, o rolit va dä, må I tro. 
Hur dä va, så hadd fälle pojka hävt ikull fiekkera i hösåta, 
som sto på äga, o si nor di annre jekk hemm, fekk lova hoss-
bons Fie o ja va lit ätt o jör i ånig dä di rivt ut. Di hadd 
rett te så otäkkt så, o sola va logge på fenebakken, nor vi sull gå. 

Fie jekk lite för, o o sull hemm o laje te nåttvål. Rässom 
va gåggen, så kumm dä som en fin drägg ifrå fönn te mä, 

där ja sto ve e hösåte, o hälsede likke fint på mä, som harra 
bruke jöre på masällera i prästgåln. 0 sena kumm-an te-mmä o 
fråjd, om ja int vill sitt ijämte-n i höt. Dä jol ja, o då sa-
an, ätt ja stal lyske-n. Ja toers int neke-n, för-a så noj, ätt 
dä int va e redi mänske. Ja bynt på mä-t o fekk sitte bå lägg 

väl, o allri blidd-an belåten. 
Te sist bynd ja bli unnersam o sull titt mä ikrigg, om int 

non kumm, män dä jole dä inte. 0 som ja tittede, fekk ja si, 
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ätt näkken — för dit va han — hadde vept mett nye forrkläe 
om dän ene näven. Då förste ja noj, va an ville, män si ja vesst 
int ane i häpenheta, än ja to o mä ene näven o löst opp bånna. 

Nor an då va i ånig o sull dra mä i lönn, si då pen-
an å, si-ss-ätt dit bale sa »öitt» i lufta. Ner-a, sena titt åt fönn 
te, så fekk ja si, hur en blakket häst flöjd i o hadde mett forr-
klä om ene framfoten. Han uppsalverte inte, ätt dit bale va 
forrklät an fett mit sä, förr än an va kummen i. 

I sa si, ätt ja fekk bena i ånig, o si ja gne te äggelet, 
s-ätt ja tänt, ja sull få dåndimpen. Där la ja ett pa lefyttle i 
kors, o si sena vesst ja ätt an int va guför te gå över. 

Dän gåggen blidd-an furter lite gunstit. 
Berättad av arb. Aug. Svensson i Hyena 1888. 

Se 

Papp o mamme di bodd i torpet, som ä på de are sia fönn. 
Ja va e fiekkeslägge på artan ,år o e rö, otäkkt granner ko hadd 
vi. 	En kväll så där nor sola va på fenerebakken, sull ja sprigg 
ner te fölannet ätte kon på e lökke. Ja så-a tvart på liva, 
hur o jekk där o tittede. Dit va ett föttlele, dit plokkede ja 
ner, o så bynte ja ööre på-na, te o kumm te let: där jekk-o 
int över, för dit lå ett par korstrinner. Då to-ja-na i horna o 
ledd-a o bann huklet för öjna på-na, män dit va lögg o jekk 
endån. 

Rässom ja sto där o orerte mä-na, kumm mamm o skrikte: 
»Sare, ko= hemin, di otäkke kone, kon a vatt hemme lägge 

Hm, hm tägte ja, ä dit så daks, då ä dit fälle dit likeste 
ja hinner på en ane lie. Si då vesste ja, ätt d-ä näkken ja-dde 
lett o vill a över, o si an kunn-et inte för korstrinnera. Ja 
blidde liksom lite frimodi o sa: 

»Gakk du i jesse namm din väj, o ja gåri m.m.» 
0 dämä brann dit i väj te lönn mä-n. 0 vett I, vattnet 

yrd, o dit blåst o fräst i berkeskata, ätt dit va jämt lite kuselit. 
Berättad av Sara Stina Johansdotter i Lönnebärga fattigstuga 1888 

(det är hon själv som upplevat händelsen). 

Si dit va så te mä-t, ätt 011e, kärn min — vi bodd på anure 
sia fönn i torpet, o så titt så fekk vi love ro över te Oves- 
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torpelannet. Imillansåt höll dä på te å ta dop för oss, män hur 
dä va, kravlede vi oss i lann. 

En gång va dä så morkt, ätt vi hit så näva, o vi sull 
äntlin över, o blåst jol dä, ätt vattnet rök i himmelsfy. Hun-
siga vete, va dä va, o si dä kumm värvinne o to öka, ätt o 
surrede som e liti perre. 

Nu vet I, ätt dä ä ett stenskval i sunnet där, o si nor vi 
då kumm dit, ble dä etter gäelt. 011 an rodd, o ja skrek o ba, 

läst opp böner o vasse i gaml o nye tästemäntet, o u pesal-
tern, o öka slo i stena o nek, knek knek — om heren vesst så 
jartskrämd ja val 

I de varste villevalla kumm ja te å titt åt stena, o si då så 
ja imilla dom som en stor brokki häst sti opp i fran, o ån 
kumm åt oss te. 011e så-en inte, o nor an kumm inte öka, vill-an 
i-na o hopped opp mä framfettra i bakännen. Öka vald, o vi 
kumm i. E harrans nåd va, ätt dä va när te botten, ätt vi kunn 
stå, o så bynte vi å skrik o poe, o dä kumm folk o jalp oss 
däna. 0 alle så vi näkken, hur an lå ve vår valde öke o 
fruste mä näsborera. 

Dän gåggen tät dän rakkern, an sull få mä te sä, som an 
jol mä Nils Olses Fie. Si kvennfolk vell an ha, o hänne to-
an o dro ner i ett vintermetehol lite för vafferdan för fotti 
år sena. 

D-ä allt en sikken en dän där näkken iblann. 
Berättad av Sara Stina Larsdotter i Lönnebärga fattighus 1888. 

Om sjörå. 

Unner vårtia o sommertia ä dä rolit o gutt för alle mänsker 
mäst för fiskere. Då kann di få sä lite dakspännig mä. 0 si 

en sak ä allt bra unneli, o dä ä tum di få, nor di går te fönn. 
Skull dä hibble sä så, s-ätt di möter e kvinnfolkemänske, ho 
må va hur dan o vill, då kann di jarne mä samme gå hemm 
ijänn, för non fisk få di inte dän gåggen. Män möter di ett 
svinkrek, som bär böffe i niunn, då kann di je sä skrutte på ätt 
di få så mykke di vill. Int häller ska dä va bra, om en ikkorne 
gnier över väjen motsols äll om förera skratter, nor en går sta. 
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Pälle fiskere, som bodd nerve stranna, talt om, hur dä 
jekk för-n en gågg e natt, nor an va ut o stöjde. Gutt om 
fisk o gutt om töre va dä forr i vala, o däför så va dä mykke 
likere mä stöjniga än nu, sa-an vete. 

E natt va dä så lunt, o då ga-an så i väj te å stöjje. Som 
an va kummen ett stykke mä si törekneppe o juster o harkle 
på ryggen, så bynde dä på å vift o sus i trä o busk o bin, ätt 
an tägte så te vänne. Män rässom dä va, så tykkt-an, dä va 
döene stillt, o då vänner-an om åt föboa te ijänn. Han add 
då inte väl kummet så lågt som forste gåggen, inna allt ikrigg-en 
blidde mykke varr ijänn. Han tykkt, ätt dä blåste rent förjordet, 
o si ner en sa stöjje, sa dä va stillt, som I fälle vet. Däför 
vänner-an om ijänn för te å gå hemm o lägg så. 

Nor an då va kummen änna te dom, så va dä så kumplätt 
stille, ätt ellstikka brann te slut o int blåst ut. 

Hunsigen, tägte Pälle, ja vänner väl om! Nor an kumm ner 
te föboa, tykkt-an, ätt dä dro ändå befägdere. Nu forst försto 
gubben, ätt dä va not oty som drev mä-en. Så sputted-an 
i alle fyre värstrekka o skavd lite selver å en gammel pägg o 
dägd åt samme håll, o så mumlede han nere ol, som sulle jöre 
susen, mä dä samm an bynt sie ell. 

Han tykkt oj, ätt dä nu ble döene stillt i väret, o vattnet lå 
som ett surt mjelkefat. Han lajede stöjjellen i ånig på bränn- 
jarnet o satte fast-et i näsa på båten, o mä justra i näven satt-an 
ifrå lann. Ellen blåsede o brann o lyste på vattnet rött som blo. 

Han for sena o sökte på lätt botten ätte ålesnarte, män 
an va int hunsa i stånn te å si botten, o däför fekk-an iggin 
ål häller. Rässom an for, fekk-an si framför näsa på öka ner-
på botten ~tigg, sem va som en stokk. 

»Du va mä e jäkle jädde så grömmer», sa Pälle o bynte 
blie på-na. »Män ja sa je-na ett bo mä dän store justra», sa 
an, o dämä satt-an te-na så anfaselit, ätt an bale stönte. Jädda 
jol dämä ett skvåmm i vattnet, ätt öka nära valt. 0 dä otäkkeste 
va, ätt förera mä samme bynt å skratt o flarre så hemsk så 
ve lann. 

På evie öjneblikket börjde dä å don o suse, o väret kumm 
si så förbrännet o to stöjjell o bränner o kaste dom ikrigg som 
enerisegnister. Nätt opp va dä, må I tro, ätt Pälle mä årera 
va stånn te ro så i lann. 
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Jämt ner Pälle talt em dä bära, så sa-an: »Allri vasken 
ferr älle sena ha ja vatt mä em ett sånt oty. 0 dä jäklieste 
va, ätt ja int fekk så mykk som ett fjäll å jädda på justra. 
Män si dä va int å bejäre: dä, va ju föråa ja högg på.» 

Om tomtar. 

Dä va på ett ställ är oppe di badd e pie, som va kropp 
te å hinne mä allt, va di ba-na em. Iggin kutte i sokkna 
kunne bli klok på hur o bar sä åt, älle vem som jalp-na. Ner 

sull ut på åkkra o äggera o arbete, så fekk-o bale vräk sä te 
ses', o jöert blidde jort endån. Di unnerd o unnerde, män 

sluje på-t blidd di int endån. 
Te sist jekk di ätte o sull Inre på-na, o kursinamäj 

em I vesste, va di så! Jo vett I: ner o lå o vrok på renera, 
så va dä tri små bytige mä röe mysser, o di for o skutt i-
krigg-a, som dä a vatt rakt dän lee. 0 vet I, di däre bytiga 
di arbetede iblann, s-ätt svetten rann i fläta på dem, o så iblann 
jekk di te-na, o la huva på sne, som di sull a bett-na em nett. 

Så va dä ve dän tia kornet va mojet, o pia o hadd tatt 
sä å te lär å bele jäert e natt. På samme ställ va dä en 
drägg, som va så otäkkt jarv sä. Han jekk ätt o tittede, ner 
pia jekk o sull färe. Si nu va dä så, ätt o bett, o sull få kok 
sä viter gröt o ta mä sä i deers grötskål. Ner nu dräggen 
kumm te jäert, va-an noj lite hemsker å sä, rässå kavater an 
sull va. För an nu rektit sull få si, hur pia bar sä åt, så 
spänted-an opp i e berk o satt så tyst så o gluttede på-nu. 
Pia o adde satt grötskåla mitt på jäert o gett o satt sä. Rässem 
dräggen gluttede fram imilla grena, kumm di där tri små bytiga 

trippede fram o bynt å titt sä ikrigg, o så la di å te gröt-
skåla o ställd sä. 0 sena sa alle tri tomta: 

»Nu sa vi ät, o sen sa vi färe, män te bynne mä sa vi a 
ner dän där rakkern, som sitter o blie i berka». 

Dräggen an blidde förskräkkt o flöjde ner o gne hemm. Sena 
vill-an inte Inre på-na mer. 

Berättad av arrendat. C. J. Hjelm i Lönnebärga. 
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Ättesom d-ä på tal om trull o rå, sa ja tal om e lita 
pafase för er, pojke. 

För logge loge sena va dä möe mer oknött te i vära. Di 
som fekk si-t, di fekk lov va födde på visse daje o timme, o 
tokke dära. Ja a allri kumme te å få si fleet, män ja öänne 
väl mogge som jort-et, o vänte nu, sa I få höre. 

I Esselte sokken va dä en stor by, som lå ve fönn Mökkle-
fig», o i bynn bodd dän rikeste bonnemänneske i grannhället. 
Va di behövd i huset va dä tegågg på, o mogge öänere o barn 
hadd di mä. Int va bann en snålevarj int, män iblann kann-an 
int tie, för dä jekk åt så hälskuttes mykke sedel i huset så. 
Han sulle nokk försöke si ätt-et, em di stal-et älle öarga dro 
bort-et, män dä kunn-an allri få korn på. Tia jekk, o dä va 
som dä va. 

Så va dä så, s-ätt di hadd en son, o an studerte o sulle ble 
präst. Unner lediheta på ~mem va an hemme hos sie. Så 
en mera mä an lå in i skiva o alle annre va ut på åkkra o jära, 
så kumm dä in som e lita människe te-n, där an lå. 0 dän 
däre lille dä va en litin tomte, o han hadd mogge säkke o 
korje å bäre på. 

Si sonen hadd int lågt te an va präst, kann tägke, o si mä 
prästera ä dä unnlit: di få si tokke däre pöske o kann drive 
bort-et mä. D-ä på mogge ställe dän onne ha grasseret, ätt di 
a fett fikke bo på prästefar, o an a kunne drive bort-et, o te o 
mä an a öört-en jönem ett navrehol på vägga. 

