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Uppteckningarna äro gjorda på 1880-talet. Korrekturet är läst av 
prof. Ad. Noreen. 

Några av sagorna (äventyren) visa genom sin språkform tillbaka 
till närliggande litterär källa. 



dana-laå-jog-lasas frtin yeespa. 

ne genar fel dam-las,an,', sum bo-do-nok mo strana2. 
nak o da fatet a latent fo-dum, mon enda sa kun de fel 
biu te a NTs no. jo, vakat Mes da, da da egga vor va. 
kamar-an 2n dcer, ser int da da varar ut cen i et svinhus, 
for ogan a griste tuta  3-sceum-ranar ilotn,, sum ger-en ovar 
ak7tan4  sa-ner, a yeriga, svat i syna sam op-i-oman5, Mar 
fo-da »West pa spishala a roka --tidaman6  tur e stokuta 
lerpip, mcena gubstakan, han 'og, hala -sce bakme gruvsten7  
a bena -met, dan int o e ba-sogans pa feskig. 

den olst gosan-des, las, ce so-pas gamak9, sa han oks& 
inas-bevonig da forar 1°, a da kun int han ga weft legan 
,festa-sce, en han va ut a bitr' pa fri,lig mo hcedasnotran12. 

»mce konstar a knep tar-an 'yorigar z rep», taigt las,, a sa 
vcen-an sce te stena ve vogan, den rekast a seråtlest onta 
hl gar,12  a men-trie-pa, at han va sa gka at-a, sa huleuya-
mcei a ! 

»lag dce hena mo dce, du gkahukra14  dor, for jo ce int mer 
gka a dcej cen en gaman,  kamp a mo-si», svåd stina-n. 

da va ncembes,ola15-da, tykt kis a jek såm meg han 
kam. 

da-n-a gat en Ut, mot-an dosa s,olmran ns-cker- 
fee keek-ole, a de nad-v' mcc sce ep te ho lina a torp. da, ska 
ne tru, o e otal.' fina ychet! ho gar kkod hakvas sam e mamscg 
ince hat pa håv a sokprasal a kkcenzgar mce kruskapais -nera 
a posar ta19, fo-r,e kan begrip, ho ha vår i dcena praktis 
skön i krestzhamn a sylcer nor storsyaska des vcestavgk 29  — 
sa da o eget nosances-yint 21, rna ne tru. de se2ar, ho ska ha en 
fostman uti sån, cen ho-da , sam ho pka fa bre; efr.  a. daniel 
dupa22  tak-am, at-an had mce et ep te-a, kam da va sa kon-
.str-ua utaskreft pa. da va vest masemosisnolen en nontig tök. 

1) Dam-Lars ock hans familj 2) vid Hänsjöstranden 3) rullar 
4) fotknölarna, »anklarnn» 5) spiseln 6) norsk rulltobak av T. 7) borta 
vid spiselmuren, bakom »gruvan» 8) i s. ä. hörnet av Fryksände s:n 
9) eller gamaZt 10) för två år sedan 11) sprang 12) om lördags- 

frdrn 16  



Dam-Lars-Jon-Larses frieri ock bröllop. 

Ni känner väl dam-Larsarnal, som bor där nord med stranden. 
Nog är det fattigt ock klent för dem, men ändock så kunde de väl 
bjuda till att hyfsa något. Jo, »vackert blåste det, då det inget väder var». 
Kommer en in där, ser inte det då värre ut än i ett svinhus 
för ungarna ock grisen tullar3  sig om varandra i lorten, som går en över 
anklarna4  så när, ock käringen, svart i synen som opp-i-ugnen3, sitter 
för det mästa på spishällen ock röker tideman6  ur en stäckut 
lerpipa, medan gubbstackarn, han Jon, håller sig bort med gravsten T  
ock binder nät, då han ej är i Badasjöarna8  på fisking. 

Den älste gossen deras, Lars, är så pass gammal, så han excercerade,  
andra-års-bevärning där förråret" ock då kunde inte han gå ogift längre, 
förstår sig, utan han var ute ock kutaden på frieri med hälgdagsnätterna 

»Med konster ock knep tar en käringar i rep», tänkte Lars, ock så 
vände han sig till Stina-vid-vägen, den rikaste ock siratligaste jäntan i 
hele gården" ock mente tro på, att han var så glad åt hänne så håhåja-
meja! 

»Laga dig hädan med dig, du gladhuckra14, för jag är inte mera 
glad åt dig än en gammal kamp åt mor sin», svarade Stina honom. 

»Det var nämdekarsord" det», tyckte Lars ock gick samme väg han 
kom. 

Då han hade gått en bit, mötte han dessa skälmarna, Nils-där-fram" 
ock Käck-011e, ock de narrade honom med sig upp till hänne Lina i Torp. Det 
skall.ni  tro, är en ärligt" fin jänta! Hon går klädd halvens som en mamsäll 
med hatt på huvudet ock solparasoll ock klädningarmedkruskappor 18  nedan 
ock påsar åtan", för ni kan begripa, hon har varit i dendär praktiska 
skolan i Kristinehamn ock i sylära 34,r storsyerskan deras i Västanvik" — 
så det är ingen någotsånärs21  jänta, må ni tro. De säger, hon ska ha en 
fästman uti Sunne, eller var det är, som hon plär få brev ifrån. Daniel i 
Doppa 22  talade om, att han hade med sig ett opp till häpne, som var så kons-
tig utanskrift på. Det var visst massemossisnälle23  eller någonting tocket. 

ock hälgdagsnätterna 1.3) by, 14) gladhök (som »huckrar» ock skrattar åt all-
ting) 13) nämdemansord, besked 16) i framgården 17) ganska 18) garneringar 
19) baktill 	20) större gård nära kyrkan 	21) medelmåttig 22) lär vara ett 
torpställe (namnet trol. ironiskt) 	23) mademoiselle 
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nu log ho lina epa natstugal, sa la& va pukan2  te ga 
ep for trapan, a sa boryan a dunar pa dova. 

»vem cer det stim knakar pa min dor? her slipar gan 
in», sa lina. 

da tcegt las, han skul je-sce stotakuns han rna, sa ho 
skul trit, at da va en harker, a dafma-n: »tag up for mig, 
lila lina!» 

»vad skal du in a yra?» frag lana. 
»jag ml fria te dce», svd kis, da. 
»am du ml a int far, slcepa...du int da?» 
nu tog la& ep e fysitek a skul lys fme. da fcek-an 

se, da stog blemicrukar i gagsfonstar4, a da sa-n: »sadana vakra 
blomor du har, man lila sakersmid hema ha vt asa sadana 
blomor, men da ce int rektzt tokara bh», 

lina forst6g nu, hana kik» je k fo,..sa ho ba-n te a ga 
hem a bre no gama* ova.,&e. da vat.,kas ras, fe,da ho va 
sa fodrogadas grynvel2gnoszt6 , sa han sa te-a, at han vil-int 
ha-a, am de ag kast-a ceta-r, ova su sygkar7  a den 
att?. dce0. dama men han tebåka utfo rapan, men da 
dunar han sa hat me desa t6g beksomskoan sin, se huspans-
fiikka vaktel, a Man kut ut a fek se, hakan da va. 

»bcetg.,ne cen int», sa petar-ihsta, »a sa ce da igan sonat 
.pa en hcestlot a en marlot», tykt las,, a vcen sce te dotar a 
selvarbokan, stim yftit pa dagastorp8. n brist pa hons halas, 
rovan te gör mcc skitar», p?ra de hårm, for han la& va gote 
kam oveHns me penta, att de skul ha jespa9  me juk. 

ve matrastia, da de ha fat in al arvegan", sa las ...te 
fa..sin: ho", dackil, je ha havas" gr ån pa te pft mcej 
mcv keate — ho he't s jcenta — stim yenar pa dagas,torp, te 

da sa jo, sam sanna va: hana ska du, din stakar, fo-
jr, hustru a bar, me? dcc gar fel an, ma du tru, te fa lunk 
fcel uta te a dra-n peLse. 

mcen pojkan val int p taft, cen han va evetn,a stog 
pa,..sce. cyan mar, hetas.da, a da slog in hcervelag, fo.-da 
bar z vceg te prosgar, a de tog ut lysecyl 

1) gästrum för nattfrämmande 2) tvungen 5) tala riksspråk 
4) förstufönstret 	5) förbannat 	6) oppkäftig 
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Nu låg hon Lina oppå nattstugan i, så Lars var påcken 2  till gå 
oppför trapporna, ock så började han att dundra på dörren. 

»Vem är det, som knackar på min dörr? Här slipper ingen 
in», sa Lina. 

Då tänkte Lars, han skulle göra sig stortalig3  hat med, så hon 
skulle tro, att det var en härrkar, ock därför sa han: »Tag upp för mig, 
lilla Lina!» 

»Vad skall du in ock göra? frågade Lina. 
»Jag vill fria till dig», svarade Lars då. 
»Om du vill ock inte får, slipper du inte då?» 
Nu tog Lars opp en fyrsticka ock skulle lysa för sig. Då fick han 

se, det stod blomkrukor i gångsfönstret4, ock då sa han: »Sådana vackra 
blommor du har, min lilla sockersmula! Hemma har vi också sådana 
blommor, men da ä int rektit tockera bla». 

Lina förstod nu, vad kam gick för, så hon bad honom till att gå 
hem ock bre något gammalt över sig. Då vart Lars rasande, för det hon var 
så fördrogat3  grynvällingsnosig6, så han sa till hänne, att han ville inte 
ha hänne, om de ock kastade häpne efter honom över sju skidgårdar 7  ockden 
åttonde därtill. Därmed vände han tillbaka utför trapporna, men då 
dundrade han så hårt med dessa tunga becksömsskorna sina, att husbonds-
folken vaknade ock gubben kutade ut ock fick se, hocken det var. 

»Bättre något än intet», sa Petter-Gösta, »ock så är det ingen skillnad 
på en hästlort ock en märrlort», tyckte Lars, ock vände sig till dotter åt 
Silverbocken, som tjänte på Dagvardstorps. »I brist på höns håller 
räven till godo med skator», plär de härma, för han Lars var god till 
komma överens med jäntan, att de skulle ha gästabud3  med julen. 

Vid marknadstiden, då de hade fått in all årvägen10, sa Lars till 
far sin: »Hör nu, daddenn, jag har halves12  grunnat på till gifta mig 
med Kerstin — hon hette så jäntan — som tjänar på Dagvardstorp, till 
julen». 

Då sa Jon, som sanningen var: »Vad skall du, din stackare, för-
sörja hustru ock barn med? Det går väl an, må du tro, till få lusig 
fåll utan till att dra den på sig». 

Men pojken ville inte ge tappt, utan han var enveten ock stod 
på sig. Enveten vinner, heter det, ock det slog in härvidlag, för det 
bar i väg till prostgården, ock de tog ut lyssedel. 

7) gärdesgårdar 	8) större bondgård i Fensbol 	8) bröllop [vid julen 	10) årets 
skörd (äringen) 	11) pappa 	12) nästan 
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stras far juka va da fastas breztam nce-dam-lasan. las 
had 	kes4e mc e -sce ner z boan i 	kanal sce k9dareS2 te 
brugamskkcea, sam seecepans skul sy at-v, a leret te st 
a scc a say a kes4e, fa-de kun fel int let je-sce tbk ta 
ettrcevs hela, a sa ykift-te kkcentestygar a hcdv-fjak an 
gadinvev te slcep a sa kravar a manschtar a kafe a skar 
a sirap a lutfesk a vetniyok a stasekt4  a no-hg tostås, sam 
behofs te et 'wo», a sa »lit pekardag a en fcemtan kanar 
brcenvin te drekasvarar, kan-is, vät. 

keste va alt ihop mes las, mce at-an skut g-Op et par 
ingsalriga-ta selvar, mcen da kun-an da raktas int ha ra 
te, en han frk vas-s te jer et pa„4a ten. 

slipans skut sch- las et par krokstavlar7  a keMe et pa-
ty'sk skors, sa de skut var fin pet futran ma fas, a sa 
tad-de ve maria i kavan°, da ho skut kkce brura a lån-a bru-
rosar, a sa låv sga i has, at ho skul kam a stia mce 
matlagtea. mylsegrces-gesans, sam cc sos,anbark me las„ skul 
bin i smadrceearl° a sostran a brura brurpigar, a per a kassa 

hcekfal fokyasfakkil. sena nu alt va ante, jek de ikrie 
stigan a ba slcekta a granan te kam pa acespa. 

am anckii12  rest brus4ak te prosgan. i f0s4 41crea" 
va bruguman a oka i mylsegrces, dcen anar matas a brura, 
sam had en parapryl ova-sce, a sist va da fokjasfakka. da 
de ok hem, sa t bruguman a brura i sås slct, fa- de by tar 
altet am sisadchr. 

nak väst jce, at ba las a kesSe va kenstrun, mcen int 
kun cc tra, da de skul va-s,a i notzt, sam je fcek 
de tak am cetar per hcelsfal, at da prcesk frejtg las, am 
han skul eelsk &ena sin teketmande no a lust, sa svad- an: 
»a ja, da kun yce fel jctr». kes4e sa sa ho, da ho kam hem, 
dcc ii4t: »ve va su cen & brurar, a ål va ve pa syku, semka 
mer a samka mutar». jagu yöd-o da. 

da de nu ha kam hem a fat sce kafe a va4sce, scet de se 
te bos, a da den anar boscetnieals va slut, spett domar-oka 16  

handelsbodarna 	2) skräddare; bodde på ett ställe som 
kallades Sorgtäppan (vid en större bäck, Sorkan) 	2) tvåskaftad 
väv av blaggarn eller lingarn 4) rågmjölsikt 2) föreslog ivrigt för 
6) bodde på ett ställe som hette Slipa, d. v. s. Slipen 	7) finare 
stövlar, som »kröktes» över ett särskilt block, så att fram- ock 
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Strax före julen var det förstås bråttom när dam-Larsarna. Lars 
hade Kerstin med sig ner i bodarna' ock handlade sig korderoj till 
brudgumskläderna, som Sorgtäppen 2  skulle sy åt honom, ock lärfttill skjorta 
åt sig ock särk åt Kerstin, för de kunde väl inte låta göra sig tocket utav 
etingväv8  häller, ock så köpte de klädningstyger ock halvfjärde aln 
gardinväv till brudsläp, ock så kragar ock manschetter ock kaffe ock socker 
ock sirap ock lutfisk ock vetemjöl ock stålsikt4  ock någotvart förstås, som 
behöves till ett gästabud, ock så något litet pickardon ock en fämton kannor 
brännvin till drickesvaror, kan en veta. 

