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Karl Hybert Waltman. 

Inledning. 

Den härmed utgivna samlingen av berättelser på lidmål 
från Frostvikens sn i Jämtland upptecknades på 1890-talet av 
Karl Hybert Wa,ltman. Denne var säkerligen en av de skick-
ligaste iakttagare ock upptecknare av landstnål, som vi någon-
sin haft. Han var sällsynt god fonetiker ock hade dessutom 
utomordentligt känsligt öra för syntaktiska ock stilistiska 
skiftningar i språket. Åtminstone den fonetiska sidan av 
Waltmans begåvning erkändes redan efter utgivningen av 
första samlingen Lidmål 1894 (Svenska landsmålen XIII. 1). 
Den nu posthumt utgivna andra samlingen folkminnen på 
lidmål är ännu större ock innehållsrikare än den förra, ännu 
omsorgsfullare ock samtidigt mångsidigare. 

Waltinan dog 1904, 37 år gammal, efter en lång sjukdom. 
Hängivet ock ihärdigt hade han fullföljt sina arbeten trots 
nästan ständig ohälsa. Några biografiska notiser ock data 
från hans levnad må här meddelas. 

W. föddes i Stockholm 1867 som son till tandläkaren E. J. 
Waltman ock avlade studentexamen vid Göteborgs realgym- 
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nasium 1886, varefter han inskrevs vid Uppsala universitet. 
Studietiden blev ofta avbruten av sanatorie- ock sjukhusvistelser. 
Sålunda vistades han större delen av åren 1891, 1892 ock 1902 
på Kanarieöarna (Teneriffa). Säkerligen var det också för 
hälsans vård, som han uppehöll sig i Jämtlandl. 1887 var 
han bl. a. i Kall ock 1889 ock 1890 i Frostviken. Han gjorde 
de sistnämnda åren uppteckningar till den första samlingen 
Lidmål2. År 1896 avlade W. fil. kand.-examen2  ock var åter i 
Frostviken. 1895 hade han anställts vid Svenska akademiens 
ordboks redaktion, en plats som han dock inte tillträdde förrän 
1898. Redan från sommaren 1901 hindrade hans sjukdom 
honom från att arbeta mer än några timmar om dagen. Av 
anteckningar om företagen kontroll på ordlappar i samlingen 
till en ordbok över lidmålet synes det dock framgå, att W. 
varit i Frostviken 1904 ock möjligen även 1901 ock 1902. 

De personer, som träffat Waltman, vilka jag haft tillfälle 
att fråga, minnas honom som tillbakadragen ock tystlåten. 
I det på den tiden särskilt livliga kamratlivet mellan nordiska 
filologer var han på grund av sin sjukdom oftast förhindrad 
att deltaga, enligt vad prof. LiUn berättat. 

Från W:s vistelse i Kall i Jämtland har en av dem, som 
då voro hans meddelare, Stor-Karolina i Kjoland, för prof. 
H. Geijer berättat, att W. vid upptecknandet satt tyst i en 
vrå i stugan ock lyssnade, men plötsligt kunde det bli fart i 
honom, när han hörde något nytt. Då fick han brått att 
skriva i anteckningsboken. På samma sätt, genom att avlyssna, 
torde han ha upptecknat större delen av samlingen till ord-
boken. Att han emellertid även begagnat sig av utfrågnings-
metoden, framgår, som nedan nämnes, av en uppgift om ord-
bokssamlingens tillkomst. 

Ännu vid mitt besök i Frostviken 1934 levde personer, vilka 
tydligt mindes W. ock hans förmåga att tala lidmålet som 
en infödd. Man berättade en anekdot om honom. Folk från 
en avlägsen by, där man ännu inte hört talas om Waltman, 
kom en gång in i Pär Bengtsons stuga ock satt ock hörde, 

1  I ett brev till J. A. Lundell från 1900, i vilket Waltman nämner om 
sina tillfälliga observationer i Jämtland angående gäliska 1887, använder 
han uttrycket »således innan jag börjat studera fonetik». 

Omkring dessa år finns det onekligen ett särskilt intresse för norr-
ländska dialekter. Avhandlingar om västerbottensmål av Åström ock Lind-
gren utkommo 1888, 1890, 1893. 

3  Med ämnena: Romanska språk, Nordiska språk, Germanska språk, 
Slaviska språk, Estetik samt litteratur- ock konsthistoria, Finsk-ugrisk språk-
forskning. 
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hur P. B. språkade på lidmål med någon i »kammaren innan-
för» stugan. När sedan P. B. kom ut med Waltman, som 
var klädd i studentmössa, undrade de besökande, vem han 
språkat med. Waltman talade nu riksspråk ock låtsades inte 
förstå lidmål. De besökande gingo in i kammaren för att 
försäkra sig om att ingen annan varit i rummet, ock när ingen 
fanns, fast man tittade till ock med under möblerna, märktes 
det, att det kändes kusligt för de besökande. Ingenting sades, 
men det undrades, om trolltyg varit med i spelet. 

Om sina personliga förhållanden ock sin inställning till 
arbetet yttrar sig inte W. i de bevarade anteckningarna — 
mer än i det nedan citerade företalet till den första samlingen 
lidmål. De få brev från W. till olika personer, som jag sett, 
innehålla intet om Frostviken ock hans arbete där med undan-
tag av ett, som nedan skall omnämnas. Närmare uppgifter 
om denne forskare får man måhända, om hans efterlämnade 
papper, primäranteckningarna till täxterna o. a., komma till-
rätta. Hittils ha efterforskningarna inte lett till något resultat. 
Att Waltman var outtröttligt värksam in i det sista, framgår 
av en anteckning på baksidan av en makulerad sedeslapp till 
ordsamlingen. Han har där lämnat uppgift om de timmar, 
som han ägnat — ock planerat att ägna? — åt arbetet med 
ordboken ock täxterna. Förmodligen är det tiden för ren-
skrivning, uppgiften gäller. Efter en slutsumma, 630 timmar, 
finnes anteckningen »från 16/8  1904. dessutom excerpering ock 
överarbetning av det hela» samt summan 203, vilken med 
största sannolikhet skall föras dit. Eftersom Waltman dog 
den 9/9  samma år, alltså efter 24 dagar, måste han ha arbetat 
minst 8 timmar om dagen under denna sista tid, om dessa 
anteckningar kunna tolkas som värkligen åsyftande på arbetet 
nedlagd tid. Detta förefaller dock mindre troligt, eftersom han 
de sista åren av sitt liv ej orkade arbeta mer än omkring 3 
timmar om dagen. Åtminstone senare delen av anteckningen 
(203 timmar, fördelade på de olika samlingarna) kunde vara 
en planläggning av arbetet. 1 varje fall synes anteckningen 
visa, att W. sökt göra överslag över den använda tiden, ock 
jag skulle förmoda, att han gjorde detta för att taxera värdet 
av samlingarna ock 'undersöka, i vad mån hans arbete skulle 
kunna gälda de skulder, som då oroade honom. 

Ett par utdrag ur några för W:s liv ock arbete rätt karak-
teristiska brev (till prof. E. Liden) från år 1901 avtrycker jag 
här. (Även i breven tillämpar jag tidskriftens ortografi.) 
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Lund 6 april 1901. 
Broder LidAn! 

Jag har värkligen gjort mig förtrogen med den tanken, att 
jag i sommar skulle ägna en kortare tid åt dialektuppteckningar 
i Västergötland, d. v. s. med andra ord, gå Dig till mötes i Dina 
önskningar. Emellertid vore det roligt att få lite närmare reda 
på hur mycket arbete det skulle bli; Du säger 10 dar, men hur 
många timmar om dagen? Om Du sade mig, hur många ord 
ungefär ingå i ordlistan, kunde jag kanske bedömma själv, hur 
lång tid det skulle ta. Nog kunde jag vara villig att uppehålla 
mig 10 dar på stället ifråga, men blott med ett par (aldr a högst 
tre) timmars arbete om dagen. Går det med det, tror Du? Detta 
slag av arbete är nämligen, enligt min erfarenhet, ett av •de mäst 
påkostande, man kan företa sig. 

Vad nu beträffar ordet röj, så är det mig välbekant från 
Jämtland. Från Kall har jag det i formen Hy. Samma (eller 
nästan samma) form har det i Frostviken (Lidmålet, visserligen 
ingen jämtsk dialekt), jag skrev det förut även för denna dialekt 
rtp, men skriver numera rtiy. Jag tror, att i andra jämtska 
dial. formen råg() finns; åtminstone antecknade jag den under 
min aldra första vistelse i Jämtland, efter uppgift av en länsman, 
tror jag det var. 

Vid efterseende i SAOB's samlingar har jag blott anträffat 
ett excerpt ur E. Hemberg, På obanade stigar (1896), s. 89, där 
förekommer plur. röjor. Själv tycker jag mig mer än en gång 
ha råkat på ordet i skildringar från Norrland, särsk. Lappland 
tror jag. 

I mitt Lidmål (Sv. Landsm. XIII. 1) förekommer ordet s. 52 
(nr 256). Jag har i översättningen skrivit det rö, men känner 
mig ej säker på att detta är riktigt, ty ordet finns enligt vad 
jag vill minnas under former röj även i diall., som annars kon-
traherat dift. oy till er. Jag lät kanske bestämma mig av Noreens 
ordlista över Dalmålet, där *rö står som stickord. 

Om ett par ord till svar på frågan om ordlistans längd ber 
Vännen 

K. H. Waltman 

Lund d. 19 april 1901. 
Broder! 

Tack för brevet. Det låter ju utförbart för mig. — Jag har 
brukat lämna Lund omkr. den 15:de juni. Möjligen blir det 
något senare i sommar, eftersom jag nu kommer att få mycket 
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att göra med den stora av mig redigerade artikeln arm (subst.). 
I varje fall ej senare än vid midsommar, antar jag. Sedan vill 
jag naturligtvis vila en tid, ovisst hur länge, väl åtminstone ett 
par veckor, innan jag tar i håll med något arbete. Det skulle 
således kanske bli i början av juli ock väl i alla händelser un-
der loppet av denna månad. Emellertid vill jag ej, att Du skall 
räkna på mitt biträde som absolut säkert (utom i händelse av 
dödsfall 1. dyl.); detta kunde Du få göra, om jag njöte full hälsa. 
Men som mitt hälsotillstånd, som Du väl vet, är ingenting mindre 
än tillfredsställande, så får jag räkna med möjligheten att nödgas 
ägna hela sommaren uteslutande åt skötseln därav, d. v. s. framför 
allt åt vila. Jag måste här arbeta långt mer, än vad mina små 
kroppskrafter egentligen medgiva, ock den ej alltför långa sommar-
semestern behövs nog. Men i alla fall tror jag nog, att jag skall 
kunna göra detta arbete, ock Du kan således vara tämligen 
säker på mig. Om min(a) sommarvistelseort(er) f. ö. har jag ännu 
ingenting bestämt. Bäst vore förstås, om Du muntligt kunde 
ge mig de nödiga instruktionerna. Vi får väl talas vid framdeles 
om detta. 

Vännen 
K. H. Waltman 

Lund den 4 juni 1901. 
Broder Lidkn! 

Sommaren är nu inne, ock snart flyr jag från Lund. D. v. s. 
det kan hända, att det inte blir förr än vid midsommar. Frågan 
är nu, hur det ska bli med dialektuppteckningarna [i Västergöt-
land]. Naturligtvis är jag fortfarande villig att göra dem, efter-
som jag gett ett löfte (visserligen med förbehåll). Men nu är 
det så, att jag starkt funderar på att genomgå en kallvattenkur 
på Borg (Kneippkur) för att öka livsvärksamheten (om möjligt). 
Jag har tänkt på en månads vistelse där, men möjligt är ju, 
att jag skulle vilja förlänga den (dock är detta mindre troligt). 
1 varje fall skulle jag vilja göra dialektarbetet efter denna kur, 
således ej förr än i början av augusti. Jag skulle då ej häller 
resa härifrån till Gbg, utan mera direkt till Östergötland ock ta 
Gbg på hemvägen. Det går väl därför ej på annat sätt, än att 
Du skickar mig ordlistan ock vad ytterligare kan behövas, nödiga 
upplysningar etc. Ock så med tanke på möjligheten, att jag för 
min hälsas skull måste avstå att utföra arbetet. Låt mig snarast 
höra Din mening angående detta. 

Vännen 
K. H. Waltman 
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Visingsö den 21 . juli 1901. 
B. B. 

Bli inte ledsen nu, men jag måste allt ägna hela den åter-
stående delen av min semester till vila, känner jag, ock kan 
således inte, så gärna jag ville det, utföra den dialektunder-
sökning, varom vi meddelat oss med varandra. Jag kom inte 
att resa till Borg, utan råkade fastna här på Visingsö, där jag 
trivs utmärkt ock har sällskap med min yngre syster. Klimatet 
här är utmärkt lämpligt för mig, ock även i övrigt är platsen 
tillfredsställande. Jag kommer nog att stanna här återstoden av 
min ledighet — möjligen gör jag en utflykt på några dar till 
Ombärg ock Vadstena samt en tur på Göta Kanal (i Östergötland). 

Då jag upprepade gånger sagt, att jag blott ville utföra det 
nämnda arbetet under förutsättning, att det kunde ske, utan att 
min vila därigenom bleve otillräcklig, så har jag ju intet att 
förebrå mig. Även Du anser nog, att jag handlat korrekt i 
denna sak. 

Ett par ord till svar vore kärkomna. Var har Du varit ock 
var är Du? 

Vännen 
K. H. Waltman 

Så stora täxtsanalingar som Waltmans, skrivna med nog-
grann fonetisk beteckning med utförligt landsmålsalfabet, ha 
för övrigt endast gjorts i det kända arbetet, Folkminnen från 
Kläckebärga ock Dörby ar H. ock E., varunder dölja sig 
namnen på två systrar till landsmålsalfabetets upphovsman, 
prof. J. A. Lundell. Waltmans samlingar äro ungefär sam-
tidiga med dessa; de härröra bägge från en tid ock en miljö 
med särskilt stort intresse för landsmål ock för landsmåls-
alfabetet. Jag känner inte till några större täxtsamlingar 
med landsmålsalfabet, som kunna jämföras med de nämnda 
två stora sammanhängande arbetena. Från 1890-talet härröra 
emellertid också, fastän senare utgivna, H. Celanders upp-
teckningar från Vinön i Närke, G. Kallstenius' från Värmlands 
bärgslag ock E. Grips från Skuttunge i Uppland. Dessa upp-
teckningar äro, skulle jag tro, kvalitativt ock i stilistiskt 
avseende jämförliga med Waltmans ock Folkminnen från 
Kläckebärga, men de innehålla i allmänhet kortare stycken. 
Otryckta täxter, av Herman Geijer, från Ångermanland 1898, 
1901 ock några år senare från Jämtland, böra räknas till 
samma grupp; jämför prov från Ångermanland ock Jämtland 
i Lundell, Skandinaviska folkmål. Även om sålunda intresset 
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för uppteckning av större täxter, efter vad det synes, avtog 
med tiden,' har dock Waltmans Lidmål haft inflytande, fram-
för allt på utforskare av nordsvenska dialekter. Herman 
Geijer ock Lars Levander ha för sin personliga del betygat 
detta.' För den nutida dialektforskningen med bl. a. ökat 
intresse för syntax ock stilstudier äro Waltmans »språkprov» 
av stort värde ock ha stor aktualitet. 

Waltmans täxter äro värkliga kraftprov, ock det har synts 
många senare upptecknare svårt att förstå, på vad sätt de 
utförts. Det kom ju så småningom en tid, sedeslappsformatets 
tid, med uppteckning av fristående ord, när skickliga fonetiker 
t. o. m. kunde nöja sig med att uppteckna endast ett ljud i 
orden. Man måste också erinra sig, att Waltman inte var 
uppfödd med den dialekt, han upptecknade, vilket annars 
gäller de flästa upptecknarna av täxtsamlingar. 

I företalet till den första samlingen Lldmål omtalar Waltman, 
att styckena först »upptecknades med vanlig skrift». Här-
efter ha de blivit »noggrant genomgångna, sats för sats, med 
berättaren». Förutsättningen för en dylik uppteckniugsmetod 
är goda ock förstående sagesmän ock en tämligen enhetlig 
dialekt. I Pär Bengtsson, Jorm, efter vilken första samlingen 
till största delen är upptecknad, hade W. med säkerhet en 
utmärkt sagesman. Detta första upptecknande är betydelse-
fullt, därför att W. därunder lärde sig dialekten, så att han 
senare kunde göra uppteckningar även efter andra sagesmän 
med livligare berättande. Waltman tog riktiga lektioner i 
lidmålet för Pär Bengtsson, har Geijer berättat mig. Det är 
tydligt, att W:s uppteckningar icke äro att betrakta som 
»fonografiska», ljud för ljud återgivande det första intrycket. 
Beträffande orden ock meningarna är återgivandet säkerligen 
så autentiskt, som det är möjligt; men ljuden i lidmålet hade 
W. lärt sig, ock han hade en idealbild av ljudbeståndet, efter 
vilken han normaliserade. Alla tillfälliga eller individuella 
skiftningar har det icke ingått i hans syfte att söka uttrycka. 
Akcentbeteckningen i W:s uppteckningar är enastående fin 
ock noggrann. Man kan värkligen få fram ett levande lidmål, 

Jfr T. Ericsson, Grundlinjer till undersökning av Södermanlands folk-
mål, s. 38: »I fråga om kvantiteten är det så fördelat, att de större ord-
samlingarna ock de renskrivna täxterna i allmänhet härröra från de fyra 
första årens arbete.» 

2  Både Waltman, Geijer ock Levander ha som främlingar ock stadsbor 
lärt sig tala respektive mål i samband med uppteckningarna. — När Geijer 
var nykommen till Jorm 1900, hade han med sig W:s bok. Han läste högt 
ur den för Pär Bengtsson ock hans familj, ock åhörarna förvånades över 
att det lät så likt deras eget sätt att tala. 
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om man läser efter hans beteckning, ehuru även den måste 
vara något normaliserad. Den dialekt, som jag 1934 upp-
tecknade i Jorm ock några andra byar i Frostviken, var icke 
enhetlig. Den visade stor växling i uttalet ock t. o. m. i 
blandningen av svenska ock norska ord. Samma intryck hade 
emellertid Geijer redan 1900.1  

Några skulle kanske anse normaliseringen vara en brist hos 
W. Vid varje dialektuppteckning, åt vilken man ägnar längre 
tid, arbetar sig upptecknaren fram till en viss systematisk 
uppfattning av dialekten ock normaliserar sedan, mer eller 
mindre, efter denna uppfattning. Lidmålets system hade W. 
med säker språkkänsla kommit fram till. Ock detta skedde 
säkerligen inte med åsidosättande av det av Lundell i instruk-
tion för dialektupptecknare 1896 framställda kravet på »veten-
skapligt samvete» 2. Uppteckning av större täxter måste fram-
tvinga högre grad av normalisering. Det framgår av allt, 
att W. inte hade någon ensidig fonetisk inställning. Med 
den fina språkkänsla, han ägde, var det filologiska samman-
hanget för honom viktigare än detaljfonetiken. Eftersom han 
upptecknade en tämligen ålderdomlig norsk dialekt, delvis med 
ledning av Aasens arbeten, torde t. o. m. en naturlig historisk 
grammatik ock sambandet med fornnorskan inte legat fjärran 
från hans intresse. 

W. kallar i företalet den första samlingen för »språkprov». 
Det är emellertid tydligt, att allteftersom W. upptecknade i 
Frostviken, ville han inte ge bara språkprov, utan ville värk-
ligen skildra folket ock livet i Frostviken, som mer ock mer 
intresserade honom. Han skrev ned berättelser om färder i 
snöstorm, om fiske, om björnjakter, om resor till Overhalden 
ock Lofoten, om skämt ock upptåg ock tvister med lappar. 
Var i den hittils tryckta litteraturen ha människorna i en 
norrländsk fjällbygd framträtt så värklighetstroget utan vare 
sig förgyllning eller svartmålning? I hans skickliga uppteck-
ningar kommer man personerna själva in på livet i deras 
tankar ock funderingar, i skämt ock allvar, i fattigdom, be-
kymmer ock t. o. m. i räddhåga. Det blir inte mycket av 
obygds- ock fjällromantik, men där saknas icke drag av enkel 
storslagenhet inom vardagshändelsernas ram. Dessa omdömen 
gälla särskilt den andra samlingen. W. började med att söka 

Jfr. Geijer om Jämtlands dialekter i Flodströms Sverige (1913), s. 308: 
»Denna munart, Lidmålet, varierar visserligen betydligt inom sitt vidsträckta 
område, men är, äfven sådan den talas inom Frostvikens socken väsent-
ligen norsk...» 

Lundells uttryck i kursen för dialektuppteeknare 1896. 
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efter allmännare folkminnen, ordspråk, gåtor, ramsor, sagor 
ock sägner, vilka i den första samlingen ställdes först ock 
utgjorde det viktigaste partiet. Under ett par rubriker, »Lokala 
traditioner», »Seder ock tänkesätt», sammanfördes där utan 
underrubriker händelser ock minnen ifrån bygden. I den 
andra samlingen har tyngdpunkten förskjutits: de lokala hän-
delserna intaga huvudutrymmet, det blir mer ock mer av 
skämtsamma ock spännande historier ock vardagshändelser, 
det är mer av livligt ock åskådligt språk. W. ägnar fort-
farande stor uppmärksamhet åt det fonetiska • ock åt ljudana-
lysen; men man kan märka, att han här skärpt uppfattningen 
för berättarstilen ock för det individuella uttrycket. 

Den första samlingen hade W. huvudsakligen byggt på 
en sagesman, Pär Bengtson, som visserligen var en utmärkt, men 
knappast en mångsidig ock fantasirik berättare. För den 
andra samlingen byggde han på flera sagesmän, ock därav 
några med utpräglad ock individuell berättarstil (Hans Hanson 
Storjola, Per Andersson Tången, Hans-Märet m. fl.). Ock 
hans förmåga att uppfatt& skiftningarna i stil hos de olika 
berättarna är här konstnärlig. 

Waltman kan också åtminstone i fråga om valet av berät-
telser ha rönt ett visst litterärt inflytande från 80-talsrealismen. 
Att han upptecknat så många björnhistorier, kan även det bero 
på ett tidsbetonat intresse. I sammanhanget kommer man ju 
osökt att tänka på Pelle Molins björnhistorier. Ådalens poesi 
utkom 1897, alltså året efter W:s uppteckningsresa (dock kom 
bl. a. Senjens storbjörn i G. H. T. 1895). Både W. ock Pelle 
Molin skriva även om Lofotfisket, W. skildrar det givetvis ur en 
lidbos synpunkt. Pelle Molin reste 1894 över Jorm till Norge. 
»Kungen i Jorm» i hans turistskiss med detta namn är den-
samme som Waltmans sagesman Jöns Jonsson, som berättat 
hela avsnittet om Lofotfigzet. 

Waltmans uppteckningar till en ordbok över lidmålet äro 
mycket värdefulla, inte minst på grund av mängden av fraser 
ock meningar till belysande av ordens betydelse ock använd-
ning. För stilen viktiga småord äro hos honom ovanligt rik-
haltigt företrädda med ur levande sammanhang gripna exem-
pel. Till uppteckningarna äro också fogade noggranna upp-
gifter om tiden för uppteckningen samt om huruvida denna 
kontrollerats ock om eventuella avvikelser vid kontrollen.' 

1  Ar 1899 skriver han i ett brev till dåvarande licentiaten Tore Tor-
biörnsson: »Jag är rätt kry, arbetar mina 5 1/2  timmar på Akad. ord- 
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Ordbokssamlingen förvaras i Landsmålsarkivet i Uppsala, akc. 
560: 1-4. 

Som ett egendomligt sammanträffande kan nämnas, att sam-
tidigt som W. vistades i Frostviken 1889-90, befann sig en 
annan svensk dialektforskare, J. V. Lindgren, som innehavare 
av 4 novemberstipendiet, i Snåsen i Tröndelagen i arbete med 
att göra en större ordsamling från snåsendialekten, som är 
närmaste granndialekt till lidmålet. Tidigare på sommaren 
hade Lindgren på olika platser i Tröndelagen studerat de s. k. 
tilljämningsförhållandena. Både W. ock Lindgren utgingo, en-
ligt deras egna uppgifter, från Aasen, Norsk ordbog, vid upp-
tecknandet. Resultaten visa en rätt skild inställning till språk-
studiet. Lindgrens ordsamling, som på grund av den mindre 
tid, knappa två månader, han kunnat ägna däråt, är mindre 
utförlig, ådagalägger ett betydligt mera begränsat intresse, 
koncentrerat kring det rent fonetiska. I reseberättelsen säger 
sig Lindgren också ha för avsikt att utarbeta en monografi 
över Snåsenmålet, vilket inte blev av.' 

Utom i de nämnda språkproven från lidmålet ock den täm-
ligen rikhaltiga ordboken, omkr. 6,000 lappar, visar sig W:s 
mångsidiga språkintressen i studier av mera främmande språk. 
Vid ett sammanträffande 1887 med en skotte, maskinist vid 
ett sågvärk i Järpen i Jämtland, har han upptecknat »skotsk-
gaeliska» ord ock har i detta språk kunnat konstatera an-
vändningen av akcentformer, liknande de svenska, även den 
grava akcenten. Resultatet är ytterst kortfattat publicerat i 
Nordiska studier tillegnade Adolf Noreen 1904 (»Nordiska ak-
centformer i gäliska»). I brev till J. A. Lundell 1900 ock 
till E. Liden. 1903 nämner W. planer på att behandla ämnet 
ock talar i det sistnämnda samtidigt om studier i keltologisk 
litteratur samt nämner förberedelser till en uppsats om ljuden 
i hindustani. Under sin Teneriffairistelse (1892 1. 1891) hade 
han sammanträffat med en man från Bombay ock gjort »nog-
granna anteckningar om ljuden i hans språk. För övrigt ett 
i fonetiskt avseende ytterst enkelt ock redigt språk — en 

bok ock lite på kvällen på min egen över Lidmålet, när jag inte är för 
trött, n. b.». 

Under senare år ha ytterligare uppteckningar gjorts från dessa trakter 
bl. a. av Levi Johansson ock undertecknad från Frostviken ock av T. 
Bucht från några socknar i Norge, hörande till det förut nämnda dialekt-
området i Nord-Tröndelag fylke. Dessa ordsamlingar, som äro rätt olika till 
sin karaktär, torde komplettera varandra. De borde samordnas med Walt-
mans ordbok ock med norska samlingar till en ordbok över den intressanta 
dialekten. 
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stark motsats till gaeliskan.» Akcentstudierna, som påbörjades 
redan 1887, innan han börjat studera fonetik (jfr ovan), ha 
kanske inspirerats av Kocks »Språkhistoriska undersökningar 
om svensk accent». 

Manuskriptet till föreliggande samling består av 504 kvart-
blad (12 titelblad). Hälften utgöres av den svenska parallell-
täxten. Hela den fonetiska täxten är skriven av Waltman 
själv med tydlig piktur. En stor del av den svenska täxten 
är renskriven av en annan hand. Möjligen har W. dikterat 
översättningen, jag skulle förmoda för sin syster. Manuskriptet 
tillhör prof. J. A. Lundell enligt erkännande från Waltman 
av den 2J /1 1897.1  Det ligger sedan längre tid tillbaka depo-
nerat på Landsmålsarkivet i Uppsala. Efter mitt besök i 
Frostviken 1934 började jag intressera mig för detsamma. 
1935 erhöll jag anslag för tryckningen ur Norrlands nations 
jubileumsfond. 