Ja dän där lille tomten emellerti, som kumm in, han jekk o 
to i skåpa o Sänka allt sojel o stoppa i sie kede o pose. Dä 
kunn int an, som sulle ble präst, tele, o däför bynt-an fråje, 
va-fln velle o va-nn va föra en passiferere. Då sa dän lille, 
ätt an vatt i husa frå di byggdes, o ätt an va deers husetomte 
o jole dom nötte. 

»Män va sa du mä all maten å jöre?» sa an, som shlle 
ble präst. 

Dä vell int dän lille tal om, o ner an taet så mö an orke 
bäre, så jekk an. Då språgg sonen ätt o fekk si, ätt an la-et 
unner en stor sten i en å haja. 0 då va där så möe förstörder 
mat, s-ätt dä va som vår döggestakk hemme ve laggårn. 

Nor di då kumm in o sull äte medda, va an så gruvelia 
senter o sa: »Här a i jönnet en slösere i mogge år, som bare 
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te (nötte få mat o sejel här. Dä sa ble slut mä tokke stolle-
prov». 0 så to-an dem mä sä för å lätte dem si dän store mat-
höjen unner stenen. Hustra o Särades, o ifrå dän stunna kumm 
allri tomten mer. 

Berättad av J. Ferd. Rundstedt, Lönnebärga 1888. 

Tycker inte farbror, att det var mycket bättre på den 
tiden, då de fick bränna i sina hem ock slippa skicka till 
städerna efter sig en sup, som de nu får göra? 

Jo dä sa säjj-en, ätt d-ä redit ännevänt mä dä i våre,daje. 
Ja, men det var väl ett fasligt supande ock skoj överallt 

på den tiden? 
Å i hälsike då! Nu drekker di öl o kaffe som kalve, o 

sless o bär på dem, som inte säjjer nett, jör di i våre daje möe 
varr nu än då. 

Ånej far, det är bara en ock annan busaktig yngling, 
som inte fått nog pisk av sin pappa i ungdomen. Eljest är nog 
folket i allmänhet nu mera hyggligt ock anständigt. 

Å ja dä kann fälle noj va dä. Män en tykker em var sitt. 
Tyckte inte farbror, att det var kusligt mången gång om 

nätterna i bränneriet, ock såg inte farbror där några spöken 
eller tomter? 

Ja si mä dän saka ä dä bå si o så, o em en talt em 
tokket, jor-an bale spetakel å-t. 

Nej det gör jag visst inte, ock jag har själv i mitt hem 
både sett ock hört tomter, så det gör jag inte narr av. 

Ja inte dejde dä å va för sömni em nättra, dä s-a säjj-en, 
för då ble en noj uröjterl imillaåt. 

Nå var det någon som väckte honom, om han somnade 
ifrån pannan? 

Ja dä tro ja di, o herren sull a vett mä em-et bale, 
sull-an a fett sitt! 

En gång kom ju en tomte ock nöp farbror i näsan, när 
det rann över i karet? 

Nää då, för ja va noj påpassli. Män ropte på mä jol dä 
iblann, em ja va ifrå ett bliks. 

1) Klar i ögonen, vaken. 
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Det ropet låt väl hemskt ock ihåligt? 
Ja dä va så unnlit så, o dä sa så hära: »J000-haaan 

Pettärrrr», sa dä. Dräggen Kalle nu, som bo häreppi  SID11h, 
sulle lesse mä å e natt, o-ssi han a hatt vanen te o va tugg å-ssä. 
0 ner ja jort-et i ånig, så hadd ja jort e sä gg på vägga, o där 
jekk-an o hov sä, o då rann dä uttå dragken i mä, o dä dejer 
inte si. lut vakna-n dä kräket på lägg, o skriket jo! igget. Då 
kumm dä vaskenes bort te-nn, där an lå, o to-nn så vakkert em 
huvet. Män då sa I si, dä va en Kalle som fekk glugga i 
ånig i rappet! 0 sena så-an noj ätte bå panna o pipekart o 
alltihop dän natta. 

Om meern ner an kumm in o sull äte davål, va-an så tyst 
så, o ja fråjde-n: »Ä du inte bra, Kalle?» Han riste på huvet 
lite, som an brukte. Sen sa-an: »Mäj ä igge fare mä». Ner 
an då satt e stunn, sa-an: 

»Ha hessbonn sitt nett i bränneriet em nättra?» 
»Visst i tulan a ja sitt flott, älle kunn ja fäll int föt-et», sa ja. 
»Ja män em I a hört nett, ner I a vatt där?» sa an ijänn. 
»Visst i alle daj a ja hört nett», sa ja; »älle kunn ja väl 

inte rede mä mä-t». 
Då ble an jämt som lite stikken o te, o ja försto-n noj, 

kann en vete, män dä vill ja inte låss. lut va ja mänske te 
få-nu i brännriet ner natt mer, o lågt ätt sen an va kummen 
frå mä, talt-an em, hur dä to-nu em huvet em natta. 

Berättad av undt. J. P. Johansson, Lönnebärga d. 7 november 1892. 

Om drake. 

I skoja händer noj mogge unnelie saker, o en kann allt få 
si o höre lit åt än, fast int nu så mykke som ferr i vära — 
sär dem som förstår sä på-t. 

En kann få si fine fruntimmer kemm ut u barj, ja te o 
1llä höre små barn gråte därinne. 

Män tägk, em en kunne få si, va dä ä i dän där drakellen, 
som brinner i Klebarj där eppom Vene mese! Ja sa säjj er, 
ätt d-ä allt mogge som ratt där o gräve o hatt stål mä sä o 
kast i helet, män inte kunn di få skattera, som vaktes där inte. 
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Gamle Bäkk, I vet fälle, han som va mil i ofrea, han va 
allri rädd, nor an levde. Han o en gubbe te jekk ej dit e natt, 

inna to di sä nere supe vär, ätt di sulle va glae i 5äIa, o 
sena bynd di gräv o kaste fällknive i o sånt dära. Nor di då 
hadde grävt e stunn, hitt di på nod, som va som e orrehöne. 
Henni föst di åt siera, så fort di grävde, o te sist blidd-o så 
stor, ätt 9 int fekk rumm i holt. Då to di tia o la tia ijämte sä, 

vet I då mä ensa förvannledes-o te-fl fölugge. Då va dä fäll 
int så unnlit, om Bäkk o dän annre gubben blidde lit hemske 
invartes, o dä jol di mä. 0 föluggen an väkst o väkst, te dä 
ble en stor husarehäst å-nn, o an rest sä på bakskagka över 
dom. Nu va dä slut mä deers katihet, o si di to te sprigge 
så arjt di kunue, te di kumm hemm. 

Nor di sen taltes ve, sa di, ätt di va dumme båe två, för 
dä sa int va falit ve sånne tefälle, bale di tier, o dä jole di. 
Likkeväl toers di allri gå dit mer, o di va oj di siste som lett 
ätte drakeskattera i Klebarj. 

Berättad av Lisa Johansdotter från Hyena 1888. 

Spökeri. 

I våre daje så a spöka o sånt dära fulhet förlort si kraft, 
si d-ä för dä guss ol ä mer iblann mänskera. 

Nor ja bodd i Frukulle haroppe, fekk ja då hör, ätt di 
noj ä te. Si dä va så, ätt -  ja sull gå frå bynn i kvällniga, o 
så kumm ja te lykka ve väjen, o di a allti hällt för, dä sulle va 
no smörje ve di där alle jarsgåla. Forst ble dä så unnlit i lufta, 
tykkt ja, o för öjna på-mä, o si sena bynt dä lev i stenröra o 
plokk i dom, så stena skrall o jora rök ikri-gg mä. Häpen ble 
noj ja, ätt dä va så blot kröp som myer i mä, o knäa ble noj 
slake mä. Män jekk jol ja endån: Ja-dd int kumm lågt frå 
jarsgålshörna, inta dä kumm ätt mä i lufta, som di sull a drajj 
ett torrt, skrabbet finn på jora, o ättåt ble dä, så gnist mogge 
blåsilige, så dä va så dä bale pep i träskata. 0 si dä va hit 
noj mä dä, än senn lät dä som e dreft mä sväner adde flojet 
över mil åt Kasstarpehållet te. 0 rässå noje ja öände väjen, 
va ja int guför te ta mä te rätte förrn framåt nieern. 
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dä sa di, nor ja kumm in, ätt ja så ut i syna, som ja still 
a ligg i jora i mogge da. 

Anter dä va å rässla, äll å ätt ja kumm ut för no spökvuert, 
kann ja int säjj så noje. Män fuk ble ja ätte-t i mogge da, så 
di knappt vänte på mä ens. 

Berättad av Joh. Johansson i Grönskog, Lönnebärga församl. 1889. 

Han a välle hört i grannas, hur ille dä vatt för mäj i 
förrkvällse? 

Si d-ä så, ätt gubben lätter mä va esam, så lågge kvälla 
ä, o falv spriggr-an i torpa o lapre. Nor an då sull gå, sa ja 
ett or te-nn, o dä fekk ja för, så mykk ja tolte. 

Rässom an a siat te dora, så titt ja åt spisen te, o då hak 
dä fämm stor Orme o digkede över hälla. Di slapp ner en i 
sänner o kumm åt mä te o gapede o väsede. Nor-a då sull gå ut, 
va di i väjen, o ja dåntes o ble liggnes o lå så, te pojken här-
oppi torpet kumm o sull tale ve gubben. Hur dä va, så ornede 
ja ve, o an halp mä te sägga o blidd os mä, te Kall kumm in. 
Ja sa int no te-nn då, o så la vi ess. 

Dit slokknede mä ensa i spisen, o si sena ble dä änne 
varre. Ja så Ju ogne på alle siera i steva, o dä brann i dem 
si så ryslit så. I ett taj yppnedes alle tri fonstra, o dä kumm 
in Ju kvinnfolk o bynde te koke kaffe i allihop ona. Kalle 
väkkt ja på o sa: 

»Si du int, så dä brinnr i ogne i väggra! Stora brinnr opp», 
sa ja. 

»Ä, du ä gäeln, Lene», sa an bal, o vänd sä på annre sia o bynd 
å snark ijänn. Kvinnfolka di dukede fram sett kaffe, o då sa e: 

»Vi ha int non gredde». 
då jekk e å dom jönem sifonstret dänne, o ätt e stunn 

kumm-o ijänn mä e stor kruk, o sena drekkte di alliop. 
si di pratede så nokk å gäelnskaper em Kall o mä, ätt 

ja va rent skammen. 
Dit dro e lågg stunn, inna ellen slekknede i alle ona, o 

mäa plokk-ti hop sie remejer, o fonstra di yppnedes ijänn, o 
så klev di ut samme väj, som di kumm in. 

Nor di va försvunne o dä blidde tyst ijänn, va dä int mykk 
mä mä, sa-n si. Dit va i dajniga, o ja lå o tägt på ätt d-ä 
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nej annre mänsker som sär varr or åt sie käre o lägger te varr 
eer, än ja jore. Si ja sa bare te-n, ner an int vill va in os 
mä: »Gå åt hälsike mä däj, din bystrykere!» 

En 50-årig torparhustru inom denna församling berättade ovan-
stående för mig för ett par dagar sedan ock försäkrade därvid, att hon 
upplevat äventyret. Lönnebärga den 8 mars 1890. 

Dä 	va en gå n mea ja Sänt hos Nils Pettra i Ekkult, 
ja-dde vatt te stan mä torjesaker. En kati häst add ja, som 
va så rassene kvekk, så an gne som en räv. Int va dä togt å 
Söre på, för-a adde bare e lutefeskekneppe i häkken, o gutt 
före va dä mä. 

Emellerti nor ja kumm te rastelie, som ä e mil på annre sia 
Sävfö, sull ja stann ett rykk. J-add en litin kagge mä mä, 

ja dr@ u kurken o to en. Nor-a sen sull åsta oppaför ha, 
så sto hästen bar o reke o reke. Ja va int männeske te be-
gripe, va i hunda dä kumm åt krettert, för hur mykk ja sie 
honom, ork-en int gå, o sto bar o reke. 

Ja fekk ta ifrå-en o le-n oppaför o bäre häkken o dra 
alka. Nor-a va kummen opp mä-t, satt ja för-en, o an sto 
där an sto o hare reke. Nor dä add vatt bra lägge, jekk dä då 
lite grånn, som en sniel, o vett I, nor a titte mä bak i häkken, 
satt en lågg gubbrakkere i o ok! En hatt hadd-an så som ett 
torn, o lågg va-an, ätt ja int ens kunne si honom i syna. 

0 rädder ble ja, kann I la tägke, o hästen dro o knekede, 
va så svetter, så de rann å-n, te vi kumm te Sävfö. Där går 

dä fyre väje: JönSöpigsväjen o Väkföväjen o dän ja kumm frå 
dän som går häråt. Där stante ja på torjet, o då va dä 

mitt i natta. 
Nor ja nu titte mä bak ijänn, fekk ja si, gubben va åkummen, 

så blidd-an huvelös o försvann åt Sörka te. 0 i mä däsamme 
suste o blåste dä krigg mä, s-ätt ja int så älle hörde. Ätt de 
int va e männeske som vi, dä kann en la begripe, för då a la 
hästen orket mä-n. 

Män ätteåt sa I si hästen fekk ben. Gu så an gne en 
fjärigsväj hemm! Ja adde hugget i häkken, o snöballa adde yrt 
på mä, s-ätt di fråjte, hur dä kumm sä, för dä syntes int, va 
ja va uttå, nor ja kumm in. 
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Hästen dit blidd dit allri no å ätte dän dan, o an sto 
stallet o bare reke e lågg ti. 