Kerstin var allt ihop med 5  Lars med att han skulle köpa ett par 
vigselringar av silver, men det kunde han då raktes inte ha råd 
till, utan han fick Ivars-Nils till göra ett par utav tenn. 

Slipen 6  skulle göra Lars ett par krökstövlar 7  ock Kerstin ett par 
tyska skor°, så de skulle vara fina på fötterna med förstås, ock så 
talade de vid Maja i Kåven 9, det hon skulle klä bruden ock låna hänne brud-
rosor, ock så lovade Ingegärd i Heden°, att hon skulle komma ock ställa med 
matlagningen. Myckengräsgossarna°, som äro syskonbarn med Lars, skulle 
bli smådrängar" ock systrarna åt bruden brudpigor„ ock Pär ock Kajsa 
i Häckfallet° följesfolkli. Sedan nu allt var i ordning, gick de ikring i 
stugorna ock bad släkten ock grannarna till komma på gästabudet. 

Om annandagen" reste brudståten till prostgården. I första åkredan" 
var brudgummen ock Ola i Myckengräs, i den andra Mattes ock bruden, 
som hade ett paraply över sig, ock i sista var då följesfolken. Då 
de åkte hem, satt brudgummen ock bruden i samma släde, för de byter 
alltid om sesådär. 

Nog visste jag, att både Lars ock Kerstin var konstiga, men inte 
kunde jag tro, det de skulle vara så illa nötiga, som jag fick höra sedan. 
De talade om efter Pär i Häckfallet, att då prästen frågade Lars, om 
han skulle älska denna sin tillkommande i nöd ock lust, så svarade han: 
»Å ja, det kunde jag väl göra». Kerstin så sa hon, då hon kom hem, 
det nötet: »Vi var sju eller åtta brudar, ock alla var vi på syten 14, somliga 
mer ock somliga mindre». Jagu gjorde hon det. 

Då de nu hade kommit hem ock fått sig kaffe ock värmt sig, satte de sig 
till bords, ock då den andra bordsättningen 15  var slut, spelade dommar-Ol'a 16  

baklädret för foten gick i ett (utan sidosöm) ock fästes vid skaftet utan »plös» 
8) skor med lädersulor 	9) mindre skogslägenhet i Fensbol 	10) marskalkar 
11) vittnen vid vigseln 	12) annandag jul 	13) åkdonet 	14) med barn 
13) andra omgången vid bordet 16) en gammal f. d. skollärare, mycket anlitad 
att spela på bröllop 
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op te dåns, a guban a xcerigan tog sce en huvanhcej mce 
brunt a ga-a dansponigar'. sia jek, de hem a la sce, men 
ogdoman stant kvar, a da da le pa lcvo'l, kam gosan 
jontan ifra bonum2  a fonsbak. da va t e fale dansig 
reidrig dcer. 

ice ork int hål mo jce hcela, cen jce frk gustav ztuv-
myra a e-no-te mce mcej dt fo-te te pa fanstar. da kam 
snzadrcegan ut mce bronvinsputar3  fa.-4e pirog as, a sena kam 

. brurptgan a drog in vis. nu  fcek ve ost a stomp4  a leg 
as i 5  skorpar a rigar6  i kufe a dup a jcer as smargas pa 
stas,ekta kåk' mo fur& pg. 

de va, fos,teis, sa goaktun te bfirj mo, fa-da ve sku lj 
brura bra mce danspcenigar, mcen da va et fadrckade as9  te 
var hogfakun, fa da kWce?tal° ha dåns mo-a a fkyd"-a 
en tolvaceleg danspcentga, 	sa-o: »tcegkar du, jo ce noa 
tolus,celigsbrur? va da lik sa da! »stås& tigra-ska svent», 
heta-da, ,a da bki-nak int sa mast" for-a, stakas, monis,. 
hals da va, sa fcek jce hk, at ho sa sa te holfolta, sa jce 
tåk raktas int stek me fram mce menar cen..i riksdcilar, 
da drog-.o mce bat te et bok. dcer ga-o mo et par sokbanis 
a en duktiga-sup, mcen celast va da alt fait pa supan. sa  
tykt kala storm14 Ma, a daftsir tog an -ti brcenvinsput pa 
koldeskan'5  a sep fo sde sekv. mcen da kam 'og a va sa 
rasan, for an sop sa a int dåns mce brura, sa han g-od 
ut-i. da jek ve anar banumigan16 ma, fa da va, sam saga 
v 17 , cela kkena pkcegag. 

fcensbkigan19  stånt da kvar, a de slogas sa stygt me 
nata, dosa utcektgan Joan pa knar,a spark-ek, sa da vat 
tiysak cetar. 

hcekja cetarat19  tegtce:»ni,i ska jo jostrar i min tet ga 
te yarka, sa far jo mo fel mald snus tur brugumsdasan has 
las». jo jå-sa a seet mo atamce2° bruguman a smadregan 
a per i hcekfal. me t mot pa ana-sia yarkgagan va brura 
mce et spelarkyket selkaskkce pa lifiv a sa brurpigen a kaxa. 

1) Den som dansar med bruden ger danspängar 2) Bönnom (= 
Utterbyn) ock Fensbol äro två stora ock folkrika byar i Fryksände 
3) brännvinsbuteljer 	4) limpa 	6) doppa 	6) kringlor 7) kaka 
av rågsikt 	8) omelett 	2) förbaskat 
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opp till dansa, ock gubbarna ock käringarna tog sig en hoppenhej med 
bruden ock gav hänne danspängar'. Sedan gick de hem ock la sig, men 
ungdomen stannade kvar, ock då det led på kvällen, kom gossarna ock 
jäntorna ifrån Bönnom 2  ock Fensbol. Det vart en farlig dansing ock 
regering där. 

Jag orkade inte hålla mig jag häller, utan jag fick Gustav i Tuv-
myren ock några till med mig dit för till titta på fönstret. Då kom 
smådrängarna ut med brännvinspottar 3  för till pläga oss, ock sedan kom 
brudpigorna ock drog in oss. Nu fick vi ost ock stomp4  ock lägga 
oss i s skorpor ock ringar 6  i kaffe ock dopp ock göra oss smörgås på 
stålsiktad kaka7  med forms på. 

De var, förstås, så godaktiga till börja med, för det vi skulle ge 
bruden bra med danspängar, men det var ett fördrogat as2  till 
vara högfärdig, för då Kul lfältan 10  hade dansat med hänne ock flydde 11  hänne 
en tolvskilling i danspängar, så sa hon: »Tänker du, jag är någon 
tolvskillingsbrud?» Var, det likt sig det! »Sturska tiggare skall svälta», 
heter det, ock det blir nog icke så mast12  för hänne, stackars människa. 
Huruledes det var, så fick jag höra, att hon sa så till Kullfältan, så jag 
tordes raktes inte sticka mig fram med mindre än en riksdaler, ock 
<JU drog hon mig bort till ett bord. Där gav hon mig ett par sockband" 
ock en duktig sup, men eljes var det allt fattigt på suparna. Så 
tyckte Kalle i Slängom14  med, ock därför tog han en brännvinspott på 
kärldisken" ock söp för sig själv. Men då kom Jon ock var så 
rasande, för han söp så ock inte dansade med bruden, så han körde 
ut honom. Då gingo vi andra bönnomingarna" med, för det var, som saga 
var17, ärligt klen pläging. 

Fensbolingarnals stannade då kvar, ock de slogs så styggt med 
natten, dessa otäckingarna Joan på Knölen" ock Spark-Erik14, så det vart 
tingssak efter. 

Bälgen efteråt" tänkte jag: »Nu skall jag, djästrar i min tott, gå 
till kyrkan, så får jag mig väl nålite snus ur brudgumsdosan hans 
Lars». Jag gjorde så ock satte mig åtanmed" brudgummen ock smådrängar-
na ock Pär i Häckfallet. Mitt emot på andra sidan kyrkgången var bruden, 
med ett spiller nytt silkeskläde på huvudet, ock brudpigorna ock Kajsa. 

10) Kolfälts dotter 	11) lemnade 	12) lätt att reda sig 	13) strumpband 
14) ställena finnas, personerna fingerade 	15) disken under kärl- eller tallriks- 
hyllan 16) ungdomen från Utterbyn 	17) som sagt var 18) ungdomen från 
Fensbol 	19) följande söndag 	20) bakom 
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da da le am e ston, sek brura bruloda amkris z kven-
folrkstokan, a jcentan bor) a slafs 2 see ta gosakan. cher 
va karamdlar a rasigber a sveskon a gYeks a treakalsbetar' 
a anis a sokarbetar mce fayknigsdropar 2  paa no-hot smat 
a got. sa  sek las ik,rig en snusdas i kcerstokan, a da vat 
e toka nysts sa, a dona haknIsitut stor-bos-okan3  nos te t 
ora pa per 2, syntgan4, sa han hid lit -  t fZ6-dagar cetar. 

da gusyensta va slut, jek jo a e,nor bonamigar 
steelt as nolra stebakkans, dcer jespasftdrka had hostan stan. 
da kam smadrcesan a pbytg as mce brcenvin, a bryra yek 
vikt ep rokkravan van a hcelt dt laftvatn6  tur e fusk, a 
ince2 tä Is ho fa-de gr ån danspenigan, -ho fcels ta-ince. 

~preja rat/kelt. 
ja, sa ratfcelt, d-o alt liksam gaben-op7  do far ål anar 

hnelstar. stor a las o han sam bå-don, a bre ovar hcia•an 
sam e fygasclar a rak i rygan, sam han skul ha svat en 
jcestar. da-n am jtarmeran kama-te yoya mce kroglUreas 
paa medcUry pa brkst, sa brcetar han see atce-  ng varar cen stor-
per, da-n va mo t likfaka cetar gamek-prostn. e ncks har 
han sam kal-töltas kruthon a et par inuntåsa-sa svett a 
struatt sam hatestan a lisk-nts, da gyertga has ha grov-
kama-n mo bå novan. 

de pa harmas otar olr-Zasa, sam sa te lonsman, da-n 
kam t-n a skut leg beslåg pa bronvin a tnt fot, no: 
»ha du set no fikar jur cen-n, lonsman? bkigar jor han 
sam en g-ur, a aln scems han.» mcen had lonsman står 
kg, a fig-an girugani° ta en gr t tat, skul da fos36 /it mot 
ratfoltas, fa-de o vi sam tekopar a svåp. sam ep-i-omn", 
cla-n teta-s,tint pa en, kuni, hakvas bz inorkred. 

fast- n han se-s,a falen ut, sa ce han alt sa inelit fin  12 

te stårm" ve, sa d-ce rent skrovut". ayoman aninalt de t 
fds,tg sceta-n svags na. ka»i int dona flreptutn15  o?^- 

1) lakrisbitar 	2) HofErnanns droppar 	3) Hans mor kallades 
Stor-Ber (= Stor-Ingeborg) till skillnad från en grannkvinna, som 
kallades Lell-Ber, beroende på deras olika storlek 4) namn på flere 
ställen i Fryksände 	5) stenmuren 
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Då det led om en stund, skickade bruden brudlådan omkring i kvinn-
folksstolarna, ock jäntorna började att slafsa i sig av godsakerna. Där 
var karameller ock russinbär ock sviskon ock käks ock treakelsebitar1  
ock anis ock sockerbitar med förkylningsdroppar 2  på ock nå vart smått 
ock gott. Så skickade Lars ikring en snusdosa i karlstolarna, ock det vart 
en tocken nysing så, ock denna halvnötiga Stor-Borgs-Olan g nös till i 
öronen på Pär i Syningen4, så han hörde litet i flera dagar efter. 

Då gudstjänsten var slut, gick jag ock några bönnomingar ock 
ställde oss nordan stenbalken 6, där gästabudsfolken hade hästarna stående. 
Då kom smådrängarna ock plägade oss med brännvin, ock bruden gick ock 
vek opp rockkragarna våra ock hällde dit luktvatten 6  utur en flaska, ock 
mig tackade hon för de granna danspängarna, hon fick utav mig. 

Korpral Rattfält. 

Ja, Rattfält, det är allt liksom gubben-opp 7  det för alla andra 
knektar. Stor ock lång är han som bara den, ock bred över härdarna 
som en fåhusdörr ock rak i ryggen, som han skulle ha sväljt en 
järnstör. Då han om julmorgonen kommer till kyrkan med kronklädernag 
på ock medalj på bröstet, så brättar han sig åtän g värre än Stor-
Pär, då han var med i likfärden efter gammel-prosten. En näsa har 
han som Karl XII:s kruthorn ock ett par mustascher så svarta ock 
stripiga som hårtestarna på Lisk-Nils, då käringen hans har grov-
kammat honom med båda nävarna. 

De plägar härma efter 01-Larson, som sa till länsman, då han 
kom till honom ock skulle lägga beslag på brännvin ock inte fick något: 
»Har du sett något fulare djur än en länsman? Bligar gör han 
som en tjur, ock aldrig skäms han.» Men hade länsmannen stora 
ögon, ock finge han gluggarna" av en tjur till, skulle det förslå litet mot 
Rattfälts, för de är vida som tekoppar ock svarta som opp-i-ugnen11, ock 
då han tittar stint på en, kunde en halves bli mörkrädd. 