Den nu föreliggande samlingen »språkprov> är förmodligen 
till största delen upptecknad 1896. Det finns inga direkta upp-
gifter om uppteckningstiden, men man kan sluta sig till det 
nämnda årtalet av flera omständigheter. Att W. vistades i 
Frostviken 1896, framgår av anteckningar i ordsamlingen, där 
en mängd orcllappar äro signerade med detta årtal. Ren skriv-
ningen av täxtma,nuskriptet kan ju ha skett något senare, 
men icke avsevärt senare; eftersom W. i ett brev till J. A. 
Lundell i jan. 1897 nämner denna samling. Några av histo-
rierna skulle, såsom nedan utredes, kunna tänkas ha kvarstått 
från uppteckningarna till den första samlingen 1889-90. 
Prof. Lundell har dock uppfattat det, som om alla då upp-
tecknade språkprov trycktes i den första samlingen. Manu-
skriptet till denna har inte varit mig tillgängligt; jag vet inte, 
om det överhuvud finns kvar. Man skulle kunna tänka sig, 
att några av historierna äro upptecknade vid W:s senare be-
sök i Frostviken, särskilt 1904. Den förteckning över arbeten 
ock manuskriptböcker, som ovan nämnts, upptager dock inte 
på något manuskript senare datum än 1896. 

Ordningen ock titlarna på de olika avdelningarna äro i 
huvudsak desamma som i W:s manuskript. Rubrikerna på 
avdelningarna i manuskriptet äro följande (ordningen i den 
nu tryckta samlingen inom parentes): 

i  Efter utgivningen kommer samlingen att överlämnas till Landsmåls-
arkivet ock har då akcessionsnumret 13094. 
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Sagor ock sägner (uppdelade i Sagor, Skämtsagor, Sägner). 
Skrock ock vidskepelse (under denna rubrik finns numren 
350-51, 358, 352, 353-54, 355, 363, 359, 360, 364, 365, 
446, vilka i den tryckta samlingen återfinnas under ru-
briken »Sägner» utom 446). 
Skydd ock bot (=--). 
Förr i världen (Bygdeförhållanden). 
[Jr lapparnas liv (Om lappar). 
Historier om lappar (Om lappar). 
Lustigt tal (förda längre fram under samma rubrik). 
Varjehanda (förda längre fram under samma rubrik). 
Folkminnen (Minnen om personCr). 
Upptåg ock äventyr (--). 
Jakt, fångst ock fiske (==). 
På Lofotfisket (=). 

I den nu tryckta samlingen äro styckena numrerade, med fort-
löpande numrering från den första samlingen. Dessa nummer 
äro av mig även införda i W:s manuskript. 

Styckenas ordning har något ändrats vid utgivningen. För 
den händelse någon skulle vilja veta, i vilken följd Waltman 
ordnat historierna, meddelar jag nedan en förteckning på 
styckenas nummer i W:s ordning (förteckningen omfattar en-
dast den del, där de flästa ändringarna äro gjorda): 

313-15, 337-44, 414, 355, 412, 413, 387-88, 389-95, 
317-20, 361, 356, 357, 376, 312, 441, 442, 444, 445, 345, 
332, 372, 333-35, 327-30, 331, 346, 347, 321, 322, 362, 348-
49, 316, 324-26, 336, 455, 466-68. 

Waltman har efter de olika historierna noggrant med-
delat uppgift om sagesmän. Nedan finns ett register av utg. 
över sagesmännen med angivande av de historier, som var ock 
en berättat. Påfallande är därvid, att W. ej har angivit sages-
man för en stor mängd av berättelserna just i början av sam-
lingen. Om man noggrant undersöker manuskriptet, finner 
man, att det efter så gott som alla dessa stycken utan sages-
mannabeteckning finns en räst av en blyertsanteckning, 01 P. 
På ett ställe är denna anteckning icke utsuddad (n:r 412). 
Så vitt jag förstår, måste beteckningen vara en förkortning 
för en sagesman, Ola Pärsson, som för övrigt inte finns med 
i föreliggande samling, men som tydligen är identisk med den 
första samlingens Ola Pärsson (n:r 249, 259, 276, 286: o?r-pea) 
ock denna samlings 011e Lebbikmon (ble, Mb2•1jmöct). Sam-
lingen av osignerade stycken är placerad i början av W:s 
manuskript, ock den har troligen tillkommit vid en annan 
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tidpunkt än den övriga samlingen ock kanske inlämnats till 
tidskriftsredaktionen före denna. De ifrågavarande styckena 
ock ännu några finnas nämligen antecknade på ett papper, 
som låg tillsammans med manuskriptet ock på vilket överst 
står anteckningen: »De förut lämnade historierna böra införas 
på följande ställen:» W. har sedan antytt, var dessa osigne-
rade stycken skulle införas på de olika avdelningarna av den 
senare tillkomna samlingen. Hans ordning har i stort sett 
följts av utg., blott smärre förändringar ha vidtagits. Sam-
lingen av osignerade berättelser har tydligen tillkommit tidi-
gare än de övriga. Redan 1890? 

Att andra samlingen inte är samtidig med den första, fram-
går även av att den på flera punkter uppvisar en annan fone-
tisk beteckning, vartill W. tydligen senare kommit fram. I 
företalet till den första samlingen säger Waltman, att teck-
nen »e, e, 6L ock o föreställa vokalljud, som ligga något lägre 
än de motsvarande i riksspråket, d. v. s. tendera starkt åt 
resp. a, 0, 8 ock a). ut är norskt u, men står i mångas uttal 
på gränsen till u. a är neutralt (står mellan de båda svenska 
a-ljuden)». Här antydas en del av de förändringar, som äro 
genomförda i den föreliggande andra samlingen. I stället för 
a (djupt a) som kort ock i obetonad ställning står här G!, som 
även i andra ställningar kan vara infört i stället för a. Första 
samlingens ut är i den senare differentierat i u som långt ock 
tu som kort. Den första samlingens o har även differentierats, 
i o som långt ock e som kort. Dessutom finns naturligtvis 
o-tecknet t. ex. i po 'på', tbko 'tala'; e förekom även i första 
samlingen t. ex. i diftongerna (loeg). 

En karakteristisk förändring från första till andra sam-
lingen är, att ö-ljudet i en mängd ord, t. ex. björn by», 
kött jot, besynnerlig bas6nala ändrats från o till tt. I första 
samlingen skrives ö-ljudet o i ord som själv Jg, kol kg, hål 
hO, föl foZ, mjöl myoZ. I manuskriptet till den föreliggande 
samlingen är ö-ljudet här skrivet med ett tecken, så nära lika 
det öppna Ö-ljudet, att jag i början inte hade observerat, 
att W. avsåg ett speciellt tecken. Vid närmare studier i ord-
bokssamlingen framgick det emellertid, att han redan tidigare 
laborerat med ett speciellt vokaltecken i dessa ord (en hake 
inne i o). Den vokal, som W. åsyftat, täckes närmast av 
landsmålsalfabetets 19, som inte fanns vid denna tid (i tryck 
första gången i Thurman, Pargasmålet 1898-1900, Sv. Lm. 
XV). Jag har också själv vid uppteckning i Frostviken tvekat 
mellan 8 ock 19 i ord som de förutnämnda. Levi Johansson 
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använder i sin grova beteckning lmf. 0, vilket även förekom-
mer i några av W:s primäranteckningar. Det kan synas 
märkligt, att upptecknarna tvekat mellan 8 ock 0, men en så-
dan tvekan har värkligen skäl för sig. Man bör jämföra med 
det förhållandet, att äldre ii ock ö, som öppnats till grum-
ligare vokal, i Norge ofta återgivas med o-tecken både i vanlig 
ock i fonetisk ortografi. 

Den nu tryckta andra samlingen har i de ifrågavarande or-
den t till s. 101, därefter 154. Tecknet st användes här (både i 
manuskriptet ock i trycket) i ord som troyog 'tråg', ryk 'rök', 
pgyk 'pojke', skyn' 'ön', vidare i högre, hö-, tröja, kötå, röda, 
ös-a, kojan, m. 

På konsonanterna må följande av W. gjorda ändringar 
nämnas. å, y, y ha i den nu föreliggande samlingen utbytts 
mot d, g, g. W. skiljer här i motsats till första samlingen på 

ock k. k (»med tungslag») användes, så vitt jag kan se, första 
gången i tryck i Westins Landsmålsalfabet för Jämtland ock 
Härjedalen (Sv. Lm. XV, 1897). Att det emellertid har an-
vänts tidigare, framgår av anteckningar av H. Geijer vid 
prof. Lundells instruktionskurs för upptecknare 1896. Om W. 
1894 vetat något om detta k-tecken, hade han säkert nämnt därom 
i företalet till första samlingen. Noreen (Vårt språk I, s. 450) 
uppger visserligen, att »typen användes i det ursprungliga 
landsmålsalfabetet från 1877 till 1890 i stället för det senare 
k». När r-sla get på 1 först användes i skrift bland uppteck-
nare, vore intressant att få veta. Användningen av detta 
tecken innebar, egentligen ett utbyte av mot k, eftersom k 
är så mycket vanligare. k är nästan allenarådande i W:s se-
nare samling. I några ord, för övrigt typord, t. ex. skol-
lärare, är »pricken» på 1 tydligt borttagen liksom i några 
sandhiföreteelser. I sådana har utg. för övrigt i större utsträck-
ning borttagit »pricken». Tyvärr har genom tryckfel k på ett 
par ställen kommit att stå även i ordet skollärare. Det bör 
i detta sammanhang nämnas, att Landsmålsarkivets samlingar 
äro långt ifrån enhetliga beträffande de båda nämnda 1-ljuden. 
Oftast har man skrivit Z. 

Waltman utmärker rikligt sandhiföreteelser. Han säger 
visserligen i företalet till första samlingen, att sandhiföreteel-
ser inte utmärkts annat, än där han direkt iakttagit dem, men 
jag har dock det intrycket vid jämförelse med andra norr-
ländska dialekter, att W. alltför ofta utmärker sandhi, särskilt 

På s. 60 är y i stället för y i ordet ön tryckfel: 
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förändringen av dental till supradental på grund av före-
gående r. Några exempel ur W:s täxter meddelas här: 

nonA lag sa 'när han lägger sig', s. 64. 
rökt-Pr...g bott 'råkat för en björn', s. 114. 

sktar...g...cbam...p6spbsan 'syster, den där pojken', s. 62. 
tabearAci 'tillbaka då', s. 52. 
vå-t fk4r,.444 'vart inte flera då', s. 64. 

dgr..44 'där då', s. 114. 
farAa 'för det', s. 120. 
maybir...clam 'men hur dom', s. 116. 

rlskud-n481144,4a 'skulle han förtälja, det, s. 120. 
Waltman ägnade stor uppmärksamhet åt sats ak cent en, vil-

ket sammanhängde med hans strävan att så noga som möjligt 
återge varje sats, varje fras som helhet. I företalet till första 
samlingen talar han om sitt beteckningssätt. Han säger sig 
där utmärka den starkaste graden av satsakcent. På samma 
ställe omtalar han också sitt försök att återge rytmiska en-
heter genom att sätta bindestreck mellan flera ord, som höra 
samman på sådant sätt. Det torde vara osäkert, om han 
konsekvent kunnat genomföra denna beteckning i hela sam-
lingen. . 

Om man vid läsningen av den fonetiska täxten följer be-
teckningen av satsakcenten, kommer man snart in i målets 
karakteristiska norska akeentuering av advärb ock andra i 
-svenskan mindre betonade småord. Jag har intrycket, att det 
.är både musikalisk ock exspiratorisk framhävning av orden. 
Exempel på framhävning av da: 

då kålas6-a-dam lita då (s. 2). 
man då vd-d-a (s. 2). 

,(då i sista meningen framhäver inte något motsatsförhållande). 
Framhävningar av va 'var', va t 'vart' 
dån v€i so 
so våt-a-no-fal siiit dd (s. 20). 
Med sitt uppenbara intresse för satsakcent, stil ock rytm 

försökte han självfallet också få ett uttryck för meningarnas 
förhållande till varandra. Mängden av semikolon, på ställen 
där de flästa skulle satt punkt eller komma, återger talsprå-
kets perioder, vilka nära avhänga av varandra, utan att det 
är fråga om direkt över- ock underordning. Även att stycka 

II —35742. Waltman. 
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sönder själva meningen med kommatecken, på det sätt som 
våra kommateringsregler föreskriva, har tydligen bjudit honom 
emot. Waltman är mycket sparsam med kommatecken. För 
lättläslighetens skull har jag ibland satt in komma, dock 
huvudsakligen i den svenska parallelltäxten. 

Parallelltäxten är i första hand en transponering till svenska, 
icke en vanlig översättning. Detta kan vid läsningen vålla 
svårigheter, vilka icke kunna helt förklaras i noterna. Det 
gäller t. ex. det ofta förekommande, i regel pleonastiskt an-
vända norska advärbet nå, no, som måste transponeras till 
nu, vilket emellertid blir mycket tungt, använt på detta sätt. 
Ej sällan skulle det kunna översättas med ju. Jag vill ta 
några exempel: »Ock aldrig hade de nu haft någon friare 
häller, de där tre, ock kunde nu inte vänta sig häller, för-det 
de var nu stygga» (s. 3). 

Den dialekt i Frostvikens sn i nordligaste hörnet av Jämt-
land, som dessa språkprov så mångsidigt återge, kallas lid-
målet, därför att den egentligen hör till målet i Lierne präst-
gäll — eller Finnliene — på andra sidan norska gränsen. En 
del »libyggare» inflyttade till Frostviken vid mitten av 1700-
talet ock koloniserade de övre ock västra byarna, bl. a. Jorm, 
varifrån Waltmans uppteckningar till största delen härröra. 
Namnet Frostviken har socknen fått av en vik av sjön Kvarn-
bärgsvattnet, som sträcker sig från norska gränsen till Gäddede, 
se kartan. • 

Lidmålet talas alltså i socknens västra ock norra delar, vilka 
gränsa mot Norge, ock lidbornas förbindelser ha i stor ut-
sträckning gått västerut. I de följande historierna nämnas 
sagesmän från Jorm, Blåsjön, Storjola, Lebbikmon, Raukasjön, 
Tången (L. Blåsjön). Resorna till Norge gingo bl. a. över sjöar 
som Tunnsjön ock Limingen, jfr kartan. 

Det område, där lidmålet talas, utgöres alltså egentligen av 
utkantsbyar i Frostvikens sn. Det talas inte i Gäddede, där 
socknens huvudkyrka ligger. Kapell finnas i Viken, Ankarede 
ock Sjautnäset. Det mål, som vidtager efter vattudalen söderut, 
är huvudsakligen strömsmål, en jämtsk dialekt av rätt olik& 
karaktär. övergången är dock inte skarp, på grund av den 
folkblandning ock de förflyttningar, som ägt rum. Vid mitt 
besök i byarna sydöst om Gäddede, Fågelberget ock Håkafot, 
fann jag dels infödda »libyggare», som lagt bort det mesta ar 
lidmålet, dels i trakten infödda, som hade inslag av lidmål ock 
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vilka väl kände till lidmålets karakteristika. På övergångs-
området till lidmålet förekommer det också inslag av ånger-
manländskt mål; det gäller naturligtvis främst de östligaste 
lidmålsbyarna i socknen, Sjautnäset ock Jaugdaberg. Men även 
i själva kyrkbyn, Gäddede, har man iakttagit företeelser, som 
tillhöra ångermanländskan. Det har också sedan gammalt 
funnits en förbindelseled från västra Ångermanland över sjö-
arna Tåsjön, Flåsjön, Gärdsjön till Gäddede ock Norge. 

Namnkarta över Frostvikens socken med angränsande trakter av Norge. 
Efter »Sverige i 32 kartblad». 



Utgivningen av detta arbete har möjliggjorts genom tryck-
ningsbidrag från Norrlands nations jubileumsfond för under-
stöd till arbeten rörande Norrland samt från tidskriften Svenska 
landsmål. Denna tidskrifts utgivare, prof. J. A. Lundell, som 
tillika äger manuskriptet till, denna samling, se ovan s. 
har välvilligt lämnat tillstånd till utgivningen ock personligen 
på olika sätt livligt understött densamma. En del av det ar-
bete jag ägnat åt utgivningen har under senare år skett på 
min arbetstid vid Landsmålsarkivet. 

Vid försöken att samla biografiska notiser om K. H. Walt-
man ha åtskilliga personer vänligen bistått mig. Jag vill först 
nämna nyligen avlidne prof. Evald Liden i Göteborg, som 
personligen kände Waltman ock satte stort värde på honom 
ock som utlånat en del brev från Waltman. Prof. Liden 
hjälpte mig även i mina hittils tyvärr resultatlösa försök att 
uppspåra Waltmans efterlämnade samlingar. Jag beklagar, att 
jag inte fick tillfälle att framföra mitt tack för all denna hjälp 
ock att denna bok, för vilken prof. Liden mycket intresserade 
sig, inte hann komma för hans ögon. 

Upplysningar om Waltman ock brev från honom har jag 
även erhållit från proff. J. A. Lundell, Tore Torbiörnsson, 
Herman Geijer, från Svenska akademiens ordboksredaktion 
genom förmedling av prof. Ebbe Tuneld samt från kamrer 
E. J. Waltman i Lilla Edet, bror till K. H. Waltman. En hel 
del uppgifter, som jag ej kunnat inarbeta i denna inledning, 
förvaras i Landsmålsarkivet i Uppsala. 

God jälp med den mödosamma korrekturläsningen, särskilt 
av den fonetiska täxten, har givits mig av prof. Lundell ock 
jämtlänningarna fil. mag:a A. Gudmundsson ock B. Blomstrand. 
Vid renskrivningen av manuskriptet till inledningen ock ren-
ritningen av kartan har jag biträtts av Landsmålsarkivets 
expeditionspersonal. 

Till alla dessa personer riktar jag här ett tack. 
Almqvist & Wiksells boktryckeri vill jag slutligen tacka för 

visat tålamod vid det besvärliga ock över lång tid utdragna 
uppsättningen av manuskriptet. 

Uppsala i oktober 1939. 
D. 0. Zetterholm. 



Sagesmän 
till föreliggande samling Lidmål. 

Sida 
Anders Ön (Anders Jonssonl, f. 1850, d. 1921. Bror till 

Kungen i Jorm, se Jöns Jonsson). 
Vad björnen gör, innan han lägger sig i idet  64 2  
På väg till Lofoten  168 
Lappen som tog vargungarna  226 

Bengt Persson (f. 1869, d. 1937, kallas Bengt Jordahl). 
Prästen ock pänningpungen  26 

[Eldstruten]  54 
Fegdaljuset  60 
Bärguven bådar dödsfall  60 
Hur de nyfödda barnen tvättades  66 
Blåsvattnet  68 
Bot för skärvan  70 

Fredrik Rauksjön (eg. Fr. Andersson, f. 1839, d. 1913)  
Kråkan ock grodan  18 
Käringar ock ekorrar (346)  48 
Fredrik Rauksjön skrämmer vargen . .....  176 

Hans Bengtsson, Jorm (f. 1848). 
Bärguven ock tjuven  14 
Käringar ock ekorrar (347)  50 
När man dödar bålgetingen  64 
Hur fåren bevarades för vargen  72 
Bara skit till spelman  110 
Jon-Märet ock Gunborg-gudmor  112 
Gamle-Arne Brännan, en duktig skytt  114 

Komminister Hamberg, Gäddede, har haft vänligheten att taga reda på 
sagesmännens kyrkoboksnamn ock födelseår. Kand. T. BragU har även 
varit bejälplig vid försöken att identifiera sagesmännen. 

2  D. v. s. sida 64 och närmast följande. 



XXII WALTMAN, LIDMÄL 

Hans Bengtsson, Jorm (forts.). Sida 

Den döde järven  148 
Hade du blivit mågen min, så  150 
När Hans skar svansen av bocken  150 
Kattan satt uppi ugnen  186 

Hans Hansson Storjola (f. 1852, d. 1932). 
Hans Hansson ser något  54 
När kon var sjuk  74 
Lappar ock nybyggare (395)  98 
När lapparna skulle slakta märren 106 
Han var för blöt att sätta upp  108 
Hur Hans befriade hästen från ohyra  134 
När Hans slaktade hunden     134 
Ett hästbyte  136 
Det hoppades troll i ord  184 
Räven som fångades med tråg  188 
När Hans sköt räven från farstun  188 
På älgjakt  190 
Björnjakter  194 
Fiske med drag ock utter  226 
Två öringar på en ståndkrok  230 

Hans-Märet (d. 1918, hustru till Hans Bengtsson). 
Han som blev tagen av hundturken  16 
Om frimurarna  62 
När Gamle-Göran skulle sjunga för mat  118 
Per Mickelssons fäll  126 
[Käringen ock den ilskne tjuren]  130 
När dörren gick upp  132 

John Olssen Bratland. 
Vad hon fick i belöning  8 
Björnen ock haren  18 
När fan tog klockaren  30 

Jonas-Brita. 
De tre snåla systrarna  2 
Klockaren ock den snåle prästen  20 
Klockarkäringen som bar sig lite klent åt  32 
Mot vrickning . . . .. . ... . 70 
De som fick äta kattuggleägg  166 
Björnjakter (460-461) . . . . . . .. 206 



SAGESMÄN XXIII 

Jonas Larsson, skollärare (f. 1855). Sida 

Prästen ock den kloka gumman  28 
Lögvattnet  68 

Jöns Jonsson (f. 1845, d. 1925, kallades »Kungen i Jorm»)  
Björnen ock tösen i idet  38 
När trollkattlorten brändes  64 
Finnarna ock datjarna  110 
Björnjakter (464)   214 
[Idet i bärget] (465)  216 
[Björnen som rev säx kor] (469)  224 
På Lofotfisket  232 

Karin Luspen (eg. Karin Persson, f. Bengtsdotter, f. 1841, 
d. 1930). 
När Margreta såg tomten  58 
När småfäet skulle släppas ut  72 
När Abraham skrämde de dansande  154 
Renoxen som kom trillande •   156 
[450]  186 

Lars Olsson Blåsjön (trol. Olofsson, f. 1837, d. 1898). 
Lappar ock nybyggare (393-394)   96 
När Jon Tången tackade för smidet  118 
Jon Tången ock Mårten, Väktaren  118 
[442-443]  180 

Lars Olsson Jorm (trol. Olofsson, f. 1852, d. 1936). 
Humlan ock rovan  18 
En troll till käring  110 
Hur Lars blev bjuden på bröllop  172 
Älgen som blev tagen på sjön  190 

Ola-Brita. 
[Eldstrilen]     54 

[Ola Persson.]1  (Olof Persson, f. 1855, d. 1930.) 
Vår Härre, björnen ock hästarna  6 

1  Som på S. /uv f. i inledningen anmärkes, har Waltman utelämnat sages-
manbeteckningen på en mängd historier, vilka man på goda grunder kan 
hänföra till en sagesman, Olof Persson. Orsaken till att W. utelämnat be-
teckningen har möjligen varit att han ännu inte bestämt sig för vilket av 
de folkliga namnen på Olof Persson han skulle använda; denne kallas tyd-
ligen även 011e Lebbikmon, se följ. sagesman. 



%XIV WALTMAN, L1DMÅL 

[Ola Persson] (forts.). Sida 

Hur hackspetten blev  6 
Järpen skrämde Vår Härre  8 
Hobärgsgubben  8 
Drängen som tjänade hos bärgtrollet  12 
Drängen som körde om bärgtrollet  14 
Jätten som fick barrkotten i ögat  14 
Vargen som ledde väduren i bjällknäppningen . • 16 
Hon var inte så dum bara för det  34 

' Kungen ock dalkarlen. . .  36 
Dalpojken ock skolläraren  36 
Flickan, som, låg på sjöbottnen .   38 
Björnen ock flickan i idet  40 
Björnen som skulle gräva ned lappen  40 
Björnen som jagade lappen  42 
Bonden som brottades med björnen  42 
Karlarna som höll fast björnen vid granen 42 
Flickan som slog ijäl björnen  46 
Björnen ock flickan i granen  46 
Höken som bar gubben  46 
Flickan som hoppade i kapp med ekorren  48 
Han som grävde upp jordgodset  56 
Skogkäringen  58 
Tomten     58 
Pojken som sprang varg  62 
Han som fick ögonen botade   72 
Att skydda kräken för vargen . . ....... . 74 
Lappen som hade så duktig hund  88 
Lappen som stal torkklädet  90 
Lappen som åt förgiftat björnkött  90 
Lappen som stal ock bodde i ett jordhus  92 
Lappar ock nybyggare   94 
Han som förlorade två märrar  124 
Väduren som vart så ful  126 
Vilken hon tyckte om   180 
Enar bommar på tjäder ock räv . . . . .  190 
Björnen i Björnbärget  218 
Björnarna på ... .. . . ... . . . . .  220 
När Gammelhöddingen1  slog björnen  222 

011e Lebbik mon (= föregående). 
Bastu-Hans ock prästen  120 

Jfr Huddingsvattnet i Norge. 



SAGESMÄN XXV 

011e Lebbikmon (forts.). Sida 

När Jan-Hansson sköt ripor med laddstocken  122 
Han som saknade kniven  172 

Olof Rolandsson (f. 1850, d. 1927). 
Fjällfärder om vintern  160 
Björnjakter . . . . . . .  198 

Per Andersson Tången (f. 1831, d. 1910). 
Hur prästen fick lön  76 
Det gamla kapellet på .A.nkaredet  76 
När Per Andersson första gången var i kyrkan 78 
När Jakob-morbror slog fång med lappen  78 
När man fick skollärare i Frostviken  80 
Vilka som kunde skriva  82 
Två änklingar  82 
Ett bröllop för 30 år sedan  84 
Ur lapparnas liv. [Om flyttning.] [Om mjölkning.] 