Berättad av J. F. Rundstedt från Kronobärgs län 1888. 

Dit va på höstsia, si så där nor di tar opp pärna, ja va 
åt en Målill-marken. Som vanlit ä, nor en sa fare så där, 
tar en mä sä lite massäkk o lit i flaska oj. 

Ja svägd å mä oksa, som ärnt va, så-a va lös o ledi på 
hemmväjen, o ja satt esam å örde. E kati marr hadd ja, ätt 
ja noj kunne komme unna, om ja velle, o int va dit så jäklit 
gutt å stekke på siera. Ja to mä en sup då o då, nor ja betede 

vattnede gula, o ja mådd bra ännijönem. 
Allt jekk bra o som dit sulle, te ja kumm te Haddarpe järe, 

dit va lit ätte klokka tolv på natta. 0 vet-an, då bynte 
marra på te å ha sä, som o a blett gaeln mä ensa, o o ble sä 
på siera o pöst o flåste, o ja bledd unnersam ja mä. Si ja-dd 
över tri hunnre rikstaler i ene strumpehelken, o en kunne tro, 
ätt dit va en •"yv i farvattnet. 

Ja satt noj o lokede iblann, män då ble-a vaken, sa I si. 
Nor ja då titted opp, tore dit va ett vässen ikrigg mä. Ja va 
kummen mitt i e likfär, som kumm nerifrå Haddarp o la å åt 
«orka te. Si nu va dit så, förstår I, att ja så dom int forst, 
än bale marra; män sena fekk ja si-et mä. Fruntimra hadd 
vite hukläe på sä, o ferrkläa va vit, o så ryslit granne va di, 

allihop kära hadd di höje hatte på huva. 
Ja lätte marra gå lit ätte, te di sull hinne unna, o dit 

jole di, fastne dit jekk mykke sakte. Sena nor di kumm te 
lukkvallen, stant di ve örkporten. Ja tökk noj, dit va hemst 
å åke förbi, o ja "örd så sakte, o då hörd ja prästen tale ve 
grava o hur di fogd o talede o grät o tokke ve grava. 

Nor sena ja va kummen te gamle fattistova, så ble mana 
gäeln ijänn o bynt å flås, o int kumm-a å fläkken. Ja titte mä 
bak, o si då va dit påkumme tri uttå likfäreharra mä låge 
hatte, o di satt bak i häkken. Då först° ja, ätt d-it int unnlit 
marra inte velle gå, för si tokkedära di ä tugg å'aire på. 
Di sa iggit, o ja va tyst mä. Dit bale låktede lik o svajel, o 
marra o dro o flåst, o så sakte jekk dit, ätt ja kumm hemm i 
dajniga, o dit ä bal en litin bit, som 1 fälle vet. Rädd va ja 
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ätt ja skalv, o i Munneryera jekk di tri harra, o sena jekk dä 
lite lättere, o på maj va dä som di hävt en klump å bröstet. 

Ja kunne knappt tal, o nor-a kumm in, 'öänd di mä int ijänn. 
lut toers ja tal em-et på mogge da, för si dä sa pappe te oss, 
ätt vi int sull jöre, för då ble-n Silk, sa-an. 0 unnelit va dä, 
kann-an lite på, för si dan ätte va ja ute på järet ve Anners 
Petters dänne o arjede mä marra, o mätajjen va-o, o nor o 
jore sie behover, vet-an, så låktede dä svajel ett lågt bete ättåt. 

Berättad av undantagsmannen Josef i Sjöarp av Lönnebärga 1882. 

Vid jul får en stor del se många vidunderligheter, såsom 
likfärder ock dyl. komma på ohyggliga sätt framrasslande på 
vägarna med eld kring julen ock i hästarnas näsborrar. 

En bonde hk i orten har berättat mig, att en julmorgon 
hade klockan stannat ock han hade rest för tidigt till kyrkan 
ock då mött en likfärd. 

»Inte är det möjligt», sade jag. 
»Jo visst, dä va da jäklieste ja sitt i all min ti. Ve ja 

mötte-na, gne marra å väjen åt skojen, o öarga o skrek, som 
pokker tajet-na. Ja, ja kann försäkre, ätt o ble Saker i åtte 
das ti ätter dän syna, som ja int vill si omijänn». 

»Jag hoppas I slipper, far lille», tillade jag, men han skakade 
misstroget på huvudet. 

Ätt dä spöks i en del hus, d-ä då säkert dä. Int a ja sitt 
så mykke, män så mykk ä da då, ätt ja vet, d-ä sanni. 

Si nor ja va så där i dräggåra, va ja o jekk mä i bya o 
sydde. På mogge ställe va vi, där dä så för ill otakt ut te gå 
o lägge sä. Varst va dä då häreppi Kråkbo. Dä va daja 
för jul, o si då vet I ätt ämbetsfolk allti har kåmt, o jöert 
står-en över öerna. Sitt opp om kvälla te klokka tolv o ett dä 
hörde te som spikkesill te nåttvårsgröten. 

E lordasnatt hadd vi lyktet i Kråkbo o sull opp på natt-
stova o lägg oss. Män I sa si, dä ble ett hälsikes fyr ättåt. 
Vi släkkte juset •o tänt, vi sull få save. Som dä va jort, kumm 
da not te e å säggra — hokke dä va å dom, minns ja int nu så 

Sv. landsm. 1906. 	 9 
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redujällt — o bynd rykk å dem täkka. Te sist kumm dä te mi 
sägg ej. Bå lägg o väl höll dä på mä-t, o vi tövede i lägda, 
män te sist ble dä för jäklit, o si dä sto en stor höj mä poste-
lin på bola, o han dormed å ner, så tallrekkera trall. 

Då sa dän älst uttå oss: 
»Nu a vi läst bå böner o ane, o nu kann ikke dän illake 

va här, mykke minre nere mänsker.» 
Dämä an opp o ut o nefför trappra, o vi hele raa ätte, o 

dä va så dä sto ätt-et. Ätt int non vill bli atterst, kann I nej 
räkn er te. Inpå nattstova levde dä sena, s-ätt vi hörd-et lågt 
ner i bynn. 0 vett I, ätt ikrigg oss o mulla bena på oss trall 
dä som store nysta o ner i farsta. Vi jekk te e ane stove o ba, 
vi sull få lägg oss, o dä fekk vi. 

Där sa di, ätt e gammel öarg stett eva jol på nattsteva o 
ätt di int hadd årnet mä-na som di sull, nor di hadd-a åt jola, 

däfför jekk-o ijänn. 
Berättad av C. Hjelm i Lönnebärga 1881. 

Dä ja nu tal om ä daksens sannig, o dä hände bare för 
nere år sena i F. i Kasstorpe sokken. 

Dä va en bonne som hette C. i Nötebäkken som do. Dä 
hadde vatt en fulig i sine daje, dä visste alle i sokkna. Dä 
lessamme va, ätt han inte lå still i jora, uta for överallt i 
bya o bäkklede om nättra. 

Hos en å torpra va dä allre varst, för där va an så titt o 
do i väggra o fonstra o smälld i dörera, så di fekk allri en 
blunn i öjna på mogge måne. Prästen va där mogge gågger 

sull jalp dom å mä-n, för di öänt ijänn-en — män han kunn 
igget jöre ve-t. Så e natt nor han va rektit stelleter te å leve, 
jekk torpern ut o fråjdeLn, va han levde som en galnig hos 
dom för? Då vart-an still ett tag o sa: »Däj, Kalle, vill ja 
igget ont, o du sa bale gnie som dommen vure ätter däj bort te 
P. i F., för dän rakkern sa ja vattlekramme, för han a jort mä 
orätt». Torpern måtte je sä i väj, o bonnen måtte mä. Nor di 
kumm te torpet, to dän döe bonnen i kraven, o dä bar å åt öörka te. 

Nysnö va dä, så dan ätter kunne vem som ville si slaja 
ätter åfäla te öörkegåln. Inve grava där hadd di brots o levt, 
så alle kvinnfolk, som så-t, höll di forklät för öjna o grät. 
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Hur an sena ble å mä dän döe, de visst di inte, män fuk 
ätter-t dä ble-n, o lå te säggs e lå gg ti jord-an. 0 ätter dän 
natta kumm-an allri på bena mer. 

Berättat av en person i Lönnebärga d. 6 nov. 1892. 

Da va en gågg en redi filur, som hette Benjamin. Hur dä 
kumm all, så la-an sä te dö. Inte va dä non som brydd sä om-en, o 
inte jor-di så mykke som bränd opp sägghalmen ätt-en. 0 för dä 
fekk-an iggi ro i grava, o mä ensa ätte dä dögrävern hävt ijänn-en, 
så jekk-an gast. Han öll på lägg o väl mä te gå ijänn, o mogge 
skrämd-an, s-ätt di fekk ont ä-t. Te sist jekk di te e'örkharn o sa-t. 
Då sa-an, an sulle styer-t te rätte, o så lyst-an ut e sokknestämme. 
Dit varste va fäll endån, att han, som lå i grava, sulle mä på stämma. 

Iggen va dä som toers gå ätte-n. Nor di då lägg hadde fråjt 
så mogge di träffte, va de e pie som va jarv o sa, o sulle gå 
ätte benskramelt i grava, bale di jedd-a så mykk o ville ha. 
Dit jole di, o o jekk ätt-n, o dä jekk bra. 

Så sull-o bäre hemm-en ijänn för e une betalni. Si no 
va dä så, s-ätt dä va julenatta o sulle ta-n i grava ijänn. I 
sa si, hemm jekk hit så likset för-a. Ho to-n på ryggen, o si 
an klämd åt-a, o int släppt an tajet, nr o still lägg-en i grava. 

»Vill du bär in mä i airka, s-a släppe», sa Benjamin. 
»Dä få ja väll jöre då», sa pia. 
»Du sa bäre mä te prosten i altert o säjje: Benjamin ber 

om förlåtelse för sie synner.» 
Ja o fekk love gå in på alltihope, o så dro-o i mil-fl o sa-t. 
Då sa prästen, som jole gussUnsta för di döe: 
»Få-an guss förlåtelse bale, noj få-an min. Män bale akte 

däj du, pie, för här sa iggi mänskebarn va, o vill du a liv-
haken i dä, så va kvekk i bena o ut mä dit!» 

Då for benskramelt i golvet, o pia te å gni åt döra, så 
mykke tya hölt. Ho titt sä ett taj på siera o så allt folket. 
Di kumm ätt-na o språgg o skrikte. Nor o då hinte te dera, så 
kumm-o int ut redit, o hännis tjotle kumm imilla, o di blidd i 
dera, ner di slo ijänn-a. Had di int fett di trasera å nopple 
på, ad di plokke pia i gryn. 

Åtteåt spökede inte Benjamin nott. 
Som barn hörde upptecknaren denna berättelse_ 
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Som an nej vet, bodd en skräddre Vänlunn i sokknesteva 
för en 6uje år sena. Sent en lerdasafta kumm-an mä sie drägg 
ifrå Månsarp fram te &lirka. Vänlunn o ett par uttå drägga 
di hadde vatt inni Tornebo o Mpt sä varsett hallstop bränn-
vin. Ner di då kumm fram te öörgåln, sull di sätt sä där o ta 
sä varsen drajnajel, o dä jol di bastant endå. 

Daja föråt va en bekant te skräddern, Joan Månsen i Fia-
tebo, dö o nersatt i e yppen grav, te an sulle jorfästes på sendan. 
Ner nu dän galne skräddrepinnen hunt å bli lit ör i knoppen, 
så ga-an sä te rop åt dän dd o säjje: 

»Ligg int där o dra dä lägger, Joan, änne kemm epp ett taj 
o ta dä en säggfösere, inna di häver ijänn dä i mera, för sen få 
du noj sukt ätte dina!» 

0 vett I, som an sakt di ola o ristet på hallstopeputällen 
eppåt grava, så bynt dä gå värvinne, o den o fräse ikrigg dem, 
som dommen sull a kummet. Män dä varste va ätt som en 
osynli hånn löft opp Vänlunn ifrå jora fyre fämm alner, osså 
for-an över tjörsa o nerför riggmurn o ner te sokknestevebroa. 
Har dunsede han i ekeplagkera, så dä lät som ner di drämmer 
e halltunne sä i ett bogelv, o ble liggnes orörli, te di fekk 
jalp in-en. 

Ifrå an fekk jöre dän luftfäla, va-an allri mänske mer. 
Halt ble-an i båe bena, o int kunn-an trampe eljera ätt dän dan, 
för si an va eljetramper i sokkna. lut mer än ett år ättåt 
levd-an, män för alle som kumm in te-nn, nor an lå på sett siste, 
talt-an om si hemske luftfäl o ba dem, di allri sull jäkkes mä 
di döe, för allti bli dä nett straff ättåt. 

Berättat av Sam. Carlsson i Strömsholre, Lönnebärga den 15 maj 
1895. 

	

I 	e 	Mrke va dä en gå gg dä spökte, så dä va änne för 
okrestlit, o ingen toers knappt gå dit på inse dan. Mänskera i 
sokkna kunn int begripe, va di sull ta sä te mä-t, o nor dä va 
te o mä så dant, ätt int prästen kunne få dän-et, så va dä int 
så gutt, sa I si, o ett redit spöke va dä fälle, sa I si, ner dä 
jalpte vasken böner älle far-vår. 