Fastän han ser så farlig ut, så är han allt så innerligt fin12  
till att storma" vid, så det är rent skrovigt14. Ock jomän aninnerlig de i 
första taget sätter honom svarslös något. Kom inte denna fleptuten" 01- 

6) eau de cologne 	7) »Gubben upp» — det bättre kastet, när man singlar slant 
ock bilden kommer upp 	8) uniformen 	8) lutar han sig bakut 	10) ögonen 
11) uppe i spiseln 	12) trevlig 	18) prata 	14) utomordentligt 	15) en som 
driver gäck 
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Zcts,a in i forenagsboa, da da va agkargagl leeg en ta ara', 
a sa te-n: »nesa dce ha,,du lag sum.4?, lur, ya tror, on 
lutar at krogans. mon da svåd ratfcelt: »kkent te kce,,,s,um 
int har et hantag te nie s, a e fostora ne o betas-te ha cen. 
iga». da va 4 don ana sa let ve-so4, sa han teg a sa 
alrz ok. 

ta befctl cc ratfcelt myk tahåln, for han ce liksum sa• 
reicel i k,amdårtga cen ceksysan, on kels da e arvas-ole• 
pka såy, a sa bruke...lyktna-ntan a kaftinan a halas5  mo-
-n, mein han e alt Usum kkop-z-46  han te a ja dum svar 
pa tak for jcemna, dce pit fragan am. 

da kal-feemk kam te hed' eg-gag, fcek han ho..takas-
am ratfolt, a nu va han slikan dce,-sa han jckr, val stårm 
a ,halas ince fukk. dator jek...an te-n, der han stog z lå, 

heels: »gudå, ratfcelt!» ja, han s,ylar mo bosa sa han 
fasteis a sa: »gu bevåra kogan, — »nu», sa kal-fibink, 3,71,14 
skit 	— »a tak, sim fragar», ment...an tru-på, »da knalar 
fel a gr en dag z sonar. on hels mar hogheta sekv?« 
vat-4e stan a bitass nio...ranar am et a ån, mon — huld 
da va, hel fel ratfolt ep bretuga5  vit myk. da tog koan 
busan tur mån a slogd mest a svåky pa-n, sa de sog svat 
cetar. da ska ne tru, lel ratfcelt vatso rasan, sa han veej.  
ant dcer ve lag, on han tog kogen a kravan a bh-n te 
akt sce fo..,s,Zikadcera kast en ån gag. dcety tykt konan 
va celel° sludit, sa han bkr,7.-et hås,11  a skrål. 

da k,ronprinsti kam hem en ta ara" a ha fat sce hustru, 
va da e avdelnig ta repneent sunt vat kamdåt „,te stekhukia 
fo.-te ta am& a hets dum vokkaman, kan jo fos,tå, a rat- 
fcelt skut mce. en dag bcest.-an yek u spovål3-der cetar gatan, 
kam 	da fo,..n, at..an skul ga te kogki stam n a se. mena 
han je k dr a hel a gkuma 14, kam prinsan a skul ut a ri. 
skat va da da nån ta staldrcegan sunt vist dum pa rat-
folt, a da jek en ta dum — ice mena, .-da va dona sam ce 
ka2inan15  mce fa.,s,in — u fragd-tz, hals han tykt am kam-
pan. nu  ha d fel titt ratfolt reda pa, at da va ~jan a 
kogan, celast ha-n fel int tökvasa framfus, for.-an svad 

1) skämts. = bränvinsuttag 2) = för flera år sedan 3) Orden 
sjöngos till Judas, när man gick omkring med »Ljusa-stjärnan» 
4) fiat 	5) skoja 	6) kvick i vändningarna 
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Larsson in i föreningsboden, då det var ankargångl länge ett utav åren 2  
ock sa till honom: »Näsa har du lång som en lur, jag tror, han 
lutar åt krogen»s. Men då svarade Rattfält: »Klent till karl, som 
inte har ett handtag till näsa, ock en för stor en är bättre till ha än 
ingen». Då vart den andre så lett vid sig4, så han teg ock sa 
aldrig ord. 

Utav befälet är Rattfält mycket avhållen, för han är liksom så 
rejäl i kommenderingen eller exercisen, eller hur det är Arvids-011e 
plär säga, ock så brukar löjtnanterna ock kaptenerna hållas5  med 
honom, men han är allt liksom klöpp-i-ögat6  han till att ge dem svar 
på tal för jämnan, det är inte frågan om. 

Då Karl XV kom till heden7  en gång, fick han höra talas 
om Rattfält, ock nu var han sliken-där, så han gärna ville storma 
ock hållas med folk. Därför gick han till honom, där han stod .i ledet, 
ock hälsade: »Goddag, Rattfält!» Ja, han skyldrade med bössan sin han 
förstås ock sa: »Gud bevare kungen». — »Nå», sa Karl XV, »hur 
står till?» — »Å, tack som frågar!» mente han tro på, »det knallar 
väl ock går en dag i sänder. Men hurledes mår högheten själv?» Så 
vart de stående ock bitas8  med varandra om ett ock annat; men — hurledes 
det var, höll väl Rattfält opp brödtuggan 9  väl mycket. Då tog kungen 
bussen utur munnen ock slängde innerst i svalget på-n, så de såg svart 
efter. Då skall ni tro lell Rattfält vart så rasande, så han väjde 
inte där vid lag, utan han tog kungen i kragarna å bad honom till 
akta sig för slika-där kast en annan gång. Detta tyckte kungen 
var ärligt10  sludigt, så han började horsa" ock skratta. 

Då kronprinsen kom hem ett utav åren 12  ock hade fått sig hustru, 
var det en avdelning av regementet som vart kommenderad till Stockholm 
för till ta emot ock hälsa dem välkomna, kan jag förstå, ock Ratt-
fält skulle med. En dag bäst han gick ock spovera" där efter gatorna, 
kom det för honom, att han skulle gå till kungliga stallet ock se. Medan 
han gick där ock höll i glommen", kom prinsarna ock skulle ut ock rida. 
Säkert var det då någon av stalldrängarna som visade dem på Ratt-
felt, ock då gick en av dem — jag menar, det var den som är 
kajman" med far sin — ock frågade honom, hurledes han tyckte om kam-
parna. Nu hade väl inte Rattfält reda på att det var sönerna åt 
kungen, eljest hade han väl inte torts varit så framfus, för han svarade 

7) exercisplatsen Trossnäs 	8) munhöggos 	8) käften 	10) ganska [kvickt 
11) skratta (bullrande) 	12) för några år sedan 	13) promenerade (slog dank) 
14) tittade 	15) namne (prins Oskar) 
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ut1, at: »nak kan da va-4e a ha i ståln a ståt mcc, mcen 
int 	vit-da va t te kam te temaskogan mce slikaddra lag- 
bentagar. de brot sno t ta-se dosa yinas,vagskagkans i ste-
kkamans. da halar ice far vet a sant, at-tt gamar knekt 
var vara4.3e dra». 

dan for ina de skul res, had an en Ma kamratan 
sin mce sce pet kroan a fcek sce nelit kunjak u pekadag, 
sa de va hakvas hitgår,s. a da de skul ga hem te kyaMr, 
ing de en fales hop mo gadistar. en ta dum but7  te ratfolt, 
sa han hel pa a dap i kel. han b-n te vet s,cems a int 
kuts pa fukk. »hal gyeftti pet dce, bonknekt», ment gadisttt, 
»on ska du fa stryk, um du ag vu-lik lag ezva ora, sum 
du cc nera ora». - -)ja, ha-du stora slcekt a Ulm mce da», 
sa ratfcelt, »et ce da int sa du vd hål dee i .pastys,-so ska., 

jovlar i min tera nypa kkista-de i bakan", sa du ska 
fky'g i sa sina smuka,-sa mo-da ska fa kam a skråp ep dce 
me-n bokkniv». darna tog-an-ii t pcelåsken" a 1Oft-n, -,årt 
vå,-.9,9 han bor) a spras,a1 i bena sam en akgras12.-  gadisk 
ba da far gus skul, at-an skul sleep-an, sa skul han biu 
koran pa-n dram13. »dram dce du hit, a dram dce du dit, 
men jo vd int ha nenti a tåk e teka hogfashkets for». 
da va iga vidar grebUrig" ta, cen her a en jek fo-sce.2. 

ratfcelt har alt an sen ma, sam ycestrar i min tet int 
cc sa mas", f.9...da-n va f)Wtn ar b4s,416 , sa bar-an havatona 
epa avarboa" nor brus-lag, a d-o-int kkent yot. da far ve 
lev a se`y. fan para mce2 	inclg gutar18 sam ycer ceta-da 
ve de era. d-e sokat sam aman i yorka. 

da karklans-kart met grab 19. 
da bor e yorig dc e neri labx, sam de kalar karklans-

kart. ho pka var mce, da d cc agkargags° neri boan, 
minter-iX bronvin. olast sa dcer nice samran,21  kutar o 
bak mo Mana" pa unti. fisk-da måst har-o da ince-sce 

1) rakt på sak 	2) spindelbenen 	3) stenrösen 	4) bättre, 
duktigare 	5) till hälften fulla 	6) stor 7) skuffade 8) springa 
[på 	2) i styr 	10) slå dig till marken 	11) håret (peruken) 
12) gris uppfödd utan modersmjölk 

e 
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ända uti, att: »Nog kan det vara till att ha i stallet ock ståta med, men 
inte vore det värt till komma till timmerskogen med slika-där lång-
bentingar. De bröte snart av sig dessa kinnersvågsskånkarna 2  i sten-
klammariya3. Då håller jag för visst ock sant, att en gammal knekt 
vore värre4  till draga». 

Dagen före innan de skulle resa, hade han en utav kamraterna 
'sina med sig på krogarna ock fick sig något-litet konjak ock pickardong, 
:så de var halves huvudgalna°. Ock då de skulle gå hem till kvarteret, 
mötte de en farlig° hop med gardister. En av dem buttade 7  till Rattfält, 
så han höll på ock damp i kull. Han ba-n till veta skäms ock inte 
.kuta° på folk. »Håll käften på dig, bondknekt!» mente gardisten, 
»eljest ska du få stryk, om du ock vore lika lång ovan öronen, som 
clu är nedan öronen!» — »Ja, har du stor släkt att komma med då?» 
sa Rattfält, »ock är det inte så du vill hålla dig i pastyr°, så ska 
jag djävlar i min torra nypa klistra dig i backen", så du skall 
flyga i så små smulor, så mor din skall få komma ock skrapa opp dig 
'med en bordkniv». Därmed tog han-en i peluskenli ock lyfte honom ända i 
vädret, så han började att sprattla i benen som en algris12. Gardisten 
bad då för Guds skull, att han skulle släppa-n, så skulle han bjuda 
tarrarna på en dram". »Dramma dej du hit, ock dramma dej du dit, 
men jag vill inte ha någonting att tacka en tocken högfärdsblåsa för». 
Det vart ingen vidare grebblering14  utav, utan var ock en gick för sig. 

Rattfält har allt en son med, som djästrar i min tott inte 
är så mas", för då han var fjorton år barast", så bar han havretunnan 
mppå överboden17  när Brus-Lars, ock det är inte klent gjort, det får vi 
lov att säga. Fan partre mej, det är många gutar" som gör efter det, 
vid de åren. Det är säkert som amen i kyrkan. 

Då Karklands-Karin metade grabb". 

Det bor en käring där nere i Labbi, som de kallar Karklands-
Karin. Hon plär vara med, då det är ankargång2° nere i bodarna, ock 
minutera ut brännvin. Eljest så där med somrarna21  kutar hon 
bort med sjölanden 22  på metning. För det måsta har hon då med sig 

13) „p 	14) gruff 	15) inte lätt att tas med, föraktlig 	16) blott 	17) på 
andra våningen [hos Brus-Lars 	18) pojkar 	16) vattenödlor 	20) brännvins- 
.uttag [i handelsbodarna 	21) sommartiden [springer 	22) vid stränderna 

2-110558 Sv. landsm. S ah 1 s tr dm. 
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pusta-keste, a sa va dcena bkagas-jesus — e hona da vcr 
de kal-tt — me, da han l6vd. 

ce znömani sa slucht a se pa dcesa ycennan, da de 
metar. fost bita-de-a markan, ina de sceta-r, pa krokan,, 
fa-de trit-,-de ska fet betar fesklok da, et sa spitta-de p-n 
tre ganar et kastar-ut. »aber gr, hen de pa! mate vit,, 
sken dce hit!» sep-de. . 

eg, gan, jagu, set-o kan mest le. da va non sam 
nad-a mce at abercin når sa bra i paltycenan cher osta 
rabcesklintn. tåla en sondasmora set-o dit mce metspo 
ncevan et fesktaska2  pa rygan. da ho kam-fram, scet-o mark 
pa krokan a kast-ut. »aber gr, hcen dce pet!» sa-o. just 
sam o skul te et ren lelhamas,pipa3  st, sa nap-da, et ho. 
drog-ep, mcen kan ne jis, hena da da va sam han pa 
krokan-, sa ce ne knatargo4! jo, da va et shkdcera 
da halar grab, et dceta ula ju-la i vceg etar mesan et skrikt 

kav5  sam am Aanon, sa kart. et vet ne, ycerina vasa• 
fadrägada8  red, sa ho sleeft pipa a metdoninan et la hem, 
de foWt ho årk. da jet Sa fot for-a net' fala8, sa da ho. 
kam nete smolttisbretti, had-o kut-tur bel beksomskoan 
slet-sonar farfatran8, sa da va dna ån en stubsokani° ijcbn 
ta strempan. 

sena va da aln karklans-kart sam jek te paltycenan 
mer fa„ te ma ab, da 	 fcek et slid-era uju-,-sum de- 
hatar grab, de va logn i 'ulan dce. 

xcerighistortar. 

da 	sat tv a yerigar i e yirk a sa g i kap. »up te- 
kamp et strid», san den. en. »et gems du int», sa dcen ana-, 
»...ska du sej kamp, da du ce i gus hus! ska du-nt sej hest, 
det not!» 

en gan va da e j'cei a yorka i gransoktna-- rcesm o. 
sat dce - sa semn-o. e ana ferin, sam sat bearmcbil-a, 
Ud" paa et sa, at ho bo et scens te et sit et såv 

1) otäckt [så slugt, listigt 2) en liten påse 3) pipa från Lille- 
hammar (i Norge) 	4) riktigt duktiga 	6) alldeles 	6) förbaskat_ 
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Pusta-Kerstin, ock så var denna Blaggarns-Jesus — eller vad det var 
de kallade honom -- med, då han levde. 

Det är inomen' så sludigt att se på dessa käringarna, då de 
metar. « Först biter de av masken, innan de sätter-ii på kroken, 
för de tror, de skall få bättre fisklycka då, Ock så spottar de på-n 
tre gånger ock kastar ut. »Abborre grå, häng dig på! Mörten vit, 
släng dig hit!» säger de. 