[Om slaktning]  100-106 
Bastu-Hans ock prästen  120 
När Karin skrämde lappen ....... .   140 
När Karin kom hem  140 
Arne Olsson ock Bertil Moom  144 
När grannarna råkades  146 
När Per Andersson miste storörreden  226 

Per Bengtsson, Jorm (fader t. Bengt Jordahl ovan, 
1844, död), 
När hästarna skulle hämtas  156 

Per Ersson-Maja. 
Vad lommen säger  186 

Per Larsson Jorm (f. 185,d. 1931). 
Fadern ock sonen som blev ovänner  174 
Den stygga karlen i stackbotten  174 
När bockarna tvättades  176 
Björnjakter  212 

Per-Larsson-Anna (f. 1852). 
Möte med jordfolk  52 



Register till föreliggande samling. 
Sagor. Nummer Sida 

De tre snåla systrarna  312 2 
Vår Härre, björnen ock hästarna  313 6 
Hur hackspetten blev  314 6 
Järpen skrämde vår Härre  315 8 
Vad hon fick i belöning  316 8 
Hobärgsgubben  317 8 
Drängen som tjänade hos bärgtrollet  318 12 
Drängen som körde om bärgtrollet  319 14 
Jätten som fick barrkotten i ögat  320 14 
Bärguven ock tjuven  321 14 
Han som blev tagen av hundturken  322 16 
Vargen som ledde väduren i bjällknäppingen 323 16 
Björnen ock haren  324 18 
Humlan ock rovan  325 18 
Kråkan ock grodan  326 18 

Skämtsagor. 
Klockaren ock den snåle prästen  327 20 
Prästen ock pänningpungen     328 26 
Prästen ock den kloka gumman  329 28 
När fan tog klockaren  330 30 
Klockarkäringen som bar sig lite klent åt  331 33 
Hon var inte så dum bara för det  332 34 

Sägner. 
Kungen ock dalkarlen  333 36 
Dalpojken ock skolläraren  334 36 
Flickan som låg på sjöbottnen  335 38 
Björnen ock tösen i idet  336 38 
Björnen ock flickan i idet  337 40 
Björnen som skulle gräva ned lappen 338 40 
Björnen som jagade lappen  339 42 
Bonden som brottades med björnen  340 42 
Karlarna som höll fast björnen vid granen  341 42 
Flickan som slog ijäl björnen 342 46 
Björnen ock flickan i granen  343 46 
Höken som bar gubben  344 46 
Flickan som hoppade i kapp med ekorren  345 48 
Käringar ock ekorrar  346-47 48 



REGISTER TILL FÖRELIGGANDE SAMLING XXVII 

Nummer Sida 
OM jordfolk  348-49 50 
Möte med jordfolk  350-51 52 
Hans Hansson ser något  352 54 
[Eldstrilen]  353 54 
[Eldstruten]     354 54 
Han som grävde upp jordgodset  355 56 
Skogkäringen  356 58 
Tomten  357 58 
När Margreta såg tomten  358 58 
Fegdaljuset  359 60 
Bärguven bådar dödsfall  360 60 
Pojken som sprang varg  361 62 
Om frimurarna  362 62 
När trollkattlorten brändes  363 64 
När man dödar bålgetingen  364 64 
Vad björnen gör innan han lägger sig i idet . 365 64 

Skydd ock bot. 
Hur de nyfödda barnen tvättades  366-67 66 
Blåsvattnet  368 68 
Lögvattnet  369 68 
Bot för skärvan  370 70 
Mot vrickning  371 70 
Han som fick ögonen botade  372 72 
När barnet fördes till dopet  373 72 
När småfäet skulle släppas ut  374 72 
Hur fåren bevarades för vargen  375 72 
Att skydda kräken för vargen  376 74 
När kon var sjuk  377 74 

Bygdeförhållanden. 
Det gamla kapellet på Ankaredet  378 76 
Hur prästen fick lön 379 76 
När Per Andersson första gången var i kyrkan . 380 78 
När Jakob-morbror slog fång med lappen  381 78 
När man fick skollärare i Frostviken  382 80 
Vilka som kunde skriva  383 82 
Två änklingar  384-85 82 
Ett bröllop för 30 år sedan  386 84 

Om lappar. 
Lappen som hade så duktig hund  387-88 88 
Lappen som stal torkklädet  389 90 
Lappen som åt förgiftat björnkött   390 90 
Lappen som stal ock bodde i ett jordhus  391 92 



XXVIII WALTMAN, LIDMÄL 

Nummer Sida 

Lappar ock nybyggare  392-95 94 
Ur lapparnas liv. [Om flyttning]  396 100 

[Om mjölkning]  397 100 
[Om slaktning]  398 104 

När lapparna skalle slakta märren   399 106 
Han var för blöt att sätta upp  400 108 
En troll till käring  401 110 
Finnarna ock datjarna  402 110 
Bara skit till spelman  403 110 

Minnen om personer. 
Jon-Märet ock Gunnborg-gudmor  404 112 
Gamle-Arne Brännan, en duktig skytt  405 114 
När Jon Tången tackade för smidet  406 118 
Jon Tången ock Mårten Väktaren  407 118 
När Gamle-Göran skulle sjunga för mat  408 118 
Han ville sluta upp  409 120 
Bastu-Hans ock prästen  410 120 
När Jan Hansson sköt ripor med laddstocken 411 122 

Upptet,g ock äventyr. 
Han som förlorade två märrar  412-13 124 
Väduren som vart så ful  414 126 
Per Mickelssons fäll  415 126 
Käringen ock den ilskne tjuren  416 130 
När dörren gick upp  417 132 
Hur Hans befriade hästen från ohyra  418 134 
När Hans slaktade hunden  419 134 
Ett hästbyte  420 136 
När Karin skrämde lappen  421 140 
När Karin kom hem  422 140 
Arne Olsson ock Bertil Moom .. 423 144 
När grannarna råkades  424 146 
Den döde järven  425 148 
Hade du blivit mågen min, så . . . 426 150 
När Hans skar svansen av bocken  427 150 
När Abraham skrämde de dansande  428 151 
Renoxen som kom trillande  429 156 
När hästarna skulle hämtas  430 156 
Fjällfärder om vintern  431-32 158 
De som fick äta kattuggleägg  433 166 
På väg till Lofoten . . . . .. .  434 168 
Han som saknade kniven  435 172 
Hur Lars blev bjuden på bröllop  . 436 172 



REGISTER TILL FÖRELIGGANDE SAMLING XXIX 

Nummer Sida 

Fadern ock sonen, som blev ovänner  437 174 
Den stygge karlen i stackbottnen  438 174 
När bockarna tvättades  439 176 
Fredrik Rauksjön skrämmer vargen  440 176 

Lustigt taL 
Vilken hon tyckte om (m. fl) 441-45 180 

Varjehanda. 
Det hoppades troll i ord  446 184 
Jon-Märet träter med Bängt  447-50 184 
Kattan satt uppi ugnen  451 186 
Vad lommen säger  452 187 

Jakt, fångst ock fiske. 
Räven som fångades med tråg  453 188 
När Hans sköt räven från farstun  454 188 
Enar bommar på tjäder ock räv  455 190 
På älgjakt  456 190 
Älgen som blev tagen på sjön  457 192 
Björnjakter 

(av Hans Hansson Storjola)  458 194 
(av Olof Rolandsson)  459 198 
(av Jonas Brita)  460 206 
(av Jonas Brita)  461 208 
(av Per Larsson Jorm)     462 212 
(av Per Larsson Jorm)  463 212 
(av Jöns Jonsson)  464 214 

[Idet i bärget]  465 216 
[Björnen i Björnbärget]  466 218 
[Björnarna på Ön]  467 220 
[När Gammel-Höddingen slog björnen]  468 222 
[Björnen som rev säx kor]  469 224 
Lappen som tog vargungarna  470 226 
När Per Andersson miste storörreden  471 226 
Fiske med drag ock utter  472-74 228 
Två örredar på en ståndkrok  475 230 

På Lofotfisket  476 232 
[Jöns Jonssons nykomlingskalas]  477 234 
[Tvist om en rev]     478 236 
[Förberedelser, utrustning ock ordning]  479 238 
[Sysselsättning om kvällarna efter hemkomsten från sjön] 480 240 
[Kosten]  481 240 
[En val gör påhälsning]  . 482 242 



Register till första samlingen Lidmål, 
tryckt i Svenska Landsmål XIII: 1, 1894. 

Historien om älgskytte (med notskrift jfr 
Ordspråk  
Ordstäv  
Talesätt  
Jämförelser  
Formler  
Smårim  
Ramsor  
Svarsrim  
Tallekar  
Gåtor  

Nummer Sida 

1 7 
2— 53 10 

54— 60 14 
61-113 15 

114-123 19 
124-126 20 
127-140 21 
141-146 25 
147-163 29 
164-168 31 
169-244 32 

s. 85). 

Äventyr. 
Gubben ock käringen som bytte arbete  245 40 
[Motvalls käring]  246 42 
God dag — yxskaft  247 42 
Bonden ock doktorn  248 44 
Kvinnorna med båten  249 46 
Han som saknade kniven  250 46 
Den elake pojken  251 46 
Hur jämtländingen fick namn  252 48 
Räven ock björnen  253 48 
Räven ock björnen  254 50 
Han som stoppade fålen in i märren  255 50 
Han som fiskade så bra  256 52 
Om präster  257-60 52 

Legender. 
Vår Härre ock de båda käringarna  261 58 
Flickan som trampade på brödet  262 58 

Sägner. 
Hur Snåsenkyrkan blev byggd  263 62 
Berättelser om jordfolk  264 62 
Jordfolkets kreatur  265 64 
Jordfolkets ko  266 64 
Den rödklädda kvinnan 268 66 
Jordfolkets yxor  269 66 



REGISTER TILL FÖRSTA SAMLINGEN LIDMÅL XXXI 

Nummer Sida 
Husen under ladugården  270 66 
Flickan som blev gift till jordfolket  271 68 
Pojken som blev tagen av jordfolket  272 68 
När slipstenen gick på söndagen .. 273 68 
Om skogkäringen  274 70 
Om trollkatten  275 70 
Om trollkatten som brändes upp  276 74 
Pästen  277 74 
Han som såg fan  278 74 
Om lappar i björnhamn  279-80 76 
Björnen ock den havande käringen  281 78 

Lokala traditioner. 
Lappen som lotsade svenskarna fel  282 80 
Sägen om lappar som dödade nybyggare  283 80 
Björnen på sjön  284 82 
Om en stockholmshandlare  285 82 
Om åkersorkar  286 82 
På älgjakt  287 84 
Bröder som träta  288 86 
Om indrivning av utlagor  289 86 
Gätarpojkarna slogos  290 88 
Resa till Overhalden  291 88 
Den glygga pojken  292 90 
Gamle-Roland  293 90 
Tjuven som klädde ut sig till fan  294 90 
Den snåla prästen  295 92 
Hur den snåla prästen äter  296 94 
Prästen ock nattvardsvinet  297 96 
Lappen som offrade en oxe  298 98 
Den tokiga lappkvinnan  299 98 
En tokig lappkvinna slåss  300 100 

Seder ock tänkesätt. 
När man kommer in i en stuga  301 102 
Seder vid julen  302 102 
Lappkvinnan som hörde kyrkklockorna  303 108 
Lappbröllop i kapellet  304 108 
Resa till Overhalden (Roland undersöker om hästen är 

modstulen)  305 110 
Om mycket snö  306 118 
Att städja hästarna  307 118 
Gubben som trollade tillbaka  308 118 



XXXII WALTMAN, LIDMÅL 

Nummer Sida 

När hästarna ock korna var sjuka  309 120 
Mot tandvärk, bölder ock klena barn  310 122 

Jöns Andersson  311 124 
Svar till gåtorna  126 

Ortnamnsregister 
(till föreliggande samling). 

Ankaredet 76, 96, 126, 
158. 

Ankarvattnet .204, 222. 
Björkvattnet 144, 174, 

194. 
Björnbärget 218. 
Björnflyn 208. 
Blomhöjden 58, 162. 
Blåsjön 86, 94, 96, 118 

m. fl. 
Bottenmon 146. 
Bratland (Norge) 8, 18, 

32. 
Brattåsen 158. 
Brännan 114, 116. 
Brännmyrboden 56. 
Deiman 220. 
Deimaälven 196. 
Kdet (= Gäddedet) 72, 

120, 182. 
Fiskem (Norge) 146. 
Fågelsjön, Fogelsjön 84. 
Fogellokarna 84. 
Frostviken 76, 80, 192, 

232 m. fl. 
Frostvikbrännan 226. 
Gransjön 208. 
Gransjöfjället 208. 
Grytön (Norge) 232. 
Grönlidcn (Norge) 236. 
Gäddedet 76. 
Gubbhögen 38. 
Gussvattnet 118. 
Huddingsvattnet(Norge 

94. 
Håkafot 84, 154. 

Häggnäset 72, 154. 
Högen 180. 
Jaugdabärg162,164,208, 
Jaugden 164. 
Jorm 54, 64, 82, 176, 194. 
Jåmafjället (Norge) 226. 
Jönsteredet 192. 
Jönsternäset,Gamla192. 
Kampvallen 78. 
Karlströmmen 84. 
Klevbärget 56. 
Kleven 172. 
Klevmyren 174. 
Kvelin (Norge) 68. 
Kringelgöten 112. 
Lebbikmon 120. 
Lebbikvattnet 96, 172. 
Lejaren 198. 
Lejarälven 198. 
Liden 214. 
Lillsjauten 208. 
Lofoten (Norge) 168, 232, 

238, 240. 
Limingen (Norge) 124. 
Luspen 156. 
Lövsjölien (Norge) 120, 
Mittöfion, 220, 222. [224. 
Moerne (Norge) 144, 146. 
Moom (Norge) 145. 
Mosjoen (Norge) 170. 
Namsen (Norge) 146. 
Nordli (Norge) 224. 
Nylandvallen 112. 
Örvattnet (Norge) 172. 
Overhalden (Norge) 136, 

140, 144, 172. 

Rödbärget 202. 
Sjauten 52. 
Sjautnäset 70. 
Sjulsåsen 84, 204. 
Skogen (Norge) 64. 
Stallaina. (Norge) 138, 

172. 
Storblåsjön 86. 
Storbrännan 68. 
Storjola 54, 134, 176. 
Storliden 200, 202. 
Storsjauten 52, 208. 
Storänget 146. 
Storön 52. 
Ström 192. 
Svanselet (Ströms sn) 

52. 
Tjorvejock 153. 
Tomasvattnet (Norge) 

168. 
Tunnsjön (Norge) 118. 
Tången 118, 152, 176. 
Trångmon 52, 64. 
Trångmoflyn 58. 
Tåsjön 86. • 
Vardon 158. 
Vefsen (Norge) 46. 
Viken 78, 82, 152. 
Väktaren 118. 
Värjaren 158, 160, 198, 

200, 204. 
Värjarsjön 200. 
Västerön 220. 
Öjaren 120. 
Ön 60, 220. 
Östersund (stad) 182. 

1  Några av namnen ha avvikande stavning på kartan. 
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LIDMÅL 
FRÅN FROSTVIKEN I SVERIGE 

1 — 35742. Waltman. 



SAGOR. 

De tre snåla systrarna. 

312 da va tri såstg..,,sonLva so sn6ok o ,år; dam hå.2,t-U 1  
fara j'sg.,,,dt dan trian. fsrålra-daras da ha V821 

plyala2  fat o fsrmågan 6 ha-datv,virrt; man dån?, va-
no cl4. so  va dt dan so sn, at dam timtkno-tnt 
öto råtala4, o it timt-dam skåf-sa klrå råtela; so to-
dam-no-po 5  vi nökoltte,6  gåmak 6. notvla v4-no-
kon som spe-dam, bv., da kåt tå, at dam skval k1r6-
sa sölas — jo dam timt-tt våst Wa hål — da 
va-no svåtkirå sölas' — so svöro-dam, da va-no fara 
dam to-po va t gåm0., o 86 fara dam sigyl-no fsr- 
ålra-stn 6 — man da va yvåst far4j, at nor,cla va 
svåt,pkt-tt-a so 14, va t o åldrt ha- 
dam-no Up nokonkfriar hål, cit dan tran, o kvan-no-
tnt vånt-sa hålar, fara darv...va-no stge, o so va-dam-
no Omak, o so va-dam-no 1:,94ii faarv,va so snöar o 
grtft. man åm dig kv cit 6or — da va fddalsclån-daras 
— man om dam ha sömo Adalsclån, hal Aar,46, vci ma 
di, kan-tt voro göt såy man dam.fira po at,n dg. 
cM kålasåra-dam lita då: då 10ft-dam k4fa o v«br 
man då v4-tt-a fråy.,,sorKfib•-noko — dam kålasåra-no 
jtilr bara. 

y6o, so v4-a-fal dcig, dam skval-no fir-vb.,tan fidals-
dån. då ha-dam-no råg-1-tå, råtala då, o skvål-no 
yvåst ta öto. sö kom-dar in n figar o skval-no 
bå om no/co l4g10. so våt-dam-no sifit" dci, dam tffi' Åt 
oot-om: 

1  Bodde. 2  Hyggligt, ordentligt. 3  Nändes. 4  Ordent- 
8  Smutsigt. 9 Fula. lo D. v. s. något. 11  Arga. 



SAGOR. 

De tre snåla systrarna. 

Det var tre systrar som var så snåla ock giriga; de höll till" 312 
för sig själva, de där tre. Föräldrarna deras de hade varit 
skickligt' folk, ock förmögna ock hade de varit; men de var 
nu döda. Så var de där så snåla, att de tinade' nu inte äta 
rätteligen', ock inte timde de skaffa sig kläder rätteligen; 
så tog de nu på' var något-litet' gamla ock. När det var 
någon, som sporde dem, vad det kom till, att de skulle kläda 
sig således — se de timde inte vaska kläderna häller — det 
var nu svartkläder således' — så svarade de, det var nu för-
det de tog på vart gamla, ock så för-det de sörjde nu för-
äldrarna sina ock — men det var just för det, att när det var 
svart, synte inte det så väl, när det vart skitet'. Ock aldrig 
hade de nu haft någon friare häller, de där tre, ock kunde nu 
inte vänta sig häller, för-det de var nu stygga', ock så var de 
nu gamla, ock så var de nu kända för de var så snåla ock 
giriga. Men en dag vart år — det var födelsedagen-deras — 
men om de hade samma födelsedagen, eller hur det var med 
det, kan inte vara gott säga; men de firade på en dag. 
Då kalaserade de lite då: då köpte de kaffet, ock vetebrödet; 
men då var inte det flera, som fick något — de kalaserade nu 
själva bara. 

Jo, så var det fuller en dag, de skulle nu fira den där födelse-
dagen. Då hade de nu rett till rätteligen då, ock skulle nu 
just till äta. Så kom där in en tiggare ock skulle nu 

10.  Så vart de nu sintall då, de tyckte åt be om något slag 
honom: 

ligt, riktigt. 5  Började de. 6  Rätt. 7  Sådana där svarta kläder. 
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påk-da t, rna hi-fit-noko o — fada dam 
jgfit-sa kåsta-noko 81A böka, so int han skval 

jöo, b'a dam ha d&.. man s6 vd-n-fal-it rM•ti 
snår...ta 09-Ut, han sto-no . . a so Myt-dam-fal, 
dam skval i,-om no/co jlåg l, so dammat fri-om. a 
inåran, e-gåmkasta, ho mt 2  ot i Mna; 0 so g. 
hö IX då, tö no/co kålpdr 5  o no/co ågskciti förkkj; 
sö ha a sikt: 

höl-no fråm ht, so ska-du föo-noko. 
0, Agan, ham3b1y-sa-no o halt fråin kåk; so 

fit-an-no di dian skrapa. man d4 — kom in, 
so-  kiA-an-no po Mom — man då baldvd-22,-int dån 
låye,r44, da vat.,e ånan an då. so stas-an p o 
tet: 

-- 0 di kana d-a ifit ot4  mag, man da ot dök 5 ; 
dok fsrtlk-it o voro fa/j, o nb ska-dok it vbro da 
Utval- hål — o so fs,svån-ti, rna di 

man di dian tran darKmat brO; dam söog po b•a-
rån o sOg, da darv,ma fsrvånla taff)vggka. 

0 so 04-a-no sölas i stvåfi5  då; dam .1(iip-no-int 
t'At, man cl -am 6ot-da-fal bp da dam hå in po bi, so 
dam lid-no. då va-ro gran brgc7; dam sdog åldrb 
no/co sp6r åt-dam; nor...laiv.,f6r-derAåm, so sög-dam-it 
M-dam-noko. ?,a so tåiit-dam, dam skval Gli,t o jkåt, 
mt-fal, dam ha göt-tei7  po no/co vis. nor-lam kom 
in-dar...4(i, so fkålyg-a bp ag-köTp o i krb‘ok o 1jiÄr 8  
fro sånan, o lt so far gåt. so våt-dam-no brO, 
våst-lt, b•a, dam skval mn di clibia hå-se. man 
nor it dam sb_osg no/co farb• dci, so tet-no gåmhst båt, 
sonk.va-dar, at da gbt" vro a m-  åran o a lftict 
o a ålsa, sorv,va fsrvånla ta fhiggair. so gbt-dam-no 
ta jo-i ba — sög-no, da ha göt po tök ma dåm 
då; o di cli,arv,.. fUng?Pan vcit-no so st", o ål våg, 
dam ha b•snit fråmpo" ma i jpist, dara dam ha 

1  D. v. s. något. 2  Gjorde miner 1. tecken. 
8  Skata. Förhöll sig. 10 Måste. 

3  Några 
11  Arga: 
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— Packa dig ut, vi har inte något att ge dig! — för-det 
de hade skyndat sig kastat något över bordet, så inte han 
skulle se, vad de hade där. Men så var han fuller inte riktigt 
snar till gå ut, han stod nu... Ja så tänkte de fuller, de 
skulle ge honom något slag', så de vart fria honom. Hon 
Maren, den gamlaste, hon minte 2  åt hänne Lena; ja så gick 
hon ut då, tog någon kallpäras  ock några äggskal uti för-
klädet; så hade hon sagt: 

— Håll nu fram hatten, så skall du få något. 
Jaa, tiggaren han bockade sig nu ock höll fram hatten; så 

fick han nu det där skrapet. Men då — när han kom in, så 
gick han nu på kryckorna — men då behövde han inte dem 
längre då, det vart en annan en då. Så steg han opp ock 
tyckte: 

— Ja det här det är inte åt' mig, men det är åt dock 5; dock 
förtjänar inte att vara folk, ock nu skall dock inte vara det 
längre häller. Ock så försvann han med- det beskedet. 

Men de där tre de vart brydda; de såg på varandra ock 
såg, det de var förvandlade till fåglar. 

Ja så gick det nu således en stund6  då; de slapp nu inte 
ut, men de åt då fuller opp det de hade inne på bordet, så 
de levde nu. Då vart nu grannarna brydda; de såg aldrig 
något spår efter dem; när de for där de, så såg de inte till 
dem något. Ja så tänkte de, de skulle dit ock se åt, 
mente fuller, de hade gått till' på något vis. När de kom 
in där då, så flög det opp en korp ock en kråka ock en skjur 
från sängen, ock lät så för galet. Så vart de nu brydda, 
visste inte, vad de skulla mena, det där hade. sie. Men 
när inte de såg något folk då, så tyckte nu gamlaste bonden, 
som var där, att det gott" vara hon Maren ock hon Lena 
ock hon Elsa, som var förvandlade till fågel. Så gott de nu 
till se över boet — såg nu, det hade gått på tok med 
dem då; ock de där fåglarna vart nu så sintan, ock allra 
värst, de hade kommit frampå" med en kista, där de hade 

kalla potatisar. 
12 Fram. 

4  För. 5  Er. 6  Tid. 7  Dött, omkommit. 
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ploonan Ont; dci ha-dam tåg dam skval-sta håk-
låt ivg gan po dan som bår...D'istal. man då ha-dam syrt2 
pö-dam, so va-dam-no råd då, dam Jkåvgg-no te. vii 3.s2. 

åno 9 cicig e.-no di fDiggkan so Gint' om -alt 
de., som a birkiet o )-so dara da no/co öret, 
dar,trifs-dam-no 6 göt. 

Onas-brita. 

Vår Härre, björnen ock hästarna. 

313 dam...va som låg', byån o hitan. so nor vor håra 
bay6k — han skval höo 6,,2,n to c12 cl2Anom ta böro-sa 8V9 

åkva, Jo da va byån so snår hån asta tet-2m6t o böro 
vor hår 8M *va. o då fib.-an dån lanhta, at,an 
skval tslåp årbå o yöro-noko o hoo so g6 kganh4t ta 

voro frå. man d‘i, håstb•rasa dr 2n2«, då f2b•-no 
åna N 5, sb da fa ,slå:p ma 4.,n ghvge då. 

Hur hackspetten blev. 

314 da ra 2,  pany sorv,..va sta böko, o sö ha-dar 
tim2 e...kår»..cittåt-n o viha föt-sa, lUkåleo tö-n. 

då ha-m-fal f6 hte. grå, o nor han tö-ta 
bio d dffina, so ft4 hån li,b• stOr kök() som 

h6. so vat-a bmasnåygd 5  t c12 d2å222, 126; so va-a 
sta o spånt746-om to kbkon o rv-t6-om, so ho 

vstt mihar ; man nor hån böko, so fik-
an-a lib• stör nån. 0`t so yö?..-a po sömo 
ho tö-tö-om hö, trach rgusa 6 — då tök-a-tö-om 
ålt 214, o p då brfficl-n-sa-lt må,kr 6m-a då, 
han tok o såt-a po spåta, o hyat-a op mån,' 

s44t-n då, at,o skval fo »åta bölt o måTA ål 
6.2 Mvati» .9  o dci sår,,s-a, da ska voro kåksplatn då. 

Mskr. : —. 2  Sin kos. 3  Fikna. 4  I sällskap. 5  Andra 
8  Skorstenen. Enligt pe-å,sa-mc4a (Pär-Ersson-Maja) sade 
voro dåt Uvabr4, hackspett skall du heta, bark ock mask skall 
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pänningarna gömda; då hade de tänkt, de skulle stad hacka 
ut ögonen på den som bar kistan. Men då hade de skjutit 
på dem, så vart de nu rädda då, de flög nu till vägs'. 

Ock ännu i dag är nu de fåglarna så ant8  om allt det, 
som är blankt ock skiner på; ock så där det är något orent, 
där trivs de nu ock gott. 

Jonas-Brita. 

Vår Härre, björnen och hästarna. 

De var som i lag', björnen ock hästarna. Så när Vår Härre 313 
begärde — han skulle ha en utav de där till bära sig 
över älven, se då var björnen så snar han åstad ta emot ock 
bära Vår Härre över älven. Ock då fick han den lägenheten, 
att han skulle slippa arbeta ock göra något ock ha så god 
lägenhet till att vara i fred. Men då, hästkräket där emot, 
det fick nu annan tid5, så det får släpa med en gång det. 

Hur hackspetten blev. 

Det var en käring som var stad bakade, ock så hade där 314 
kommit en karl ditåt hänne ock ville fått sig en lillkaka utav 
hänne. Ock då hade han väl fått ett litet grand, ock när han 
tog till ock bakade det där, så fick han lika stor kaka som 
hon. Så vart hon °missnöje uti det där, hon; så var hon 
stad ock spände 7  utav honom utav kakan ock rev utav honom, 
så hon skulle ha vordit mindre; men när han bakade, så fick 
han hänne lika stor igän. Ja så gjorde hon på samma vis, 
hon tog utav honom hon, tredje resan ock — då tog hon utav 
honom alltihop, ock se då brydde han sig inte mer om det då, 
han tog ock satte hänne på spettet ock höll hänne uppi mu-
ren5  ock säger åt hänne då, att hon skulle få »äta bark ock mask 
all sin levetid» .9  Ock då säges det, det skall vara hackspetten det. 

förhållanden; jfr Aasen, Norsk Ordbog, under Tid, 5. 6  Missnöjd. 7  Ryckte. 
Vår Härre så: Ht/pinat ska-du hd 14, bölt,,o mir A ska-du öto, da ska 
du äta, det skall vara ditt levebröd'. 



WALTMAN, LIDMÅL 

Järpen skrämde Vår Härre. 

315 i hi-no hhvgd-då, at da va hån, som sb.råmt vor håra,. 
o hank,va $o stör o lårpan, at vor håra 1ö- 

t6-em o lec-p6 ål ånar ÅHÅ, mår3,4a so vg•-tsem di 
mår. jo da diaiira-so tö-em, nor-an rå!st-tå, o 
fkg, so vor håra ha s3usitt-mg 1. dårto tågt-g„-åt 
då, vor håra, at-an skval t-t-om, so d han skval 
tår 2,46. so Rtg, han å, so tår-a vt-to  hem, 
nor-g, o fkgg. 