Mogge möt o mogge bestämniger had di i em-et, män 
så te sist va dä en kär som inte va så rädder i sokkna. Dän 
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där an sa, an sulle jalp-et u arka, om di velle je-nn e fäppe 
sä i vär stov i sokkna. 

Dä jekk di in på, o så en kväll la-an å te Mrka, o blann 
annre saker an to mä sä, va dä ett lågt hulligspjut. Te bynne 
mä la-an å på läktern, ätt an still få si sä ikrigg redijällt. 0 si 
som an va oppkummen dit, blidd dä så just i hele b•örka som 
i dän varste harskapssal, där dä brinner mogge lamper o kruner. 
Unner dä då an sto o tittede fram te altert, så stej dä opp som 
e mänske u en gravsten därframme. Dit där unnelie, som 
stej u grava, titt sä ikrigg lite forst, o si sena skrek dä mä e 
iheli röst: 

»Allmans havrefäppe, var ä du?» 
Han svart-et, där an sto på läktern, o då kumm spöket o 

sulle gå te-nu o ta-nn. 0 I sa si, an fekk nej love va kåll i 
blot, o slundi va-an mä 

Nu va dä e trappe på vär si i vaknehuset te läktern, o 
nor spöket jekk opp på ene sia, så språgg »Allmans havrefäppe» 
ner på dän annre. Så höll di på o gne ätte varare opp o ner 
bå lägg o väl, o spöket dä skrek o vrolede ätt-en i ett bete. 

Te sist tägte spöket, ätt dä va fälle hunsigen om dä int 
kunne få taj på-n, o to te å gni etter besatt i trappera o va 
näre på å få taj i rokkeförta på-nu. Män unna kumm-an då, 
som väl va la dä, äll a an nej blett vattlekramder. 

Då nor an sto ner i öörka o spöket på läktern, så fråjd dä, 
om inte »Allmans havrefä,ppe» velle stanne, ätt an fekk tale ve-nn. 

»Å nä, inbill inte bönner, ätt räve ligger ut ägg! Ja tykke, 
dä går bra, som dä går», sa kärn. 

Då flöjde spöket ner i ett taj o sull rektit anamm-en. Män 
si då jole spöket dä dä åggrede, för si an höll opp sitt lågge 
spjut, o på dä blidd dä sittnes. 

»Dra ut-et o sätt dit-et ijänn!» sa spöket. 
»Å dä tro-a int, vi bry oss om, för dä sitter bra som dä 

sitter», sa Allmans havrefäppe. 
Ner dä va jort, jekk-an hemm, o då va dä mett i natta. 

Dan ätte, nor di kumm i Mrka o tittede, så satt dä bal e liti 
begknote på spjutet, o spökte mer dä jol dä inte. 

Berättad av Arb. Aug. Jonsson från Hyena 1887. 



120 	WEIS, SÄGNER OCK HISTORIER PÅ ASPELANDSMÅL. 

Dä va på ett ställ os en präst en gubb som do, o an lå 
int still, sena an kumt i grava. Llunda vette, vafför an jekk ijänn, 

i prästgåln fekk di allri fre för-n. Imillanåt kumm-an o rev 
ner bibbla o postillra i bokhylla, o imillanåt dro-an täkket å 
prästen em 'lättra, o allt vit gäelt an hitt på. 

Prästen an läst o ba för-t, o dä va unnlit int dä jolp, änne 
dän döe ble spitt gäeln te leve. Te sist kunn int prästen 
hålle-t dört, änne talt om-et för torpra, o då va dä, en drägg 
som int va så jartnupen. An mente på tro, an sull allt a gubb-
rakkern te ligge stille. An åto sä för betalni ätt a dän döe 
te lätte bli å spri gg i prästgåln o rejere. 

E måndasnatt la-an å te grava o satt sä; män int fekk-an 
hör no oknytt, o så jekk-an hemm. Så höll-an på te torstas-
natta, o si då bynt-an hör, ur de stöpte unner jora. »Hå, hå», 
sa dräggen, »nu sa-nn väll opp o lägg å te prästen, o då sa en väll 
få si, ur an bär sä åt.» Rässom dräggen sa dä, skrek dä i grava: 

»Va sittr-u är för, Joan? Nu trysker di på prästens be, o 
då sa fäll du va mä där!» 

»Å d-ä int så varst kåmt mä dä jöert i da, o si ja sa sitt här 
titte, nor I farbro sa opp o gnie te prästen», sa dräggestellen. 

Så ble dä tyst en stunn, o sena sa dän döe ijänn: »Nu gal 
toppen i prästgåln, sa du int hemm o jör nött då?» 

»Nä-ä», sa dräggen, »i da s-a vile mä, som du jör, o s-a si, 
ur du gnier te prästgåln o anbates». 

Te sist bynd gubben å lägg te böneboka o va så envis 
på-an, an bale sulle gå ifrå grava, så an kumm opp, kann en 
vete. Då sa dräggen te-an: 

»Ja sa gå mä ensa, om ja bal få ta finnet å skrovet å dä 
ta mä mä.» 

Ätt e lågg dispeterig loft-an-en flå å-nn hua, o prosten 
still senn gå o lägg dit-a näste sendasnatt. 

Nor dräggen kumm klivnes mä dän döes finn i e liti krake, 
blidde gussmannen jämt lite kvakklemajed o rädder, o likke 
väl fekk dä love stå hos-en te söndan. Män a en sitt på dä, 
ätt an int då tole lägg å te-n mä-t, änne dräggen fekk bär-t te 
bake. Ätte dän dan lå-an still i grava. 

Sägnen är år 1890 berättad av fattigstugujonet Sara Stina Jonsdotter 
i Lönnebärga. fattighus. 
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Dä va i en gål di add en tokken dära jälvräggre på äjra, 
som jol int änne illakshet imilla bönnra, för an flöttede stena 

marka imilla jolbita o äggespjälla. Bå lägg o väl höll-an på 
mä orea, 0 int vesst di nor rå te bli å mä-n. 

En kär i bynn inte fekk höer-t, o an sull jalp dom mä-n. 
Dä va int så gutt, sa I si, för dä va om nättra an sull op 

mä-n. An jekk o färde så mogge 'eokke rönnepåke, o to mä-sä 
jekk te-fln. Nor an då skrek: »Är ä rätt, o är ä gäelt», satt-

an ner en påk, där an sa dä va rätt, män int non där an sa 
dä va gaelt. Nor fälvräggern lägge sitt, ur kärn jekk o abbe-
des mä 6äppa mä-n, sa an: 

»Nu sa vi gå o räkne våra pägge!» 
»D-ä a mä om» sa kärn, för an adde fulet i tagkra. 
Forst sull di te kärns, o si an va int beredd på sånt, o int 

hadd-an nere mä-ssä änne ett par tristyvre, som han i bråska 
hymmelt ner unner e koruke. Nor jälvräggern fekk si dä, sa an: 

»Litt a-ddu, o ill a du förvart dom, o nu sa vi gå o si mie!» 
Dämme to an kärn mä-ssä te-tt stort rör o bynt å riv i 

stena. Te sist kumm-an te ett gullskrin o ett selverskrin, o di 
va presis full mä pägg o gull. Dä to an opp o lätt-en si, o kärn 
an satt mark, var dä va. Sen sa an: 

»Nu bynn dä bli i otta, o då sa vi gå o lägg oss i våra graver.» 
»J-a int fett mä e sånne än», sa kärn. 
»Då s-a jör dä e», sa fälvräggern, o bynt å riv o spratle, 

ätt dä va jämt faslit å si. 
Nor an bynt å få grava bra jup, så blidde noj känn lite 

jartnupen, sa I si, o så bynt-an å grunue, ur an sull bär sä åt, 
ätt an int sull jipp i-nn. 

»Nu går vi o läggr oss, o gravra di fallr ijänn uttå så Salva», 
sa jälvräggern. 

»Va snäll o lägg dä i di forst, så s-a ös ijänn om då», 
sa kära. 

Dä jekk-an in på, o så läste kärn ola, som prästen sär ve 
begravuigera över-n. I ställe för te va damm o lägg så i di 
annre grava, jekk-an te market o to opp di båe skrina o fekk all 
rikedoma, o dän lurte fälvräggern an fekk ligg still ifrå dän stanna. 

Sägnen berättad av 14-årige gossen Arvid Svensson i Åkersbärg 
av Lönnebärga församling 1890. 
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Git rund. 

Så unnerlit dä ä i våre daje, ätt di int går runn nu, som 
di jole i mormors ti. Då kunn di få si, em di jekk messommers-
nättera o julenättera, va som fedde mä dom o hur dan äriga 
blidde o vem som sull dö o sull ble jift o tokkedära åhapp. 

Män dä va noj te å passe sä, sa I si, om di still gå. Dä 
jekk int för sä å äte no förut, o så di nott rolit älle lessamt, 
fekk di lov te å hålle sä för skratte, o gråte o prate si dä fekk 
di int ett ende koKn. Iblann kunn dä komme som en snöploj 
o gå på väjen, o då va dä int så gutt å gå unna åt siera; män 
tej di bale, så jekk dä noj. Mogge va dä som blidde förstörte 
mä-t, för si äntigen skratt di äll vänd te munn på ane sätt, o 
si som di då jol mä-n, så dan blidd-an på dom, så lägg di levde. 

D-ä sant vart ivelie olja säjer, dä kann ja då vise mä e 
ö'arg, som levde mä ja va litin, fast o nu ä mör i röva som 
pepper. eara o hette Gap-Anna, o dä va för o gapte jämt 
mä munnen. Ho bodd i e store inte bynn, som int sto så lågt 
ifrå våers, s-ätt ja så-na mogge gågge. Så va dä e messommers-
natt mä mormor o ho va pier, så sull di båe o ett par pojke-
lunse te va förvetne o gå ut o gå runn. Då spänted di opp 
på ett hökt tak o satt så tyste så. 0 rässem di satt o tittede, 
så kumm dä e likfäl u e store. På jära så di ätt dä jekk som 
annre benskramM mä ha o räfsera, o di som sull ta å säa di 
grät. 0 si då fekk di si, ätt dä sull bli dålit mä äriga dä årt. 
Män dä varste va noj, ner Gap-Anna så en å lunsa sitte huvelös 
ve sia på sä o så mi mormor mä en litin barnugg i näva. Si 
dä betydd, ätt lansen sull dö, inna årt va ute, o mormor o sull 
få barn — o kann I tägk, ätt alltihop sie in — o Gap-Anna o 
blidd så ile rädd o sull börj te å tal o skrike te di annre. 
Män si dä jekk int, för då kumm dä som ett vär o strök ner-a 
å taket. 0 ifrå dän natta fekk-o gå o gape, te o do, o däför 
blidd-o fällter för Gap-Anne ännijönem. 

Berättad av pigan Lisa Johansdotter i Hyena 1888. 
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Häxeri. 

Ättsem vi ä på tal em gamledas åniger o saker, så sa ja 
tal em e sann bistod, som a fett för int så varst mo gg år sena. 

Som an noj vet, ha då int vatt ont em såne som kunt jöre 
bå ont o gutt mä satans jalp. E tokke öargotäkke bodd då i 
Skrikbo, o o do för ner år sena ner i Bullrebarj, o då öännr-an 
noj ijänn-na. Allt lett, som te ä, hadde då otäkke boreet för 
så, o mogge öörksokkner ikrigg va di jartskrämde för-a. 

Dä fuleste va ätt o to mjelka frå ööa i grannhället, o sena 
fämd-o deers gris o krek på alle vis. Mogge va di som jekk 
i smy o sull si, va o hadd för åhapp för så, o då va int lite 
då, sa I tro. 

Dä fuleste uttå-t va, ätt o hadde lågge låje hoe utaför fåj-
set, o vår gå gg o mjelkte, hälld-o i hoa en slikk, o-sså kumm 
då fram så fullt mä orm o snoke ikrigg hoa, o la opp huva i 
mjelka o surpt i-sä-na. Dä va iggi redie erme, må I tro, änne 
bale onne ande, som jalp-na mä illakshetra. 

En gågg kumm Stin i Bligka oförhappenes på-na, ner o satt 
o dro o dro på en gammel borskniv, som o stikkt in i vägga, o 
vet I, då rann mjelk ifrå kniven, så de skvalede i fula. Ner sen 
Stine kumm hemm på afta o sull mjelk si Gremse, fekk-o int en 
tår ifrå-a, änne bale nere blodrepe. Ho försto mä ensa, ätt d-ä 
hännes ko Majj i Skrikbo tatt mjelka frå, ner o dro på borskniven. 

För att o sull få ha si trullkraft, så fekk-o lev e natt ett 
par gåggr em årt ut på ett barj i skojen o möte hornpär o ta 
rå uttå-n. Så en höstmera hadd-o väll hatt så mykk å styre 
mä dän där som lär a horn på knäa, ätt o int ble fäli mä-n 
unner natta, o däfför fekk-o va kvar, te sola bynte gå opp. Di 
siste pafasa o då sulle jöre, va te svägge si gamle mjelkefule i 
lufta fu gågger ånsyls o rope: »Mjelk i mi fule så lågt ifrå, 
som mett ju hörs!» Ner o hadde gapet så nere gågger, så 
small ett sket i närheta, o i ett hujj jekk öargas bytt i tusen 
bite, o som ifrå e grav hördes e grov röst: 

»Set i di bytte, så lågt mett sket hörs!» 
Trullpakka ble änne förskräkkt o te gnie, så lågt tya höll, 

te o kumm in. Ho lå fuk i mogge da ättåt, o ett ane sinne 
fekk-o, så o lätte bli å trulle. 
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Nu trodd öarna, att skotet o rösta kumm ifrå e höjre makt, 
ha-an hört så rassene rolit, ätt dä va gamle klokkere Sol-

fält som va ut om meern för å knäpp en toppe. I däsamme 
han la byssa te o sull fut en öäder i e gran inte där öarna 
sto, bynt-o å skrike o skrämde-n. Han ble då ilsk o fikkte 
hajelsvarmen i mjelkstäva, som o höll i lufta. 