En gång, jaggu, sket hon Karin miste le!!. Det var någon som 
narrade hänne med att abborrarna nappar så bra i Palttjärnarna där östan 
Råbärgsklinten. Tidigt en söndagsmorgon satte hon dit med metspöt i 
näven ock fisktaskan 2  på ryggen. Då hon kom fram, satte hon mask 
på kroken ock kastade ut. »Abborre grå, häng dig på!» sa hon. Just 
som hon skulle till att tända Lillhammarspipan 3  sin, så nappade det, ock hon 
drog upp, men kan ni gissa, vad det då var som hängde på 
kroken, så är ni knattergoda 4! Jo, det var ett slikt-där odjur, som 
de kallar grabb, ock detta underliga djur la i väg efter mossen ock skrek 
ända kav5  som en barnunge, sa Karin. Ock vet ni, käringen vart så 
fördrogadee rädd, så hon släppte pipan ock metdoningen ock la hem, 
det fortaste hon orkade. Det gick så fort för hänne nedåt7  fallen% så då hon 
kom nedtill Smältensbråten, hade hon kutat ur båda becksömsskorna ock 
slitit sönder förfötterna2, så det var inte-något annat än stubbsockornaloigän 
av strumporna. 

Sen var det aldrig Karklands-Karin som gick till Palttjärnarna 
mera för till meta abborre, då hon fick ett slikt-där odjur, som de 
kallar grabb, det var lögn i lullan det. 

Käringhistorier. 

Det satt två käringar i en kyrka ock sjöng i kapp. »Upp till 
kamp ock strid», sjöng den ena. »Å skäms du inte», sa den andra, 
»skall du säga kamp, då du är i Guds hus! Skall du inte säga häst, 
ditt nöt!» 

En gång var det en käring i kyrkan i grannsocknen — rättsom hon 
satt där, så somnade hon. En annan käring, som satt bortmed n hänne, 
buttade 12  på hänne ock sa, att hon borde att skämmas till att sitta ock sova i 

7) utför 8) svedjelanden 	9) fötterna på strumporna 	1°) den del av strumpan 
som sitter kring benet; sock = strumpa. 	11) bredvid [hänne 	12) stötte 
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gus hus. »d-e je-da sånt», svad-o, »for yce ce int ifra den 
hce s,oktna». 

pa et husforhor va da e xcerig sam int kun lees ina te 
rektit. da sa prestn: »ne lesar int rcet, mor». — »da kanyce-
..,da sånt, fo-da star fel rcet x boka lell». 

da va e yerig stim had hot, at am an had starka trit, 
kun ga pa vak,> . ho la da et bree fra lan a ga 

-se ut. »yce trur, je trur», sa-o, men et-tu-tre bada i 
ince-a. va va dce int da», sa svor-o-te, »yce tr(id!» 

en gag va da e yerig ut pa en so. da tap-o int 
brcervvinsputn2  sin. »nu ska jce fel jcer et inårb, sa-o 
skar i prumbrada, »sa ice vet, her-an e, da yce ska te a let-
veen-n». 

da va e yervg sam sat a gret pirka for yamna. 
da tykt prestn um, for-an teet, at ho gret, for an prcedik 
sa grant. te slut frag-an-a, am ho gret, for ho tyk,t sa mpls 
am prediktgan has. »ncpy», sayeriga, »men he-sonda bir 
cc pamint tom dcena gö yeta, ice håd enta ara3  a sam varan 

tog. da de tog-a, skrek-o jcemt pa semla de vis, sam da 
lata-,-r,cer pastar, mesar». 

er, gag na-de hustrua a haka-ds mce at haka skul 
bh gu. da sa-o: »da bry4  tar int haka pa-sce te bh, gu, 
ftsk da semka vii not fryka-  n, vii semb sot 5, a d cc int get 
a 'er ål te vorias». 

Äventyr. 

gesan sunt skul fri). 

da va 9- gag 9-0 sam skul friy pa et steg a da 
skul-an skrena ta6  altig. 

1) ändå 	2) brännvinsbuteljen. 	3) för några år sedan 
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Guds hus. »Det gör detsamma», svarade hon, »för jag är inte ifrån den 
här socknen». 

På ett husförhör var det en käring som inte kunde läsa innantill 
riktigt. Då sa prästen: »Ni läser inte rätt, mor». -- »Det kan göra 
detsamma, för det står väl rätt i boken lell»1. 

Det var en käring som hade hört, att om en hade stark tro, 
skulle en kunna gå på vattnet. Hon la då ett bräde från land ock gav 
sig ut. »Jag tror, jag tror», sa hon, men . ett-tu-tre bar det i 
med hänne. »Ja var det inte det», så svor hon till, »jag trodde!» 

En gång var det en käring ute på en sjö. Då tappade hon bort 
bännvinsputtens sin. »Nu skall jag väl göra ett märke», sa hon ock 
skar i pråmbrädden, »så jag vet, var han är, då jag skall till att leta 
igän den». 

Det var en käring som satt ock grät i kyrkan för jämnan. 
Det tyckte prästen om, för han tänkte, att hon grät, för han predikade 
så grant. Till slut frågade han hänne, om hon grät, för hon tyckte så mycket 
om predikningarna hans. »Nej», sa käringen, »men var söndag blir 
jag påmint om denna goda geten, jag hade ett av årens ock som vargarna 
tog. Då de tog hänne, skrek hon jämnt på samma det viset, som det 
låter, när pastorn mässar». 

En gång narrade de hustrun åt Håkan Olsson med att Håkan skulle 
bli Gud. Då sa hon: »Det bryet4  tar inte Håkan på sig till bli Gud, 
för då somliga vill nordåt Fryken, vill somliga sydåts, ock det är inte gott 
att göra alla till viljes». 

Äventyr. 

Gossen som skulle fria. 

Det var en gång en gosse som skulle fria på ett ställe, ock då 
skulle han skräppa av 6  allting. 

4) besväret 	5) (segla) söderut 	6) berömma 

• 
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fos4-4ykt-an, da va e celal fina kåt de håd. da sa-de: 
»ve kalar int kåt, cen ve kala -snapa, ve». 

sa had de bra pa eln, a da sa-n: »da va bra, ne 
har pa eln». -- »ve kalar int eln, cen ve kalar roa.» 

sa fod-an-mce te la. »da va e stora, fina lp, sa-n. — 
»ve Mar int lej, en ve kalar glrceja», sa-de. 

sa va de te ståln: »da va en fanan hest», sa-n. — 
»ve kalar int hest, en ve kalar valarifras.» 

sa kant de te brun: »da va em -prcekti brun». — »den 
kalar ve per-z-ven.» 

da tog pojkan et stelsjus2  a ban i rompa pa a hata a 
4 sa: »snar pa, ta roa pa ~pet ci rest 3  a gkceja! nu fete 

8,9n e-4e valarafras, sa na Urna-te-n per-i-ven, anas —4a.. da 
en sit 4  een!» a sa brcån-an-op altikpa. 

dairkceran. 

da va eg-gag seks stykan dakkerar, sum skul ga te 
stra ci hog jasal. mcen nu va da lagt dat, sa de va t hogru 
_pa vegan, a da skul da fr6st a fa sce no te mat. da frk 
de se en ikor opi en tal, a en ta dum ga sa da op i a 
skul t-n fo-te a fa se sug,ak. men ikon han hup-bat 
en anan tal han, da målat dakkcen: »bcel 3  du vaga, sum 
manar ce, sa bcel ja vaga, sum stora ce», a dama sa hup-an-
te, a da bar i bakan, sa han slog a jo-se. 

nu vest de am et lvoni, a da skul de ta bjon, sa da 
skut fosleS mer, a dafor krop ev ta dalrkeran in i, a en 
stog utafor me snara a pås. snara den ban-an dein 
meja, a da da klor, kam scekz snara, sa drog-an dak-
kcen me se. da röp de anar: »ta spcentag mot talum, sa 
sitar du fast!» — »hur skul ya ta spcentag mot talarn, sim 
int tar bakan mer en i va t nztica skut?» a sa tog loon liv-
hagka ta staken. 

sena jek de in te e ycerig, sim sa nys ha kök velig ci 
stelt gryta pa Vift, sa ho sg., da de kam-pa, a da trucl-da, 
at ho kejk uta vårm6, sa de ga se int, fr f de fek 70p-a. 
da jek de ner pa en s,@ a hog-ep e vak a had vak i gryta 

1) riktigt 	2) bloss 	5) skynda 
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Först tyCkte han, det var en äxligt1  fin katta de hade. Då sa de: 
»Vi kallar inte katta, utan vi kallar snappe, vi». 

Så hade de bra på elden, ock då sa han: »Det var bra ni 
har på elden». — »Vi kallar inte elden, utan vi kallar ron.» 

Så följde han med till ladan: »Det var en stor, fin lada), sa han. 
»Vi kallar inte lada, utan vi kallar glädjen», sa de. 

Så var de till stallet: »Det var en fin häst», sa ban. 
›)Vi kallar inte häst, utan vi kallar villerifras.» 

Så kom de till brunnen: »Det var en präktig brunn». — »Den 
kallar vi Pär-i-vänn.» 

- Då tog pojken ett stickljus2  ock band i rumpan på hänne kattan ock 
sa: »Snappe, ta ron på rumpan ock rista» åt glädjen! Nu får ni 
-skynda er till villerifras, så ni kommer till honom Pär-i-vänn, annars tar det 
en skiten4  ände!» Ock så brände han opp alltihop. 

Dalkarlarna. 

Det var en gång säx stycken dalkarlar, som skulle gå till 
sätern ock hugga gärdsle. Men nu var det långt dit, så de vart hungriga 
på vägen, ock de skulle då fresta att få sig något till mat. Då fick 
de se en ekorre oppi en tall, ock en utav dem gav sig då opp i ock 
skulle ta-n för till att få sig sovel. Men ekorren han hoppade bort i 
-en annan tall, han. Då mente dalkarlen: »Häller» du våga, som 
mindre är, så bäller jag våga, som större är», ock därmed så hoppade han 
till, ock det bar i backen, så han slog ijäl sig. 

Nu visste de om ett björnide, ock då skulle de ta björnen, så det 
skulle förslå mera, ock därföre kröp en av dalkarlarna in i, ock en 
stod utanför med snaran ock passade. Snaran den band han ikring 
midjan, ock då då björnen kom sättande i snaran, så drog han dal-
karlen med sig. Då ropade de andre: »Tag spänntag mot tallarna, så 
sitter du fast!» — »Hur skulle jag ta spänntag mot tallarna, som 
inte tar backen mer än i vart nittonde skutt?» Ock så tog björnen liv-
hanken av stackaren. 

Sen gick de in till en käring, som så nyss hade kokat välling ock 
ställt grytan på golvet, så hon sjöd, då de kom in, ock då trodde de, 
att hon kokade utan värme», så de gav sig inte, förrän de fick köpa hänne. 
Då gick de ner på en sjö ock högg opp en vak ock hade vatten i grytan 

4) dålig 	5) kan, orkar (dalkalen talar dalmål) 	6) eld 
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vent pa at ho skul bør a su. mcen ho so fosteis intna._ 
sa tog-de da a jod-ep en ston el punar gryta, a ta varman 
smalt 9,9t2, sa gryta sak te bok, a i da såm bulk da. da 
sa-de, at »nu, jagu, sur-o!» en ta dakkeran tog sleva a 
hep-ear gryta, a sena hap da en ? faL,te SQ, Ms da jek 
for kantråtn. dcen senar kam-ep te vasyta a stak-ep ncevan 

vi, at de skul jokp-an-ov. men de tt, at..an vii ha e-
si, sa de stak e bak i ncevan pa-n, a mce da sånt sak-an. 
de sist va-da agan', at de .anar skul et-tur gryta, sa de-
hup-1, de ma te slut a drc-e' kt sce. a pa da vis strok de mce-
ålthopa. 

legesn2  sunt int kun rcektioi te tre. 

da va eg... gag eg„gås, sam jek mce fe3  We tre stykan, 
jetar. mcen en valsa.,dag va da e gåp 4  fram a tog e jet. nu, 
kw?, int gosan rektn, te tre, mcenan va altet van, at e jet-
jek i mdla a had e pa ho.,s,ta. da tog-an a kåst dcen"åt 
jeta 0919 dcen aner a tiè gt, at an pa da vis skul fa e t 
mcela — a sa hel-am-pa, te an tog Uv ta de tv, sam va kvar. 

~vas cerig. 

da va eg...gåb eg.,gag, sam stog-pa5, at nontig va sk,år.. 
»nce», sa gYertga, »d-ce kkoft»6. da vd gaban p4k7-a te a 
at 	da va skår, a dafo- sak-an ner-a i va tn a sa, at da 
va skår. »d ., ce itkoft-», sa yeriga. sa  stalp-an da ner-a, 
jupari vas, Incen ho sa: »d.„e kkoft». da yod-an-a tptar 5- 
vatn,, mcen ho stak-or dcen n arman a kkift ince figran. 

da va e gyerig, sam Okt, at da va sa kkena fram fat mce. 
guban, sa ho kal-n »gneta». da va t gaban rasan, sa han lov-
-ut, at..an skul dn-a. »ja du gneta!» ina gyeriga vest ok- 
ta, fcek-o en opsita 	sa da svate for oga pa-a, mcen ho 
had int vok fat tic'en ån, fort ho rop »gneta» tidn. da tog-
gaban gyeriga pa kasbakan" a bar-a ner i sån, sa vatn 

3) ängsliga 	2) vallpojken 	3) gå med fä = valla, gå vall 
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ock väntade på att hon skulle börja att sjuda. Men hon sjöd förstås inte-
något. Så tog de då ock gjorde opp en stor eld under grytan, ock av värmen 
smalt isen, så grytan sjönk till botten, ock i detsamma bubblade det. Då 
sa de, att »Nu, jaggu, sjuder hon!» En av dalkarlarna tog sleven ock 
hoppade efter grytan, ock sen hoppade det en i för till att se, hurledes det gick 
för kamraten. Den senare kom opp till vattenytan ock stack upp näven 
ock ville, att de skulle jälpa-n opp. Men de tänkte, att han ville ha en 
sked, så de stack en bort i näven på honom, ock med detsamma sjönk han. 
De sista vart då agna', att de andra skulle äta ur grytan, så de 
hoppade i de med till slut ock dränkte sig. Ock på det viset strök de med 
allihop. 

Fägossen som inte kunde räkna till tre. 

Det var en gäng en gosse, som gick med fä» med tre stycken 
getter. Men en vacker dag var det en göpa4  framme ock tog en get. Nu 
kunde inte gossen räkna till tre, men han var alltid van, att en get 
gick irnellan ock hade en på var sidan. Då tog han ock kastade den ena 
geten över den andra ock tänkte, att han på det viset skulle få en i-
mellan — ock så höll han på, till han tog livet av de två, som var kvar. 

Motvärlds käring. 