Vad hon fick i belöning. 

316 so ha vor håra tirmt ot g, gåt — hal strå1j3, o 
Ini-n, han skval vis-sa v61).,n ; o hån log o pågl 
ma fåta. 36 kem-an ot i v4kt,s4; so bci-n, 
skval vis-sa vå4n, o h6 ph•-ne o tå bånigan5  
håna, so ho o bo°. so spe4.-n, kamråk sov- 
vet-md, vor håra, jva d tåv,a,sa skval f69, fa-da ho va 
so snil, ho va7  må-dam. $o svår° vor håra, ho 
skval föe d gtg, som log o på?git ma fdta. sö svöro 
kamråk: 

da bh-da far k1tt det-g,, då,. 
sö svår° vor håra nån: 

nor åln a brsi, so gåe,r-a gin, em y, anan a lita 
yo &Asa brettlån. 

Hobärgsgubben. 

317 fin-dok 8  hvgt&Wr em h6banann 
la då hi- hhvgd, i b gråkn em5  hån, —da lusgkas 

röka rna hånen?, haw-va vil4tt2. . . . — a da vt-no 

i  Ryckt till (av förskräckelse). 2  Dåna, väsnas. 3  Pojke. 
6  Stickade. 7  D. v. s. gick. 8  Ni. 9  Har reda på [honom. 
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Järpen skrämde Vår Härre. 

Jag har nu hört det, att det var han, som skrämde Vår Härre. 315 
Se han var så stor att börja med, järpen, att Vår Härre tog 
utav honom ock lade på alla andra kräk, människan så väl som 
de mera. Se det dundrade så utav honom, när han reste till 
ock flög, så Vår Härre hade skvättit med'. Därutav tänkte han 
ut det, Vår Härre, att han skulle ta utav honom, så inte han 
skulle tura' så. Så liten han är, så turar det allra värst utav 
honom, när han reser till ock flyger. 

Vad hon fick i belöning. 

Så hade Vår Härre kommit åt en gut — eller strek5, ock 316 
bad honom, han skulle visa sig vägen; ock han låg ock pekte 
med foten. Så kom han åt en veka4; så bad han, hon 
skulle visa sig vägen, ock hon gick nu ock tog bindingen5  i 
handen, så hon gick ock band'. Så sporde han, kamraten som 
var med Vår Härre, vad den tösen skulle få, för-det hon var 
så snäll, hon var' med dem. Så. svarade Vår Härre, hon 
skulle få den guten, som låg ock pekte med foten. Så svarade 
kamraten: 

Det blir då för klent åt hänne, det. 
Så svarade Vår Härre igän: • 

När en är bra, så går det an, om den andre är lite lat. 
John Olssen Bratland. 

Hobärgsgubben. 

Har dock' hört tal om Hobärgsgubben? 317 
Ja, det har jag hört, jag har gren om5  honom, det hördes 

roligt med honom, han var vidlyftig ... — ja det var nu ett 

4  Flicka. Ordet brukas endast på den norska sidan. 5  Stickstrumpan. 
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som-bargtrål, man i kan-it Istålf-noko to d1, da bh-
no his o 

dam s4, da va-n törpai,,-,sem-va iilb"hdffin, ?4m6L3  
dara-n dé vå. so fiA-am-bån, i dan törpan — 
»ånga at törpara-dkan. so  hå-n n dr.4,12. haiv-va so 
fval o 3 ri, höbasgvizban — dan. törpan våst-no 
då; so 'fflb.a-n drånz,,an-sin ditåt-em o skval bå-n ta 
båts4ls, o fa da haiv-vii,,a voro 36 4.dam — dam., 
våt, hag-gå fcidargOva. o då nor-dråfqan kem dit 

b€-n ta båPls, so ha-n-no V811 lita vit4g1cot4  
iv i di, em han skval kömo hal t. so ha-n 
sp4d åt, em da skval voro måp- få4a,rf6e. la so ha-
ne dråfilan töko-öm dci, da va-no påtar o mMll; o da 
iaiitras-n-pö, em int da skal voro noko Aviftlatsfidar 
6. la-so ha-n såkt: 04rva 6; ,Itti-va va Avkif6kb. 
ta lådan 

so hå-n Akt då, at-aiv-våst-int, em-ag-kvag-könto: 
han tyAt da va so Udajcimt, at-an måKas kanta o 
åh bob 1-69, o hur-da Ob•-td». han-a 
ålar vare må o virb Nedi i i sön kålås. man då 
so ha-n sped åt, em da skval-fal-it vro nokon 
»spamån». sö ha dråkan svöro; 

a trbm,slågara,n. 
dd vat-n, brgcl, han sa nåk, far-clf, hag-kvan 

kömo-dal,-..clå, Ala han-a, våm po bri8p ag-ghvgg, 
nor-aiv-fOr-tabåhur.  hå,kni då, so-cc tremacigan5  göt 

so håt,-jo fan, han nöd Astvadhn,, ha-n tsif 
da "d,k, n l9.91-bna pö-em. so han t6,9 kömo- 
clairs,lci. man vål.r4o pb;a-n fådatsgc).9,van ma 
dråfqa. han-a låt-ti fvål skjva?,-  ma shlpånly 
gikag o sped-da dråkan, em-an-a Påt »m&st 
an data vci». 

ye dan som Uclaliga,n ml våra, svoro dr,dikan. 
,ka-so ha-n it-t' s1c(jva-4å o sped åt, em-an-a 

'påt »måra Amt, an data vå». 

1  Här ock där. 2  Bredvid. 3  Förstärkande uttryck. 
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sådant bärgtroll, men jag kan inte förtälja något utav det, det 
blir nu hist ock här' det. 

De sa, det var en torpare, som var i närheten åtmed 2  där 
den där var. Så fick han barn, den där torparen — ja käringen 
åt torparen där. Så hade han en dräng. Han var så full 
ock s rik, Hobärgsgubben — den där torparen visste nu det; 
så skickade han drängen sin ditåt honom ock skulle be honom 
till barnsöls, ock för det han ville vara så hedersam — de 
visste, han gav faddergåvan. Ock då när drängen kom dit ock 
bad honom till barnsöls, så hade han nu varit lite vid-
tankot4  över det, om han skulle komma eller inte. Så hade 
han sport efter, om det skulle vara mer fadderfolk. Ja så hade 
nu drängen talat om då, det var nu Petter ock Mickel; ock då 
undrades han på, om inte det skulle vara någon kvinnfolks-
fadder ock. Ja så 'hade han sagt: Gertrud ock; Gertrud var 
kvinnfolk till fadder. 

Så hade han sagt då, att han visste inte, om han kunde komma; 
han tyckte det var så hedersamt, att han mentes komma ock 
sitta borti en vrå ock »se på, hur det gick till». Han hade 
aldrig varit med ock vordit bjuden i ett sådant kalas. Men då 
så hade han sport efter, om — det skulle väl inte vara någon 
spelman? Så hade drängen svarat: 

— Ja trumslagaren. 
Då vart han brydd, han sa nej för det, han kunde slätt inte 

komma där då, för-det han hade varit på bröllop en gång, 
ock när han for tillbaka hem då, så hade trumslagarens gått 
så hårt, så förrn han nådde farstudörren, hade han slagit 
av det ena lårbenet på honom. Så han tordes inte komma 
där då. Men lika väl så skickade han faddersgåvorna med 
drängen. Han hade låtit i en full skovel med silverpänning en 
gång ock sport då drängen, om han hade sett »mera givet, än 
detta var». 

— Jo den som hederligen vill vara, svarade drängen. 
Ja så hade han låtit uti en skovel till ock sport efter, om 

han hade sett »mera givet, än detta var». 

4  Fundersam. 5  Åskan. 
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a, svoro dråkan, dan sem hhlaligan vii vöro, 
so ha dam ,å,t sö mylpy. 

,a-so ha-n lah ti-a tråch gökan 6 o Ahm-ma, o so 
ha-n st: 

ha-du ånva såt yara fint, an clåta å? 
så ha dråkan Akt: 

na ag örkar intat måra bra. 
han-a fot nåvag dGi; så ha-n rtimt smv„v4g, dam, 

va-da åqgid-då.' 

Drängen som tjänade hos bärgtrollet. 

318 da va-fal &dåd, han som bygd /Asa, vi'-i, d-a 
no so såmpal i 002  — a da lår-ge-4-noko, nor-da 
ska vöro po gOtvis. dam set, da va-fal i bårgtröl — 
han hå-n dråv; so skval-dam ta vb'kek_s o hirvag dn, 

nor-dam-a hhvagd, so skval-dam bön), o d vg?,,a-no 
dråk,an, höspon skval ta störån, o da yöly,n, so skval-
no dråk,an ta to'pan hån. nor-da bår i v4,g då, so 
la dråkan 9i4 hån, o sat-sa på töpan. so dr-no 
höspon t dip. ,t,a da va-no-it må,g-då då. 

.i ms-no-t, em da vGi noko måy yvågalt 8  — 
parn-po då ne, da va-fal be,yy3tt 4, då, at dam-a stöt 

triska, o d4 ha-no höspon-dar 1:871 so stårA: nor 
hån so Pråvag-ne hålrmbåna i våra,, o då s4-n 
at dra, haw-va so ki(4,n hå,n ta ts169, dam lö9g 
mik' bana at hånonz. man so M7'0 dråftlan, da havv-
va stårkar hån: han a4, so dam l6,9g i m4k 5 ; han 
som ts16, so dam-fkilvag i våra, havv-va vd,zkar hån, 
tky-n. o då trfail-n pö. man nor-dam-a trhska, so 
skval-dam ta dskbles, man jo då hi-du-no sAriva-ep. 

da v€-no-it mr, i våt om di dffina. 

1  De skiljdes åt då. 2  Historia. 3  Narrstreck, jfr Aasen, 
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Ja, svarade drängen, den som hederligen vill vara, så hade 
de gett så mycket. 

Ja så hade han låtit uti hanne tredje gången ock ock kommit 
med, ock så hade han sagt: 

Har du ännu sett mera givet, än detta är? 
Så hade drängen sagt: 
— Nej jag orkar intet mera bära. 
Han hade fått nog då; så hade han rest sin väg, de vart 

då åtskilda då.' 

Drängen som tjänade hos bärgtrollet. 

Det vart fuller omtäljt, han som byggde kyrkan, vet jag, det 318 
är nu så simpel en gåta' — ja det gör nu inte något, när det 
skall vara på gåtvis. De sade, det var fuller ett bärgtroll — 
han hade en dräng; så skulle de till vedskogs ock hugga veden, 
ock när de hade huggit, så skulle de bära, ock då ville nu 
drängen, husbonden skulle ta storändan, ock det gjorde han, 
så skulle nu drängen ta toppen han. När det bar i väg då, 
så lade drängen ned han, ock satte sig på toppen. Så drog 
nu husbonden allt ihop. Ja det var nu inte mer det då. 

. .. Jag mins nu inte, om det var något mer juggels  — jag 
kommer på det nu, det var fuller begynn en'', det, att de hade stått 
ock tröskat, ock då hade nu husbonden där varit så stark: 
när han slog, så flög nu halmbanden i vädret, ock då säger 
han åt drängen, han var så klen han till slå, de låg i 
mak' banden åt honom. Men så svarade drängen, det han 
var starkare han: han slog, så de låg i mak5; han som slog, 
så de flög i vädret, han var vekare han, tyckte han. Ock det 
trodde han på. Men när de hade tröskat, så skulle de till 
vedskogs, men se det har du nu skrivit opp. 

Ja, det var nu inte mer, jag vet om det där. 

j ugla. 4  Början. 5  Stilla. 
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Drängen som körde om bärgtrollet. 

319 dam ha våm om bry — da va t bargtra Ptit, som 
våtn 0A-enz, o d vd kam-bargtr6la risan t dt 
kånt, hatv,vgta-tt, han sktal.,Isiår4r, hatv,vat bråd. 
so  ha-n byt rot st&tn t növon, bårgtr6la-kan, o gvica 
svitfi o skval sgn-em, b.va steiTA hatv,vå. Itnar mör-
gon so skral-t :no fOr,-(17-6Man; da va då han,a tirka 
öskt, so stialt-n, stgsa nt Urna' hån — halv, 
vist-no, tr6la-kan kom t o va råsan, so skval-n,-
no m54-öm  ma di då. norag...kem åt o skval 
sb•rm-an, so ha hån hl% öp östbitan-kan, hån, 
o gud sticii. so ha-n Akt då 69t-em, han skval 
fo P6Q,3.va  stårrb• harv.,vå: hag,gtitil b.vitst4n2, man 
då va-at bårgtr6la tå'. so va-a, so,ag,gå-sa ma di 
då, han ty-tt yöro noko måtr o stim-an, hatult4 
h69 våtn o 194r-lå. 

Jätten som fick barrkotten i ögat. 

320 ham.ftA-no-fal h -.42:461,, han serultb• ber,dp4b.a4  tnt 
iTg? da va-fal 6 t bårgtra — dam kål-a-no 
råttan'. so va-dar åtn — a so h-n åt,n ta tt/c-t-a, 
bårjp"tka-kan. so såx bårgtr61a, nornajåt båt:-
jOka 

— o ivagråna vtika-20 vår° so sti4, faran da /tas. 

Bärguven ock tjuven. 

321 da va e,,kcir,jema stab t Ohl:c ; o so nar.A 
skval gå-hm ma tt kan . . . — a da va t ökshå, 
han„a ståkt, ökshik vå-a — nor han skval gåes-h4m 

Fickan. 2  Kvarts. 3  Kunde inte. 
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Drängen som körde om bärgtrollet. 

De hade vägen om ett bärg — det var ett bärgtroll ini, som 319 
vägen gick om, ock då vart det där bärgtrollet rasande uti det 
där, han ville inte, han skulle köra där, han vart oroad. Så 
hade han tagit en sten uti näven, bärgtrollet där, ock gnott 
sönder ock skulle syna honom, vad stark han var. Andra 
morgonen så skulle han nu köra, drängen; det var då han hade 
torkat osten, så stoppade han styckena nedi lumman i han — 
han visste nu, trollet där kom ut ock var rasande, så skulle 
han nu möta honom med det då. När han kom ut ock skulle 
skrämma honom, så hade han tagit upp ostbitarna där, han, 
ock gnott sönder. Så hade han sagt då åt honom, han skulle 
få se, vad stark han var: han gnodde vitsten', men det var 
inte bärgtrollet till3. Så vart det, så han gav sig med det då, 
han tordes inte göra något mer ock skrämma honom, han fick 
ha vägen ock köra då. 

Jätten som fick barrkotten i ögat. 

Han fick nu väl höra det, han som fick barrtjukan4  ini ögat? 320 
Det var väl ock ett bärgtroll — de kallar det nu jutturn". 
Så var där en — ja så hade han en till ta ut hänne, 
barrtjukan där. Så säger bärgtrollet, när han hade sett barr-
tjukan: 

— Å öggrandet vill inte' vara så stort, förrän det kändes. 

Bärguven ock tjuven. 

Det var en karl som hade stulit en kohud; ock så när han 321 
skulle gå hem med den där ... — ja det var en oxhud, han 
hade stulit, en oxhud var det — när han skulle gå hem med 

4  Barrkotten. 5  Jätten. 6  Tycktes inie. 
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Ina-n dan blphån, so Nt bårgstyt i: »Olv, b'åhå I» 
so Va4„,e-tag,ka:m, r4d, ketsta-so håa o språe: »du 
10, du lfig, pina då, blesh4 

hans bånsa yörm. 

Han som blev tagen av hundturken. 

322 han ha t k(tr, hiafttvitrAan, e..p5gle o skval y4-n; 
då vt-no-xnt hån tö. o hanklib•-no lövo göt: 

dam b<iir-rio ti2-$: &it, da hakvan åplay s; daxv,, 
vax„a, han skval sågar s  6, Aa harK,vilk,a -1169; o da 
skval voro vin o flråsÄ, o då ms-t- x sea«, om da 
va hönxyskåk o k4fa — han ha bayet,olå. o då 
ha-n-no virx-dardåy; sö ha-n sbirx tx x fiya,r,,,,so 
han skval "jo 69,t, Mäld x Vrå da vå. då ha-n-no 
freta, at darv..,va tåyt o tax haf ,,sa4; so ha-n 
stOr-2-sa tt — han,a opo 1,p,,,b6t ö  hal löft; 
s6 ha-dar vål xj, stör...g lin691yar, s6 ha-n spretia 
lyhniy li9240461, 8M våxy-sHvikkxra ginge, o yot 
kre)kan o lbylsan,6  — o hfaiitvierAan han,ct vb-a- 
bp-an, han ltx nåsxi-x som hvitit. då ,slp-an  fafia, 
far  4a haw,..fily-xt åt no f41( 7 ,,cQr — hakånx fay, 
lånt, halv,v4n8 xt 4-an. 

håns-mårat. 

Vargen som ledde väduren i bjällknäppingen. 

323 2,  mifis-no-xt clx dxåna,, man da va-m..vårg, som.,a 
tijp xy-v.4,-,som het Nåla pö. man so lltx67--a,n, 
våran-dar, o ha bah ti Nålv4pxyan9, so,an låg? 

dara han a ?Jean. o nor,ag...kom dit, dara, 
ågan vå, so ha-dam sm 4t o. ti-ta o steasan  

skval ho9 ihå?i• v67,-dan.  man so jl4V-no  hö ()gan 

1  Bärguven. 2  Till. 3  Säja till. 4  Honom. 3  Vind. 
vari bjällran är fästad. 
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den där oxhuden, så lät bärgstötenl: »Kohu, kohu!» Så vart 
den där kar» rädd, kastade' så huden ock sprang: »Du ljuger, 
du ljuger, pina det, oxhud är det.» 

Hans Bengtsson Jorm. 

Han som blev tagen av hundturken. 

Han hade tagit en karl, hundturken, en gång ock skulle göda 322 
honom; ock det visste nu inte han utav. Ock han fick nu 
leva gott: de bar nu uti' honom allt, det han kunde upptänka; 
de ville, han skulle säja för' ock, vad han ville ha; ock det 
skulle vara vin ock fläsk, ock då minns inte jag säkert, om det 
var honungskaka ock kaffe -- han hade begärt det. Ock då 
hade han nu varit där länge; så hade han skurit uti ett finger, 
så han skulle se åt, tjockt ett blod det var. Då hade 
han nu fruktat, att de var tänkta att ta ijäl sie; så hade han 
stulit sig ut — han hade haft honom oppå en botten' eller 
loft; så hade där varit en stor en linåker, så hade han 
språngat igenom linåkern, över vägen sin flera gånger, ock 
gjort krokarna ock lyckorna' — se hundturken han hade 
vädrat opp honom, han har näsan som en hund. Då slapp 
han undan, för det han fick inte ut något färde' där — han 
kom för långt, han vann' inte opp honom. 

Hans-Märet. 

Vargen som ledde väduren i bjällknäppingen. 

Jag minns nu inte det där, men det var en varg, som hade 323 
tagit en vädur, som hade bjällan på. Men så ledde han honom, 
vargen där, ock hade bitit uti bjällknäppingen', så han ledde 
väduren dit, där han hade ungarna. Ock när han kom dit, där 
ungarna var, så hade de kommit ut ock tagit till ock stussatn 
ock skulle ha ijäl väduren där. Men så slapp nu hon ungarna 

6  Öglor. 7  Spår. 8  Hann. Vidjeband, som knäppes om halsen ock 
1°  Bråkade, fjäskade. 

2— 35742. Wcatman. 
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— o da va-no ,?,tavil , sorv-vett-far; so hån ha-no 
spraga å,t hån, so la y hag,kom inpo; so han ha-no 
fot fåt po beom, man hö fly-no rey ho. 

Björnen ock haren. 

324 dam sa, at byån. o höron skval ketptöko. so sa höron: 
— salz-vz-4p. 
bythi, så: 

gröon, firma, byt/.2  
da mot 0,9 so letesOmt s, då, so byån, 

y9. dk9a brettlan. 

Humlan ock rovan. 

325 so va-, e..,ghvgg höndra o n4614  tökos-ma.6  so 
såk, höma: 

nep, rep, skretpa båk! 
so såk, Mpa: 

hiat stötnatt gMrnhvitgi a! 
10r,9 esa yönn. 

Kråkan ock grodan. 

326 krkoka ho set-no at h6pa6 : 
fetbro,  köi po tivva 1 

so svöro-n: 
nå, 

då va-no gliet' om dåm. 
fråelg• rbvyvkjda. 

1  Vallpojken. 2  Enligt en annan berättare sade björnen 
6  Grodan. 
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— se det var nu gätarenl, som vart för det; så han hade nu 
språngat efter han, så länge han kom inpå; så han hade nu 
fått fatt på ungarna, men hon fick nu resa hon: 

Björnen ock haren. 

De sa, att björnen ock haren skulle kapptala. Så sa haren: 324 
Sälg-vide-asp. 

Björnen sa: 
Gran, fura, björk:2  

Det måtte gå så långsamt', det, så björnen tappade. 
John Olsson Bratland. 

Humlan ock rovan. 

Så var det en gång humlan ock näpan 4  talades med.' Så 325 
säjer humlan: 

Näp, räp, skrapa bälg! 
Så säjer näpan: 

Hummel 'ti stummel 'ti galenhuvud! 
Lars Olsson Jorm. 

Kråkan ock grodan. 

Kråkan hon sa nu åt hoppen:6 326 
Farbror, kom på tuvan! 

Så svarade han: 
Nej, jag törs inte. 

Det var nu en gåta' om dem. 
Fredrik Rauksjön. 

grdey, ftruz, Ml, to:p. 3  Vanl. 8.54fit sent. 4  Rovan. 5  Vid. 
7  Historia. 
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SKÄMTSAGOR 

Klockaren ock den snåle prästen. 

327 yo9, da va ni-pråst, sov-va so sn494.  — i,pr4st o 
fr-0, daxv-va-ne liA gå — at dam brrakt yrast 

åldrx fölit-noko, em dam-va inl-dar. o far at dam 
skral vbro so faiiM,t, em da körn nokon bgar o vilka 
169n hos, so kkåc_l pråstn-sa ta tigar, o stå4t 2-sa 
figarp6so o h4 bet,Ofiksa o scit darma gr6v614. o so va-
fal kkökan lita inlast2,5, o va-fal lita 
fade, dan' va so 37169? r; so skval-n hg-p6 i språt. so  
kkad hån-sa 6 ta byar, kkad 6m-sa då, so dam Jpt- 
it so pb.-an dit o hbrak-cit, han skral fo löey 
hOs. so  såt-no pråstn rna tigarpåsoa bet,siii-sa. so 
skral-no fria tb7ro-öm, at-e het-no 4,ez 
sem-a lönt hOs, ho kran-no-it. Men fkå,x,r h9 då. 
na  so lås-noint ianam,sern-an htivyr-dx dåna; han 
si-no tåk hå,n, o såt-sa. so vcit-a-no-fal st då, 
man da kösta7 -no, nor xt-an htivalr. 

em t våbx då skral-dam-no fo bto x 1g,8  di dan 
kan; stf4t-a-ne M kkkfit.9  so skail-dam-no fo ligx i lag 
ö tx i '2:Jia,t röna. 0, dam y,,it-ne o lå-sa då, o 
pråstn han sina-no, makirökarri haw-va-fel vålsift, 
hån. so nor-arv-fs,st6 at pråstn-a sina, so ståw 
hån bp o r4st-ta ditx »kal%  o lhyst-Ot ål Ark8ra. 
.96 lxt-an fn o vått-ep pråstn o så: 

— hi-x y4t„dg kan snbelipabx i ratalan  
spr4t. i hi lyst-it Aritsra. 

han lå-sa-ne dci, o dci lås-n-no sömn 6 då, 
f6t. nor pråsty, triad, han-a sönzna då, so st4o-an- 

1  D. v. s. gick in (för att tigga). 2  Skaffade. 3  Bredvid. 

8  Tillsammans. D. v. s. dålig kvällsvard. 1°  Begav 
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SKÄMTSAGOR. 

Klockaren ock den snåle prästen. 

Jo, det var en präst, som var så snål — en präst ock en fru, 327 
ja, de var nu lika goda — att de brukte just aldrig ge folk 
något, om de var in.' där. Ock för att de skulle vara så und-
skyllda, om det kom någon tiggare ock ville låna hus, så 
klädde prästen sig till tiggare ock ställde' sig en tiggarpåse 
ock hade bortsidans  sig ock satt därmed groven 4. Ock så var 
fuller klockarn lite inlistie ock var fuller lite sint' på dem, 
för-det de var så snåla; så skulle han hitta på ett spratt. Så 
klädde han sig ock till tiggare, klädde om sig då, så de kände 
inte igän honom. Så gick han dit ock hörde åt, han 
skulle få låna hus. Så satt nu prästen med tiggarpåsen bort-
sidan sig. Så skulle nu frun tala om, att hon hade nu en 
tiggare där då, som• hade lånt hus, hon kunde nu int låna 
flera hus då. Nå så låddes nu inte den andre, som han hörde 
det där; han sa nu »tack» han, ock satte sig. Så vart hon 
nu fuller sint då, men det kostade' nu, när inte han• hörde. 

Om kvällen då skulle de nu få äta i lag', de där två; 
ställde hon nu till klent.' Så skulle de nu få ligga i lag ock 
uti ett särskilt rum. Jaa, de gick nu ock lade sig då, ock 
prästen han somnade nu, men klockarn han var fuller vaken, 
han. Så när han förstod att prästen hade somnat, så steg 
han opp ock reste till diti fjöset'°  ock löste ut alla kreaturen. 
Så gick han in ock väckte upp prästen ock sade: 

— Ja, nu har jag gjort det här snålpacket ett rätteligt 
spratt: jag har löst ut alla kreaturen. 

Jaa, han lade sig nu då, ock då låddes han nu somna ock 
då, fort. När prästen trodde, han hade somnat då, så steg han 

4  Vid spisen. Illmarig. 6  Arg. 7  D. v. s. det var inte så gott. 
sig till fähuset. 11  Riktigt. 
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no bp, o skval prk o o då v24-no-fal 
då, o modo harv,va tt då, so ståvg kkökarri jp 
o råvst-te in ditat från. o då ha-no hö stUt måt 
po böka,. so mt-fal hå de. va pråsk, som kam-in. 
so ha-a sikt, han skval öto, o so skval-n-no driA 

bla, som ho,,ct såt po böka. vd, ho ,slcip-no 
b-n tö gh gly om då, han (5t-no o dråk, o da 
iit hoov-va4-no ri0 te. Ao-ti-se., da stfaft-22, 
lbman.5  

vå nor-ag-kcim då o lå-sa, so kom-no pråsk 6 n; 
han-a-no haft 2,fi1e6  basvår hån, föt-in i p-km-a. 
då va kkökarri håv' då: då skval-n-no vå pråsta 
Osts då. då hi-n to-6m då, at-an hd-no VM in 
då, nåra fria, so han-a föl  bodo mcit o drg, o so 
h-n ,sliltit blbågam-20 blkåre,, ö-so ha-m-påsa ep, 
åflkåra, ha-n sikt — man då låTg-en-no Mos. vd, 
då tyy-no pråsk va stet tö-om, han sk& föro4t 9  
sölas. — ana, kkökarri-6b.t da, va-no råtvist 6 at 

dvan snbokpcklp. 
va so lå-dam-sa-no, o nor kkökam-a 

so ståvg-an bp, hån, o råvst-tå hm. va då vat-darv-
fal br.H, Åar...4am skval Oro, pråstfåkka — b•a, dam 
sk& Oro ma d dmn cbiN han.-a fkicl-ta-ma" so ökiy. 
jtöo-bet-a, tet-dant-no va gåk2.. so kbm-dam po då, 
dam skval böro-a d2-tat kkökara, o clion-a. vd, då 
yölf-dam-no, o kkökan, vat-no n hån, fat, haw 
vitt-no, de. vi-It noko fåla 

va då tes-fal pråsk-ct yö st.ortde då, som 
vat-bbt4o rngsy. so sivoiclån d& åt då, so skval-

2v-fal låt ch clvåna /ras: då ha-n-no predika om 
»fivmddltåt o bårmhåtthet», ö-so ha-n sikt t pra-
dib•an, at »dan som jivar mad at göt våta, hån for, 
tiofrat 216tn.» vå, so tåvt kliar,  han skval-fal yo- 
0,4 Aar...la 03- me. di. so  ha kkökam, bara 4, o 

1  Leda in ock binda (kreaturen). 2  Långsamt. 3  Begav sig. 
9  Bära sig åt. 131  Sölat till [så gement. 
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nu opp ock skulle pröva ock bäsa in.' Ock det gick nu fuller 
sent', det, ock medan han var ute då, så steg klockarn opp 
ock reste till' in ditåt frun. Ock då hade nu hon ställt mat 
på bordet, Så mente fuller hon det var prästen, som kom in. 
Så hade hon sagt, han skulle äta, ock så skulle han nu dricka 
ock, ölet, som hon hade satt på bordet. Jaa, hon slapp nu 
be honom två gånger om det, han åt nu ock drack, ock det 
inte han var4  nu riktig till få uti sig, det stoppade han nedi 
lummorna.' 