Berättad av Sam. Carlson i Strömsholm 1896. 

Hemme i Sävfö va dä en lytt som jämt föt Bott, nor an 
to hunn o byssa o jekk åsta. I monge år så bå han o fler te 
Knä honnom en hare, o dä jälpt inte, hur möe di föt på-n, så 
410-n inte. 

En gång va di fu fytte, o di hadde öörkebly i bysspipera 
mä, o dä jekk int å få dö på honom endå. Var ende en i 
trakta had di ligg ätt-en o råkt-en mä. 

På e hel veke hadd int fytten vatt åsta mä byssa o 
hynna, män så to-n o släpp-na, för patron sa-n, o sull a sä 
lite mufon. Så to-n o jekk ner åt harrgåln te o jol ifrå sä 
arnet där. Nor an nu sull ta o gå hemul, fekk-an hör, ur hynna 
börja å drive, o ätte-n bar bössa mä sä, jekk-an o ställd sä på 
pass. Rässem dä va kumm haern gnienes mä hynna i hälasenera 

gläfse utå bale hunda. Han kumm i jajetaja o kleppte å båe 
byssepipera i flännet, o däme tumle jöns mogne slaj på jora 

kore å, förstår I väl. 
Dä däre jekk som e hånnevänne. Sen skar-an opp-en o 

bar hemm-en. Män dä va en otäkk en te å va ton å bäre. 
Orkt-en dä jor-an noj, män nott unnelit va de mä-en. Kvinna 
has väjd-en ättåt, o då väjd-an näre älve marker. 

Ho sulle sena te å ta finnbiten å-n, o si då ble dä för 
jäklit, må I veta: ho börj å gallskrik o åbäke sä som fälve 
hunda kummet i-na. 0 unnelit va inte dä, för nor di så ätter, 
börja bor o golv bli fulle mä hajel, som an hadd i sä. Då to 
fötten o re opp-en falv o samle ihop näre åtte marker hajel, 
som an la i sin hajelponn. Ätt haern sena int va så tung, dä 
kann en väl begripe. 

Så va dä mä dän fytthistoria. 
Berättat av F. Rundstedt, Lönnebärga. 
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Vi a vatt litte klikkelerte å ess i släkta, o hur dä ä, 
bråss en fåll ett gryn på förfära. Ja ä uttå e krissläkt, o farfar 
an va korpral o va 'nä i ofren i Finnlann. Som i fälle vet, ä 
finskera enne otäkke boree te å kunne trulle o jöre bå gutt o 
illakt. 0 e tokke kumm-an ut för, farfar min. 

An va en suratlier o kavater kär förstår så, o tokkne tykke 
kvinnfolka om — dä vet ja på må falv. Då va imilla dä di 
sloss 'nä ryssa, va di inkvarterte på ett ställ, o då va e som 
kumm o vill ta-nn om halsen o ville pusse-n. »Tvy dä vale!» sa-
an o sputt åt-a. Då bli-o rassene o jol no otäkkt åt-enl. An 
sputt-na mitt i syna tebaks o sa emijänn: »Tvy dä vale, di 
otäkke !» 

Hur dä ble sena, så kumm di överens o hadd noj kolifäjj 'nä 
varannre. 0 jädder anorsigeggor trodd ikke konerakka, ätt an 
sull jift så mä-na, fastne an va falv jift o badd bå hustr o barn 
i Svärjet. En afta nor di va ihop, sa-o: 

»Sull du inte ville hemm te Svärjet ett taj i natt», sa fuleta. 
»Då motte du fälle begripe, ätt dä kann ja inte», sa han 

tebaks. 
»Jo ja sa jälpe dit», sa-o; »bale sätt dä på kvasten dänne 

ve klokka tolv, så Her dä å 'nä då». 
Sen talt-o om för-n, ur hnstra has hadd-et hemm, o ätt koa 

kalvet o ätt råmjelkspaggkaka o bakt int va ren, för o inte jort 
som o sulle ve kalvnia, o så ba-o, ätt an sull ta 'nä e uttå 
hustra-sis strumper te-na. 

Nor dä då kumm te klokkeslajet, satt-an sä på, som o talt, 
o dä re å ut o opp i lufta, som bale dän otäkke. 0 an tykkt, 
an satt på ryggen på ett stort krek o höll så i örna. Iblann 
va-an höjt över "örketorna, o ve en klokkestapel to rokke-
förtet taj i spira, o en bit blidd slitnes. Imellerti kumm-an te sett 
hemm på natta, o hustra o barna lå i säggra. Då forst an jole 
va te titt i skåpet ätte paggkaka, o förvare må hadd-o ikke bakt 
tokke om dan, o an to en bit o åt, o vet I, vänner, va ikke dä 
tulan ätt o smakte dygge, som finska sakt! Sen ner an tittet 
på di sie ett taj, så to-an ner e å hustras strumper på stokken 
ve spisen, o så re dä å samme väj tebaks te Finnlann. 

1) Hon drog upp kjortlarna, slog hand bak i stussen ock kastade 
sitt vatten i ansiktet på honom. 
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Dä ä allt enne sikke nenne di där finskera, o d-ä int gutt 
komme ut för tokkne. 

Berättad av undantagsmannen Joh. P. Johansson, Bockfall i Lönne-
bärga församling 1891. 

Vår präst dä a allt vatt en stolle te å bärt sä åt, o ätt 
drikkeslasta sa så runere e mänske! Män d-ä int så gutt å 
spjarn imot, nor di jör dom så dane mä trulleri. Ja ä dä int 
för dant, att kvinnfolk sa kunne va så okrestlie, bale för di 
int få jift sä, nor di vill. Så va dä mä vår öörkharre, för an 
int vill jift sä mä e bonnefiekke, så satt-o på-nu dä sattyt, ätt 
an ble så gaeln ätte supe, så di satt å-nn te sist. 

Män dä va om hur di sulle bote-n ja sa tale. Jo dän hära 
tåterska, som vatt bå i Finnlann o ane o kunne mä lit uttå 
vart, ho sa, hur dit sull gå te, o så jol di mä prästestakkern. 
Dit va en fattistovegubbe, som mo gg ä fåll dä, som do. Han 
add i sin da vatt en stor fyllehunn, o nor te sist dä int fanns 
å ööp i sokkna, jekk-au sie tri mil te Vemmerby ett par gågger 
i vekka o kagkede brännvinskuttigen på ryggtavla. 

Nor Jaen — så hette gubben — stett eva jor ett par da i 
säboa, så kumm ett par överens om ätt di sull skaff ett kvatter 
brännvin o sie i halsen på dän döe gubben o sena ta ut-et o 
je-t åt öörkharren. Män va ikke dä en ledig: han va så gla 
åt våtvarera, sen an hadde kolet näbb, ätt en svalde hele kvattert. 
Så jol di om-et en gågg te o fekk ut en slikk. Dit to di i en 
putäll, o-sså nor dän torstie prästen kumm, ga di-n ett par supe. 
Va inte dä ene grovkornie mänsker som kunne bär sä åt sä? 

Inte hölp dä häller för prästestakkern, för ett år ätter så 
satt di å-n däropp i Linsöpigs konstorum. 

Detta har värkligen hänt inom denna församling. 

Dit va en gågg en sån dära kommiant ifrå Stokkolm, 
som jekk i bya o joie trullkonster. Så kumm-an dän därne ner-
te öörka, där dä lå e timmerlaje ve väjen. En stor skokk 
mänsker add-an fett ikrigg sä mä ensa, o så mogg unliheter 
jol-an, ätt ja int ä guför te å tal em allt. 0 syna dä vänd-an 
på varivveli en, för älle va dä lögg an kunne jöer-t. 
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En å stokka i timmerlaja va nertrullen, o dän titte-n på 
ett taj, o så sa-n: 

»Vill I sätt opp ett hallstop brännvin o en bagko mä nu, 
ätt ja sa kryp ijönem stokken dänne 

Vi titte på-n, om an va tät, o sena satt vi opp mä-n o la 
ihop lit vär te-t. 0 si sena satt-an huvet i ännen på-nn o 
krypt in, så stor an va. 0 vett I, mä dä an kröp in i-n, så va 
dä s-ätt dä jekk våjer på utsia å barken. 

Män rässem vi sto o gape på-nn, kumm dä e pie här oppifrå 
bynna, o si o va int mä ifrå bynna, nor an vänd syna på oss, o 
däfrör sa-o: 

»Va ä I gälne rör, mänsker, o står så tyst o blier på dän 
där, som liggr o kryper oppå klumpen?» 

Män si dä va-o dumm som sa, för kommianten ble ärj, o så 
nor an kumm tt annre ärmen på klumpen, så sa-n: 

»Ja sa je dä, rör du står o glarve, ätt du hållr ihop vaffle-
jarna en an gågg!, 

0 sena titte-n på-na ett taj bale, o sena bynt-o å hojje: 
»Si int I vattnet, mänsker, ätt dä stier höjt oppå bena på 

er!» o så dro-o opp »otla o klev så höjt o to stej så lågge så. 
Si an vänd syna på-na, kann tägk, att o tykkt, o jekk i 

vatten. 
Berättad av P. Pettersson i Kotebo, Lönnebärga 1889. 

Häroppe i Hulte sokken ä dä en by, som hete Bogål. 
Där va dä för mo gg ädelie år sena en gammel gubbe som jekk 
te dom i böjda o slådde rör dakspännig. Han va så otäkk 
klöftier i munnläret dän däre, o prate jol-an i ett bete på 
kärra o äggera. 

En gågg män an va og, sa-n, to-an sä å te å på betigg 
slå å ett stort äggejäre. Då snu-an inna g-å "öpe sä en bra 
koggelie, o så la-an å. Nor an då va på bortfära, kumm-an te 
e stor ägg, o där jekk en gubbetufsig o slådde. 

Då fekk-an si, ätt bå stena o tuvera ryke å, ner an kleppte te. 
»Va sa I ha för dän lien, farbro?» sa Jon i Brostova. 
»Fämtan daler!» sa gubbetufsen. 
»Dä va noj falie möe för-n», sa Jon, »män ja få-n la inte 

för billiere. Si här få 1 pägge, farbro». 
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Dämä, to-n opp poggen o ga-n dä-an bejärte. Så vänne 
an om, o dan ätte snu-an börje ägga. 

Han jekk int så falie bettie, o så kumm gumma has te-fln 
mä davern. Då lå-an o sov. 

»Hur sa gå nu för dä, Jon?» sa gumma. 
»Åjo, nu s-a äte, o sena s-a vile mä en stonn, o sen s-a 

börje». 
Ja o kumm mä meddan, o an lå där o vrok. Då ble-o sinter 

o läksede opp-en redit. 
Ja, o an åt o la sä ijänn, te o kumm mä aftavål. Ner an 

då fett äte, sa-n an sulle börje. 
Dä jol-an mä, o gumma o fekk si på-t e stam. 0 gu så 

an slådde! Vet I stena, om di va allri så store, så hoggt-an 
å dom, o stobba o tuvera likke så. Gumma o grine, o an grine 
falv, o snart va ägga åslaen. 

Män så kumm-an te-fl stor stenebjälig, o si då satt-an te mä 
lien, ätt dä hare bleke em-et. 

»Du va mä en hunn te va hår», sa Jon, o så to-an o titte 
i ägga på lien. Si dä sull-an int a jort, för nor an då titte, 
så va dä e spiggestikke som an sto o blie på. 

• 
Inte våers va dä en kar som bodd i e stove. Han add int 

så gutt ve re sä dän där, o en redi otäkkig va dä. Så add-an 
kulm te fett värkon om, ätte di kann få store päggesummer å 
dän illake, em di går in i kuntrakt mä-nn, ätt an få kolm o hämt 
dom ätt en viss ti. Dän här Fies Nisse, som di kalld-en, an 
jole dä, o dä jekk te så här, ska I få höre. 

E torstasnatt färd-an sä mä, ett äggjarn, s-ätt dä kumm ut 
bio, o mä bion skrivd-an på en papperslapp, va dä va för 
slaj, o sen jekk-an fu slaj ånsyls ikrigg öörka, o dä höll-an på 
mä fu torstae, o pappert satt-an i nykkleholt i öörkedora. 
Sunne natta så kumm hornparkel, o då taltes Niss o han ve, 
hur di sull ha-t. Si Niss ga hin håle lapp på ätt ätte trätti år 
sull-an få kemm o ta-en. 