Det var en gubbe en gång, som stod på5, att någonting var skuret_ 
»Nej», sa käringen, »det är klippt» 6. Då ville gubben pocka 7  h änne till att säga, 
att det var skuret, ock därför stack han ner hänne i vattnet ock sa, att det 
var skuret. »Det är klippt», sa käringen. Så stack han då ner hänne 
djupare i vattnet, men hon sa: »Det är klippt». Då körde han hänne unders 
vattnet, men hon stack opp den ena armen ock klippte med fingrarna. 

Det var en käring, som tyckte, att detIvar så klen framfärd med 
gubben, så hon kallade-n »gneten». Då vart gubben rasande, så han lova-
de ut, att han skulle dänga hänne. »Ja du gneten !» Innan käringen visste ord 
av, fick hon en oppsittare9, så det svartnade för ögonen på hänne, men hon 
hade inte väl fått igän andan, förrn hon ropade »gneten» igän. Då tog 
gubben käringen på kassbacken i° ock bar hänne ner i sjön, så vattnet 

4) lodjur 5) påstod 6) klippt 1) tvinga 8) ned under 6) örfil 10) ryggen 
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stog-a i armstopa', mcen ho rop »gneta» lik hg.. da va 
fel bar in6man2, m je int ska fa den» — sa svor-an-te — 
»yertgao hål fre!, darna yod-an-a punar3  vas. men 
yerzga ho va utrakan4  ho sam koa a baskan5 : ho stak b& 
ncevan stva vatn o jö „sam ho skul dreep e lus. 

da va eg-gap e yerig, sam alt' vil kat möt sam 
guban vii, a han rest se raktas iga ra me-a. en dag sa 
-an: »nu gr ve int te matr, i mora». — »jogu6  ska ve da», 

yeriga. »mcen ve tar igan masek mce as.» — »jo, d-ce 
2ust da ve ska!» sa yertga. 

ana dan jek de te mate. da de k,ani 2)a e bro, sa 
gaban: »hcer bryr ve as int unt & vil». 

»jonian7  ska ve sa!» 
»men int setar ve as pet lestaga na.» 
»jo, d-e just da ve ska.» 
»ja, mcen da fa-du int likt-te atcens.» 
»da ska du ela9  rest bh var ve», sa yertga et vcen bena 

ve-,-s,a da bar havstup mce rova fo-nen okva 
sg va'-an a ince ycerigycevaln. 

gmban, sunt sop. 

da va eg-012, sam alri jo k penigsgagn, en han log 
hanligsboan for ja,mna a sop a rejc5-,-s,a soktna lceoP° a ta 

reda pa hastrua a bana. da tykt prostn, at detkahetan has 
Jek fa - lagt, sa han kal-n te-sce o prcedik fa n bo leeg 
vak, fa sa prost n vot en rekti fadermåsa -te ha oka". da 
grep alt gaban, sa ha7rvas12  taran tre'l net yekan p-n. da 
tcegt prostn, han ha fot makta me-n, incen »va1a4 bkes da, 
da da iga vcer va», fa-sta, da prostn freig-n, hana han 
hcelst vii ha, am -an fig finsk se tre tig, sa-n: »fast, alt 
brceivvin't vaka; fo -da anar al tobak i vaka». — »fa-da tre') 
da?» sa prostiy. da grun-an e ston pa saka, men te slut 
sa-n: »mer brenwin, en sam fins z vaka». 

i) räckte henne under armarna 	2) = bara den 	5) ned under 
4) fintlig 	5) Buskens ko 	C) jo vid Gud 
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stod hänne i armstöpen', men hon ropade »gneten» lika tocket. »Det var 
väl bara inommen 2, om jag inte skall få den» — så svor han till — 
»käringen att hålla fred!» Därmed körde han hänne under3  vattnet. Men 
käringen hon var utrakad4  hon som kon åt Busken5: hon stack båda 
nävarna ovan vattnet ock gjorde, som hon skulle dräpa en lus. 

Det var en gång en käring, som alltid ville tvärt emot som 
gubben ville, ock han visste sig rakt ingen råd med hänne. En dag sa 
han: »Nu går vi inte till marknaden i morgon». — »Joggu° skall vi det», 
sa käringen. »Men vi tar ingen matsäck med oss.» — »Jo, det är 
just det vi skall!» sa käringen. 

Andra dagen gick de till marknaden. Då de kom på en bro, sa 
gubben: »Här bryr vi oss inte om att vila». 

»Jomän 7  skall vi så!» 
»Men inte sätter vi oss på ledstången något». 
»Jo, det är just det vi skall.» 
»Ja, men då får du inte luta dig åtände.»8  
»Det skall du ärligt° visst bli var vid», sa käringen ock vände benen 

i vädret, så det bar huvudstupa med röven före neri älven med hänne. 
Så vart han av med käringdjävulen. 

Gubben som söp. 

Det var en gubbe, som aldrig gjorde pänningsgagn, utan han låg 
i handelsbodarna rör jämnan ock söp ock regerade, så socknen lärdel° att ta 
reda på hustrun ock barnen. Då tyckte prosten, att dåligheterna hans 
gick för långt, så han kallade honom till sig ock predikade för honom både 
länge ock väl, för se prosten var en riktig fadermaser till ha ordetll. Det 
grep allt gubben, så halves12  tårarna trillade nedåt käkarna på honom. Då 
tänkte prosten, han hade fått makten med honom, men »vackert blåste det, 
då det inget väder var», för sedan, då prosten frågade honom, vad han 
hälst ville ha, om han finge önska sig tre ting, sa-n: »Först, allt 
brännvin i världen; för det andra all tobak i världen». — »För det tredje 
då?» sa prosten. Då grunnade han en stund på saken, men till slut 
sa-n: »Mer brännvin, än som finns i världen». 

7) jo minsann 	8) bakåt 	2) riktigt [säkert få se 
11) var en mycket god predikant 	12) nästan 

10) var tvungen 
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de tre hunan »skaf-mat», »bryt-stak'-a-jeen» 
»mv-v64.). 

da va e peng sam böd t e ltta steg.  da ho va do 
afrakt, skul bana hcenas, eg hs a e yent, dl bö. jcenta 

frk stuga a pejkan tre stykan sk 2. pejkan tog soan mesce 
ga se ut pa yandrig. 

nr-an kam te eg-keg,vog, mat-an  en harke-,-sum had 
tre immar. 

harkcen ml byt-se-te sn mot hunan, a de vat-sams 
ton byt. pejkan fotscet vcegan fram mo de tre hunan, de 
het skal-mat, bryt-st -a-»enrty-ty§k. 

t et bero ncer inte' en sta böd da en dråk. tfra 
dona stån skul drakan het ar ha e manis. da de da 
drog let am, hekan drakan skul ha, fel lek pa kenogans-
enda dotar. 

da de skut &ås prtnseesa te drakan, ni« pejkan dum. 
mon fastn, de b-n, at-an skul åkt see, fud-an me, a da 
de kam te beerj, kam draken tmöt dum. »ny ty* !» reap 
pojkan, a mo dce sånt kåt dcen hu, sam het »rty-sjök», 
tog do pa drakan, sa prinsctsa va t frcelst. 

da vat-o sa gka at pejkan, sa ho ml ha-n te ker3, mcen 
pejkan ml int fåk, stras, cen de scet-ut dag a tre gr 4. ho 
tog da ta - sce sin gull, sam nåmn hcenas stog t, a scet-
pa pojkans Nar, a de &tido at. 

kuskan sils hem prinseesa. da de kam pa e skya 
bro, stånt kuskan u skrcemd-a mce at han skul kast-a t 
stroman, am ho tnt lev-ut, at ho skul sej, at han ha tej 
do pa drakan a frcelst-a. da va ho palsonb te My da. 

nce-de kam hem, bke da stor erceja, far han ha frcelst-
a, sa de skul ha bl-49p. men ho ba see una6  tt fe tt, te 
de tre ara va 

just sam brolep skul sta, kam pejkan te stån, a da 
han frk, va dce va fe ststån, ta-de-am, at do va 
brolep et kogans enda dotar a kuskan, sam freelst-a fran 
drakan. da sa pejkan: »dcet cer en bedragara, sam pralar 

1) förd till graven 	2) får 	3) äkta make 
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De tre hundarna »Skaffa-mat», »Bryt-stål-ock-järn» ock 
»Riv-ijäl». 

Det var en käring som bodde i en liten stuga. Då hon var död 
ock avfraktad 1, skulle barnen hännes, en gosse ock en jänta, dela boet. Jäntan 
fick stugan ock pojken tre stycken söder2. Pojken tog söderna med sig 
ock gav sig ut på vandring. 

När han kom till en korsväg, mötte han en härrkarl, som hade 
tre hundar. 

Härrkarlen ville byta sig till söderna mot hundarna, ock de vart sams 
om bytet. Pojken fortsatte vägen fram med de tre hundarna, de 
hette Skaffa-mat, Bryt-stål-ock-järn ock Riv-ijäl. 

I ett bärg nära intill en stad bodde det en drake. Ifrån 
denna staden skulle draken vart år ha en människa. Då de då 
drog lott om, vilken draken skulle ha, föll lotten på konungens 
enda dotter. 

Då de skulle skjutsa prinsessan till draken, mötte pojken dem. 
Men fastän de bad-en, att han skulle akta sig, följde han med, ock då 
de kom till bärget, kom draken emot dem. »Riv ijäl!» ropade 
pojken, ock med detsamma kutade den hunden, som hette Riv-ijäl, ock 
tog död på draken, så prinsessan vart frälst. 

Då vart hon så glad åt pojken, så hon ville ha-n till karls, men 
pojken ville inte följa strax, utan de satte ut dag i tre år4. Hon 
tog då av sig sin guldring, som namnet hännes stod i, ock satte 
på pojkens finger, ock de skildes åt. 

Kusken skjutsade hem prinsessan. Då de kom på en stor 
bro, stannade kusken ock skrämde hänne med att han skulle kasta hänne i 
strömmen, om hon inte lovade ut, att hon skulle säga, att han hade tagit 
död på draken ock frälst hänne. Då var hon pockad 5  till lova det. 

När de kom hem, blev det stor glädje, för han hade frälst 
hänne, så de skulle ha bröllop. Men hon bad sig undan6  tid för tid, till 
de tre åren var ute. 

Just som brölloppet skulle stå, kom pojken till staden, ock då 
han frågade, vad det var för ståt i staden, talade de om, att det var 
bröllop åt kungens enda dotter ock kusken, som frälste hänne från 
draken. Då sa pojken: »Det är en bedragare, som prålar 

4) att träffas om tre år på dagen 	3) tvungen 	6) utbad sig uppskov 
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mced fremanda fjcedrar». da va-an set i et fcedals ta, 
siak a ren, mcen hunan fcek-an ta mce-sce. 

»skaf mat!» sa pojkan. da sprag dc en huv., sum het sa, 
te brolopsgem. prinscesa ycen stras vc hun a knot eg-
korg mce mat 'am ,halsan p-n. sena ven hu n tebåka te 
sin hata mce.mak, a 'ner pojkan fat sce mat a vilt-ut sce, 
sa-an: »bryt stak 	Jen!»a bryt-stak-a-gen» brot-ner 
fedals, sa pojkan va t 	 jenast ggv sce "kan te brotops- 
gan. 

nu be brudgum ombyt, da dcen kam, sam had prin-
sas gulrig, a bednigan kastadas i de ~kasta ftedals 
pojkan sek-eta si systar, a derpa far-an szt brolop mce 
prinsc'esa a be konog eta-s,in svcerfgr. 

cetar brolop va t hunan forvånaln te divar a fkgg mot 
hinialan. 

Djursagor. 
de tre br#ran. 

tuvan, ggkan a åz, va brorar. da to gas de 'am, hokan 
skul bz ve' lagar, a te slut kam de overens 'am, at den, 
sum fast vaktn am moran, skul fa bo i fygas. da teegt-
de, at de skul våk kål flata, men tupan såmn. da va-Se• 
ana -sa bg's 2, fe-da int han va go-ta våk legar. 

resin da va, såmn gokan ma. år, vas - 4a sa styv, fr 
-an tråd sa ska, at han skul ba husban ova-lagan. inen 
snat såmn alt han ma. 

tupan vaktn,, fas a gok: »lagar, hgrar mce tå». 
»ko-go», »ko-go»3, gok gg/can, da-n vaktn. 
sist vaktn -år,, a han let i sce: »ycera breda -,- dele dce 

SIM rcet ce». 
Deras samtal skall framställas efter deras egendomliga sång. 

skata a tutaduva. 
for i vaka la int skata mer en tva ceg, men Maduva 

su. en dag va skata a stak-ba.S ifra tutaduva de si cega 
1 )  få 	 2) morska 
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med främmande fjädrar». Då vart han satt i ett fängelse av 
stål ock järn, men hundarna fick han ta med sig. 

»Skaffa mat!» sa pojken. Då sprang den hunden, som hette så, 
till bröllopsgården. Prinsessan kände strax igän hunden ock knöt en 
korg med mat om halsen på-n. Sen vände hunden tillbaka till 
sin härre med maten, ock när pojken fått sig mat ock vilat ut sig, 
sa han: »Bryt stål ock järn!» ock »Bryt-stål-ock-järn» bröt ner 
fängelset, så pojken vart fri. Genast gav sig pojken till bröllops-
gården. 

Nu blev brudgum ombytt, då den kom, som hade prin-
sessans guldring, ock bedragarn kastades i det mörkaste fängelse. 
Pojken skickade efter sin syster, ock därpå firade han sitt bröllop med 
prinsessan ock blev konung efter sin svärfar. 

Efter bröllopet vart hundarna förvandlade till duvor ock flög mot 
himmelen. . 

Djursagor. 
De tre bröderna. 

Tuppen, göken ock orren var bröder. Då togs de om, vilken 
skulle bliva vidl ladugården, ock till slut korn de överens om, att den, 
som först vaknade om morgonen, skulle få bo i fähuset. Då tänkte 
de, att de skulle vaka hela natten, men tuppen somnade. Då vart de 
andra så bösa2, för det inte han var god till vaka längre. 

Rättsom det var, somnade göken med. Orren vart då så styv, för 
han trodde så säkert, att han skulle bli husbonde över ladugården. Men 
snart somnade allt han med. 

Tuppen vaknade först ock gol: »Ladugården hörer mig till». 
»Ko-go», »ko-go» 2, gol göken, då han vaknade. 
Sist vaknade orren, ock han lät i sig: »Käre bröder, dela det 

som rätt är». 