Ja när han kom då ock lade sig, så kom nu prästen ock in; 
han hade nu haft ett farligt' besvär han, [förrn han hade] 
fått in alla kreaturen. Då var klockarn häv 7  då: då skulle 
han nu ge prästen gista' då. Då hade han talat om då, att 
han hade nu varit inne då, narrat frun, så han hade fått både 
mat ock dricka, ock så hade han släppt ölbägaren nedi öl-
karet, ock så hade han pissat oppi ölkaret, hade han sagt — 
men det ljög han nu förstås. Jaa, det tyckte nu prästen var 
styggt utav honom, han skulle fara åt9  således. — knä, 
klockarn tyckte det var nu rättvist ock åt det där snålpacket. 

Ja så lade de sig nu, ock när klockaren hade legat en stund, 
så steg han opp, han, ock reste till hem. Ja då vart de fuller 
brydda, hur de skulle göra, prästfolken, vad de skulle göra med 
det där drickat, han hade flitt till med" så olikt. Slå bort 
det tyckte de nu var galet. Så kom de på det, de skulle 
bära det ditåt klockarn ock ge dem det. Jaa, det gjorde de 
nu, ock klockarn vart nu fägenli  han, för-det han visste 
nu, det var inte något farligt uti det. 

Ja då tycktes fuller prästen ha gjort ett stortag" då, som 
hade gett bort så mycket. Så söndagen där efter då, så skulle 
han fuller låta det där höras: då hade han nu predikat om 
»givmildhet ock barmhärtighet», ock så hade han sagt uti 
predikan, att »den som giver med ett gott järta, han får tio-
falt igän.» Jaa, så tänkte klockaren, han skulle fuller se åt, 
hur det gick med det. Så hade klockaren bara en ko, ock 

4  Kunde. 5  Fickorna. 6  Fasligt. 7  Duktig. 8  Traktera. 
11  Glad. 12  Ett stort värk. 
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pråsk,an ha ni. so ha Prökarri, 
pråstgcen, o t pråsta. id då tet-no pråsk va 
ON, då, nor...an hd bara 4, mankfriut tet-no;  nor 
-cov,..va so gå tö-sa, so skval-dam-fal tet-md l-n. /et 
dam tå-no må-n, 0 tdka-no fs,stos. so va dån b.i"ca 
86 mycjyy stkr o filmar antrygn, da' pråstei, c; 
so tayt-dam, dam skval såt Nåla' p6-a. nor...clam 
låtkda itb.ritsra, so rå ist-no la  hm, o fu,stos nor 
h6 hec-p6 Nåla då, so föd-no di ånar ö. so to- 
no Idf.ökarri o båst-in dit ihåp, hån. da My-fal 
pråsk o va rås« dd, han tåyt han skval kr-om.  dci, 
facia han,a vhri so skiarytkti. 

— ana, ty31 kkökary,, di cliAna a-no bara råt da; 
da 0-no-bara, som pråsk predika om svii3ddn,5  at 
dan ;om 14 ma i göt hån fa tifd.2,1 nån. né hi- 
no i fot ti bsfinai- i ståla far i hd k 

i,a di va-ro prcistn bryd. so  yM.-dam-a sölas' då, 
at dan sorK.,vcin7  86 mybsy fir ép åtar margon," at 
haiv,van håls goinöra at n ånra, hån skval f69 dit di 
difina; o dan soiv,_.vcit-no far-,sgin &i, hån va-no 

so våst pråsk, at kkokarq, brvakt-no ligi lita låt) 
om margon — man old somna-iv-fal yvitst-it tö. em 
b•våln dci, so,a hån rItist-tå cliti pråstgdfr,dd, o 
kkåvi-bp i i trå, som stå ectma,' o såt-sa dån o 
nor..cla ha-no viri sttiti i • då, so korv-fal pråsk åt. 
o so brzakt-ii ho höpldg ma piga, nor..cle„ himd"-no 
sölas; so 04-an-no dit first. o dan som såt opi 
trån-chan, hån to-fal håNast po fi.årc,1811 80  

prcistn,, nor ,41 04, at da vd-noko som rfaska opi 
trån-dan. so rni5it hån da va sra12 , soiv,vci opt 
trån; so ha-n Ala dci: 

— at inta skcitan kan sita stila om nc'etana! — 
ha prcisk tet. 

i,a clår åt då so tt hån-fal, Mn skval g6o diti 

1  Ta emot. 2  S0111. 3  Skällan. 4  Släppte. I söndags. 
9  Bredvid. 10 Passade. 
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prästen han hade nie. Så hade klockaren lett kon in hiti 
prästgården ock gett prästen. Ja det tyckte nu prästen var 
galet, det, när han hade bara en, men frun tyckte nu, när han 
var så god utav sig, så skulle de fuller ta medi hänne. Jaa, 
de tog nu med hänne ock tackade nu, förstås. Så var den 
kon så mycket större ock fägre än korna, det' prästen hade; 
så tänkte de, de skulle sätta bjällan' på hänne. Jaa, när de 
lät' då ut kreaturen, så reste nu kon hem, ock förstås när 
hon hade på bjällan då., så följde nu de andra ock. Så tog 
nu klockaren ock bäste in allt ihop, han. Ja då kom fuller 
prästen ock var rasande då, han tänkte han skulle lära honom 
då, för-det han hade vitra så skurkaktig. 

— knä, tyckte klockaren, det där är nu bara rätt det; det 
gick nu bara, som prästen predikade om söndagen,' att den 
scan ger med ett gott järta, han får tiofalt igän. Nu har nu 
jag fått tio kor i stället för jag hade en. 

Ja då vart nu prästen brydd. Så gjorde de det således' då, 
att den som vann' så mycket förr opp andra morgonen', att 
han vann hälsa god morgon åt den andre, han skulle få allt 
det där; ock den som vart nu för sen då, han vart nu utan. 

Så visste prästen, att klockaren brukte nu ligga lite länge 
om morgonen — men då somnade han fuller just inte utav. 
Om kvällen då, så hade han rest till diti prästgården då, ock 
klivit opp i ett träd, som stod åtmed,' ock satt sig där. Ock 
när det hade nu varit en stund då, så kom fuller prästen ut. 
Ock så brukte han ha hoplag med pigan, när det hövde 1°  nu 
således; så gick han nu dit först. Ock den där som satt 
oppi trädet där, han tog fuller halvast på frös." Så hörde 
nu prästen, när han gick, att det var något som ruskade oppi 
trädet där. Så mente han det var skjuren", som var oppi 
trädet; så hade han sagt då: 

— Att inte skatan kan sitta stilla om nätterna! — hade 
prästen tyckt. 

Ja där efter då så tänkte han fuller, han skulle gå diti 

6  Gjorde de den överenskommelsen. 
11  Började smått frysa. 18  Skatan. 

7  Hann. 8  Morgonen därpå. 
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kkökargaby, o håls gom6ra, far-an triad-fal åldn, 
at kkökarri ha vzini stigi-bp ånda.1  nor-an lit då 
6m di dian tre,  so rbit kkökarn-t6,: 

go möra! 
a go möra nål! tytt pråsk — man harv-våt- 

hakvast d6-ma,2  då, Ala haiv-fretafal, han-a 
rhla-po, ta-an-a.haft f-a. so  ha pråsk 

Aån som hi jita d&i,g hit 369,n tila?3  du br4t-
da-fal lip lån, diA, om morgon. 

zi61  bre-i då, svoro kkåleam, man i bris4t- 
no-it yko-rna noko dnholitt basdr far pigom, i. 

tst, tt, pråsk, du ska fa åla mina nia, 
kör o ikstz5  

yönas-brita. 

Prästen ock pänningpungen. 

328 da va nt.-pråst sorv-va so ganffiti. han ltigl fi)r 
kåra, som skval po myjra6  ; da va lcip då, 4,n-to-dam. 

« first viczkva so skzal-dam ,9169, sHervöln, man s6 169g-dam 
bara in o 69,t; o ddg far-clåg skml-dam-no ,3169, man da 
v4-it fart låTdån: då ad-dam-lita ~tro steagui då, 
fs,stos, sUartstvinva. so  bår-a ta fearidr, ta, dam skval 
34, nor-lam korn lt4m, pråsk speik, ta mfflbsy dam ha 

so 14;0-no låpan titt, at han skval sr ma då 
hi. nor-lam, skval g69-h4m om åttan, so pb låpan 
po sia orv,v4n, o tO. kvåksb07  o stiiift ti,31422,t- 
pan. da Ø.'-dam-no 114m då fststos,rna åiyi gikae. 
nor-lam lsåni -hm, bh-dam-da bidi to pråstföldji då 

fo lite, ta lift.  o d4 va 161pan so erå tö-sa: han-a 
fint tb tslåntp6g, sov-va fial ma sidpåniy. o so sa 
pråsk, at da va hans' pbe: han-å tått-b4t tslettit-
pbfiian, nor-an råk, 8Vi,  sUarvan dån, v69,m, o da va 
håns påniy, s4 pråsk. då va-no-it lå_pan lånin 

1  Ännu. • 
till sifi 'sin'. 

2  Smått förskräckt. 3  Tidigt. 4  Nog. 
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klockargården ock hälsa god morgon, för han trodde fuller 
aldrig, att klockaren hade vunnit stigit opp ändå.' När han 
gick då om det där trädet, så ropte klockaren till: 

God morgon! 
Ja god morgon igän! tyckte prästen — men han vart nu 

halvast dått med" då, för det han fruktade fuller, han hade 
reda på, vad han hade haft för sig. Så hade prästen tyckt: 

Vem som har skickat dig hit så tidliga?' Du brukar 
då fuller ligga länge, du, om morgonen. 

Jaa, nu4  brukar jag det, svarade klockaren, men jag 
brukar nu inte göra mig något onödigt besvär för pigorna, jag. 

Tyst, tyst, sa prästen, du ska få alla mina nie kor ock 
,oxen' med. 

Jonas-Brita. 

Prästen ock pänningpungen. 

Det var en präst som var så egennyttig. Han lejde fyra 328 
karlar, som skulle på myren6; det var en lapp då, en utav dem. 
Första veckan så skulle de slå sätervallen, men så låg de bara 
inne ock åt; ock dag för dag skulle de nu slå, men det vart 
inte förrn lördagen: då slog de lite omkring stugan då, för-
stås, säterstugan. Så bar det till fundera, vad de skulle 
säga, när de kom hem, prästen sporde, vad mycket de hade 
slagit. Så lovade nu lappen ut, att han skulle styra med det 
han. När de skulle gå hem om aftonen, så gick lappen på 
sidan om vägen ock tog ett kvaxbor ock stoppade uti slant-
pungen. Då gick de nu hem då förstås, med en gång. När 
de kommer hem, blir de då bjudna utav prästfolket då att få 
lite till livs. Ock då var lappen så glad -utav sig: han hade 
funnit en slantpung, som var full med silverpänning. Ock så 
sa prästen, att det var hans' pung: han hade tappat bort slant-
pungen, när han red över sätervallen den våren, ock det var 
hans pänning, sa prästen. Då ville nu inte lappen lämna 

5  Tjuren. 6  Näml. för att slå. 7  Getingbo. 8  Rättades av åhörarna 
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plortgan rith stråt, man ta ,slåt so skval-n da låmn 
pråsta pantgan — hal pökan o påntgan; man a-
so' pråsk lig, so skird ål di påntgan fsrvårtlas 
ta Ud/ers,' o 4.24 h6ya, dam.,a ,sligt, da skval r4s-sa 
åp o stög; o so PÅ-no pråsk vögg-sa Jör -då. nor 
pråsk kt-op påkan, so sprida-a ep iggan4  pö-
om rna kv4ks 2; o dts mr han skOk påka, ds mr 
kvåks kåm-a. so rkft-n at pkan: 

— ml då, intbor, sprir opo Åtar-van o p-69,t, om 
Mya stågr hal da hg, o vår,,sneir! 

so lå-a våk o språg opo sUarvan o ta,bEitar, 
tok° åm far pråsta, at et Mya stå, o da va lita 

grån orntny steagva, o da lat.42,t Ost po råmt-sa, 
nor,o språg dartfi-ö. 

bart pktsa. 

Prästen ock den kloka gumman. 

329 da va t fåh tigarlAirty, moj& ttrir o skval tig. 
so ha-dar 3rn si stvadånt t dån såkna o skval 
Uattsår 5. so nor hån röktfår:4,mitar,j§årtga, so vika-
a-no ta tig to hårrem ö, man $o så-n 694, at da 
va båt, ho tå-sa noko åta tå, so ,sl4p-a tig. ,et, 
ho våst-it, ta, ho skval tå-sa-ta. yög, tytt stvadåntn,,, 
ho skval tå-ta o döktår6,-,so skval-a-no jög, ho acip 

tig. t,a man ho kia-tt-noko. man hån skval 
mr-si, hån. da ftt vro t a jittdOm da vika, so 
skval-a tvås ditt kan po dam; sorv,va Att, o såx: 
»åt-du lita, so ht-du lita,». då skval-a såk, tri ginge, 
so skval-a ålarlög-Ml, at darv...vat fråsk. 

gt, ho tö-td, rna dt dr_ånt, hå, o da va måg, som 
tråd po dr dtåna o tgi1js7  bkt brå. våt-no8, da vat 
-,son ret om n drar...Isår-1ga, t a brå ho va ta o 
döktår, at ål, som luf* nokow,M, dam skval-no novvinla, 
dttot si dn. 

1  OM. 2  Geting (koll.) 3  Stä risken själv. 4  Ansiktet. 
om jälp att fortsätta studierna. 6  Utöva läkaryrket. 
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pänningarna riktigt strax, men till slut så skulle han då lämna 
prästen pänningarna — eller pungen ock pänningarna; men är- 

1 prästen ljög, så skulle alla de pänningarna förvandlas till 
kvax,' ock allt höet, de hade slagit, det skulle resa sig opp 
ock stå; ock så fick nu prästen våga sig själv' då. Ja när 
prästen lät upp pungen, så sprutade det oppi ögonen' på 
honom med kvax 2; ock dess mer han skok pungen, dess mer 
kvax kom det. Så ropte han åt pigan: 

— Vill du, Ingeborg, springa oppå sätervallen ock se åt, om 
höet står eller det ligger, ock var snar! 

Så lade hon i väg ock sprang opp på sätervallen ock till-
baka ock talade om för prästen, att allt höet stod, ock det var 
lite grand omkring stugan, ock det höll just på reste sig, när 
hon sprang därifrån. 

Bengt Persson. 

Prästen ock den kloka gumman. 

Det var en fattig tiggarkäring, som for ikring ock skulle 329 
tigga. Så hade där kommit en student i den socknen ock 
skulle viaticera5. Så när han råkte för den där käringen, så 
ville hon nu till tigga utav honom ock, men så sa han åt 
hänne, att det var bäst, hon tog sig något annat till, så slapp 
hon tigga. Jaa, hon visste inte, vad hon skulle taga sig till. 
Jo, tyckte studenten, hon skulle ta till ock doktera6, så skulle 
hon nu se, hon slapp att tigga. Ja men hon kunde inte något. 
Men han skulle lära hänne, han. Det fick vara vad sjukdom 
det ville, så skulle hon viska diti öronen på dem, som var 
sjuk, ock säja: »äter du lite, så skiter du lite». Det skulle hon 
säja tre gånger, så skulle det aldrig slå fel, att de vart friska. 

Jaa, hon tog till med det där, hon, ock det var många, som 
trodde på det där ock tycktes' bli bra. Vet nus, det vart sånt 
rykte om den där käringen, vad bra hon var till att doktera, 
att alla, som hade något fel, de skulle nu nödvändigt ditåt 
den där. 

5  Vandra omkring på landsbygden för att med vederbörligt tillstånd bedja 
7  Tyckte sig. 8  Må tro, kan veta. 
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ti cion.,16. åt då, so ha iy, c4an stvadkitn, vsti pråst, 
skval 86 V07.0 pråst i dån sokk, dar...2z4an-lsårigot 

vd; maivAstos hån ha-no glrånit-t6 Gkit ihOp di olSni. 
de st,12,tas1-no vg...,,so, at han möt bh iihdi te. o 
sht nokon dator hån-6. han skval öto fåTtfijan an 
dåg, i)-so va-iv-fal brå so han (Sot-no lita få, 
vi-so asta svöd-ti-sa i fåstbåvi, sow,vat-no stan ti 
håkso p6-om. o haw-våst-sa 3ija årma, r6Q, taran 
skval fo di dffina. so spölf-r, f6pa-dar, om it 
darv-våst-t6-nokon, som kvana l'åt43,4 dée.. — 
fsr ål dl, så-dam, da fcins i getinaKijariy dari sokk, 

110 böta ta, "YAtcloni som hålst. — 4,  tytt pråsk, 
de. mo kost ta da 241, dam skval jffifi-sa o ,foro ?t-n 
bår& då. damför åt-n, o då bå-n-a, om ho 
kvam3öt-sa fvr4 dSni, få- harva ldalas röo- 
litfs. — 4,  h t-t. 80 gr-a ditöot-om o tvåst 
di di« sömo 0a, som hoa låtbto heinom 

fgtabciAar. då-fsst kOm-n-ihinfg di dSne. o va 
gi te.o k 4 , at få,stb4na-dyln för opysniy hå,sg; 

dGi t-n o gå-n tf kröna o Wro-om fåy-n, at da 
va hån, som,61 dsna, mantbå om då, at 
ho skval ,slåt ma di cl,Sni, so skval hån ,i6n 
kröna om öor, modo ho låvd, ö-so skval-n prov o 
y„å7rp-td, da hap,..,kvitg, so ho tsiGip hd•-p6 ma di 

yonas l4rtsa skallror. 

När fan tog klockaren. 

330 da va kkökor o nzprst, som såt o spolo .fåm- 
kot. so kom-a i gåmal.r..,Uåriy o tölro-hm, at da va 
som,bvåla,r i på,san, ho villa, dam skval-sta !;o-69t, 
!;va da vd, som Halm ,so. ia so va-dam ni om då, 
dam m6 i våg.  man so va-e.-no ivan, sowva högon 
ta g6,9 får kkökorn, vika pråsk skval g6o, fhr y, main„, 

1  Råkade. 2  Hungrig. 
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Tio år där efter då, så hade den där studenten vordit präst, 
ock skulle så vara präst i den socknen, där den där käringen 
var; men förstås han hade nu glömt utav allt ihop det där. 
Det ställdes' nu lika väl så, att han måtte bli nödig till att 
söka någon doktor han ock. Han skulle äta färskfisken en 
dag, ock så var han fuller bra sopen,' så han åt nu lite fort, var 
så åstad sväljde uti sig ett fiskben, som vart nu sittande uti 
halsen på honom. Ock han visste sig ingen arma råd, hur 
han skulle få ur det där. Så sporde han folket där, om inte 
de visste utav någon, som kunde rättera3  det där. — Jo för 
all del, sa de, det fanns en gammal käring däri socknen, ock 
hon botade vad sjukdom som hälst. — Ja, tyckte prästen, det 
må kosta vad det vill, de skulle skynda sig ock fara efter 
hänne bara då. Jaa, de for efter hänne, ock då bad han 
hänne, om hon kunde bota sig för det där, för han vart all-
deles rådlös. — Jaa, hon tar till. Så går hon ditåt honom 
ock viskar de där samma orden, som hon hade lärt utav honom 
för tio år tillbaka. Då först kom han ihåg det där ock vart 
så galen till att le', att fiskbenet där for oppgenom halsen; 
ock då tog han ock gav hänne tio kronor ock talade om för 
hänne, att det var han, som hade lärt hänne det där, men bad 
om det, att hon skulle sluta med det där, så skulle han ge 
hänne tio kronor om år, medan hon levde, ock så skulle han 
pröva ock jälpa till, det han kunde, så hon slapp härda på 
med det där. 

Jonas Larsson Skollärare. 

När fan tog klockaren. 

Det var en klockare ock en präst, som satt ock spelade fem- 330 
kort. Så kom det en gammal käring ock talade om, att det 
var sådant buller i kyrkan, hon ville, de skulle stad se åt, vad 
det var, som bullrade så. Ja så vart de eniga om det, 
de måtte i väg. Men så var det nu ingen, som var hågad till 
gå före: klockaren ville prästen skulle gå före, men prästen 

3  Råda bot på. 4  Skratta. • 
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pråsty vagt kNlsorvi-jkial g69. so  mot-no Prökorn, 
y. nor kkökorn, jpårtd4ra, so va-a in,,båk, 

sow-vå rn »kan; o da språg hån it, o spragmlta 
båviom po aökora, so kkökom vaihan po bc5,1pa. 
s6 st kkölcom, ot pråsta: 

— fårvål påstår! han t m4g  ii4. 
yQ 6_7(ja bråtlån. 

Klockarkäringen som bar sig lite klent åt. 

331 got' ha fsdåd om kkålsadjariga,2  som bår-sa lita 
acki,t.  OM. ho skucl fo fg• kkölcara y-ghvgg — pråstn 
a bult no håjkcip po måckig y-gin, o so UT-n 

Pråkarg 6. so va jpåriga-hans ?Agon ta fgr — 
ho tes3-int r3tti kiii voro i låg ma likkåpa. 

--, -y, ha -kkökaix,jåkt, du kan jöot, talas i 
fb--åt4  o jöe,, talas ma fkÅli åna,r,o mo5-fal då göp„. 

i,å, ho föd-no luj då. så tåt7t-a, ho skval-fal K9-
4t nbya, alns daiKli2r-åt dci, ho skval-it tå-nidst. 

to-po5  öost då, so såt-dam-no o ålsad&a,8  
kkölcarri o hajkåpa — mgigy Astos — o so 
såt-dam o ISO po st4tran lita sina. so tItyt-a, at da 
hfivgb,•-ta jita7n cla-6, o so skval-fal h6 ybro lit 0;9.9.7  
man so t0.-k-a-no-int voro rilyti våiyt ma di hålar, 
ho va-it ritti Atar pö-sa, -nor' ho skval vit. tår,o 
ht-p6 då, so bår-a atån.8  o so skval-a=fal prik 

ta-sa ta råt då o spån tig 14a; man .so t4k-a 
måst då o s_pånt-ti datan, o dr 6 sö clåtan o 4.2,t da 
soin-vå po biA, at gekvi. da hå-dam-no hla 
madcin-sin dfr.  man,an tg tt, da va låg då, kkaarg, 

pråsty,-o som,a 
Onas-brita. 

1  Borde. 2  Hustrun. 3  Tyckte sig. 4  Bär mig åt. 
samma sätt. 8  Baklänges. 9  Hugga tag i. 1°  Lika mycket. 
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ville klockaren skulle gå. Så måtte nu klockaren i väg. När 
klockaren lät opp kyrkdörren, så var det en bock, som var ini 
kyrkan; ock då sprang han ut, ock sprang emellan benen på 
klockaren, så klockaren vart sittande på bocken. Så sa kloc-
karen åt prästen: 

— Farväl pastor! Han tog mig nu. 
John Olssen Bratland. 

Klockarkäringen som bar sig lite klent åt. 

Jag gott' ha förtäljt om klockarkäringen', som bar sig lite 331 
klent åt. Hon skulle få följa klockaren en gång — prästen 
hade bjudit något härrskap på middag en gång, ock så bjöd 
han klockaren ock. Så var käringen' hans ohågad till [att] 
följa — hon tycktes' inte riktigt kunna vara i lag med härr-
skap(et). 

— Jo, hade klockaren sagt, du kan se efter, hurledes jag 
far åt,4  ock se, hurledes vi far de andra,' så må' fuller det gå. 

Ja, hon följde nu hon då. Så tänkte hon, hon skulle fuller 
se åt noga, hurledes de for åt då, [så] hon skulle inte ta miste. 
När de tog på" åt då, så satt de nu ock ackorderade,' klockarn 
ock härrskapet — mycket härrskap förstås — ock så satt de 
ock vickade på stolarna lite smått. Så tänkte hon, att det 
hörde till skicket det ock, ock så skulle fuller hon göra lika 
ens.7 men så torde hon nu inte vara riktigt vand med det 
heller, hon var inte riktigt säker på sig, när hon skulle vicka. 
Hur hon höll på då, så bar det åt ända.' Ock så skulle hon 
väl pröva att ta sig till rätta då ock spänna uti' bordet; 
men så tog hon miste då ock spände uti duken, ock drog så 
duken ock allt det som var på bordet åt golvet. Ja, då hade 
de nu hela middagen sin där. Men han tyckte, det var lett 
det, klockaren, ock prästen ock tillika'', som hade bjudit. 

Jonas-Brita. 

4  Vi andra bär oss åt. 5  Måste. 5a  Började. 6  Samtalade. 7  På 

3 —  35742. Waltman. 
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Hon var inte så dum bara för det. 

332 a o so v4-a e.,k6fr4Qni frid at st6,s.1  o då, 
Avalas ham.,våt-få,e-t, so ve-om ömasnåggd 3  : harv., . 
vagt-mt vöto-t6-n. man 86 h3'as-a4  y,gbrai, harvfir,, 
,so ho.  s6og d ()håna; so stlat-a-sa ddpo dpy1c4sa5  
o sto o håka ma gr4v6  d6:,„gor k4g-(1),ag,kån o 
04, so ho skral stål-sa vdo får-g, fa,ro sjjtes- 
fal o nor hån sdog då då, so 04-an- 
no dbtit-tp o spoir 6, va da vå ho låg-at.-  so 
såÅ hö: 

— a so våk hån fån dan tijaz,sa, som ait f4s, so 
fån hö da som nit va tålt: 

man da ye4o Ingsy, då, at hårt tö-po tkAt-åm-a, 
far,o va it-so taskot7  soman mii0it bara 

1  Flicka. 2  Råkade ut för. 3  Missnöid. 4  Råkade det hända. 
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Hon var inte så dum bara rör det. 