Pägge ble-an nu int ö å, förstår sä. Män dä bynt å lie åt 
tia, ätt åra va ute, o Niss an fundert o funderte, hur an bale 
sull kunne jalpe sä. Hur majer o blek an ble mä sett grunnene, 
så jekk dä int för-n. 
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Då ble-an tvuggen å lägg å te dän däre Bode, prästen 
vet fåll, sena bodd daropp i Pellanne, för an va kropp te å 
kunne ta kas på bå trulla o skamma. Te honom jekk-an 
talte em alle sie synner, o hur dä va, o sa te sist: 

»Vördi paster, jalp mä, ätt an int få ta mä!» 
»Vell du ble e kreste mänsk ijänn, s-a noj rädde dä», 

sa-an då. 
Dä jekk Niss in på, o så la d-i väj å möte skamm. 
Män inna di kumm te-en, to prästen Nisse te e å o döpt 

om-en te Lars. Nor di sena kumm fram, sull prästen före ort.. 
Mä ensa som skamm fekk si dom, så dro an opp sin lapp, som 
an fett på Nisse, o så sa-an: 

»Ta nu ge, Nisse, för nu ä du min gosse»! 
»Få-a si lappen», sa prästen, o dämä to an-en o skrivde 

dit: »Lars» o frälserns namn, o sena ga an-en lappen te bake. 
Ner då skamm tittede på-n, så bledd-an så ryselit ärj o bleg 

så ill åt prästen o sa: 
»Nä, nu a du Setet på-n, o nu så få du-n jalv.» 
Så jekk dä te, nor Bode to ijänn Niss i Fålla. 

Berättad av en gammal gumma från Tuna församling. 

D-ä en hannlere i e sokken som a blitt så ojement riker 
så, o dä vete då dän lee Salv, hur an blitt-et. Ätt dä int a 
kumme te på rätte sättet, har di noj rede på lite vär, o-ssi di 
vet noj lite mer te. I a väll hört, ätt en del mänsker di tar 
stäjje te dän illake, o då få di va di vill å-n i visse år, o sena 
kommr-an o hämter dom levness o sa a dom mä dit an ä hemme. 
Ja vet int, va an sa a allt folket te. 

Nu va dä så, ätt hannlern hadde jort opp kuntrakt mä 
hornpär, o åra va ute, o an kumm o sulle hämte-n. Ä ikke dä 
då tulan, ätt dän där gubben i gropa jämt ä en dummsnut o 
lätter lure sä uttå folk! Dä joie hannlern mä befe oj. Sir I, 
an hadd e gammel e'arg te hushålle, o ho vesst om-et o bjö-n på 
lita lägnig. Mä an då to sä »era fåleknäppe, så grande hann-
lem opp, hur an gulle slipp å jör-en sällskap dän gåggen. 

Nor di då va i ånig te å fare, sa-an: 
»Ja sa säjje harm, ätt i X. sokken bo en å mie vänner, 

som a watt mä mä i bestyra, o an a lovet, an sa följe mä, nor 
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ja far te hann, o jöre mä sällskap. Nu sa-an fare te honom o 
jöre kuntrakt o låte mäjj va i fre, tess an blir i ånig mä.» 

Ja dä levde han, som har horn på knäa. 
Nu så far-an imilla di Me o ä int i stånn te kuntrakte 

mä hannlerns vänn, för dä ä en som int ä dumm på dä viset. 
Härom dan kumm-an ijänn o vill gå i bolaj mä-n, o då ba-an-en 
vete hut o gå te en som bodd oppå o ta i stället. 0 då sa 
I si, faen råkt ut för dän rätte! Han ba-nn dra, så lågt väjen 
räkkt, o piniste-n nefför trappsteja, ätt dä bale knokede i horn o 
klöver på-nn. Ett falit vässen ble dä i steva, ätt folket di blidd 
så vilse, så dä sto inte te å ha dom te bli där. 0 jämt nor 
di går förbi, så snejle di dit o titt, om di sa få si-nn. Nu har 
di int hört å-nu på lägg, o ja tro noj, an ligger dän. 

Män os hannlern ä-n en gågg i vekka o vill åtres mä dä 
siste överenskemmelsa, o d-ä lögg, för si an ä likke knihåli 
imot onera, som an ä mot di som sa hannle 	Iblann har- 
an vit o iblann svarte häst, o dä brinnr u halsen på dom, o brinnr 
ätte vaggen jör dä, ätt ellen står som lågge kvast i gatra. Nu 
få di-nte fre i bele grannhället för alle di där nattUrnigera o 
vässnet, o nu ä di så ärje på-t, s-ätt di vånne, nor an drar å 
mä hannlern te blåkulle. 

Dä va en kogg, som mogge ä fåll dä, som adde gett i kum-
putt mä dän onne, o nnner dän tin hadd-an dä, så otäkkt bra 
så mä alltigg, för si satan dro te-en bå gull o selver, te an fekk 
husa fulle. Män I förstår noj, ätt satan ville ha likt i betalnig, 

dä, va int så lite, sa I si. 
Atte trättan år still dän lee komm o hämte-n te sä i blå-

kulle. Nor då åra va ute, styrte koggen te mä ett stort jästebe 
hö te sä alle store harre i lannet. Ätte sena allihop va in 

kumne i sala mä höje gullspejle o ane grannlåter, så kumm-an 
mä borna på knäna in, o dä vesste koggen om förstår sä. För 
te å hinnr-en, adde-n lätt sätte vakter ikrigg slottet ve alle port 

dörer; män si dä kap inte, änne-n jekk akkerat förbi o vre 
om nykkeln o låsen, som va uttå gull o selver, o ste in i rum-
met, där koggen va, o sa: 

»Gudda på dä! Nu sa du följ mä mä hemm», sa-n. 
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Nu tät noj koggen, an sull börj på o berömme-n o talte 
så otäkkt väl om-en o trodd, an sull dra-ut på tia mä dä 
förstår-s. Dä va allt lögg, ätte satan nappede på dän kroken, 
änne an sa bale: 

»Följ du mans mä mä i din kammere, så få ja prate mä dä 
lite ensammen!» 

Dä fekk-an lev, o dän onne rejlede dora. 
Alle di som va bedde te kalaset, hört, ur an slo koggen i 

golvet därinne, s-ätt dä sa skvätt, o nor di kumm in, så di bale 
tri blodrope på golvet, o-sså va dä slut mä dän rike kaggen. 

Berättad av gossen Adolf Pettersson i Lönnebärga fattighus. 

Dä va en gågg en präst, han still sent en kväll te e gammel 
öarg. 

Pälle, dräggen has, hadde smort öarra o satt för grälen, o 
pastorn kumm ut o satt sä i ö ba-n ööre. 

Rässom di ?,'ört lite, ramlede dä ene jult å o trall i väj-
diket, o bå Päll o präst for moggedubbl i väjen. 

Pälle blidde het om hyska o trodd, an int hadd skruv åt 
muttera redijällt. Prästen an add vatt ut för tokket ärr o vesst, 
va dä va, o däfför sa-an te Pälle: 

»Lätt jult ligge o bale sätt dä. i, Pälle!» 
Dä jo! Päll, o si sena jekk dä, så dä bale blekede i tall-

skata, o Pälle va så rädd, så an int toers titt sä åt siera, o va 
så blek i syna sem mormors begravnigskläe. 

Nor di kumm te väjen, som jekk te stället, där iarga va, 
så sa prästen te Päll, ätt an sull öör förbi, o inn-an vesst ort å, 
va an e hal mil förbi, inn-an fekk vänne. 

0 si som an sulle vinn om då, fekk-an si en stor hunn, 
som bärde julakslen på nakken o jult i munn, o tugga o bagg 
ut i munn som en läst på-n. Nu begripte Pälle, vem dä va som 
smet dem i väjen o vafför prästen öört så lågt förbi. 

Nor di äntlin kumm te stället, så toers int Päll va ute, mit 
prästen jekk in te öarga, o däfför jekk-an mä in. 

Sv. landsm. 1906. 	 10 
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Nor-a va barn, d-ä nu fämm o säksti år sena, då had-
d-iggi skol o skolehus o igEi redijälle skolemästre. Dä va int så 
noje, s-a säjj er. Nu sa ugga läs jomnatri o om kogga o kria o 
stära o alle gaelnskaper som te ä. Ja a unner mi ti vatt i skol 
i tri vikker, o då lärd ja mä storkaöesen o mogge pesalmer, 
ätt ja fekk g-å läse fram mä. 

Han som still va skolmästr i sokkna, hette Krunt i Breselt, 
I må tro, an va int liksen te läse falv. Dä va en bra noj 

gammel kär mä kullrit hår, o tykkt om fruntimmer jol-an, ätt 
dä va skamm åt. Nor-a kumm te-n, va-a säkstan år, o stor o 
karj som e pie. 

Mäj kumm gubbstuten te jämt o vill klapp mä, o dä tykkt ja 
int va rolit. Då bledd-an ärjer på mä o lätt mit sitt ätt om 

nor di annre jekk hemm. En gå gg nor-a still läs opp dä 
där lågge stykket, som ä i ännen på kaöesen, så fekk ja lov å 
ånnes, o si mä-a jole dä, läst ja tyst för mä falv kann tägk, o 
si då sa-an, ätt ja to om o int kunne. 0 dämä sa-an oj: »Du 
få stann ätt o läse, Kajse!» Då ble ja ärjer mä, som int föll 
unnlit va, o tät för mä falv, att »ja sa noj je dä en gågg ja, 
din svarthårie rakkere». 

Nu va dä på dä vist, ätt Krunte va bra noj stor fyllhunn 
iblann. En kväll vesst ja, ätt an vatt hos e öar, som sålde 
brännvin. Nu ä tin inne, tägt ja, o så to-a på mä 011es klär i 
Flojeby — dä va där-a bodd, mä-a jekk i skoeln — o jekk ut 

la mä, i skojen, där an sulle komm fram. 0 då så skrek ja 
så bära: 

»Krunte, Krunte, nu tar-a däj!» 
Då sa-an, där an jekk o knejlede mä bena: »Si ä så stärk 

i min reljon, ätt ja ä int rädd för vasken jävlen älle trulla», 
så jekk-an. 

0 si då språgg-a fram på väjen, där an jekk, o la mä 
framför-n o to-n i bena, så an trall ikull o slo skallen i is-
gata. Sena to ja i dä kullrie hårt o slo trynet på-n i isen, ätt 
an gnälld o ga si, o så sa ja mä groft mål: 

»Ja ä dän lee ja, o sena ja väl fett di i mie klometer, 
släppr-a dä int mer, Krunte!» 
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Då bynt-an å HU far-vår o välsignelsa o ba så vakkert, 
ätt dän lee sal! släpp-en. Dä jol ja, o sena sa Krunte jamt: 

»Stärk a ja vatt i min reljon, o int ja a vatt rädd för dän 
onne; män sena an to mä o sie ikull mä o plaserte mä, 
sena a ja nej vatt lite stygg åt-en. 

Berättad av Botilda Rosengren i Lönnebärga fattighus 1888. 

Dän härne Jöddes pojk i Lietorp va en falie dokti lu. 
Lägg o väl jekk-an o vänte o vänte, o int ble dä å, an jefte sä. 

Män ha en då sitt på tulemante, börje dä ikk å vurne 
sä te på flere håll för-n i e ööre! E flekkesligke kumm faernes 
te-n mä goe tebo, män int va-o guför te få-n å nappe på 
kroka, o la ut för-en. Nor di sulle te å skriv jeftehannlig, 
kunn di int komme åtfels på krea, för si pojkeluen va en gnien 
en, o an vill a bå ett par stut o e kvie o e märegule, mil-an 
vell ta-a, sa-n. Så ble dä inte no mä de jeftetagka. 

Så va dä e ti ätte dä häre så däre ve tia nor pärna tass 
opp o väja va togge å färsles, sull-an fare te e fästekvenne 
här borte i Kasstarpa bya, för därifrå hadde bönemans-Kalle 
vatt mä bo. Dä varste va, ätt an hadd e te på hålla i en gål, 
som hette Flojeby, o o lå ätt-en utå bale tusan, o så tykkt-an 
om-na mä. Dä vill-an int låsse om kann tägke, o di bynt på 
orere mä kuntrakte o skrive. Likke tvärit ble dä här mä, o 
nu hagk-an sä på ett par ålve kvarters stute, som inte gubbe-
snåligen ville je-n. Bå lägg o väl ordne di om-et, o flekka 
tykkt-an nej om, män si stuta di hag i-n, o nor dä int kunne 
gå å få dom, sa-n: 

»Nå då tar ja annet i Flojeby, för dä ä Hkr oksebete.» 
Sann händelse. 

Ha harm n hört, ur dä kumm sä, mä Päll är oppi Söre-
gåln fekk hustra si Fie? 

Nä dä ha ja int jort. 
Ja si dä va så, ätt an sull a hatt Len-Stine där neri 

Broarp lille, o dä va logge gott så lågt, ätt di båe sull gå te 
präst på fredan, o dä här va i bynna på veka. 

Päll an va så ryslit gla åt Len-Stine så, o fuler va-o int, 
må 1 tro, mä o va flekke, o d-ä o hit än, sa-a säjj, fastne o 
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ä jeft nu o a fett ett halltjej ogge. 0 allri tro ja, Pälle glömmr-a. 
Män I sa vet, ätt o int hadd mä-n fjortan tusen daler, o Fie o 
hadd misna dubbelt. Dä badd int Pälle brytt sä så faslit mykk 
em, bale inte släktiga badd lakt sä i-t för-n. Var Pälle va, 
fekk-an int va i fre vasken på lukkevallen veörka om son-
daja älle på markne äll afonera, änne di lå ätt-en mä jeftet 
imilla Fia o honom. 