Skatan ock tuturduvan. 
Förr i värden la inte skatan mer än två ägg, men tuturduvan 

sju. En dag var skatan ock stal bort ifrån tuturduvan de sju äggen 
3) ko [är] god 
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henas a la dit sin tva i stel. dafo—soga-tutaduva: »tu, tu, 
tig, du sam tag mina st,z, s , su a gav me dina tu, tu, tu!» 

ycerpan. 

fur i vaka va yeipan stost ta ål fugkar, men en gag 
skremd-an hestan a ».fru-maria 	sen. da skul gu 
strafa-n fo- da, a da tog-an a joel-e minst ta ål matnotu 
fugkar. 

men cen i dag dunra da sa hat ...tgt-n, 	fkygar-ep 
z skagan, ya inyls varar en ta en storan fugg.. 

svara. 

sv(z)ta ho va kamarpig a jugfru-maria. en gag frk 
matmora e saks a et bruntnat selkasnast, sam kamarpiga 
sta ...ta-a. da tog g a torvånal kainarpiga te-n fagak, 
a ta selkasnast jok-an ein.,brunan fkcek z brzga, a ta saksa 
jod-an skaft'. cen i dag ha,.. smaka em ...brunan fkcek i brast, 
a skaft ser-ut hakvas2  sam e sales. 

me8  ~tar 	svaka pa sogbek, pasta-de. 

gokan. 

gokan e en kenstrun fagak, foran lckekar alriigt ega 
sin sekv, en da far anar fugkar jr, a dam3kir <dr, 
bkir-an hok a etar-ep stofercefran. 

en ska leg mårk te, at koka hel en korar Man fast 
gan en h-n am van, fe, da hear: 

Ostar ggk ce trosta gok, 
sidar gok e ~ar gok, 
vestar ggk ce bcesta gok. 

a am en da fraga-n, hoas måg ar en ha..te lav, se„pas 
måg gagar sejar-an ko-ko. 

1 ) stjärten 	 2) nästan 
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hännes ock lade dit sina två i stället. Därfär sjunger tuturduvan: »Tu, tu, 
tu, du som tog mina sju, sju, sju ock gav mig dina tu, tu, tu»! 

Jarpen. 

Förr i värden var järpen störst av alla foglar, men en gång 
skrämde han hästarna åt Jungfru Maria i sken. Då skulle Gud 
straffa-n för det, ock då tog han ock gjorde-n minst av alla mat-
nyttiga foglar. 

Men än i dag dundrar det så hårt av honom, då han flyger opp 
i skogen, ja mycket värre än av en stor fogel. 

Svalan. 

Svalan hon var kammarpiga åt Jungfru Maria. En gång fick 
matmodern en sax ock ett brunt silkesnystan, som kammarpigan 
stal av hänne. Då tog Gud ock förvandlade kammarpigan till en fogel, 
ock av silkesnystanet gjorde han en brun fläck i bringan, ock av saxen 
gjorde han skoftetl. Än i dag har svalan en brun fläck i bröstet, 
ock skoftet ser ut halves2  som en sax. 

Med 3  vintern ligger svalan på sjöbottnen, påstår de. 

Göken. 

Göken är en konstig fogel, för han kläcker aldrig ut äggen 
sina själv, utan det får andra foglar göra, ock då han blir äldre, 
blir han hök ock äter opp styvföräldrarna. 

En skall lägga märke till, åt vilket håll en hör göken första 
gången en hör-n om våren, för det heter: 

Öster gök är tröste gök, 
söder gök är döder gök, • 
väster gök är bäste gök. 

Ock om en då frågar-n, hur pass många år en har till leva, 
så pass många gånger säger han »ku-ku». 

3) under 
3-110558 Sv. lancism. Sahlstrtim 
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tatrostly 

da va eg-gag en yr, sam jek yoman en skcg. da sat 
. ta en tatrost i e gran a san: »nivstvan», nivsivan»1. — »kels 
va 	skåft? sa xyvan. »banvit, binvit2.2. da va t xyvan red, 
sa han kast knivan a kåt. 

en ån gag va da en gås, sam jek a bar et pa duv-
ogar, a da sa g en tatrost: »bce-tebalca! de dor, de dar!» 
men gesan les mina um, en han tog dum me -sce hem. 
int vast -Zagt etarat do ba gesan a duvoggn. 

~van a by" 

rcevan a bjr skul sa rovar eg-gag. da skul byar, fa 
vOty, hek han ml ha, da sam va t ava joka en da sam vat 

»ice vii ha de, sam blir ava jOa», sa bian. »da far 
fel yc_e ta dce, sam bneri yoka da», sa roman. um  hostn, 
da de da skul te a ta her a en set, frk byar, biapans, mcen 
revan sv rovan. 

anar å - set-te kakpkcemtar. nu  tcegt byar', han skul 
stiel se betar, a sa, at han vii ha da, sam siad bh i jo_ka, 
mcen rcevan skut fa da, sam skul 	(liva job.a.ja am 
hostn, da fastas frk krm kastukkan & rcevan huva. 

en gag seet de4  me-raner, hakan sam skul kun rcektn-
ep tre slaks tre fast. »tal a gran a fnrve», sa byon. »ek 
a bok a pakmtre», sa revan. pa  da vis van rcevan, far 
bion had ut rektn-ep mer cen, tv a slaks tre, cetasum tal 
a får e sem slag. 

en gag kam rcevan a bar e duktt red. da frå g bio", 
her-an ha fat t-a5. »jce ha met-ep-a», sa rovan. »yce stak-
ner rempa i e vak, a da kam yceda a nåla, a jce drog-
ep-a, fastas». da tet bion, han skul fre'st ci me't sa, han 

1 ) = knrgran (knivtjuven 2 ) = benvit (benvitt) 
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Taltrasten. 

Det var en gång en tjuv, som gick genom en skog. Då satt 
det en taltrast i en gran ock sjöng: »nivsiven», »nivsiven»l. — »Hurledes 
var skaftet?» sa tjuven. >Binvitt», »binvitt»2. Då vart tjuven rädd, 
så han kastade kniven ock kutade. 

En annan gång var det en gosse, som gick ock bar ett par duv-
ungar, ock då sjöng en taltrast: »Bär tillbaka! De dör, de dör». 
Men gossen låtsade inte-något om, utan han tog dem med sig hem. 
Inte värst långt efteråt dog både gossen ock duvungarna. 

Räven ock björnen. 

Räven ock björnen skulle så rovor en gång. Då skulle björnen få 
välja, vilket han ville ha, det som vart ovan jorden eller det som vart i 
jorden. »Jag vill ha det, som blir ovan jorden», sa björnen. »Då får 
väl jag ta det, som blir neri jorden db, sa räven. Om hösten, 
då de då skulle till att ta var ock en sitt, fick björnen blackorna3, men räven själva rovorna. 

Andra året satte de kålplantor. Nu tänkte björnen, han skulle 
ställa sig bättre, ock sa, att han ville ha det, som skulle bli i jorden, 
men räven skulle få det, som skulle bli ovan jorden. Ja om 
hösten, då förstås fick björnen kålstjälkarna ock räven huvudena. 

En gång satte de4  med varandra, vilken som skulle kunna räkna 
opp tre slags träd först. »Tall ock gran ock furuved>, sa björnen. »Ek 
ock bok ock palmträd», sa räven. På det viset vann räven, för 
björnen hade inte räknat opp mer än två slags träd, eftersom tall 
ock furu är samma slag. 

En gång kom räven ock bar en duktig gädda. Då frågade björnen, 
var han hade fått i5  bänne. Jag har metat opp hänne», sa räven. »Jag 
stack ner rumpan i en vak, ock då kom gäddan ock nappade, ock jag drog 
opp hänne, förstås.> Då tänkte björnen, han skulle fresta att meta så, han 

3) de stora bladen 4) slogo de vad 5) fått fatt i 
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ma, han stak-ner rempa i e vak a vent pa at da skul 
nål), men da netp fastas intna. te slut va t da fa lag-
sazizt, sa han sill te a ga, men da had vaka fros-On, 

rompa sat fast i isan, sa han va int go-ta kam los, cen 
han lcM 1  a dra- a rompa. dafar ce 	sum Ivan cen i dag ha- _ 	- 
sa stekuta2  rbmp. 

en gag g-oft revan & hjon e tbn smor i hop, sum de 
sena jOmd pa et stel, a jek bed. skogan a la sce. rent 
da va, sa revan: »hora-du? de rigar i yorkkukan. de ml, 
je ska bek a krestn3  et ban). dama ki44-an sin vceg bete 
smetona a at-ur fjcendeln. sa hel revan pa, te han ha et-
op altzhåp. men da tpkt krm, at rcevan vat-s,a yak a 
fet, sa han sa: »du ha int vår a hresk ban. du ha et-op 
sm6r.» — »ncei», ment rcevan, ‹da ha clz.g, jo». sa kam de over&s, 
at de skul leg-se a sv, a den sum da ha dra5  smo 
de vaktn, dcen had et-ep smår. rcevan sbmn int, en han 
tog lok,  a bjon6  a la, dr han log sokv, a scet-sce sa a 
dret smor for rova a byn, a sa hr rcevan bion den gagan 
me. 

Ramsor. 

tupan a hona sam pink notan 

eg-gag va tupan a hona 17.,ct a pkuk notar, mcen da vat 
-tuvan sitn svidgan7  ta e not. hona kW -ta te gyela fa-te 
fa vatn: »rc_era du yela, j mce vak, fa tupan ha vut 
sttn, svukjan ta e not!» 

»ja, birot ja far rodan gulband av yugfrun». 
da iek, o te yugfrua: »yra du jugfru, ji mcej redan 

gulband! rodan gulband jir ja xcela, yela jir mce vatn, 
vak itr ja tupan, far-an ha vut stk svakjan ta e not». 

»ja, Vret du stcela-,- sa ja fa-skoan ta skomakan da, 
sa jugfrun. 

1) var tvungen 2) kort 3) döpa 4) sprang 5) drita 'hava 
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med. Han stack ner rum pan i en vak ock väntade på att det skulle 
nappa, men det nappade förstås inte-något. Till slut vart det för lång-
samt, så han skulle till att gå, men då hade vaken frusit igän, 
ock rumpan satt fast i isen, så han var inte god-till komma lös, utan 
han lärde' att dra av rumpan. Därför är det som björnen än i dag har 
så stäckut 2  rumpa. 

En gång köpte räven ock björnen en tunna smör i hop, som de 
sen gömde på ett ställe, ock gick bort i skogen ock la sig. Rättsom 
det var, sa räven: »Hör du? De ringer i kyrkklockorna. De vill, 
jag skall bort ock kristna3  ett barn». Därmed kutade4  han sin väg bort-till 
smörtunnan ock åt ur fjärdedeln. Så höll räven på, till han hade ätit 
opp alltihop. Men då tyckte björnen, att räven vart så tjock ock 
fet, så han sa: »Du har inte varit ock kristnat barn. Du har ätit opp 
smöret». — »Nej», mente räven, »det har du gjort». Så kom de överens, 
att de skulle lägga sig ock sova, ock den som då hade dritit3  smör, till 
de vaknade, den hade ätit opp smöret. Räven somnade inte, utan han 
tog lorten åt björnen6  ock la, där han låg själv, ock satte sig så ock 
dret smör för röven åt björnen, ock så lurade räven björnen den gången 
med. 

Ramsor. 

Tuppen ock hönan som plockade nötter. 

En gång var tuppen ock hönan ute ock plockade nötter, men då vart 
tuppen sittande svulgen7  av en nöt. Hönan kutade då till källan för till 
få vatten: »Kära du källa, ge mig vatten, för tuppen har vordit 
sittande svulgen av en nöt!» 

»Ja, blott jag får rödan guldband av jungfrun». 
Då gick hon till jungfrun: »Kära du jungfru, ge mig rödan 

guldband! Rödan guldband ger jag källan, källan ger mig vatten, 
vatten ger jag tuppen, för han har vordit sittande svulgen av en nöt.» 

»Ja, blott du ställer, så jag får skorna av skomakarn db, 
sa jungfrun. 

öppning' 6) björnens lort 7) fick tuppen en nöt sittande fast i svalget (matstrupen) 
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da yek-o te skomakatt: »gyera skomakari, j Ince, skor! 
skya ytr ya yuyfrun, [o. s. v.].. 

»bot du ga-4e galt n, a far me bost-da». 
da yek-o te galts: »yra du galt, j mcv bosC bosta 

yr ya skomakan» [o. s. v.]. 
»bet du gate troskan a far mce rap. 
da yek-o te troskan: »gyera troskan, far ya rug! mg» 

yty ya galtn, galt» [o. s. 
»ja, bli et ya far kaka ta bakaska». 
da yels-o te bakaska: »gyera bakaska, yg We kaka! kaka» 

o. s. v.]. 
»ya, bkot ya far ve fra vehogan». 
da je/co te vehogan: »gyera du vehogar, far ya ve! ven 

pr ja» [o. s. v.]. 
»ya, bket du ge smen a. feg mce yksa». 
da yels,o te smen: »gyera du 5922e, yt me yksa! yksa pr 

ja» [o. s. v.]. 
»ja, bkot du ge kukan a far mce 
da yek-o te kubn: »gyera letzhn, yt mce 	knka jr 

ya smen, smen jr mce yksa, yksa jr ya vehogan, vehogan 
ytr mce ven, ven itr ja bakaska, bahas,ka itr mce kaka, kaka 
jr ya thoskan, troshan jir me •  rugan, 'Tgm jr ya galtn, 
galtn jr mce bøsa, bos,ta pr ya skomakan, skom_ akan jr 
mce skoan, skoan jr ya yuyfrun, yuyfrun jr ue rgulan 
gulband, rodan gulband Ju- ya gYela, gyela ?gr mce vak, 
vak ytr ya tupan, for an ha vut sik svtapn ta e ngt!» 

ta kultan fcek-o da kuk, mce kaka yek-o te smen; ta 
smen fcek-o yksa, mce yksa yek-o. te vghogan; ta vehogan 
fek-o ven, mce ven je/co te bakaska; ta Maska fcek-o kaka, 
me kaka yek-o te troskan; ta troskan fek-o rugan, me rugan 
yek-o te galk; ta galtn fcek-o bosta, me bosta yek-o te sko-
makan; ta skomakan fcekjo skoan, me skoan yelc-o te yuy-
fruct; ta yuyfrua fe/co redan gulband, nue redan gulband 
yek-o te gyela; ta yela fek-o vatn. da ho te slut kam te 
talmi, va han lety do. 