Ja ock så var det en karl, som friade åt en storka.7  Ock då, 332 
hurledes han vart för' det, så vart han som °missnöjd': han 
ville inte veta utav hänne. Men så hittades det' en gång, han 
for så hon såg det där; så ställde hon sig ditpå dyngkasen5  
ock stod ock hackade med ett gräv' där, när karlen där kom 
ock gick, så hon skulle ställa sig i väg för honom, för hon 
syntes fuller velat haft honom. Ock när han såg det då, så 
gick han nu ditåt hänne ock sporde efter, vad det var hon 
letade efter. Så säger hon: 

— Ja, så väl han fann den tösen, som inte fes, så fann 
hon det som inte var tappat. 

Men det gjorde så mycket, det, att han tog på tyckte om 
hänne, för hon var inte så torskot 7, som han mente bara för det. 

5  Gödselstaden. 6  Hacka. 7  Dum. 
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Kungen ock dalkarlen. 

333 kana Pka bå po-n clåNthir — da vå far 2. 
— so köse,,n ty7jt4t 6m då, da han skull 

sa i då åt-om . . . hal ,Avalas d dna vå . . . da va 
frboga om noko, so kögan j2.ka bå po-n dalta-kar, 
han skval kölno-dit, o vala traf-an. o nordedrakari 
kbm-dit, so ha-n iafitras-po at köp, b-va-sov...vggt-sa; 
han så'Å po då visa: 

eva-du 4,a-ma, dm ji1a-ma so stråna bi altar måo.2  
man s6 vå-a om ch om,an skml så,k då at- 

om . . . a-t g6 far o fialfdin då . . . fa-1-a so 
dåkakån„ han N dan bsån hån, han s4 dt'A at ål 
dt6p, Avån han töko-ma, ot,,da, a h6?pgar hal .kgar. 

Dalpojken ock skolläraren. 

334 2, a„an ln-fal fot håyd.,då,b.va,p6gsan SVÖP0 skol&ara, 
wor-nAkzal löso — da va 6 n dalrap6bob•. so hy8.2,t 
skol&an, po o tivarldiml-8  Mn, o da ?,g• tr6gt4  o STÖJ*0 
åt-dam. o då so så:i, skol&an, at . . . — ja spL 
...dålrap6k2Jan o se: 

då gröe,koftkir kaw-fal svöro? 
so svöro p62J,9an då: 
frO.ogar-mt at kkita,5  man4r6ogar at fi4n,!6  
ham,vgN-mt, han skull nå,mn költa 

1  Angelägenhet. 2  Delvis på »dalmål». 3  Förhörde. 
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Kungen ock dalkarlen. 

Kungen hade skickat bud på en dalkarl — det var för en 333 
räkning' . . . — så kungen tyckte inte om det, det han skulle 
säga du åt honom, ... eller hurledes det där var . .. Det var 
frågan om något, så kungen skickade bud på en dalkarl, han 
skulle komma dit, ock ville träffa honom. Ock när dalkarlen 
kom dit så hade han undrats på åt kungen, vad han ville sig; 
han säger på det viset: 

Vad du ville mig? Du skicka me så stränga bud efter mig.' 
Men så var det om det där, om han skulle säga du åt 

honom ... jag är inte god för att fullfölja det ; . . — för det 
är så dalkarlen, han har den oseden, han, han säger du åt 
allihop, vem han talar med, vart det är högre eller lägre. 

Dalpojken ock skolläraren. 

Ja, han har fuller fått hört det, vad pojken svarade skolläraren, 334 
när han skulle läsa — det var ock en dalpojk. Så höll skol-
läraren på ock överhörde,3  han, ock det gick trött att svara 
åt dem. Ock då så säger skolläraren åt — ja sporde dal- 
pojken ock sade: 

Du gråkoftkarl kan fuller svara? 
Så svarade pojken det: 
Fråger hit ätt kofta,' män fråger ätt kam!' 
Han ville inte, han skulle nämna koftan åti.7  

4  Trögt. 5  Rocken. 6  Skall vara dalmål. 7  Jämte. 
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Flickan som låg på sjöbottnen. 

335 ska fil* om 9.2 dan tirwsa som 10g-po jgbbötna 
kom ta lim? ho pkfal n6sa po vå,23isa om hi5gisk, 
Was', so da va np6,2  so da va bök, dar...o lö_og 

— a grziz2.lit nöko, so da va-fal ifit so yvåft. so om, 
vifitaiblå nora vat is, so to daiv.,våtrj to j'yJia-dan, 

hgas, so bit3höka3  kom nöko åtma4  dara ho lö9g; o 
far kvår g5 dam dam kom dit o kasta né stöka, dam 
hå o boro våtna t — hal våtna ma, so ha-a lams' 
fav...(ii, at da ygo Ut då. ow...vzor isn 
so ha-dam slit-tict nåta; sö nor.,clam tök-bp då, so-ha-a 
föd-ma ni, so ho köm ta rådinn, so ho könt-no ta 
lim då nån o ha lig po ybbötna hla 

uz da btriAla? ka d-a-22i) nöko l'ay, sada da ska...a 
ht, man da ska-no voro sant. 

Björnen ock tösen i idet. 

336 da va 2 tårs som 03- 2 skåla, o so kom-a ån 2. 

byinhi om hi5vmtri. da VO byini vis' d2 db», o so 
tök byiin tiayt,sa-4an 2422 byhnhia o hå-a-dar 2 stt 7  
utpo vtar. 'inert fika far kvdr mörgo, o bygin 
llj gåns.8  so va-a noko :far, som viva" byån orv,. 

— hal om hikflati; so va-dam Myt o tåk-an 
tjt d€ig ow...viiitaix. dån faii...ciam tåk-an, so M byån 

bMsk.öok 2 stia far 2 imlaitsk69?1•. nor...lam kom o 
tök byk då, so fån-dam-no tirtysa ö, o hö to-daw-
våra-po. man då va tdrylsa po 80.2,11 o då båna, tihysa 
hå, Å vat...kird2 som rp,,byint, man ma fabtskålna; o 
to d lJilJt2. lv föYa, kto «cg bob giabhiny,a," man 

1  Det råkade vara så att . . . 2  Nära stranden. 
giva seg 'jamre sig, vaande sig for smerte'. 6  Märkte björnen. 
n 1 grossess. 
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Flickan som låg på sjöbottnen. 

Skall jag förtälja om den där tösen, som låg på sjöbottnen 335 

ock kom till livet? Hon gick fuller ned sig på vekisen om hösten, 
ock hittades,' så det var inpå,' så det var botten, där hon låg 
— ja grunt något, så det var fuller inte så djupt. Så om vintern 
då när det vart is, så tog de vatten utav sjön där, ock hit-
tades', så bäckhålet 3  kom något åtmed4  där hon låg; ock för 
var gång de kom dit ock kastade ned stången, de hade att 
bära vattnet uti — eller vattnet med, så hade hon givits' för 
det att det gjorde så illt, det. Om våren, när isen gick bort, 
så hade de satt ut näten; så när de tog upp då, så hade hon 
följt med ett nät, så hon kom till räddning, så hon kom nu 
till livet då igen ock hade legat på sjöbottnen hela vintern. 

Ja, det är otroligt? Ja, det är nu något länge, sedan det 
skall ha hänt, men det skall nu vara sant. 

Björnen ock tösen i idet. 

Det var en tös, som gick i skogen, ock så kom hon över ett 336 

björnide om hösten. Då vart björnen vis' det där, ock så 
tog björnen tösen där ini björnidet ock hade hänne där en 
stund' utpå vintern. Mjölk fick hon för var morgon, ock 
björnen lika ens.' Så var det några folk,' som värvade" björnen 
om vintern eller om hösten; så var de tänkt att ta honom en 
dag om vintern. Dagen förrn de tog honom, så fick björnen en 
blodskål i stället för en mjölkskål. När de kom ock tog 
björnen då, så fann de nu tösen ock, ock hänne tog de vara 
på. Men då var tösen på sytten,11  ock det barnet, tösen hade, 
det vart ludet som en björn, men med folkskapnad; ock utav 
det släktet lever folket ännu i dag borti Gubbhögen," men 

3  »Brunnshålet». 4  Bredvid. 5  Givit sig, dvs. jämrat sig. Jfr Aasen: 
i  Tid. 8  Lika dant. 9  Personer. 19  Ringade. Van!. svårv6t. 
12  By i Dorotea (Lappland). 
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lita mar o Infriar-1i" dm mkr-da ,slIth•tas-t;tt. 
gfabhi4 In-no V871 mfflpy onitålro ;- hån skval- 

no vor° herv nUt macka. 
,ans yönsa. 

Björnen ock flickan i idet. 

337 yo dam så, da va-m-byim, som tö stoj' — tök-a 
om kövasttt o hå-a da,rjy6-sa ow-vtari. man so hå-
dam svarvakn; so dam tant lalt-Op-an owvta, o 

yöb:-dam-no. o nor bydnhd4, nor-dam kåni 
— han-a hålt o fid fa'-ma, so hö lax-no ina no: — 
so så-dam, hag6i-n birösk697,f-dån dån om morgon, 
man g so han yo!i•-n-noko. man dam to 2,h41r by, 

slöja fib• kömo ta rata. 

Björnen som skulle gräva ned lappen. 

. 338 våt-mt da fståd ftjr,-da va-nz-byån som N 
tant o yoro åt a  ma-om? so nor-an-a tråktara4  

som-an mkt, so tant-tt, havv-va dd, so grö.v-an 
åp gr4tt 5  o va tt grovo n6 fin. man d‘i, nor 
byån va ni, so k-z t6-sa kofta,' fin, o ht po 
n-b•vast po-n steab åtm67 . o nor byfin ha gram i. 
;kan, so skall-n-no åp, ow-fiii va må/c8;  so 
869g-em kofta, so mkfit-, haw-va i niGik hån. arbdt-
no hån, o gröv hån, sem-aw-va tånt, o nor-an hå-
da gr, so skval-n-no asta t fifi o låg-an. m gråfta, 

då va-a kofta haw-fikti fin ha spraga sno- , 
vgig Mn. o nor-da va bara kofta då, so Ko-an-
no kofta Utom. 

1  Flicka. 2  Ringat. 3  Göra av. 4  Tilltygat. 
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lite mindre ock mindre ludet, dess mer det släktas ut. Han 
Erik i Gubbhögen har nu varit mycket omtalad; han skulle 
nu vara halv luden, nedan midjan. 

Jöns Jonsson. 

Björnen ock flickan i idet. 

Jo de sa, det var en björn, som tog en storka — tog hänne 337 
om hösten ock hade hänne där hos sig om vintern. Men så 
hade de svärvat 2  honom, så de tänkte leta upp honom om 
vintern, ock det gjorde de nu. Ock när björnen härde då, 
när de kom — han hade haft ock fött forkanl  med, så hon 
led nu ingen nöd — så sa de, han gav hänne en blodskål 
den dagen om morgonen, men inte så han gjorde hänne något. 
Men de tog ijäl björnen, ock storkan fick komma till rätta. 

Björnen som skulle gräva ned lappen. 

Vart inte det förtäljt förr, det var en björn, som tog en 338 
finne ock tänkte att göra efter' med honom? Så när han 
hade trakterat 4  finnen som han mente, så tänkte han, han var 
död, så grov han upp en gräft5  ock var tänkt gräva ned fin-
nen. Men då, när björnen var nedi, så klädde han utav sig 
koftan,s finnen, ock hängde på en kvist på en stubbe åtmed 7. 
Ock när björnen hade grävit en stund, så skulle han nu se 
upp, om finnen var i mak s; så såg han koftan, så mente han, 
han var i mak, han. Arbetade nu han, ock grov han, som han 
var tänkt, ock när han hade då grävit, så skulle han nu åstad 
ta finnen ock lägga honom nedi gräften, ock då var det koftan 
han fick uti — finnen hade språngat sin väg, han. Ock när 
det var bara koftan då, så rev han nu koftan i bitarna. 

5  Grop. 6  Kolten. 7  Bredvid. 8  Stilla. 
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Björnen som jagade lappen. 

339 da va-fal htr om då ö, at-an ?,åga tv" 
byån. so kom by årt so in_296-, at„an s4g-no, harv, 
va livligas,' so hag-kåstot-sa War flo; o nor 

byån ha 8V 1603a, so hå-n n stör viv, so tr4/j't 3  
hån jp-an o to Uh, po vöma p6-om, so harv„,:fg-
Mala, a so han striv4-må, byån, to di. o per, 
Au, nor yivan va so stör o låg, so skår...g-svidit tårman 

Kat. då va-a-no fsrbi må-om. 

Bonden som brottades med björnen. 

340 gt da va-no nt-bån, sorv,va so stårb- han ,910 fete 
ma-m-byån, o had-po so lecy, at byån, higtna, so han 
mot g69,45-6 kåra. haw-va so str.i, k€b, at,an 
hyat omArin-an, man $ö . . . sö . . . — han 404 
om7j2-47-am-pvanx fråmfitrom.5  byån, hag-kom åt-om 

po tö bel — harv-vt nit nöko tö, kch, 
fan, han st ö irv2,-sa,6  so nor-an s0.9g tabåber,clå — han 
hbatlf-da, dip-ta7  — so sto-n optivt-om dån da 
ha-n /sa po årma, kåri, han skail at boms  o 
Utzg v-6 ta SÖMOra, tat„dam skval könto-dit rna 
korn; o . . . han mot-no kåst hö. o då va-a-no, da 
bdr 1h4p må-dam . . . kom byårt dar 'inpå-n po Åtar-
våla . . . byån va so stårb, at,an stå,w-op, nor kdri, 
kö1ra 9-n at båka. 

Karlarna som höll fast björnen vid granen. 

341 2, a dam så, da va tc_5 kåra, som skval tå nt-byhn — 
da hivakas brå röka då, 6. nor-clam-a Ainm ta slå/ss, 

1  I livsfara. 2  Kullfallet träd. 3  Drog. 4  Brottades. 
8  Nyare ock mera ovanlig beteckning för säter (vanl. såtar). 
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Björnen som jagade lappen. 

Det var fuller en historia om det ock, att han jagade en finne, 339 
björnen. Så kom björnen så inpå honom, att han såg nu, han 
var livlös,' så han kastade sig nedför en låg,' finnen; ock när 
björnen hoppade över lågen, så hade han en stor kniv, så 
träckte8  han upp honom ock tog hålet på våmmen på honom, 
så han fick dödhugget, ja så han strök med, björnen, utav det. 
Ock ser du, när kniven var så stor ock lång, så skar han 
sönder tarmarna ock allt. Då var det nu förbi med honom. 

Bonden som brottades med björnen. 

Ja, det var nu en bonde, som var så stark, han slog fång' 340 
med en björn, ock härdade på så länge, att björnen tröttnade, 
så han måtte gå ifrån karlen. Han var så stark, karlen, att 
han höll omkring honom, men så ... så ... — han höll om-
kring honom upp under framfötterna.' Björnen han kom efter 
honom ock gick på två ben — han visste inte något utav, karlen, 
förrän han stod över sig;6  så när han såg tillbaka då — han 
hörde, det dumpade till" — så stod han uppöver honom där. 
Då hade han yxan på armen, karlen, han skulle åt bodarna' 
ock hugga ved till sommaren, till de skulle komma dit med 
kräken; ock ... han måste nu kasta hänne. Ock då var det 
nu, det bar ihop med dem ... kom björnen där inpå honom 
på sätervallen. .... Björnen var så stark, att han steg upp, när 
karlen kollrade9  honom efter backen. 

Karlarna som höll fast björnen vid granen. 

Ja, de sa, det var två karlar, som skulle ta en björn — det 341 
hördes bra roligt det ock. När de hade kommit till skogs, så 

5  Frambenen. 6  Förrn björnen stod över honom. 7  Dunsade till. 
Slog omkull. 



44 WALTMAN, LIDMIL 

so ha-dam rölst-far.,rt by, o so ha-n d,xån vål so PO 
hån, hana låkt-p6 2-dam, o dan åm ftt han.a virtx 
so råd, han...a ragt s-håpn, raxst-frå kamråta-sm. so 
ha-a bart-td emb•rxy gröon rna kåra-dan o byåna. 
so hy8.2,t-dam-po Lsara-po 4  sölas, so lag' byån va 
årg ddxånx, so han rit-Op o fåmna omb•riv 
gröona o skral mans tåk-an, kårg-ixam,,po då visa. 
so k kåri spant-t 6  råman-hans xmåt då po-n anar., 
,sin hån, so han st 4 o hyå.2,t söl a s; o harv,va so stårb., 
hary.,vån7  bahöl-om, so byån tslåp-xnt iirzs. o dr 
fxb• hån stöo o hål sölas haxla nåta. 

anarn so skval kamråtn-hans sta jo dot, 3-va da 
va völtx8  må-om, dam tråd-no-ud ana, an han skval 
v8r dt4,Zrån. man då nor-ag...kbm-dit då, fx4 ho6o, 
3•velas9  da vd, so ha-no hån mha shwtx * nin 
so vazy-xt kamråk då, han som-a stöt o hidy-om, 
haw,vxha, han skval logos av-sa då, so han skval fo 
dit o hål x st haro...vaz„a fo 4vg, åp-sa if ta 
hån, so skval-dam ta xh-n, at da han ha ö stöt o 
hidx stvidi. nor„aw-fX4-an ta tåk i o hål då, so 
rast hån ta hm o lat- n fo sto-dar o hål x stv. 
so ra,gt-n,-td hån då nån o skzal dit o ltos-åv-an då 
o A969‘. nor„ag-köm-då dit då, so stå-n-no o kont. 

da v0-a-no, so dam åt-om då, hag„gi-om-no 
divyh6c4a. o då va-a po då visa yjt.,då, atazu-va 
so-pas fårbgra p6-n, •at harva, han skval fo if da 
sömo, anan 6, far-la haro.,va so klrå,xn o språg-tfr6; 
far-fa dam hå-no tf-n dån dån, ha-daw-v8rx 84MS 
Wo. man nb nor hån va so kkåln, han språg-zfr6, 
so n anan, fb4 st6o, dr o pkgas so låg tf,  so 
vagt-n, na 6 skval fo if da söm, so dam skval 
voro li4 gö om lOa. 

1  Ilsken, arg. 2  Anfallit. 8  Begett sig. 4  Snodde 
tag uti. 7  Orkade. 
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hade de råkat för en björn, ock så hade den där varit så ful,' 
han, han hade lagt på' dem, ock den ene skiten han hade 
vordit så rädd, han hade rest' hem, rest från kamraten sin. 
Så hade det burit till omkring en gran med karlen där ock 
björnen. Så höll de på kirrade på' således, så länge' björnen 
vart arg över det där, så han reste upp ock famnade omkring 
granen ock skulle menas ta honom, ta karlen där på det viset. 
Så hade karlen spänt uti' ramen hans emot då på den andra 
sidan, han, så han stod ock höll således; ock han var så stark, 
han vann' behålla honom, så björnen slapp inte lös. Ock där 
fick han stå ock hålla således hela natten. 

Andra dagen så skulle kamraten hans stad se åt, hur det var 
vordet' med honom, de trodde nu inte annat, än han skulle varit 
ijälriven. Men då när han kom dit då, fick se, hurledes det var, 
så hade nu han velat skjutit ijäl honom. Nääj, så ville inte kam-
raten det, han som hade stått ock hållit honom; han ville, han 
skulle lösa av sig då, så han skulle få dit ock hålla en stund; 
han ville få vila, vila upp sig lite, han, så skulle de ta ijäl 
honom, efter det han hade ock stått ock hållit en stund. När 
han fick honom till [att] ta i ock hålla då, så reste han till 
hem ock lät honom få stå där ock hålla en stund. Så reste 
han till, han, då igen ock skulle dit och lösa av honom då ock 
se. När han kom då dit, då, så stod han nu ock höll. Ja, då 
vart de nu, så de ändade honom då, han gav honom nu död-
hugget. Ock då var det på det viset gjort det, att han var 
så pass förbittrad på honom, att han ville, han skulle få lida 
det samma, den andra ock, för det han var så klen ock sprang 
ifrån; för det de hade nu tagit honom den dan, hade de varit 
sams båda. Men nu när han var så klen, han sprang ifrån, så 
den andre fick stå där ock plågas så lång en tid, så ville han, 
den andre ock skulle få lida detsamma, så de skulle vara lika 
goda om lyckan. 

runt. Jfr Rietz: kirra 1 1  svänga runt omkring (Skåne). 5  Tils. 6  Huggit 
8  Hur det hade gått. Huru. 
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- Flickan som slog ijäl björnen. 

342 2,a n6 pam i poi histön tå, om byån. 
da va-no z. våfsttl, da Md då; da,r.,a b.uzzu 

byån o h,öpa im sizzygrikn2, ma o sö ha-dar 
van i tåvys, som,a o mgtkka sivaom, o s6 
ha-n ti-sa tt sky o kasta utgvz siaygrifizn o skval 
tå. o då skval-no hån6 . . . — a byån höpa-da 
tabet,liar u grlfiom;2  so fa-a-n stgvyr, hö, o rna da, 
hån rånt iivi griga, so.At hö törva-te o 
rbbily„an p6-om, so hazv..,vat„,7(k4an dår. dam to-no 
got ån-om4  lita  mår, d-a-no-fal ?vt, om,,arv,va clåT 
ma di. . man da va-no såyna sö, da va tåTaa som 
tsli2-thå,7( byån. 

Björnen ock flickan i granen. 

343 da va å,t,n, som skval tå z tågig, i byån. so Prål?, 
h opi i grdon h, o so skval-no hån Asps Priv åt. 
då påsa hö tz agan-hans; skutl-no hån då ta föo 
di dffina tutta glygont — da svågal di dffina; z_a da 
Astös, då dåt hån 12(j o ,916-d163(-ja. 

Höken som bar gubben. 

344 haw-fal-fal dån gbota5  om tt cl,,an håzylsan6 , som 
bår gzitba-n? da va-no br€i hk då, som  
— fi4-an-mt dån, gbota nor.,aw-vå-har? a ... 
da va-g,gårnab• giab nöko — z,,a att sölas gåvtai.,7  han 
sto o håka o brirtgt 69,1jani so ha-n tt sizapnpålss 
p6-sa; o . . . so ha-dar 3ni i håvyk o o 

1  Socken i Norge nordväst från Frostviken. 2  Fårfållan. 
i allmänhet. 7  En något gammal gubbe — ja inte så värst 
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Flickan som slog ijäl björnen. 

Ja, nu kommer jag på en historia till om björnen. 342 

Det var nu i Vefsen i, det skedde, det; där hade kommit en 
björn ock hoppat ini södgrindarna,' vi kallar, ock så hade där 
varit en tös, som hade hållit på ock mjölkat söderna, ock så 
hade han tagit sig en söd ock kastat utöver södgrindarna ock 
skulle ta. Ock då skulle nu han ock — ja björnen hoppade 
då tillbaka ur grindarna;' så fattade hon en stör, hon, ock 
med det han rände över grinden, så hade hon torvat till' ock 
slagit, slagit av ryggen på honom, så han vart liggande där. 
De torde nu gott ända honom' lite mer, det är nu väl ovisst, 
om han var död med det. Men det var nu sägnen så, det var 
tösen som slog ijäl björnen. 

Björnen ock flickan i granen. 

Det var en, som skulle ta en tös, en björn. Så klev hon 343 

uppi en gran, hon, ock så skulle nu han förstås kliva efter. 
Då pissade hon uti ögonen hans; skulle nu han då till [att] 
få det där utur ögonen — det sved väl, det där; ja, det för_ 
stås, då datt han ned ock slog ijäl sig. 

Höken som bar gubben. 

Han fick väl den gåtan,' om den där höken,' som bar gubben? 344 
Det var nu bra en hök, det, som bar honom ... fick han inte 
den gåtan förr, tror jag när han var här? Ä ... det var en 
gammal gubbe något — ja inte således gammal,' han stod ock 
hackade ock bröt åkern; så hade han en södskin.nspäls' på sig; 
ock ... så hade där kommit en hök ock tagit uti honom ock 

Dängt till. Döda honom. 5  Historien. 6  Hök = stor rovfågel 
gammal. 8  Fårskinnspäls. 
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bOrt-n nöko lågt stk,s. man sö ha-w-fal vstsr 
han ha-no mota skgr-H,1  so hama hn  napo Oka. 
so ha-rvfal nöd' ti-po rIttåra-sa,3  so,,an ha-fal haft-
sa Ulfs fr6-om. man då vöt-1t4,  om han,a Ort' 
h3j9a, hal Analas dam Jgldas det . . . ot.,dant ha. . . 
han,,a viol so tnyjno håv,5  k€i, hana tajr-rhåk hirval§an, 
hal dam,,ot 3-8mr frö rna liv r h69, tö — migs-1t-noko 
emr då. 

Flickan som hoppade i kapp med ekorren. 

345 da va no da om hån: da va-fal r st6,56  hal e_ 
-- da ms-i-no-int ; nor . . . — p hany,f42.--)0  

o h,öpa rnrrha trUm, hån. so  eg-no hö d da; 
so l.åt hö sö: 

vårripar7  då då,zg, so vöfgar mårg. 
jo ho s69g,,an /röva so 3-vijyt, o so tytt-no hö, dr 

cl:gna 2_23' so Avi.kt far hårrem; o nor hö lå-ta då, so 
d 8-a-no H; da våt-da rya vOgry liar må di. 

Käringar ock' ekorrar. 

346 da va 16 jpOrrga som skral asta tå ikinu.9  o 
so rårst år.  M dci o kköv ?it-om,  o d4 köpa kin 
H. o då så-a då: 

vårapar7  då dög, so vin2gar Qg nig. 
ho höpa po stiab o va$ han. so  ,94, n Ona,r„ 

tjltrrga: 
du grin, Aar„clu håtall ska i ho,. 

frådrA rigkPa. 

1  Så när sjunkit ned. 2 Kunnat. 8  Reda sig. 4  Gjort slut på. 
subst. vimpa f. tåg- eller trädgunga (Rietz); i ä. da. förekom-
vimpa tee sig med saere urolige Fagter; vimse raskt omkring 
1°  Du får grina så mycket du vill. 
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burit honom något långt ett stycke. Men så hade han fuller 
vordit tung, han hade nu måttat sigit ned,' så han hade 
kommit ned på jorden. Så hade han väl nått' tagit på rätterat 
sig,3  så han hade fuller haft sig lös från honom. Men då vet 
inte jag, om han hade ändat4  höken, eller hurledes de skiljdes 
åt ... vart de hade ... han hade varit så mycket häv,' karen, 
han hade tagit ijäl höken, eller de hade kommit ifrån med 
livet båda två — jag mins inte något om det. 

Flickan som hoppade i kapp med ekorren. 

Det var nu det om honom: det var fuller en storkafi  eller en 345 
karl — det mins jag nu inte; när ... — se han for nu ock 
hoppade emellan träden,. han. Så såg nu hon det där; så lät 
hon så: 

Vimpar 7  du dig, så vågar jag mig. 
Se hon såg han hoppade så kvickt, ock så tyckte nu hon, 

det där gick så kvickt för honom; ock när hon lade till då, 
så datt' hon nu ned; det vart då ingen våging längre med det. 

Käringar ock ekorrar. 

Det var två käringar, som skulle åstad ta ekorren.' Ock då 346 
så reste en till då ock klev efter honom, ock då hoppade ek-
orren ned. Ock då sa hon då: 

Vimpar 7  du dig, så vågar jag mig. 
Hon hoppade på en stubbe ock vart sittande. Så sa den 

andra käringen: 
Du grinar hur du vie°  hälften" skall jag ha. 