Så va Päll åt Vemmerby vårmarkne, o där träfft-an Len-
Stin, o dä va di gla åt båe två. Han to in-a på Maskens kro 

ga-na kaffe o ane fägnig, o så kumm di överens i farsta, ätt 
di sull korum ihop, o så pusst-an-na, o di ga varannre kara-
mäller mä marke på, o på dän o fekk sto dä: 

»Ålskade mö, för däj vill ja dö». 
0 dän karamällen har-o än förvard i e biråslåde, fastne ho int 
blidde jeft mil-n. På dän an fekk sto dä: 

»Min vän, förgät äj mig, 
ja kan itj leva utan dig», 

dän, sa Fia på stena, ätt an jömmer likke noje som sedleboka. 
E ti ättåt talt di em för hustra has — ä nu — ätt an 

gott o välet mä Len i Vemmerby, o då ble-o svartfuker o ärjer 
på-an o ga sä hundan på ätt o sull ha Päll i ställ för ho, som 
badd så liti summe o lite krettr o resskap te före mä sä. I 
försmädelsa jekk-o te sin pappe o fråjd, om an int kunne 
jalpe-na te å få Päll lätte bli Lene. 

»Va int lessen du, Fie», sa-fl te-na, »vi sa pröv, om int 
nere tusen daler te mö, dä vi lovet-en te di hemjift o ett par 
iö te o vagn o resskap sa invärke på-nn lite likre än Lenes 
fagerhet». 

Si d-ä då för gä,elt i vala: dä varslie sa jämt ta överhånna, 
så jekk dit mä Pälle oj. Di fikkte bönmans-Kalle te-nu å tal 

om, ätt di la te på jeftet. 
»Hur mykke vell-an då je te?» sa Päll o blej så stort på-n. 
»Å d-ä int så varst lite dä, sa-n tro. Dä bli bå kuntanter 

krek, så dä bli noj välfallet. 0 så ba di, ätt an sull komm te 
dom om lorda ättemedda, så I kunn jör opp-et.» 

Päll an lätta narre sä förstår sä uttå jiriheta o jekk. Fia 
va så grann o kati, rasså o int så naykke för vala ut, o o 

prated o pyssle mä-n, ätt dä va jämt otäkkt. Te sist kumm-o 
fram mä, tri hunnrarikstalerssedl o höll för näsa på-n o sa: 
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»Si du, Pälle, tro du int, de här sull va bra å ha te, em 
vi kumm ihop?» 

Päll an bale glodd på hän» o sedla o sa int non tigg. 
Då sa Fia: 
Om vi jör-t te jamt ett tusen daler, så kann du välle ta mä, 

Pälle!» 
0 si nor o a sakt di ola, så kunn int Päll håll sä, o då sa-n: 
»Ja, nu sir ja fäll, ätt du tykker em mä, Fia, nor du lägger te 

så mykke; o ja vet »oj, ätt die syska int fekk så nokk, nor 
di kumm ihop mä sie.» 

Veka ätte to di ut lysniga, o strast ätte päreplokkniga på 
hösten sto brölloppet. 0 sena däss a di trifs gutt ihop båe. 

Så jekk dä te mä dä frierit. 
*• 

Nils Larsa o 01 Pärsa hadde sie äjer inte varannre, o sams 
va di »oj imilla dä di int trätt em fälforera p-åkkra o dika 
mulla mosespjälla. Män int va di lägg ärje för-t, änne di snust 
i varanners doser o jekk ihop o to en supebytig likkeväl. 

En da på sentia kumm di likkeväl ihop om päggafarder, o 
då blid di gälne bägge två, ätt dä int jolp vasken å snus älle 
sup ihop ens. Si dä va på dä vis, ätt 01 Pärsa kumm te å 
kuffe sä te en stut uttå Nils Larsa, o ättsom 011e int hadd 
alle pägga, fekk-an lov ta en del å stuten på berjen. Ättesom 
nu Nils Larsa badd nere rekstaler te goe å 011e, la-an sä te 
mä lite gräjjer å 011e, o dä va stavr o e harv o ett hunnefinn 
te räfsebanske åt fruntimra. På dä viset ble dä int så mogge 
fiffigs felna imilla skulla o fodriga. 

Män båe två bad di unnelie skallemäjjer o var sin pojk, som 
gott i skoeln ett helt år o lärt sä räkn o skrive. Nu sulle 
gubba kan» tägke ha pojkevalpa te å sätt ihop räkniger åt var 
säj, ätt dä sull si fint ut o bli akkerat förstår sä. En da va di 
båe ihop mä te rens opp stordiket imilla mosa, o då ga di sä te å 
träte si så gnist ettrit, s-ätt di höll p-å klyve kalla mä spablaa. 
»Ja stämmer dä te Vemmerby tigg», sa 011 åt Nils Larsa. »Ja, 
dä jör ja oj», sa Nils Larsa. Dan ätte for båe te stan o sull 
skaff sä abbekater te å re ut måla åt sä. Di lov, di sull re 
ut-et åt dom, o så jekk di te kroa o satt sä ve var sett bol o 

ale blidde o fällde på varannre. 
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En ti ättåt va tigget, o målt kumm då för, o Nils Larsa to 
då fram räkniga, pojken skrevet, o ga dommern, o där sto dä: 

Ann 	 01 pärsa 	 Dä bit 
Kr. öre 

en stuttä kalv i anrä årt 	  62 50 
åbetalt kuntant kronär 	 25  

Summa på räst 62: 75. 
Som qviteräs dän 19 sektämbar 68 

Mä hånn på pappert: 

Nor nådi lajman sitt i räkniga, sa-n: »Dä härna förstår ja 
mäj int på.» 

»Dä va fälle dän lee, om int nådi lajman förstår sä på så 
simpelt», sa Nils Larsa. »Män j-ar abbekat mä mä, o an rer 
noj ut-et. 0 så stej-an fram. 

Då va dä int mä-n jämt, ätt dä bynt på å valv ikrigg i majen 
på 01 Pärsa, för an va rädd, an sull tapp i målt, o så sa-an: 

»Ja-r noj e note ja mä o en abbekat, som sa le-et te rätte 
oss imilla», o dämä la-an fram ett papper, o på dä sto dä: 

Nottä 
i dä Nils Larsa i Värekulla rasdterär Dä bitt 

Den 9 färbuari tri kjöj stavrä te laggning å ånnätäppäjassgårn 
i kohajän sör öm järät å nörr om klöfvärlannät . 	. 1: 60 

ditto e hu å kalfskinn ättä gremsas kalf garfväd 	. 	. 	. 6: 50 
ditto öfvertatt e klösä harf köft på atjon ättä nämann 26 
mä laggning hos smen söm annärs sa betalä 	 1- 90 

Summa kronor öre 10: 36. 
Ätt dä dommern läst-et, rev-an sä i hårt o gren så ille så, 

o nor båe abbekatera så dä, så boffte di gubba i siera o sa 
tyst: »Dä va ett jäkla krågglit mål dä bära, o i få noj gå te 
koggs om-et båe två, om inte vi kann re ut-et). 

Män ä dä int jävven va di hära dommra ä slundie, nor di 
bale vill. Ätt e lite stunn läst dommern på en lapp så häxa: 
An. En stut 	  62- 50 
Pr kontant 	  25- 00 

» 	3 tjog stafvar 	  1• 60 
» 	1 kalfhud 	  6 50 
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Pr 1 harf 	  26. 00 
repartion på d o 	 1. 90 

61: 00. 
Saldo N. L. till godo 1 50 

0 så sa-an: »Stämmer inte dähära som e gammel örke-
räknig, vä?» o vänd sä dämä te abbekatera. 

»Jo, dä ä noj så», sa di o bujde sä like jupt som bok-
hållern i handelsboa för e stassmasäll. 

Sena dommern hadde läst opp lappen o abbekatera bokkat 
sä o sakt ja, lemde gubba fram vär si note o ville ha fämti 
rekstaler vär för di ställt sä ve rätten. Nor dommern så dä, 
sa-n: »Sånne dära kestner di kvitte vi i dä häre målet». Män 
abbekateras räkniger på 25 vär dom gaänd-an. 

E ti ättåt på jäfivergåln nor 01 Pärsa sull lemn ijänn di 
dära 1: 50, sa-n: 

»En folie lov takke gu, ätt en fekk flott. Dä va i alle fall 
du som förlorte.» 

»Nä du, dä a vi int sitt än. Ja ä guför te å gå te kons, 
om dä kniper», sa Nils Larsa. 

»Ja, ja oj!» sa 011e. 
Män då va di båe jalpekära di hatt ve tigget mä, o di sa: 

»Dit sa int I båe granner jöre, för vi ä ju sams allihope, o iggin 
å oss ha förlort nott» o så stopp-ti ner sedla, di fett å dom. 

»0 nor vi ä sams om va vi fett, så sa i fälle va sams om 
dä annre.» 

»Ja int ä ja dän som bråkr om småsaker», sa 011e, em ja 
bale få va i fre». 

»Inte ja häller», sa Nils. 0 dämä to d-in kaffe o drakk 
jök allihope. 

Ur minnet av C. E. W. 

Dit va en drägg som sull Un os en bonne, o-sså kumm di te 
å bli ense om, ätt vem som blidde ärjer fortest, sulle mist dä 
ene öert. 

Di frestede mogge ädelie gågge te få varannre ilskne, o di 
höll sä noj båe två. En da sulle dräggen Ure ve ifrå skojen. 

»Ja råke int ätt-en», sa dräggerakkern te hossbonnen. 
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»Ja ar en hunn, an råke noj», sa bonnen, o dämä släppte-n 
ut krettert. 

0 sir I, an la i väj mä ~pit mula bena unner boen. 
Dräggen an börd ätter förstår sä o fekk en å oksa unner; män 
dän annre dä va lögg. Så to-an te yksa o vräkt å bena på-nu, o 
så jekk-an te bann o sa: 

»Hann an gne unner boen, o en okse fekk ja mä, o dän 
annre fekk ja lov hugge bena å för te få dit-en.» 

»Ja, dä kann fän iggin jalpe dä», sa bonnen, o si ärj_blidd-an 
int endån, för då. a dräggen taje öert å-nn, o hösket va-n noj 
rädd om. 

I släkta ha dä gott e säjje, ätt dä sulle vatt en hiskelie 
riker präst i våra sokken. Ett otäkkt gutt prästeställ hadd-an 
la mä, o möe gröe fekk-an, ätt dä va änne int mänskelit. Int 
kunne di äte opp-et på gårestället, an di va tvogne te å fare 
te torje o salje dä mäste. 

Nu add prästegubben en falie dumm dräggepojk, o en da sa 
prästen te-en, an sull fare te stan o salje nere tunner roj. 

»Jaa, dä s-a jöre», sa lueu, o dämä bynt-an lässe på rojsäkka 
O spänne för. Inn-an for i väj, sa prästen te-n: 

»Nu sa 1u fare fram te torjet o ställe dä där, o kommer di 
O fråje, va rojen keste, sa du bejäre trätti rekstaler tönna, o 
sulle du int få mer än fämm o e'uje, få du la sälje-n för dä.» 

Nor an nu kumm fram, börja di o komme te-n o fråje, va 
säa kuste, så sa-n: 

»Jo, prästen far sa mä, ätt ja sulle bejäre trätti rekstaler 
tönna, o va ja int kropp te få mer än fämm o 'euje för-a, fekk 
ja la ta dä.» 

Harren, som add fråjet honom om prise, to te å grine, o 
så eöft-an rojen för fämm o e"uje för tönna. 

Upptecknat ur minnet från barnaåren. 



Table des matieres et resumés (1906). 
»Chant de Stephan» (sorte de drame populaire), comme il se jouait 

vers 1850 en Nericie, avec des variantes provenant d'autres 
provinces. Chants et melodies recueillis par A. G. Nyblin, 
p. 5-15. 
Per sonn a ges: le roi Herode, son valet, deux soldats, les trois 

mages, un porteur de l'etoile (»l'etoile» est faite d'un cylindre de papier, 
avec une chandelle dedans), Judas le traitre. Avec l'histoire du mas-
sacre des Innocents sont combinees des chansons d'un certain Stephan, 
patron des chevaux (»Stephan etait palefrenier, il abreuva ses cinq pou-
låns, deux etaient rouges, deux blanca, le cinquiåme etait pomrnele, 
sur lui est monte Stephan lui-måme», etc.). Le drama se jouait au 
second jour de Noål, portant dans le calendrier suedois le nom du rnartyr 
Stephan. 

J. Kjellin, Recitation d'un prkre suedois au milieu da XIX' 
siecle, p. 16-17. 
Le pråtre commencait toujours son sermon matinal å Nol en råd-

tant le vieil hymne de Nol »Le jour beni». La forme de recitation 
rappelle les recitations liturgiques de l'eglise romaine, dans lesquelles 
Helmholtz croit reconnaitre des traces de la recitation declarnatoire des 
andens grace. 

Livre de sorcellerie, trouve en Scanie et publie par P. Johns- 
son, p. 18-23. 
Collection de recettes et formules magiques pour »amortir la poudre», 

guerir un fusil »gåte», assoupir des serpents, etancher le sang, guerir 
le mal de dents, la fiåvre et d'autres maladies, se faire ainaer par les 
femmes, eteindre des incendies, gagner aux cartes etc. Le livre (manus-
crit) a appartenu å un »sage», mort au milieu du XIX siåcle. 