1 ) redan 
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Då gick hon till skomakarn: »Käre skomakarn, ge mig skor! 
Skorna ger jag jungfrun» [o. s. v.]. 

»Blott du går till galten ock får mig borst då.» 
Då gick hon till galten: »Käre du galt, ge mig borst! Borsten 

ger jag skomakarn» [o. s. v.]. 
»Blott du går till tröskarn ock får mig råg». 
Då, gick hon till tröskarn: »Käre tröskarn, får jag råg! Rågen 

ger jag galten, galten» [o. s. v.]. 
»Ja, blott jag får kakan av bakerskan.» 
Då gick hon till bakerskan: »Kära bakerskan, ge mig kakan»! Kakan» 

[o. s. v.]. 
»Ja, blott jag får ved från vedhuggarn.» 
Då gick hon till vedhuggarn: »Käre du vedhuggare, får jag ved! Veden 

ger jag» [o. s. v.]. 
»Ja, blott du går till smeden ock får mig yxan.» 
Då gfck hon till smeden: »Käre du smed, ge mig yxan! Yxan ger 

jag» [o. s. v.]. 
»Ja, blott du går till kolarn ock får mig kol.» 
Då gick hon till kolarn: »Käre kolarn, ge mig kol! Kolen ger 

ja smeden, smeden ger mig yxan, yxan ger jag vedhuggarn, vedhuggarn 
ger mig veden, veden ger jag bakerskan, bakerskan ger mig kakan, kakan 
ger jag tröskarn, tröskarn ger mig rågen, rågen ger jag galten, 
galten ger mig borsten, borsten ger jag skomakarn, skomakarn ger 
mig skorna, skorna ger jag jungfrun, jungfrun ger mig rödan 
gullband, rödan gullband ger jag källan, källan ger mig vatten, 
vatten ger jag tuppen, för han ha vordit sittande svulgen av en nöt!» 

Av kolarn fick hon då kol, med kolen gick hon till smeden; av 
smeden fick hon yxan, med yxan gick hon till vedhuggarn; av vedhuggarn 
fick hon veden, med veden gick hon till bakerskan; av bakerskan fick hon kakan, 
med kakan gick hon till tröskarn; av tröskarn fick hon rågen, med rågen 
gick hon till galten; av galten fick hon borsten, med borsten gick hon till 
skomakarn; av skomakarn fick hon skorna, med skorna gick hon till jung-
frun; av jungfrun fick hon rödan guldband, med rödan guldband 
gick hon till källan; av källan fick hon vatten. Då hon till slut kom till 
tuppen, var han långe' död. 

1) redan 
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bokan ~kan. 

da va eg.ga em bok, sum smog see bett 2 en ~kar. 
jcenta i hiks jek dit, men kut int fos-a-n. da jek yeriga, 
mcen ho va int go-te ho hcela. te slut lcedl guban sta, men 
da va lik il. da led-an 2 vceg a skaf jarl). best han. 
jek etar vcegan2, int;t„.an en ukv: 

»g•era du iikv, bit den bokan, bokan vi int ga tur ~kan 
ina kvceln.» — »ncey, bolsan ha intna ont y0,-sa idrvan. 

da han jek lcegar, ni61..an en fin: »era du fin, sut 
dcen ukvan, ukvan vd int bokan bit, bokan vii int ga tur 
gokar, ina kvceln.» — »nej, han ha intna ont jo.' 

da han jek legan man e fiir: »yra du fiira, fcel 
den fin, fin vii int ukvan st, ukvan, [o. s. v.]. — ›ncej, 
han ha tntna ont jot»,-sa fura. 

sena måt..an en el: »ycera du eln, bren dcen fira, fura 
ml int» [o. s. v.1. — »nej, han ha intna ont jo», ..&a eln. 

lcegar bett man va: »yra du vas, slcek den eln, 
eln vd int» [o. s. v.]. — »nce,y, han ha intna ont yot»,,,sa 
vatn. 

enda legar bett måt.,an en öks: »yera du öks, drek 
dce vatn» [o. s. v.]. — »nej, han ha Intna ont jo», ....sa oksan. 

sena inclt...an et rep: »rcera du rep, sna dcen oksan, 
oksan vii int» [o. s. v.]. — »n .cg han ha intna ont 

da han nu yek lcegar, måt.an  e mus: »ycera du mus, 
s,ces,dce rep, rp vii int» [o. s. v.]. — »nej, han ha intna 
ont jo.» 

te slut måt...an e kåt: »yera du kapa, ta dcen musa, 
musa ml int r'ep sch-, rb ml int oksn snår, oksen vii int 
vatn, dra, va tn vii int eln sl&k, eln vii int filtra breen, fura 
ml int fin feel, fin vd int uhan st, &man ml int bokan 

bokan vii int ga tur atokark ina kveln!» — ja», sa kapa. 
hata pa musa, mu_ sa pet rep,  re'p pet oksan, oksan pet 

vatn, vatn pet eln, eln pet fura, fura pa fin, fin,. pa ukvan, 
ukvan pet bokan. 

1) måste 
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Bocken i ärtåkern. 

Det var en gång en bock, som smög sig bort i en ärtåker. 
Jäntan i huset gick dit, men kunde inte fösa av-en. Då gick käringen, 
men hon var inte god till hon häller. Till slut lärde' gubben stad, men 
det var lika illa. Då lärde han i väg ock skaffa jälp. Bäst han 
gick efter 2  vägen, mötte han en ulv: 

»Käre du ulv, bit den bocken, bocken vill inte gå ur ärtåkern 
innan kvällen». — »Nej, bocken har inte något ont gjort», sa ulven. 

Då han gick längre, mötte han en finne: »Käre du finne, skjut 
den ulven, ulven vill inte bocken bita, bocken vill inte gå ur 
ärtåkern innan kvälln.» — »Nej, han har inte något ont gjort). 

Då han gick längre, mötte han en fura: »Kära du furan, fäll 
den finnen, finnen vill inte ulven skjuta, ulven [o. s. v.].» — »Nej, 
han har inte något ont gjort», sa furan. 

Sedan mötte han en eld: »Kära du elden, bränn den furan, furan 
vill inte [o. s. v.].) — »Nej, han har inte något ont gjort», sa elden. 

Längre bort mötte han vatten: »Kära du vatten, släck den elden, 
elden vill inte [o. s. v.].» — Nej, han har inte något ont gjort», sa 
vattnet. 

Ändå längre bort mötte han en oxe: »Käre du oxe, drick 
det vattnet [o. s. v.].» — »Nej, han har inte något ont gjort», sa oxen. 

Sedan mötte han ett rep: »Kära du rep, snara den oxen, 
oxen vill inte [o. s. v.].» — »Nej, han har inte något ont gjort», 
sa repet. 

Då han nu gick längre, mötte han en mus: »Kära du mus, 
skär det repet, repet vill inte [o. s. v.].» — »Nej, han har inte något 
ont gjort». 	 • 

Till slut mötte han en katta: »Kära du katta, ta den musen, 
musen vill inte repet skära, repet vill inte oxen snara, oxen vill inte 
vattnet dricka, vattnet vill inte elden släcka, eldenvill inte furan bränna, furan 
vill inte finnen fålla, finnen vill inte ulven skjuta, ulven vill inte bocken 
bita, bocken vill inte gå ur ärtåkern innan kvällen! — »Ja», sa kattan. 

Kattan på musen, musen på repet, repet på oxen, oxen på 
vattnet, vattnet på elden, elden på furan, furan på finnen, finnen på ulven, 
ulven på bocken. 

2) utefter 



e 
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»put, put, put», let bokan a la i veg tur atokan, sa 
loan d ikrie-an. 

skrak a sllkdcera. 

den sam lutar håv a sta ve vakskt, clgr fest. • 

da likfajra delasce z fr& hopar, bki-da nån ta dum sam 
der 

da hakspek ji-sce inte husa, do-da n& der. 

da oeanl sceta s,tokan t ra cetar giUrv, spos,„da, at nijn 
slekta ha dg. 

em en sputar pa-se, far-en forcirjels. 

em e kect kuta 2  -CO ovar vegan, da-n hamar Vin, ska en 
celast far en fordaels. — s 	da, am en motar 

kvenfv&k. 

da skatan hakar i mosdrag3, bh-da yr4. 

da skatan skratar inte5  husa, kama - da frcemat. 

da hata tvceta-s,cej, vcentar-o fremat, men da ho klonrar6  
staban, 	da uvcer. 

da da rener7  punar venstar fot, ce de eg-kcer, punar hogar, 
et kvenfakk sam tcegkar pa en. 

dan hekar, ce da nbn sam tcegkar pa en; kan en yis rcet, 
/tokan da ce, 	hekiga sce. 

da nesa kNjar, bri da furdrjals. 

de mim yebryna vceksar ihöp pa, kamar isekr. 

da Unr uve-,-da• svina gar mce pinar i mun. 

da in,mhunika8  ii-s,ce-in i husa, bh-da kalt a askver. 

urn dcen fås,t feskan en far ce vit, far-an go fesklok. 

1) barnen 	2) springer 	3) mossa mellan ett par stockar 
ett hus 



SKROCK OCK SLIKT. 	 43 

»Put, put, put», lät bocken ock la i väg ur ärtåkern, så 
lortarna yrde kring-en. 

Skrock ock slikt. 

Den, som lutar huvudet åt sidan vid vigseln, dör först. 

Då likfärden delar sig i flera hopar, blir det någon utav dem som 
dör snart. 

Då hackspetten ger sig intill husen, dör det någon där. 

Då ungarnal sätter stolarna i rad efter golvet, spörjs det, att någon i 
släkten har dött., 

Om en spottar på sig, får en förargelse. 

Om en katta kutar 2  tvärt över vägen, då en kommer gående, skall en 
spotta, eljest får en förargelse. — Så är det, om en möter 
kvinnfolk. 

Då skatorna hackar i mossdrags, blir det yre4. 

Då skatorna skrattar intill5  husen, kommer det främmat. 

Då kattan tvättar sig, väntar hon främmat, men då hon klönrar6  i 
stabben, blir det oväder. 

Då det ränner' under vänstra foten, är det en karl, under högra, 
ett kvinnfolk, som tänker på en. 

Då en hickar, är det någon som tänker på en; kan en gissa rätt, 
vilken det är, ger hickandet sig. 

Då näsan kliar, blir det förargelse. 

De, som ögonbrynen växer ihop på, kommer i sjönöd. 

Det blir oväder, då svinen går med pinnar i mun. 

Då mjödhumla.n8  ger sig in i husen, blir det kallt ock åskväder. 

Om den första fisken en får är vit, får en god fisklycka. 

4) yrväder 	5) invid 	6) krafsar med klorna 	7) ilar  
8) humlan 
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am en fastar am ukaftan a int ser e enda incenis, sa 
kan. en, um en tetar pa fonstar, nce de etar jukgrotn, 
se den, sam bir feg' n&st ar, fo-da sita -den uta håv. 

am en vii vet,  hokan en bkir yift me, sa ska -n ga-ut uni 
mesamasnata te en kosvceg a pkåk sid. slaks bkomstar 

lkg punar huvjaka, sa ska en drOm am den me 
nata2, sam en bir gift mce. da gar-an mce en farvepkig 
ma, mcen hosis den en rosan far en pli me ha ncevan. 

et ån set ce te kåk a cU dromgrot. de ga-sa-te, at tre 
stykan tar a kokar eg- grot ta lik myk "lok, salt a 
va, a &ena grottz ceta-de-op; mcen de far int se'j et 
Q k 	a int dra no, ina de lega -sce. den en da ska 
ha, kamar i droman a pr en va. 

da fkugan dalga4-se z tåk, a da de ce sva -te stels, bh- da 
regn. 

da da gar vegar i soggn, bi da myk regn. 

da svaka fkyga lagt, bh - da regn. 

da -n dromar am fesk a da bogan rizza -ta feskan, bh- da 
rcegn. 

da soka ga-ner bak, bi. da vakat mer ana -dan. 

merabkagk a yerigdans varar int ta modan. 

da da kutar 5  (e fkugs) z bena, bh da uvcer. 

da d-e vcelt7  sot a vcestat, ba- da lens. 

april sng e farans. 

regna - da zon susevadan, hala-da-paz su velsar. 

frcedan ce int de ana -dagan 

1) den vars död förestår 	2) under natten 	8) >För mig all- 
deles okänd form. Jag ock Magnusson känna blott till vaskan». N. 



SKROCK OCK SLIKT. 	 45 

Om en fastar om julaftonen ock inte ser en enda människa, så 
kan en, om en tittar på fönstret, när de äter julgröten, 
se den, som blir fegi nästa år, för då sitter den utan huvud. 

Om en vill veta, vilken en blir gift med, så skall en gå ut om 
midsommarsnatten till en korsväg ock plocka sju slags blomster 
ock lägga under huvudgärden, så skall en drömma om den med 
nattens, som en blir gift med. Det går an med en fyrväppling 
med, men varken den eller rosorna får en plocka med bara nävarna. 

Ett annat sätt är till koka ock äta drömgröt. Det går så till, att tre 
stycken tar ock kokar en gröt av lika mycket mjöl, salt ock 
vatten, ock denna gröten äter de opp; men de får inte säga ett 
ord ock inte dricka något, innan de lägger sig. Den en då skall 
ha, kommer i drömmen ock ger en vatten. 

Då flugorna dackar4  sig i taket, ock då de är svåra till sticka, blir det 
rägn. 

Då det går vägar i sjöarna, blir det mycket rägn. 

Då svalorna flyger lågt, blir det rägn. 

Då en drömmer om fisk ock då bloden rinner av fisken, blir det 
rägn. 

Då solen går ned blank, blir det vackert väder andra dagen. 

Morgonblank ock käringdans varar inte till middagen. 

Då det kutars (är fiågs) i benen, .blir det oväder. 

Då det är vällt' söderut ock västerut, blir det lens. 

April snö är fåragös. 

Rägnar det om sjusovardagen, håller det på i sju veckor. 