Fredrik Ranksjön. 

'Duktig. Flicka. 7  Ung. gungar du dig. N Gotland finns ett 
mer vimpe bevaege frem og tilbake (Moth); i no. dial. betyder värbet 
halvtosset, Tel. (Ross). 8  Föll. 9  D. v. s. ta ekorrar. 
11  D. v. s. av bytet. 

4 — 35742. W aletrban. 
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347 da va Y jpany, som skval asta t aikinzoi. so såt-
a kvås stg•an ny yö?ra o ni4afjt, (ist' ikhzrift /löpa-
m'j, so skval-n bira han po dy dyan seom. ya, ö-
så nor-o råyst-ta o k14yv 2  då, so höpa-no hån 926. 
so måyfit-a: 

— a dam &kg-y; asti y hy fir_tg, so fåm. 
Jo ho va so si4ar, ho-a föt-t 3  a c/0,n, so-o rittina, 

ho skval ho ffir,g. 
hans båysa yörm. 

Om jordfolk. 

348 da va 4n, som skval ta nysMcg, o sö såt-n-öp 
fyösa,4  o so om yinvaln då, so vat-n ha,mbad, 
dyam-bön, som-a nYbHd. o so • våt-ta-no 
la bår far-gås. o nor-,kval då ta öto yinvåln 
då, so bar-a ta r napo böka . — na da va 
påsa, da som rån napo böka. so  ha n Gl.gn, som ha 
bad-Ulm-an d ti-po bakHgo-sa far-Gly o b4- 

at han.  skval fira fyösa dartfr6 — han-a såt 
Msa, mg bm bölra dams, so da rGinu Msy; o 
då skzutl-n b4 hån hm, båra fade, han skval b6-n, 
han skval Pit fyösa. o då lövo-n ict, clyam-bån, 
at han skval fig fyka. nor-n, köm-hm d‘i, so tö-. 
n-te o Prht fyö.sa, o da yib•-no so övånla M, at 
hvov-våst-no if-no  tö, fan han-  -a fHt-a. jo då f'-
an-no yåkp då to yökfiy, so .da lyb• so övånla fU. 

349 da va-no y j jsåryn, som skull gö ot bicry 5; o då, 
nor ho köni-da Y:c bira då, so 369g-a y 44 då frifar 
bicry. so tj-a bizrtsn,Moln o ketsta hva 061-dyan. so 
våt-a-no so ho fib• an clyan-0a, darv-vå-at ta°  tev-
agn:a dci, yökfMtja. da va n li3ast7  ta ho het y 
h4la sYm-bfask4p.8  

1  När. 2  Gav sig till ock klättrade. 3  Tag uti. 4  Fähuset. 
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Det var en käring, som skulle åstad ta en ekorre. Så satte 347 
hon vassa stickorna nedi jorden ock mente, äst ekorren hop-
pade ned, så skulle han bli hängande på de där stickorna. 
Ja, så när hon reste till ock klev' då, så hoppade nu han ned. 
Så mente hon: 

— Ja dig äger jag; åse jag har fyra till, så har jag fem. 
Se hon var så säker, hon hade fått uti' den där, så hon 

räknade, hon skulle ha fyra till. 
Hans Bengtsson Jorm. 

Om jordfolk. 

Det var en, som skulle till nybygga, ock så satte han upp 348 
fjöset', ock så om julkvälln då så vart han hembedd, den där 
bonden, som hade nybyggt. Ock så visste han nu inte var 
det bar för städes. Ock när han skulle då till äta julkvälln 
då, så bar det till rinna nedpå bordet ... Näj det var ko-
piss(en), det som rann ned på bordet. Så hade den där, som 
hade bett hem honom då, tagit på beklagat sig för det där, 
ock bett honom, att han skulle flytta fjöset därifrån — han 
hade satt fjöset mitt över bordet deras, så det rann ur fjöset; 
ock då skulle han be honom hem, bara för det han skulle be 
honom, han skulle flytta fjöset. Ock det lovade han ut, den 
där bonden, att han skulle flytta fjöset. När han kom hem 
då, så tog han till ock flyttade fjöset, ock det gick nu så 
ovanligt fort, att han visste nu inte något utav förrn han 
hade flyttat det. Se då fick han nu hjälp då utav jordfolket, 
så det gick så ovanligt fort. 

Det var nu en käring som skulle gå åt buret5; ock då, när 349 
hon kom då ur buret då, så såg hon en ko då framför buret. 
Så tog hon bursnyckeln ock kastade över kon där. Så vart 
det nu så hon fick den där kon, de var inte till' ta igen 
henne då, jordfolket. Det var den 1ikaste7  kon hon hade i hela 
sin boskap.' 

5  Visthuset. 6  Kunde inte. 7  Bästa. 8  Boskapsjord, uppsättning (av kreatur). 
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Möte med jordfolk. 

350 yo9 t ht-no &Ut jcIt no to dt dan yiAlögjt, 
da va y-ghvag modo 44,1 po trögm6a,1  so skval- 
t rån' uh stånsaa8 åt,zt mbondån. o sö, nor t 

utpo jims4,4  stejigfik dci, o to-po rånt, so 2, 
kbm '2"714,rast dttat störöyn, so f2t4 jöo ravibvas1i4p5 , 
som kom tmöt-ma; o s69g bo, da fifian• tnzttka 

2-61n7  z,ify daw,for o 03. åv o té 8  "ra 
Ty, som t 86.9g-dam; o t låni-no so ii gr 6, at t to-

p0°  rånt so t skval kömo dttat pårtsduna, far t söog- 
fiiian hit.2,t-ta d — so t skval-tt sb•?-m an Ingtr 10 

rånt-no, da måst t vån," man nor t 
kånt da dit, dara söRg rat,n-dan, so vci-tt-a nöko, 
vb„rb•an sprjr har, nöko acig sdog-t; o då v--no 
håkvast" leta fsrfåd is  — rånt-no ålt dat va g--
ta uh svånsda. 

351 o so v4-a-fal y.,ginge-td — i 42:21, yonsa bironz- 
hirygdn o fgt" fl-dar, ö-s6 kåsta-16  
rna båt tt i; ö-s6 rkst o skval låt,t-Op- 
dam. o so nor hån ha rkst då, so fån i åtis  

86,,a hån-6 finn noko z,kttar op !falt, som 
han skval spriy o tå. o so va . . . — bivaka-192,  
åt-om, o so sci hån at han„a fint ,k4t,tn. o dd va4 

etryp," fala a hhvgd,t åk-om, at nor„clam to- 
po åt 21  ,sliAar 3-H3, so skyld-dam-tt tslåp-Ifr6- 
dam. o s6 språg-t o biggka, da måst t vån, o r'Oft 
at-an skval kam° tabåAar. o då våt-a-fal, so hag, 
kånt o noran sneva-åt" då, so sciog-tt 
hån no/co tar,yomana halt åt. då va-no zhtvol, 
darjo 4ritsrom, som dam hr vårt. 

1  I östra delen av Frostviken. 2  Löpa (på skidor). 3 1 Ström 
7  Kollektivt, sål. = renarna. 8  Fram ock tillbaka. Bör- 
14  Vallade. 15  Norrut vid. 18  Tappade. 17  Begav sig 
22  Vände sig om. 
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Möte med jordfolk. 

Jo jag har nu alltid sett något utav det där jordfolket, jag. 350 
Det var en gång, medan jag tjänade på Trångmon,1  så skulle 
jag ränna' uti Svanselet' den ena måndagen. Ock så, när jag 
kom utpå Slanten,' Storsjauten då, ock tog på rände, så jag kom 
nära ditåt Storön, så fick jag se en renboskapg som kom emot 
mig, ock jag såg både det finnarna gick emellan tjerrisarna,' 
ock renen 7  gick; de for ock gick av ock till' flera gånger, 
,som jag såg dem, ock jag kom nu så när ock, att jag tog påg 
rände så jag skulle komma ditåt tjerrisrenen, för jag såg fin-
narna höll till där — så jag skulle inte skrämma den mera" 
renen. Ock jag rände nu, det mesta jag vann," men när jag 
kom, då dit, där jag såg renen7  där, så var inte det något, 
varken spår eller något slag såg jag; ock då vart jag nu 
halvast" lite förfäldig  — jag rände nu allt det jag var god 
till uti Svanselet. 

Ock så var det fuller en gång till — han Arne Jonsson 351 
Blomhöjden ock jag gätte" nordsidanig fjället där, ock så 
kastade" vi bort getterna; ock så reste han Arne till" ock 
skulle leta upp dem. Ock så när han hade rest då, så fann 
jag åter" getterna; ock så hade han ock funnit några getter 
uppi fjället som han skulle springa ock ta. Ock så var ... — 
kökadeig jag åt honom, ock så sa han att han hade funnit 
getterna. Ock då vart jag ampen," för det jag hade hört tal 
om, att när de tog på höll efter" slika kräk, så skulle de inte 
slippa ifrån dem. Ock så sprang jag ock kökade, det mästa 
jag vann, ock ropte att han skulle komma tillbaka. Ock då 
vart det fuller så han kom tillbaka då, ock när han snodde 
åter" då, så såg inte han några getter som han hade hållit 
efter. Då var nu getterna där hos kreaturen, som de hade varit. 

Per-Larsson-Anna. 

nära gränsen till Frostviken. 4  Namn på en sjö. 5  Renhjord. 6  Ackjorna. 
jade. 10  Övriga. 11  Hann, orkade. 12  Nära nog. 13  Förundrad. 
åstad. 18  Fann, hittade. 18  Ropade. 20 Orolig. 21  Förfölja. 
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Hans Hansson ser något. 

352 yo9 vast-fal, i 6, modo ,z,åt 1  yörm — ms-
t, om da va first söntorn, hal da va ånar„,sömon, 

yörm vzgstx bioalx db.. da va olv..,v6on,...dx 
dgna, no/co stråst oxv.-v6orru 2  x ha-no h.dtsra bara 
&fish-dar.' so va-a åxn dag, x iii. o hr — 
va x lita mr, so va-da if lik harm mg po 
mank.båra, ; so z,xb.-no Arga o éQt Wr, o i stö 
övo mgra. so  bar-a ta smö1ro 4  xnx hökma-dan, o so 
ft0 'is  69, da va no/co svGit — st som da för 
vvgstysiny harman, sght som ag,kår, man int könt 
utpo mpra-mt. d4 maxnt i, da va no/con, soro....vci-dar 

skval ~c-ma, dam hyslt-po timra-öp an l69v5-dar 
dro-ta språg-hm stråst, i, o so skval-x jö2-åt, om 

dam.,va hOm ål köp. o d4 ha-dam Ost at madåg, 
dam lo9g o söv, ål tionarkåran; man då va t i far- 

" o råd 6, x fiandb.a o fat-t,  b.a d dxåna vi 
fa,r414. so  9iGG4 dit o sbog-åt då, om da va nokop., 
b•våst dan harma-kan, skval po-åt, om x söox no/co 
spör o . . ., man i söog-xt no/co mor. 

hans hånsa störyMrn. 

353 da va y.-ghig 91,7  x skild at bir o tå-in no/co myfik, 
.• 96 41stril 8  då nökanat9  ; man i triad 

at da va no stan, somför, far x ha-no ålar..jåt no 
sölas för. man då — nor x kom-in då, so töko-no 
i 6nt d dna dti; so så dx ånar-.44 at dam triad 
da va drågan„somför am håsa-dar. o då jli)-n-22 
opo hgvy„a ban. 

ika-brita. 

354 da va modo i va hOm, so vå-ma at bååsa 
On h.våln, a såna o i, o skird tå no/co ven. 

1  Hade tjänst som vallpojke. 2  D. v. s. nästan i första 
6  Förundrad. 7  sic! 
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Hans Hansson ser något. 

Jo jag visste fuller, jag ock, medan jag gättel  i Jorm — 352 
jag mins inte, om det var första sommaren eller det var 
andra sommaren, jag gätte i Jorm östi bygget där. Det var 
om vårn, det där, något strax om vårn;2  jag hade nu krea-
turen bara östi där.' Så var det en dag, jag fick se ock höra 
— [där] var en liten myr, så var där en liten holm mitt på 
myren, men bara liten; så gick kräken ock åt där, ock jag 
stod ovan myren. Så bar det till små1a4  ini holmen där, ock 
så fick jag se, det var något svart — (det) synte(s) som det 
for östgenom holmen, synte som en kar, men inte kom utpå 
myren inte. Då mente jag, det var någon som var där ock 
skulle skrämma mig, de höll på timrade upp en låve där; 
jag drog till sprang hem strax, jag, ock så skulle jag se åt, 
om de var hemma allihop. Ock då hade de just ätit middag 
ock de låg ock sov, alla timmerkararna; men då vart jag för-
fä1d6  ock rädd ock, jag funderade ock förstod inte, vad det 
där var för slag. Så var jag dit ock såg åt då, om det var 
någon kvist däri holmen där, skulle se åt om jag såg något 
spår ock ..., men jag såg inte något mer. 

Hans Hansson Storjola. 

Det var en gång' jag skulle åt buret ock ta in något mjöl, 353 
ock så kom där en eldstrile8  då nordanefter9; men jag trodde 
att det var någon stjärna, som for, för jag hade nu aldrig 
sett något således förr. Men då — när jag kom in då, så 
talade nu jag om det där då; så sa de andra då att de trodde 
det var draken, som for över husen där. Ock då slog han 
ned uppå högen här. 

Ola-Brita. 

Det var medan jag var hemma, så var vi åt bäcken den 354 
ena kvällen, hon Sanna ock jag, ock skulle ta något vatten. 

början av våren. 3  Strax öster därom. 4  Knastra. 5  Loge. 
8  Eldstrimma. Norrifrån. 
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då, nor ma k) yst-6 veitna d6i, so våt-a so ?Ost, o 
då sktal-ma-no jr.) bp då. o då va-a som n si2plim,1  

da va som n alstria, o hån fr svy håntaln: hav. 
km sfahanat 2  o f6J....,n61rat;3  man nor,..an nöd nafar 
gretn6osa då, so våt-a-no möt då nån. man dam 
&vig at da va noN k7 f4pbart,t, han tslö-tt då. 

Han som grävde upp jordgodset. 

355 dan2va po mfm, o cs16, o sö kom dragan o ,s14-n6 
nöko ettma4 , dara dam ,914, so dam sa:og so Vair h-vare—
an ,sl?-n. so  va drånan tånt ma-sa hån, so,..an sktal 
jo åt dt dtAnt, farAa...a vsrt tO,dara,..an s1?)-n4 so 
sktal-a VOM panty. o cMrfar so..,a hån da nma-sa då, 
aLan skval dit o 30 åt. o s6 ftly-a-no sö vro t 
illa ti då, so lay5  han nöd-no o Yrt Mdt; han Ms-
no inan t vak,' utan han r4st-tå dit, h6 ol4,n, o 
hgas7  so at.,am.fein dé r6ma, dara da vd, o fån 
panty 6. o . . . — man da va-no nyan sonAltb• 
vöto mPbsy da vå, man,aw,vat-no fwl o HÅ.' dån 
ribylentan hyk2tas-9no d3t tat..,da vGit...ab kan ffinran, 
sö våt-a-fal t. o i 6, t ht jgt rérna o virt-dar 
mad götge 6 lifta po st4nan, sorn,ana ketsta-6v. 

såntpa.it v4-a: da va pvant t gröp, datv..va 
Ond, atmd litn b614, o dån båt,sa,n a-a som 

po-n c4aw- f lo no7r-a branmyrbUa." da 1Ps-no 
vaist,..po mgra utt sfailt-dar," o dr va-a dretga,n,a 

soana 387712,  stbzypanis nt gröpa-dar,-,so 
da ist. 

1  Sopkvast. 2  Söderifrån. 3  Åt norr. 4  Bredvid. 
9 it Bevarades. j°  Mossen. bt.76 f. (bod) = lada. 12  Sund 
ningen är: man ser myren I öster när man står i »sundet» där. 
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Ock då, när vi öste uti vattnet då, så vart det så ljust, ock 
då skulle vi nu se upp då. Ock då var det som en soplimme,1  
ock det var som en eldstrut, ock han for över himmeln. Han 
kom sunnanefter 2  ock for nordefter;' men när han nådde ned-
för granåsen då, så vart det nu mörkt då igen. Men de trodde, 
att det var nordi Klevberget, han slog ned då. 

Elin-gudmor. 

Han som grävde upp jordgodset. 

De var på myren ock slog, ock så kom draken ock slog ned 355 
något åtmed,4  där de slog, så de såg så väl, var han slog ned. 
Så var drängen tänkt med sig, han, så han skulle se efter 
det där, för det hade varit tal, där han slog ned, så skulle det 
vara pänning. Och därför så hade han det inmed sig då, att 
han skulle dit ock se efter. Ock så fick det nu så vara en 
liten tid då, så länge' han nådde nu att bli ledig; han låtsades 
nu ingenting värd,' utan han reste till dit, han allena, ock 
hittades,7  så att han fann det rummet där det var, ock 
fann penning ock. Ock ... — men det var nu ingen som 
fick veta [hur] mycket det var, men han vart nu full ock rik.' 
Den rikdomen hölls' nu allt till att det vart de här yngre, så 
vart det fuller slut. Ock jag ock, jag har sett rummet ock varit 
där många gånger ock lyftat på stenarna, som han hade kastat 
upp. Ock simpelt var det: det var uppunder en gran, de var 
nedgömda, åtmed en liten bäck, ock den bäcken är det som 
rinner på den där fion" nordan Brännmyrboden." Det lyser 
nu östpå myren uti sundet där," ock där var det draken hade 
slagit ned, så han hade kommit stöpande" nedi granen där, 
så det lyste. 

5  Tills. 6 Låtsade ingenting om. 7  Det råkade sig. 8  Duktigt rik. 
kallas även en smalare del av myr som förenar tvenne större myrar. Me-
13  Stupande. 
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Skogkäringen. 

356 da va-no mkby tGg• om skin:bål-2ga firn.' da 
va-no dam &Gni bo hirvfk-a o våt-fdr- 2 ,. ho . . . -- 
da va-no s6m, som o ho va-no ,s1åm 
åt-dam 6, far,o va so hånnsåns ta höl-sa M-dam, 
nor,la va kåran, o o da va-no-222t ana akåran, 
sony-våt-fdr-ri . 

Tomten. 

857 d-a no/co dam kål far,,t6mk; han skzal höl-tå 
stil om o hoo sock br04  ma hastAdtsrom sånt stås. 
såm so ml han dam..,våk: hank,pgfit-dam o flizt-dam, 
so dam 'åb--tit fin o m69, göt, mampo sånt 2-innom 
so arbå harn-bara po da, at da bh itsalh4ta må-dam. 

När Margreta såg tomten. 

358 mårgråta skval ot bkånthågda, o sö nar..oran,t 5-
124,m o kåm httpo trögmolkyn,6  so s69,g-a y.,kår,-pm 
bår 2 bp-e. so  mtio-it 12, da va no/con to trögmca-
p6ykom, som skval yvasom sh.rm-a. so  låyst hö tö-sa 
Ya' o jOrvån, o vob c4ag-kårri, han 2,24 sity622 
opbv2. nar hc" ståna o 424.2,t, so stå,na hån 6, tett-
dam hån opot kåserit, so 0 hån ot ståla, hån. so 
tö-a-po våt måy o mity råd o mOftt da va no/con 
t6mt. na,r,o kom in, so va-dam-no in ål 210.p. so  
råt-a it 8  o skval ",s-so 6.ot, om-o sciog no/co sprjr; man 
d& !Gins-no bit-noko. 

kån 

1  Förr i tiden. 2  Råkade ut för. 3  Efterhängsen. Jfr 
megen Gjodning N Trondh. (Lierne). 4  Arbete. 5  Löpte på 
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Skogkäringen. 

Det var nu mycket tal om skogkäringen i förtiden.' Det var 356 
nu de som både hörde hänne ock vart föra hänne. Hon ... 
— dit var nu somma, som kunde bli för hänne, ock hon var 
nu slem åt dem ock, för hon var så hamgirig till [att] hålla 
sig till dem, när det var karlarna, ock se det var nu inte 
annat än karlarna, som vart för hänne 

Tomten. 

Det är något, de kallar för tomten; han skulle hålla till i 357 
stallarna ock ha sådant bruk' med hästkreaturen som städes. 
Somma så vill han dem väl: han pyntar dem ock flätar dem, 
så de ser ut fina ock mår gott, men på somma rummen så 
arbetar han bara på det, att det blir uselheten med dem. 

När Margreta såg tomten. 

(Hon) Margreta skulle åt Blomhöjden, ock så när hon rände a 358 
hem ock kom hitpå Trångmoflyn,6  så såg hon en karl, som bar 
en bytta. Så mente hon det var någon utav Trångmopojkarna 
som skulle justsom skrämma hänne. Så löste hon utav sig 
skiden.7  ock gick körvägen, ock den där karlen, han gick snön 
uppöver. När hon stannade ock vilade, så stannade han ock, 
till att de kom uppåt husen, så gick han åt stallet, han. Så 
tog hon på vart mer ock mer rädd ock mente, det var någon 
tomte. När hon kom in så var de nu inne allihop. Så reste 
hon ut' ock skulle se åt, om hon såg något spår; men där 
fans nu inte något. 

Karin Luspen. 

ett måhända missuppfattat ord hos Boss: ? hamgirig adj. om  Mark, som sluger 
skidor. 6  Fly =-- utvidgning av älv. 7  Skidorna. 8  Begav hon sig ut. 
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Fegdaljuset. 

359 2a man d-a lån sada a ha "é4 noko fågdaly4s1  nå 
— aa vett-feir 2  cig — da va seniia 6ya,8  da va n, 
Cta,n Avåln ; da fr mstsi4  yn, o stå so lån o 
369,g po ddaåna dl dan lyika; a triad da va . . . 
na da mot våst vro isn, atsom . . . ha e. vhr y, so 
dam ha råd, so ha-a bana virry nokon, som„a haft 
noko lyés, man da va våst is n — na da va våst 
inan sorn-f(ir rna noko lys-at. o da får masts, ted, 
da va 1,1)- po öyn, 86 ,slöktna-a. 

s6 våt-a far éq't — då va modo hi.tsa 5  st6 våsta 
båf,,san, c4an tövan ;6  o då vå-dar lyds då, som 
brän vt utfar löva, o då kir-a '&613°7-  nb.ast utat 
Ma, so ,slöktna-a •ka man da skog-Ut so ba- 
hånalas då, 6 at . . . — aa rna våt-no-ant noko ana, an 
ma mKta,n, nor ma yr-noko sn, at-d-a nokon, som ska 
to döy; o da ha-no höpa åt' 6 då, at-d-a nokon, som ha 
diryd -då, som ska fOro nöko" sömo vågn, som då 'Osa får. 

Berguven bådar dödsfall. 

360 ö-so a-a-no nöko då 6, ma hi-6 — d-a noko rna 
kal far bårgstöytn.' 86 nor hån siI-o-kt darma 
gakan, då-a-ma so siar-po, at da å-nokon, som ska 
döy . . . o da va n kan vta,rg, da 644 so mbolsy 
sm-aoa hian, o da n ckm-bårgstöytn, harv-v.  a hian, o då 
fira-  hån, atsom bana 613'44 — far* våst, dam Nina 

döy opjo om lans-yånsa, da da,ånan hans åna,s yjnsa ; 
då so fkit-n då d(5rafro Mastern ös, o då dbytd 4 

lita darjo ös d6i, o da fkid-n fro ös o M:astom z M-
r4lansa, so cligdar ii dr 6. 

la-gånto. 

1  Dödsljus, »fegljus». 2  Råkade ut för. 3  Söder om Ön 
7  Näml. med ljuset. 8  Underligt. ' 9  Slagit in. 
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Fegdaljuset. 

Ja men det är länge, sedan jag har sett något fegdaljusl  nu 359 
— ja jag vart för' ett — det var sunnan Ön,3  det var den 
ena kvällen; det for östsidan' Ön, ock jag stod så länge ock 
såg på det där, det där ljuset; jag trodde det var ... — nä 
det måtte visst vara is(en) eftersom ... hade det varit, så de 
hade rott, så hade det kunnat varit någon, som hade haft 
något ljus; men det var visst is(en) — nä det var visst ingen 
som for med något ljus inte. Ock det for östsidan, till att 
det var nära slut på Ön, så slocknade det. 

Ock så vart jag för ett — det var medan husen5  stod västan 
bäcken, den där låven.5  Ock då var där ett ljus då, som brann 
väster utför låven, ock då bar det utöver' nära(st) utåt sjön, 
så slocknade det där då. Ja men det såg ut så behändeligt5  
det ock att ... — Ja vi vet nu inte något annat, än vi me-
nar, när vi ser något så, att det är någon, som ska få dö; ock 
det har nu hoppat efter' ock det, att det är någon, som har 
dött då, som ska fara något" samma vägen, som det ljuset far. 

Elin-gudmor. 

Bärguven bådar dödsfall. 

Ock så är det nu något det ock, vi har ock — det är något 360 
vi kallar för bärgstöten."-  Så när han sitter ock låter därmed 
gårdarna, då är vi så säkra på, att det är någon, som ska dö ... 
Ock det var den ena vintern, det dog så mycket små här, ock 
då den där bärgstöten, han var här, ock då flyttade han, efter 
som barnen dog — för det jag visste, de började att dö upp-
hos honom Jöns Jonsson, de där hans Anders Jonsson; ock 
då så flyttade han då därifrån östom oss, ock då dog en liten 
där hos oss då, ock då flyttade han från oss ock östom honom 
Olov Rolandsson, så dog där ett där ock. 

Elin-gudmor. 

(i sjön Jorm). 4  Österut längs efter. 5  D. v. s. vår gårds hus. 6  Logen. 
Ungefär. 11  Berguven. 
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Pojken som sprang varg. 

361 dam så da va-fl lik, pey)4, son-cc språga varg. 
so em yitncit, so ha-n siS åtma går, nöko niar 
yral em nåta. so hå-n såstar-g-tam-ptplsa,n, 

so:a h0-o hbz.gc.,-da, han-a Yra. so hå-a stö,ya 2-dan, 
scikt: »i it so by, som da skzul-a 
brr-min» — da va-fal minin pö-on, man i 
no-2,t. so va4-a-no stat må-em, so dam ha-24 hh,tficL 
da han-a pka mor. o nor-da-a vål då 
ng° stvi, so ha-048779 in pegjpan, o va ratedan.' 

di ha-m-baråta, da han-a haft n gåniak NT6p _ _ 
aU-po em ncita. — so-aw-va fri dån stk,ghOk, 

to da hc.; nåmt-2, po nåmn då. nor-an-a Om-
so va4-dam-no få,z_yfr, o e/4 di, at darv-fili 

åt-tt o . . . 

Om frimurarna. 