Dialogues en patois de Vestrogothie, tires du carnet d'un vieux 
sacristain et publies d'apres les manuscrits de feu A. Kul-
lander, p. 24-51. 
P ers on n ag e s: un paysan »en retraite», åge de 50 ans, et sa femme; 

Skate-Pär, paysan dechu, qui a vu beaucoup et lu beaucoup, radoteur, 
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plein d'histoires; trois paysans aises de caracteres differents; un ancien 
soldat, qui a participe å la guerre des ans 1813-14. On devise des 
accidents de village, d'histoires de chasse; le soldat debite ses aven-
tures de guerre assez fantastiques. 

Addenda et corrigenda å la dissertation de G. Kallstenius sur 
le patois du district minier de Värmland (Sv. landsni. XXI. 
1), p. 52-54. 
L'auteur a trouve sur le territoire du dit patois l'»affricata» /9 ou 

lp au lieu de y (ou 9) spirante. Le r grasseye (å) se repand vers le 
nord å grands pas. Le 5  dorsal remplace la forme apicale s. Sur la 
distribution topographique de 0 et 8. 

0. P. Hultman, Le mot »fyra» (quatre) dans le dialecte de 
Nuckö (Esthonie), p. 55-56. 
Mr Hultman (dans sa diss. »Sur le langage de la loi de Helsing-

land») et M. Danell (dans sa diss. sur le patois de Nuckö) discutent 
sur la quantite de l'u dans fiur = su. fyra. 

Vocabulaire du patois de la province de Jämtland, de E. Sund-
berg, publie par J. Nordlander, p. 57-66. 
Tire d'un manuscrit des Archives nat. de Stockholm, datant de 1729. 

A la fin une liste de noms de bapteme. 

T. Norlind, Melodies populaires de chansons et de danses sue-
doises, notees avant le XIXe siecle, p. 67-79. 
Des premieres annees du XIX' siecle datent les deux grandes col-

lections de melodies pop. suedoises, publiees par Geijer et Afzelius (1814 
—16) et Åhlström (1814). L'auteur a trouve 12 melodies notees avant 
ce temps lå: 1-3 melodies de ballades de la coll. Palmskiöld (bibl. 
d'Upsal), datant du milieu du XVII' siecle; 4, melodie d'une chanson 
du chevalier St. Georges, datant du XV' säde, dans la reliure d'un 
livre impr. 1570; 5, deux notations du XVI' siecle de la chanson sur 
la prise de Gottland par les Danois en 1444 (1449); 6, melodie datant 
du XVII' siecle de la chanson hist. »Gustave I et les Dalekarliens»; 7, 
melodie du XVI' siecle d'une chanson politique »La pierre de la vallee 
verte»; 8, meloclie de la chanson latine du meurtre des ducs Erik et 
Valdemar å. Nyköping 1318; 9, inel. de la »danse des Dalekarliens», 
dansee entre autre, å Nimegue en 1678 å la suite d'un ballet donne par 
l'envoye suedois B. Oxenstierna; 10-11, melodies de dansas, tirees d'un 
manuscrit de Finspång du XVII' siecle; 12, une melodie de Bergamasco, 
danse repandue dans plusieurs pays. 
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Trois chants de Dresk-Pär, publks par G. Kallstenius avec 
des notes dialeetologiques, p. 80-94. 
Dresk-Pär = Pär Jonsson, ne å Dreskhöjden, distr. de Fernebo, 

prov. de Vermland; vers en suedois avec des traits de patois. Les 
deux premiers racontent une chasse å rours et une chasse å l'elan; le 
troisieme la visite du roi Charles XIV å Hällefors. Notes sur le voca 
bulaire, la morphologie et la phonologie des chants. 

C. E. Weis, Rkits mythiques et histoires amusantes en patois 
du distr. d'Aspeland, p. 95-138. 
Le caractere general du dialecte est celui de la prov. d'Ostrogo-

thie. — Les »troll» habitent les montagnes et les collines, possedent 
de riches tresors en or et argent, ils enlevera des hannes et des bestiaux, 
volent la nourriture des hommes, ils ont peur des cloches de l'eglise, 
font du pain (p. 95-98). La bocagere seduit les chasseurs et les 
charboniers, son dos est creux comme une huche (p. 98-101). Les 
petits nains sous la terre causent des maladies å qui les moleste (p. 
101). Le genie des fleuves, qui se fait voir sous la forme d'un 
cheval, enleve des femmes et des enfants (p. 102-105). La dame 
des 	lacs empeche de pecher (p. 105). Le farf ad et (genie de la 
maison) aide å travailler, apporte des biens å la maison ou en emporte, 
il eveille l'ouvrier de la distillerie (p. 107-110). 

Des tresors: des spectres effraient qui essaie de les enlever (p. 
110). 

Les revenants font du bruit dans l'air (p. 111) et dans les 
maisons (p. 115, 116), ils s'asseyent sur le chariot et les chevaux n'ont 
guåre la force d'avancer (p. 113, 114). Rencontre d'un convoi funebre 
de morts (p. 114, 115). Dn revenant qui infeste les homrnes est cite 
par le pretre, les inorts dans reglise, la fille se sauve (p. 117). Un 
tailleur qui raille un mort (il lui offre å boire de l'eau de vie) est en-
leve dans l'air (p. 117). [Ju revenant et un paysan se poursuivent 
dans l'eglise, le revenant est embroche sur la pique (p. 118). Paysan 
ecorche un revenant (p. 120). Dn arpenteur-revenant deplace les mar-
ques de limite, montre son tresor, un paysan le lui enleve (p. 121). 

Une femme, qui a semonce un peu rudement son mani, est obsedee 
par des serpents et d'autres visions (p. 112). 

Pendant la nuit de Noel et de la St. Jean on peut voir ce qui 
arrivera l'annee prochaine (p. 122). 

Sorcellerie. La sorciere enleve le lait des vaches des voisins (p. 
123). Chasseurs-sorciers: ils ne naanquent jamais le gibier (p. 124). 
Une sorciere transporte le soldat sur un balai å sa maison (p. 125). 
Moyen de guerir un ivrogne: on lui denne de l'eau de vie de la bouche 
d'un mort (p. 126). Dn comedien fait croire å la foule qu'il passe 
au travers d'une poutre (il »trompe la vue», p. 127). Faux enchantee, 
os d'un mort (p. 127). Contrats avec le diable (p. 128-131). Le 
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pr6tre force le diable å lui porter l'essieu au lieu de la roue enleve 
(p. 131). 

Hi stoi res et contes. Une fille effraie 1e maitre d'Uole, lui fait 
croire que c'est le diable qui le tualtraite (p. 132). Mariages des pay-
sans — -vues 6conomiques (p. 133-136). Deux paysans devant le 
juge, ce sont les avocats qui gagnent (p. 135). — Paysan et valet: qui 
se fåche le premier, perdra son oreille (p. 137). Servant qui vend å. 
bon marclA le seigle du pre-tre (p. 138). 



Namnförteckning. 

Carlsson, C. J. 	(Uppsala, arbetare, mäst känd under titeln 
»professorn», hade tjänstgjort som småskollärare, sa-
des det): 

Staffanssjungning 	  
Dresk-Pär = Pär Jonsson i Dreskhöjden (Värmland): 

S 	15. 

Tre visor 	  » 80. 
Hultman, 0. F., nyl., fil. dr. (Helsingfors): 

Nuckömålets fiur »fyra» 	  » 55. 
Högström, E. H., varml., förvaltare å Älfsjöhyttan: 

Meddel.: Tre visor (av Dresk-Pär) 	  » 80. 
Johnsson, Pär, skån., lantbrukare (Emitslöv): 

Meddel.: En svartkonstbok från östra Göinge . » 18. 
Jonsson, Pär = Dresk-Pär, värml., arbetare: 

Tre visor 	  » 80. 
Kallstenius, G., värml., fil. dr (Upps.), docent vid Uppsala 

universitet: 
Värmländska bärgslagsmålets ljudlära. 	Tillägg ock rät- 

telser 	  » 52. 
Meddel.: Dresk-Pärs Tre visor 	  » 80. 
[Dialektolog. iakttagelser till Dresk-Pärs visor] » 88. 

Kjellin, J., gästr., folkskoleinspektör: 
Predikodeklamation från mitten av 19:de århundradet . » 16. 

Kallande; A., västg., d. 1890 som komminister i Seger-
stad: 

Samtal på Västgötamål 	  » 24. 
Lampa, S., västg., fil. dr (Uppsala): 

Korr. ock ordförklaringar till »Samtal på Västgötamål» » 24, 50. 
Nordlander, Johan,' norrl., fil. kand. (Upps.), lärovärks-

adjunkt, Stockholm: 
Meddel.: Ordlista öfwer Jemtskan 	  » 57. 

Norlind, 	Toblas, 	skån., fil. kand. (Lund), lärare vid S. 
Kalmar läns folkhögskola (Högalid, Smedby): 

Melodier till svenska folkvisor ock folkdanser uppteck- 
nade före år 1800 	  » 67. 



144 	 NAMNFÖRTECKNING. 

Nyblin, A. Gustav, när., med. lic. (Upps.), provincial-
läkare (Björnlunda): 

Staffanssjungning 	  S. 	5. 
Skagela-Svennen, f. d. ägare av svartkonstboken . . . . 	18. 
Sandberg, Erich Anderson, norrl., hovkvartermästare 

(»Backen)); 
Ordlista öfwer jemtskan och dess bemerkelse på swänska » 	57. 

Weis, C. E., folkskolelärare i Lönnebärga (N. Kalmar län): 
Sägner ock historier på Aspelandsmål  	95. 



Innehåll. 

Titelblad 	  
Staffanssjungning sådan den utförts i Närike kring medlet av 

1800-talet, jämte varianter från andra landskap. 	Uppt. 
av A. G. Nyblin 	  

Predikodeklamation från mitten av 19:de århundradet. 	An- 
teckning,av J. Kjellin 	  

En svartkonstbok från östra Göinge. 	Meddelad av P. Johns- 
son 	  

S. 

» 

» 

» 

2. 

5. 

16. 

18. 
Samtal 	på 	västgötamål. 	Ur en gammal klockares anteck- 

ningar. 	Av A. Kullander 	  » 24. 
Nuckömålets flur »fyra». 	Av 0. F. Hultman 	 » 55. 
Ordlista öfwer jemtskan och dess bemerkelse på swänska af 

Erich Sundberg Anderson. Av trycket utgiven genom 
Johan Nordlander 	  » 57. 

Melodier till svenska folkvisor ock folkdanser, upptecknade 
före år 1800. 	Av Tobias Norlind 	  » 67. 

Tre visor, diktade av Pär Jonsson, Holmsjön (Dreskhöjden), 
utg. av G. Kallstenius [med lexikogr. ock gramm. iakt-
tagelser]  	» 80. 

Sägner ock historier på Asplandsmål upptecknade av G. E 	 
Weis 	  » 95. 

Table des matAres et rhumk 	  » 139. 
Namnförteckning 	  » 143. 
Innehåll  	» 145. 

Till årg. 1906 höra som bilagor: 
Danell, Nuckö-målet, s. 5-180. 
Hellquist, Svenska sjönamn I, s. 611-812; II—V, s. 35-130; VI, 

Tillägg o. rättelser m. ni. s. 1-26. 





Arg. 1904: 
25 år — en återblick ock en blick framåt. 
BORE, Tidsbilder från det forna Gellivare. 
SVENSEN, Ordspråk ock talesätt. 
TORBIÖRNSSON, Om f- ock 6-1juden i mellersta Halland. 

- JOHNSSON, Sägner från östra Göinge. 
Seder ock bruk från olika landskap. 
Visor nr 1-20. 

Bilagor: 
HELLQUIST, Svenska sjönamn s. 131-418 (XX. 1). 
WIGSTRÖM, Folktro ock sägner, s. 309-404 (VIII. 3). 
Kongl. Bibliotekets visbok i 8:o, s. 1-80 (Bill. III. 2). 

Arg. 1905: 
BOHLIN, Dansmusik. 
CRAMER, En gottländsk postfärd 1830. 
RANCKEN-VEFVAR, Djursagor från Österbotten. 
CAPPELIN, Fastlagsgillet. 
LJUNGGREN, Östsv. böna badda. 
HELLQUIST, Ydre härads gårdnamn. 
BUERGEL, Det moderna isländska ljudsystemet. 

Bilagor: 
FEILBERG, Bro-brille-legen (XII. 4). 
LANDTMANSON, Västgötamålets 1- ock r-ljud (B. 1). 
HELLQUIST, Sjönamn I, s. 419-610; II, s. 3-34 (XX: 1-2) 
OLAUS PETRI NIURENIUS, Lappland (XVII. 4). 
NICOLAI LUNDH Descriptio Lapponhe (XVII. 5). 



Tidskriften Svenska landsmålen utkommer årligen 
med minst tjugonio tryckark (464 sidor). Priset 
för årgång är, då subskription sker hos Utgifvareh 4 
kronor med tillägg' af postporto, ock betalningen sker 

- genom postförskott vid mottagande af årets första num- 
, mer. Prenumeration kan ske genom närmaste post- 

anstalt. Tidskriften är äfven tillgänglig i bokhandeln. 

Genom öfverenskommelse med Universitets-Jubileeets 
danske Samfund är tillfälle berett för subskribenter å tid-
skriften »Svenska landsmålen» att mot nedsatt årsafgift 6 kr. 50 
öre (i st. f. 10 kr.) för år blifva medlemmar af nämnda samfund 
ock erhålla af detsamma utgifna skrifter. De som önska be-
gagna sig af denna förmon, böra;  därom underråtta professor 
J. A. Lundell i Uppsala. Årsafgiften erlägges genom postförskott 
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