Fredagen är inte de andra dagarna lik 

4) tätt samla sig 5) springer 6) flygande, ilar = reumatisk värk 7) = när 
luften låter ljudet väl höras 8) töväder 9) fårgödsel 
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manda kken ce ha vekas &enl. 

da rk kamar mce aks, kama ls mce kåk. 

da-ra har vata-,-ska-n ta a sink, dum mo en flcesksvak. sena 
ska-n ta a grcev-ne s,var, punar en bakfastn2  sten, a 
Cetas,am svar, rena-,.sa vesnar varan bak. 

et ån set e te tvctt vatoi mce va, sum de ha tvc"et et 
hk 

am en har ont rygan, ska-fl bin-ikrig se e svagrem, sam 
skreas ha gat-ovar. 

mot logsot ska vest torkan a gnugan rcevlogar igrp. 

har en tanvark, ska-n gnåg e gulko4  a lek pa tana. 
am en b?Pir hogan ta-n orm, ska-n On sce, san bir fr 

orman te drek vatn, fo„ da dor-an, a da ce int etar 
fala logar. sa  fot orman ha hög, bitar-an so i snate 

rula-s,o sam tonban te neermst vatn. 

far en se en orm, sam vzl ris-una, ska-n röp tre gagar: 
»do-liga -da en do-n fcehun!» stanar-an int onelä, sa 
ska-n sot-ner en ycepi bakan: »ho Mcemar jce måt 
mce do a mora koka — —I pas nu dona man!» 
ataa dan pa kkukslag kar orman krig stor,, a am en 
int da pasa so a sitar JO-n, bkir en betn. 

da-n ha sley-iyjk en orm, ska-n kast-n a skg, for-an dr 
int, fon sQka gm-ner. 

gator. 

trela lela ur hyla trela, 
trela lela de sonar yds. 
trela lela man gulsme mvat..Zan 
trela lela do bota kan. 	 (kg) 

1) brådska 	2) jordfast sten 	.3) härmasken 
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Måndag klen är hela veckans sken'. 

Då Erik kommer med ax, kommer Lars med kaka. 

Då en har vårtor, skall en ta ock smörja dem med en fläsksvål. Sedan 
skall en ta ock gräva ner svålen under en backfast 2  sten, ock 
eftersom svålen ruttnar, så vissnar vårtorna bort. 

Ett• annat sätt är till tvätta vårtorna med vatten, som de har tvättat ett 
lik i. 	• 

Om en har ont i ryggen, skall en binda ikring sig en svångrem, som 
skredan 3  har gått över. 

Mot lungsot skall visst torkade ock gnuggade rävlungor jälpa. 

Har en tandvärk, skall en gnugga en gullko4  ock lägga på tanden. 

Om en blir huggen av en orm, skall en skynda sig, så en blir före 
ormen till dricka vatten, för då dör han, ock då är inte ettret 
farligt längre. Så fort ormen har huggit, biter han sig i snärten& 
ock rullar sig som tunnband till närmaste vatten. 

Får en se en orm, som vill rinna undan, skall en ropa tre gånger: 
»Där ligger det en död fähund!» Stannar han inte ändå, så 
skall en sätta ner en käpp i backen: »Här stämmer jag möte 
med dig i morgon klockan — —! Passa nu denna käppen!» 
Andra dagen på klockslaget ligger ormen kring störn, ock om en 
inte då passar sig ock slår ijäl-n, blir en biten. 

Då en har slagit ijäl en orm, skall en kasta-n i skuggan, för han dör 
inte, förrän solen går ned. 

  

Gåtor. 

 

Trille lille ur hyllan .trillade, 
trille lille det sönder gick. 
Trille lille ingen guldsmed i vårt land 
trille lille det bota kan. (Ägget) 

    

4) nyckelpiga (Coccinella) 5) stjärten (på orm ock ödla; jfr skoft på fogel) 
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da kam e tik fra &eran lan: 
tea -lagar a tear ban', 
a enda va da tv a slaks dra i a. 

dce stog en man pa ostalan 
me rosikeriad kkednig. 
han stog pa sten 
a basta ben 

kkev stt hor, i leken. 	 (tupan) 

hana ce da sam gu int kan jr? 
(Draga hår av en skallig gubbe) 

hana cp da sam or i hakman a int fkasar 2? 	(saka) 

hana ce da sam Repar ha dan a int far kut te kveln? 
(dg) 

hana e da sam gr ha dan a int kama..te dera te kveln? 
(kaka) 

tnt har ice, int vd ye ha; a am yce ha-at, ml jce int ni'dst 
-at far ha vaka. 	 (et baskalitnat h4v) 

hana cp. da sam fint fakk ber pa...sce, mcen benran kastar- 
(snen) 

lap m lap a Ivan som. 	 (k akh4v) 

en tp4nar, en °ini., 
en kvcdaskiyan pin far rna te a ga. 	(hankvatk) 

en tpånar, en ep, 
en t neven, sam kan sta, 
rava roek9.. da a da. 	 (hankvan) 

hi ina, l uta, l m& m «dr. 	 (ragveatt) 

bok eta...de vit (en de smit sean3  mer? 
(de vit, fe .-de v fkb) 

he—gag de den f6s,t...spikan m g-orka? 	 (i /av) 

1) tunnband 	2) prasslar 



GÅTOR. 

Det kom en tunna från fjärran land: 
inga laggar ock inga band', 
ock ändå var det två slags dricka i hänne. 

Det stod en man på österland 
med rosenfärgad klädning. 
Han stod på sten 
ock borstade ben 
ock klöv sitt horn i lilländan. 

Vad är det, som Gud inte kan göra? 
(Draga hår av en 

Vad är det, som går i halmen ock inte flasar?2  

(Ägget) 

(Tuppen) 

skallig gubbe) 

(Solen) 

Vad är det, som klipper hela dagen ock inte får klut till kvällen? 
(Ögat) 

Vad är det, som går hele dagen ock inte kommer till dörren till kvällen? 
(Klockan) 

Inte har jag, inte vill jag ha; ock om jag hade det, ville jag inte mista 
det för hela världen. 	 (Ett barskalligt huvud) 

Vad är det, som fint folk bär på sig, men bönderna kastar av? 
(Snoren) 

Lapp i lapp ock ingen söm. 	 (Kålhuvudet) 
En under, en oppå, 
en kvarterslång pinne får röven till att gå. 	 (Handkvarn) 
En under, en oppå, 
en i näven, som kan stå, 
röven runkar då ock då. 

Ludet innan, ludet utan, ludet innerst i hålet. 

Vilkets äter de vita eller svarta söderna 4  mera? 
(De vita, 

Var slog de den förste spiken i kyrkan? 

(Handkvarn) 

(Raggvante) 

rör de är flera) 

(I huvudet) 

3) vilketdera (antingen) 	 4) fåren 

4-110558 Sv. landsm. S ah ls tr öm. 
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tty stintaltnta.„ drar fespostt kivar knatas berj. 
(fieran, byksan, rara) 

da va e peng, sam at-ep e sil, sena ho va do. 
(sila va do) 

e ment& kan ckt se myk hy pa ii vtnta sam en haHan 
kamp'. 	 (en haven kamp cetar tga hy) 

vii du tri, at toka .-s,tena,„s,umd kalar hunyorkar, vrt.sce 
et slag runtumtkrig for hor gag de hor yorkkukan? 

(de ho...dum aln.) 

stav te hat vak mce tva bokstcevar! 
	

(ts) 
stav te levanda rotfcela mo Pir bokstovar! 

	
(hata) 

stav te to gros mcv tv a bokstevar! 
	

(hy) 

da sa t e yortg i hot hon, a hor xcertga had xcertg fram- 
ft4„&ce. ho måg yortgar va da in ds? 	(fr) 

da jek tv a kvenfukk cetar en vceg, a hon ta dum had-de e 
&tar mce -sa. ho måg va de målas? 

(tre: mormor, mor a &tar) 

tya-ben sa t pa tre-ben a gnog pa et-ben. da kam fir-ben 
a tog et-ben ta tv-ben. da tog tv-ben tre-ben a strok-
te fr-ben a tog vdn et-ben. 

(et-ben = ett ben; lya-ben = en man; 

fiL sam et nhst, 
ceta.-sum en sok, 
cicerdta...s,unt en skaftycep, 
fir honluhr 

fcem ligkefigkar pa hor hontuk. 
(Huvudet, kroppen, svansen, fötterna, 

fulul fol tpar, 
fulul f cel °på, 
ptnzpan i pampan, 
lat rompa gal (Lamunge diar) 

 

1) häst 

 



GÅTOR. 	 51 

Tio stintelintor drar fesposen över knartas bärg? 
(Fingrarna, byxorna, röven) 

Det var en käring, som åt opp en sill, sedan hon var död. 
(Sillen var död) 

En människa kan äta så mycket hö på en vinter som en halv kamp'. 
(En halv kamp äter inget hö) 

Vill du tro, att tocka stenar, som de kallar hundkyrkor, vrider sig 
ett slag runtomkring för var gång de hör kyrkklockorna? 

(De hör dem aldrig) 

Stava till hårt vatten med två bokstäver! 	 (Is) 

Stava till levande råttfälla med fyra bokstäver! 	 (Katt) 

Stava till torrt gräs med två bokstäver! 	 (Hö) 

Det satt en käring i vart hörn, ock var käringen hade en käring fram- 
för sig. Hur många käringar var det inalles? 	 (Fyra) 

Det gick två kvinnfolk efter en väg, ock var av dem hade de en 
dotter med sig. Hur många var de inalles? 

(Tre: mormor, mor ock dotter) 

Två-ben satt på tre-ben ock gnog på ett-ben. Då kom fyr-ben 
ock tog ett-ben av två-ben. Då tog två-ben tre-ben ock strök 
till fyr-ben ock tog igän ett-ben. 

tre-ben = trebent stol; fir-ben = hund) 

Före som ett nystan, 
efter som en säck, 
därefter som en skaftkäpp, 
fyra »honjuler» 
ock råm »linkefinker» på var »honjul». 

klorna; det hela katten) 

fult et hus t Ingt a ra dr for. 	 (Ägget) 

en lit?) styv stcevar 
for ba ptkar a drever. 
tct.-de ut-rz, jr-an ba star a sinar. 	 (Bodnyckel) 

1) häst 



Rud 
Östegården 
Bäck 
Vickersrud 
Sjöby 
Smerslid 
Kallskog 
Alster 
Ekshärad 
Råda 
Frykerud 
Älgå 
Glava 
Kila 
Långserud 
Nordmarks 

bärgslag 
Nysocken 	n:s ukvar 
Mo 	mostampar 
Stavnäs 	s. harar 
Svanskog 	s. ukvar 
Östmark 	(slco2rar) 
Markgårdarna markbutar 
Sörmark 	sgkkoclar 
Mellmark 	metmarkar. 

rosorara 
ostagas,harara 
bcekrcevara 
vih.asabikara 
sybymakara 
sinasZagrasara 
halskokakvara 
alstasoksravar 
sceksortgar 
tolvsceligar 
hakposar 
wbykaHar 
gkava svin 
yilaspetar 
1. mutar 

yetar 
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oknamn pet ftark t ene soknar a getKi.ar. 

Arvika 
Bjurtjäru 
Brosocken 
Hammarön 
Karlstad 
Kristinehamn 
Nyed 
Sanne 

Kil 
Väse 
Ämtervik 

Ölme 
Fryksände 

Kollerud 
Bada 
Oleby 
Utterbyn 
Rådom 
Smedsby 
Vadje 
Åsteby 
Vadjetorp 
Tveta 

arvika skojrar 
havargastar 
brosoksfara 
hama4asar 
ka.stub•kar 
k:s los 
nysoksbonran 
sunmggar eller 

sunoksar 
yilagar 
vcesarcevar 
cemtarviksko- 

makrar 
obnastolar 
frykswesarl. 

-hasar 
kolras lersarheiv 
banot 
onyl.egtti 
bonumstatu, 
rokervar 
s. mos 
vaybubkar 
asbystotigar 
korpar 
svin 



Resum. 

Traditions populaires du canton de Fryksdalen (prov. de 
Värmland), notes en patois avec traduction en langue 
par E. G. Sahlström. 

Notes datant probablement de 1884-86, du temps °it l'auteur &tu-
diait å Uppsala. 

Demande en mariage, noces. Un vieux caporal. Påche manquåe. 
Histoires de femmes. Coutes: Le pråtendant, Aventures des dalecar-
liens, Garcon qui ne sait cornpter, Femme contraire, Vieillard ivrogne, 
Les trois eldens compagnons et aides du garcon. Fables d'animaux: 
trois oiseaux fråres, pie et tourterelle, gelinotte, hirondelle, coucou, grive, 
renard et ours. Såquelles: le coq et la poule cueillant des noix; Che-
vreau dans le champ de pois. Prophåties et superstitions. Devinettes. 
Sobriquets locaux. 

5-110558. Sr. landsm. Sa his front. 



V: 1:1,, 

2 	 • 

.43 

I 	 ' 	 i 

11. 

zo 





Förslag till tidskriftens bindning. 
Av den egentliga tidskriften (utan bilagor) bindas två år-

gångar tillsammans, sålunda 1904-05, 1906-07 o. s. v. 
Av det nya »bihanget» (B) bindas 5 nr tillsammans, sålunda 

hittills nr 1-5, 6-10. 

           

           

Av den äldre serien äro följande band kompletta 
till bindning: 

1878-81. 
h. 1881 ABF, 1882 A, 1883 AB, 18840 E, 
1885 A, 1886 C. 
hh. 15, 18, 21, 22, 25, 41. 
hh. 23, 28, 32, 33, 35. 
hh. 27, 29, 34, 36, 40, 44. 
hh. 31, 42, 61, 65, 75, 84, 100, 126. 

XI: hh. 54, 57, 58. 
XIII: hh. 49, 50, 51. 
XV: hh. 59, 62, 66, 68. 

XVIII: hh. 60, 70, 73, 78, 112, 117. 
XX: hh. 80, 82, 89, 94. 

Bih. I: 1882 C, 1886 A, 1895 A. 
II: hh. 16, 30, 52. 

Övriga band äro under arbete ock skola bliva fär- 
diga så fort som möjligt. 

Av den yngre serien B äro nr 1-10 kompletta, 
att binda i två band (1-5, 6-10). 

  

SVENSKA 
LANDSMÅL 

   

  

6 - 10 

   

  

VE, ö & 
Ortnamn 

SIM. folkmål 
Sker fr. Sk. 

Bjurs'asmål 

  

           

           

           

Stockholm 1915. P. A. Norstedt & Söner. -mosse 