362 dam so at frinuiraran h hsjr,§‘,2,t: so a gkåsa4  
°pm tåla. o då prev-dam-ne o ska når-in fiba. 
dci ha-dam n4ra-in n, o låst-åt dera — fara hov-
våsM ka da vå fa,r4g, dam hå. fa-,9e. der. .,å-da 
villa-dam, at han skzal-no så-sa då; so sktal-n fo 
paniy 5  nör-arv-vgka. o då vg,ka-n-not då; so ha-
dam-no såkt, at hag-k6m-t cl& frö, hany-va-ne tvfaea,n 
ta yko då. sö ha-n r4st-t° o fkbc17-ep dra — 
gt han-a Myci po dra On ghtge, man då fi4-an4t 
ep-a; (blar g5an so ha-n Okt at »ma grhs 'kåk]) so 
ska-1 ho ep dira» ; o dd ha-rv-fot ep-a o ha fot 
språsa sav-vå2-g. 

dam so frimåraran, da dam a ps... — da dam 
b meta, so ska-dar kam 92, stör-g elp.98  o sprit 
~My pånin5  dåw-v21 högs  — ska sprit:fri påntgan. 
na  p, da kan-et vbro no sht, då. 

håns-marat. 
1  Tjutit. 2  Flickan. 3  Riktig. 4  Fönsterna [uppe 
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Pojken som sprang varg. 

De sade, det var en liten pojk, som hade språngat varg. 361 
Ock så om julnatt, så hade han setat åtmed gården något nära 
ock ylat' om natten. Så hade han en syster, den där pojken, 
så hade hon ock hört, det han hade ylat. Så hade hon, storkan 2  
där, sagt: den där låter så likt, som det skulle ha varit han, 
bror min — det var fuller namn på honom, men jag minns det 
nu inte. Så vart det nu stillt med honom, så de hade inte 
hört, det han hade ylat nu. Ock när det hade varit då en 
stund, någon stund, så hade han kommit in, pojken, ock var 
rättelig? Ock då hade han berättat, det han hade haft en 
gammal tikkropp ock ätit på om natten. — Så han var fri 
den styggheten, utav det hon nämnde honom på namn då. 
När han hade kommit in, så vart de nu fägna ock glada, de, 
att de fick åter honom ock ... 

Om frimurarna. 
De säjer att frimurarna har ett hus särskilt: så är glasen' 362 

uppmed taket. Ock då prövar de nu ock ska narra in folk(et). 
Då hade de narrat in en, ock läst åt dörren — för det han 
visste inte, vad det var för slag, de hade för sig där. Ja då 
ville de, att han skulle nu sälja sig då, så skulle han få pän-
ning5  när han ville. Ock då ville han nu inte det; så hade 
de nu sagt, att han kom inte där ifrån, han var nu tvungen 
till [att] göra det. Så hade han rest till' ock flöjt' upp dörren 
— ja han hade flöjt på dörren en gång, men då fick han inte 
upp hänne; andra gången så hade han sagt att »med Guds 
hjälp så ska jag ha upp dörren»; ock då hade han fått upp 
henne ock hade fått språngat sin väg. 

De säjer frimuraren, då de är på ... då de har möte(t), 
så ' ska där komma en stor en oxe' ock spruta, vad mycket 
pänning5  de vill ha — ska spruta fram pänningar(na). Nä se, 
det kan inte vara någon sannhet, det. 

Hans-Märet. 

vie 5  Koll. = pängar. 6  Sprungit till. 7  Knuffat. 8  Tjur. 
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När trollkattlorten brändes. 

363 da va x getni4,1fitrry po som ld9g po syan 
x tri 69). — hal va-a fik ö? va-xt-a bi ö? — 
då kan-xt-x 84, rglx. o so va-a no/co Olja' han 
yörnx, som skval ta o ål-bp trölkatjitn.8  dån nåta; 

dmg-grnban åla, so kom jpårxga be4, o söQg 
veytan dömt' hal röge3. tå-n mdy. da va mkby 
bida, at da va dån Mona, som röd-imz trölkatAte. 
d-a-no-fal lån-sada, man ag-getinak-båvt-hxan, han ?nästs-
a-ne, hån. o va-tt han ma o åla må, åxn ö? 
— man da ha-fal göt-t 5  bo tröljpanga o trål-
kåk o trölkaffitn, da hi-no i3t  skiitas-noko x 
söm or . 

y_ans yönsa. 

När man dödar bålgetingen. 

364 dam sår, nav-darn bia6 , so ska-a bkx fkhr. 
da va y-gnifte 1.xh. Mcsa Hem& va po mgve 

— da va-no vfakmn-kan, han tö1to-41n-a —; so hu-
dar tiifin 2- bi. so så n 6)1b. 6,0 kamrata-sin — han 
hkxta frådilj etvgja n d,xån — han skval-it ?gir' 

o hån ad, o dé kbm, o då hx42,t-n-p6 o 
2m...trIttrot, o da sist då va ståst. man då ha-a 

21842 st dån gaixan, da vm-it dan2-8-no 
j6e, da va sånt. 

Vad björnen gör innan han lägger sig i idet. 

365 hi-n hx5gxel-clit, talas ham„bruh yöro, byini da, nov-
n, låg-sa°  em hi5iiz,9120 harn-bruilj riv lava o köa, 

1  By vid sjön Frostviken (Kvarnbärgsvattnet), inom Norge. 
omkommit. 6  Bålgetingen. 7  Näml. för att slå. Bry 

hans båga yörm. 
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När trollkattlorten brändes. 

Det var en gammal käring på Skogen,' som låg på sängen 363 
i tre år — eller var det fyra ock? Var inte han blind ock? 
— Det kan inte jag säga riktigt. Ock så var det några gubbar 2  
häri Jorm, som skulle till att elda upp trollkattskiten.' Den 
natten, de där gubbarna eldade, så kom käringen bort, ock såg 
varken domt 4  eller rök till hänne mer. Det var mycket troligt, 
att det var den käringen, som rådde om trollkattskiten. Det 
är nu fuller länge sedan, men han Gamle-Bengt här, han 
mindes det nu, han. Ock var inte han med ock eldade med, 
en ock? — Men det hade fuller gått till' både trollkäringen 
ock trollkatten ock trollkattskiten, det har nu inte synts något 
i sommar. 

Jöns Jonsson. 

När man dödar hålgetingen. 

De säjer, när de slår ijäl biet,' så ska det bli flera. 364 
Det var en gång han Erik Olsson Trångmon var på myren' 

— det var nu i veckan här, han talade om det — så hade där 
kommit ett bi. Så sa han Erik åt kamraten sin — han hette 
Fredrik Arnesson den där — han skulle inte vörda' slå 
ijäl det. Ock han slog, ock det kom, ock då höll han på 
ock slog ijäl trätton, ock det sista det var störst. Men då hade 
det vordit slut den gången, det vart inte flera då. De fick nu 
se, det var sant. 

Hans Bengtsson Jorm. 

Vad björnen gör, innan han lägger sig i idet. 

Har han hört det, hurledes han brukar göra, björnen då, när 365 
han lägger sig' om hösten? Han brukar riva lav(en) ock kåda(n) 

2  Gifta män. 3  Trollkatt 'mjölkhare, bjära'. 4  Eg. damm. 5  Dött, 
sig om. 9  Näml. i idet. 

5— 35742. Watman. 
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stzzp-t riqva. o so ow..vdon44, nor-y, Dam-åt, 
so så,-dam yoz diån språt åt, so han lig atma la-
d4ra.1  han liap2-an dit far han ska-it öto hal Jit 
po /gula vtra. 

anats 6.5en. 

SKYDD OCK BOT. 

Hur de nyfödda barnen tvättades. 

366 da va no då Pist, nonAlam skval ta 14g-dam: da 
skvia-dam-no . . . — lt-dam-no noko ly4s dit — 

sö tö-dam-no p„Aniv . . . o Oro köm . . . — 
dam la-dam-no ti trtjyg ; so skuil-dam-no tå-sa yAniv 
då, o Oro kön hvy ; sö skzal-dam-no låg-dam z*zidir 
,44 o vecsb•-dam; o då våtna då, davv„vetska-dam ii, då 
skval-dam-no ,s1ö9-åt; dam skval-no ts169 då n . . . — 
dam skval ta Op hOr po stfagiagOrvi, so skval-dam 
lös9,-nd då våtna då. o dam skvitlit ,slöftåt då våtna 

ta4 8 4ama vr ditat pråsta o båna 3-å,$)za. 
sö skval-dam-no hö l dån ö, nor..lawvaska, so iyan 

skval kenno-in, modo dam-vetska 

367 bana vaska o firic7,4  som dam skval vro, 
so skval-dam håvas po bismarkr4bsan o vögos, so it 

darycklisb skval ta-dam. 

1  Bredvid idöppningen. 2  Stoppar. 3  Ända tills. 
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ock stoppar uti röven. Ock så om våren då, när han kommer 
ut, så säjer de, den där sprutar ut, så han ligger åtmed id-
dörren.' Han tuppar2  honom dit, för han ska inte äta eller 
skita på hela vintern. 

Anders Ön. 

SKYDD OCK BOT. 

Hur de nyfödda barnen tvättades. 

Det var nu det först, när de skulle till löga dem: då skulle 366 
de nu ... — lät de nu något ljus dit — eldkol, ock så tog 
de nu en kniv .. . att göra kors(et) — de lade dem nu uti ett 
tråg; så skulle de nu ta sig en kniv då, ock göra kors(et) över; 
så skulle de nu lägga den nedi där då ock vaska dem; ock det 
vattnet då, de vaskade dem uti, det skulle de nu inte slå ut; 
de skulle nu slå det nedi ... — de skulle ta upp ett hål på 
stugugolvet, så skulle de slå ned det vattnet då. Ock de 
skulle inte slå ut det vattnet allt till-att3  de hade varit ditåt 
prästen ock haft barnet kristnat. Ock så skulle de nu hålla 
dörren ock, när de vaskade, så ingen skulle komma in, medan 
de vaskade barnet. 

Barnen när de var vaskade ock flidda,4  som de skulle vara, 367 
så skulle de hängas på besmanskroken ock vägas, så inte 
underjordiska skulle ta dem. 

Elin-gudmor. 

Fli 'göra snygg'. 
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Blåsvattnet. 

368 da v4-no, nor.,n,okom,vat-,s0r1  (q gom,2  hest 
bina v4-a-fal. man da skval vbro énbhol då, som 
skval stål-td db dffina.3  b trå, ho lffit mitna4  tb b 
flrås3', o sö bo tb sinåch o pihsta,5  dr 6 pvtistti 
tri On då, so da skuil gökr t flråsb•an. o 
hånt-a-no ma di. man db dffina sktål 10 Oro, modo 
ho va f4tan om morgon; ho skvål-mt tbh-noko har, 
ho skval g6o u stan o Oro db d),åna. o då kåni-
a-no-da dit ma db dffinb, man ifit s4 116-noko; ho 
såt-a ditpo böka d4 — it skval hö sknoko, o ifit 
skial-dam sk-noko, db som tOk bm6t-db hålan o då 
t6-no dum ta o våska; nian då 01j-no söora bj& so 
v4t-maint då, om da va mörf 7.44, hal da villa gbo- 
b<k. a gal star ho va so sr o$ gom, o 
hå-dam a gfambor-g4mo ta stå -tu blrbosvatna; o da 
pb• gda,las blå. 

Lögvattnet. 

369 da va b Avain,8  a yd-imbor4kval hö o ti hans möja 
stOrbrån ta o dö1tb-9  bånb-stii. o so skval-a stål-
tå låTgvatna; so brånt-ti tö' iOrri o 46t11  ni 
v‘itna-dan. norAb d,b,åna va y6t4å, so skval-a likag 
bånb jg. man håni3 o lgt-bp d4ra, som Ø  ot 
jpg•anb, o söog n «i- o bbka-sa, o so liU-92,-nån dån 
dåra d o Ø  ot i dan diriz,om Mr t, o 

116 6, o sö,og åt o blika-sa. d1 y-n-no-it noko 
nigg-clå• 

yonas lårja skairar. 

1  Sårig. 2  Ansiktet. D. v. s. blåsvattnet. 4  Slog 
1 Nordli. Behandla för sjukdom. 
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Blåsvattnet. 

Det var nu, när någon vart sår' uppi ögonen,' hälst barnen 368 
var det fuller. Men det skulle vara en oskyld då, som skulle 
ställa till det där.' Jag tror, hon lät vattnet' uti en flaska, 
ock så gick hon borti smedjan ock pustade,' drog pusten tre 
gånger då, så det skulle go1ka6  uti flaskan. Ock då kom hon 
nu med det. Men det där skulle hon göra, medan hon var 
fastande om morgonen; hon skulle inte tala något häller, hon 
skulle gå ur sängen ock göra det där. Ock då kom hon nu 
dit med det där, men inte sa hon något; hon satte det ditpå 
bordet då -- inte skulle hon säja något, ock inte skulle de 
säja något, de som tog emot det häller. Ock då tog nu de 
till ock vaskade; men då gick nu såren bort. Så vet vi inte 
då, om det var mån' då, eller det ville gå bort. Hon Gunhild 
syster hon var så sår uppi ögonen, ock då hade de hänne 
Gunborg-gudmor till ställa till blåsvattnet; ock det gick all-
deles bort. 

Elin-gudmor. 

Lögvattnet. 

Det var i Kvelin,' hon Jon-Ingeborg skulle ha han Hans 369 
Mårtensson Storbrännan till att doktera9  barnet sitt. Ock så 
skulle hon ställa till lögvattnet; så brände han utav" ett järn 
ock lät" nedi vattnet där. När det där var gjort då, så skulle 
hon löga barnet själv. Men han gick ock lät upp dörren, som 
gick åt köket, ock såg in där ock• bockade sig, ock så lät han 
igen den dörren då ock gick åt den där dörren, som går ut, 
ock lät upp hänne ock, ock såg ut ock bockade sig. Då gjorde 
han nu inte något mer då. 

Jonas Larsson Skollärare. 

vatten. Drog blåsbälgen. 6  Klunka. 7  Gjorde värkan. 8 By 
10 Hettade upp. Slappte. 
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Bot för skärvan. 

370 i hi-no-fal vitt bbta tri ghTe far...jizrvan.1  dam 
skår ag-kö,s har} brish, so sk-(jam 4nåtpo 2  ra 
hal inziha åkslom m m«. nor-dam,a sAiri dl 
cl?ag„köcin då, so sthg-ma åp. so t6k-dam ti pvan 
hånrom,2  o rt so h — dam lifta åp-ma — da 
smal so hO, at da vå som dam brikit si 3-våst. man 
so vå-a-i1-noko fina dOvici — han' skval-no föcsa n, 
442:2„(1å; o då skval-n-no drib. . — han skval åk 
kvår mörgo, modo da rökt, då-  då, po fåstans Vit. i 
våt-no-it böta ånalas. fiestgökan da våt-a-no 49an 
mör/ 6  — i het-no, tian or.,o, man såda vcit-a fal, 
di t6 shlarginagan.7  

Mot vrickning. 

371 da va y„g25nze, i va po skr po yvatnasi; k vd-
fal ta.v 69r, man i våfal lita futil o fåiit s  faiA. 
so vist-i, a låspat-gånio kfaiia vr4l6kct.2  so
rna tå då, at i ha fåt so il tt fal°  ii Asån. la so 
trfacl-no hö då, at i ha-no våst ka so 
så-a, at i skial komo dit åsar mörgon" då, faran i 
ha småkt noko ,slåg. a i yM-no då,, far i vånta-
so pö," at ho skval,a Akt di oh« vr4l6ka, so i 
ha fot hi5vad-dam. man so så-a-dam sö mybsy tt, 
at i hiva-dam-it ta noko gr4p212  ; o nor„o ha då 
psi4ra"-p6 i stviiii då, so spgfa-a tri On po fötn 
o strivak. so må,iitika då: du skå-it såk-noko nå 
po i stritii. a i såt-no o va tt, i villa-no-so lå,16  
da va da vekst, då. o f64a2v,vå-no som,an hci 
han.'-va vartan ilar hal ber." 

ili-gånto. 

ycinas-brita. 

1  Engelska sjukan. 2  Bak på. 3  Armarna. 4  Man. 
gångerna. 8  Skälmaktighet. Formel mot vrickning. 
14 Muttrat, mumlat. 15  Sade. 16  Skratta. 17  Vrel- 
vrickade sin fot. Då steg han ned ock spottade på hästens fot 
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Bot för skärvan. 

Jag har nu fuller blivit botad tre gånger för skärvan.' De 370 
skar ett kors häri bröstet, så skar de ett åtpå9  ryggen eller 
emellan axlarna mitt emot. När de hade skurit de där korsen 
då, så steg vi upp. Så tog de uti uppunder händerna,' ock 
ryckte så hårt — de lyftade upp mig — det small så hårt, 
att det var som de bröt en kvist. Men så var det inte något 
annat där då — han' skulle nu få sig en kur9  då; ock då skulle 
han nu dricka ... — han skulle ta var morgon, medan det 
räckte, det då, på fastandes järta. Jag vart nu inte botad 
annorledes. Förstgången då vart det nu ingen mån' — jag 
hade nu ingen kur då; men sedan vart det fuller, de två 
sedragångerna.7  Elin-gudmor. 

Mot vrickning. 
Det var en gång, jag var på skolan på Sjautnäset; jag var 371 

fuller tolv år, men jag var fuller lite full av fant' för det. 
Så visste jag, hon Lisbet-gudmor kunde vrelorden.9  Så gjorde 
jag mig till då, att jag hade fått så ill en fot" uti knät. Ja 
så trodde nu hon då, att jag hade nu visst vrelat mig. Ja så 
sa hon, att jag skulle komma dit andra morgonen' då, förrän 
jag hade smakat något slag. Ja jag gjorde nu det, för jag 
väntade så på," att hon skulle ha sagt de där vrelorden, så 
jag hade fått hört dem. Men så sa hon dem så mycket tyst, 
att jag hörde dem inte till någon gren"; ock när hon hade 
då puttrat" på en stund då, så spottade hon tre gånger på 
foten ock strök. Så mente" hon då: »Du skall inte säja något 
nu på en stund.» Ja jag satt nu ock var tyst, jag ville nu så 
le," det var det värsta, det. Ock foten han var nu som han 
hade varit, han var varken illare eller bättre." 

Jonas-Brita. 

5  En sats medikament. 6  D. v. s. gjorde det ingen värkan. 7  Senare 
10 Ont ben. Morgonen därpå. 18  Längtade så efter. 18  Reda. 
orden lyda enligt annan person sålunda: Jesus Kristus red på en häst, som 
med tre Gud faders namn, Gud fader, son ock Helige Ande. 
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Han som fick ögonen botade. 
372 0 so va-a-no 4n, sem ha so il vy, hvyfgal , aLan 

skval bkv datera.' so va-a åtv,n, som tok o 9"4v-å-em, 
— ham-båt-tv po v såt o stift-dt bbgåvfga . . . 

åt-em. hm-bråd-4p' bkfla åt-em — du kan-no Ast6e, 
irTga havKli3- då. da va'-fal hv,c.vgsnujnvy åt-em 

då, årmosdbman.4-  nor,an ,s15 dit tv Ast bv,a,ga, so 
yb't-a-fal i,2,t, so han låt: »pvåf!» 

När barnet fördes till dopet. 
373 a båyt-ån nar-e, skval po 6.,kda5  o hicsg båna, so 

brtakt-a tån-ti n4nå,s3 o st o ha/-6 Kula våm, tat.,61 
kém po (1),da. 

kån 

När smårået skulle släppas ut. 
874 da va po hågnåsv, dav va lt60:6(16-. 

nar ma skval ta löto-åt,7  so stås a båvt-ån hvtat dårn, 
h6, o so lå-a 71,3niv, o tt-ti n4nås38  o lå nasin 
dkst6pa;9  sö såt-a fök" po d °Nån visa, stir'd fök 
mot dio:pisk; 36 skval smaelia11 g69- dr mvha fitrem,. 
so at vt vinan skval tå-dam em såmoran. o so st6 i 
0 W  '12_ de,,n,4o ho vat pö-ma . . . 

kår ltåspa. 

Hur fåren bevarades rör vargen. 
375 dam ha so g6 kimst v gånaaN:n ta o bavår,, 

csålktvii13  fm- vålla: dam ståug skråvanas 8V 614n9t606,12,14  
e2-s6 aåft-dam t ån em sån, o di skval-vt vånan höe 
no måkt ta tå-dam. da Astös, da skral voro parvgan, 
da skval voro hans ?Apa Orm. 

1  Hade så ont i ögonen. 2  Behandlad av doktor. 3  Smälte. 
8  Ett stycke fnöske. 9  Nere vid tröskeln. 19  Benet. 



SKYDD OCK BOT 73 

Han som fick ögonen botade. 
Ock så var det nu en, som hade så illa ena ögon,1  att han 372 

skulle bli dokterad.2  Så var det en, som tog ock rev ur honom 
. . . — han band honom på ett säte ock stöpte dit blyögat 
åt honom. Han brädde upp' blyet åt honom — du kan nu 
förstå, vad ögon han fick då. Det vart fuller ögsmorning åt 
honom, det, armodsdommen.4  När han slog dit uti första ögat, 
så gjorde det faller int, så han lät: puff! 

När barnet fördes till dopet. 

Hon Bengt-Anna när hon skulle på Edet5  ock kristna barnen, 373 
så brukte hon tända uti ett fnöske ock sitta ock hålla uti hele 
vägen, till-att hon kom på Edet. 

Karin Luspen. 

När småfäet skulle släppas ut. 
Det var på Häggnäset, då jag var gätare' där. Om våren, 374 

när vi skulle till låta ut,' så steg hon Bengt-Anna hitåt dörren, 
hon, ock så lade hon en kniv, ock tände uti ett fnöske' ock 
lade nedsidan dörrstocken,' så satte hon foten»  på det här viset, 
stödde foten mot dörrkistan; så skulle småfäet" gå där mellan 
fötterna, så att inte vargen skulle ta dem om somrarna. Ock 
så stod jag ock log" där, så hon vart sint på mig . . . 

Karin Luspen. 

Hur fåren bevarades för vargen. 
De hade så god en konst i gammeltiden till att bevara södernan  375 

för vargen: de steg skrevandes över dörrstocken,14  ock så släppte 
de ut en om sänder, ock då skulle inte vargen ha någon makt 
till ta dem. Det förstås, det skulle vara käringarna, det skulle 
vara kvinnfolket. Hans Bengtsson Jorm. 

4  Stackaren. 5  Gäddedet (kyrkbyn). 6  Vallare. 7  Släppa ut (kreaturen). 
11  Fåren ock getterna. 12  Skrattade. 18  Fåren. 44  Tröskeln. 
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Att skydda kräken för vargen. 

376 da ska-no voro stgs som a sånt då, dan mhlg-sin 
dam hå ta di. dam S11922t divalstrakt sft po bln,1  

po blåltrirtsrom, ål ch som hå Naken l• biaskapa,2  
far a dån lvitita shal-kt-y, t/y-om, so han,..a måkt ta 
o yöro ArUcom-noko. 

När kon var sjuk. 

377 yö9 da sto9r ON tå gåka jo ös n4: d-a 
som.A vsh so 0i ha-no prilvd da i kån, o n, 
dånal da hån hin, man då, a-no iyan m6r,,3  o rna 
ha-no pråvd vaska ma 3-vir3sbbin ö, man då va-no 
hål Ivan 77261,1. 

hans hånsa störyMn. 

1  Öglan på skällan. 2  Hjorden. 
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Att skydda kräken för vargen. 

Det skall nu vara ett stycke, som är sant det, den medicinen 376 
de hade till det. De sömmade dyvelsträck uti syftet på bjällan,1  
ja på bjällkreaturen, alla de som hade bjällorna i boskapen,' 
för det den luften skulle inte han tycka om, så han hade makt 
till att göra kräken något. 

När kon var sjuk. 

Jo det står galet till i gården hos oss nu: det är en ko, som 377 
har vordit så sjuk, ock jag har nu prövat det jag kan, ock 
han Daniel det han kan, men det är nu ingen mån,' ock vi 
har nu prövat vaskat med kvinnoblod(et) ock, men det var nu 
häller ingen mån. 

Hans Hansson Storjola. 

8  Det värkar inte. 
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Det gamla kapellet på Ankaredet. 

378 om ma sktal br po då visa: far få,mtt ok-tabear, 
nor gåntpråsk röthöv rO'd po åykarda,' so va kapa 
bykd po då, visa, da va t måtketma,,s2  po sk,' om dika, 

so pås.tom, xtb in o ha st sån po ana,in om dbra. 
so  ib-dam im /94,9a o he2t masa. då non-lam ha 
ye4 tfrö-sa då, so kviol-dam g.öotm 1,a, köl gråsånng 

dåns, nor.Åla va at po mant o da va b-valsia. då 
va-ro paja dontinra o b,Ogd éz ana, o då vat-a n anan 
präst, som hå?.1 sålbarg ; då vat7 a-no sölas, at dam mot 
hoo t ana his at pråsta o ko-ta måt dr. 

pe åna,,sa tåga. 

Hur prästen fick lön. 

379 da va da pastor hbgluov-va pråst hart fråstviban 
po ,?;,(16tdt. då ha pråsk st l.n po då visa, alan 
skval hbo i skbopiii sm5rto kvår b.å, som kålas 
tinsmöra: ha-dam tf Ognar,o mot-ii föo ilsv skboirptitii 
smör; åg sko/Tvi:di kålas fal.....,,spamksa hal hm,kmå,sa. 
ha-dam bara fåm bspne,!,o ftb.-an bara fån?, skbok-
påg, a-s6 4 nuirb inpå.' då h4-n-it no/co mln 
an sö pås. nor.,la hå-då vin t lita tf,  so &akt pråsk 
pö fh.,jkkojrpvitg smör, likkboltpvidi, ost o fjr..,,ski2o7r-
pricfi fåsb, som kålas far bavilmga. 

dr åt, da pastor hb.glmov,va d då, då vå-a so 
påstorrkral hoo lika: han to hitta o-n to krbn, 

i  Lappkapell 4 mil norr om Gäddedet. 2  Matkammare, 
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Det gamla kapellet på Ankaredet. 

Om me skulle börja på det viset: För fämti år tillbaka, när 378 
gamleprästen Rothoff rodde på Ankaredet,1  så var kapellet 
byggt på det viset, det var ett matkammers' på -en sida om 
dörren, ock så pastorn gick in ock hade sin säng på andra 
sidan om dörren. Så gick de ini kyrkan ock höll mässan. Då 
när de hade gjort ifrån sig det, så kunde de gå ini kyrkan, 
hålla grassering' ock dans, när det var slut på mässan ock det 
var kvällsidan. Då vart nu kyrkan omändrad ock byggd en 
annan, ock då vart det en annan präst, som hette Selberg; 
då vart det nu således, att de måtte ha ett annat hus åt prästen 
ock laga till mat där. Per Andersson Tången. 

Hur prästen fick lön. 

Det var då pastor Höglund var präst häri Frostviken på 379 
Gäddedet. Då hade prästen sin lön på det viset, att han skulle 
ha ett skålpund smör utav var ko, som kallades tiondesmöret; 
hade de tio kor, så måtte han få älva skålpund smör, ett skål-
pund kallades för spillmarken eller ökmarken. Hade de bara 
fäm kor, så fick han bara fäm skålpund, ock så en mark inpå.4  
Då hade han inte någon mer lön än så pass. När det hade 
då varit en liten tid, så ökte prästen på fyra skålpund smör, 
fyra skålpund ost ock fyra skålpund fisk, som kallades för 
bevillningen. 

Där efter, då pastor Höglund var död då, då var det så 
pastorn skulle ha lönen: han tog hälften av hänne utav kronan, 

litet matrum. 3  »Liv». 4  Dessutom. 
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o .96 skittl sOkna ånsvöro. nor hogliun ha clgyil då, 
so va4-a smndalin; da skval hån hoa, bara lon to pristal 
4ig 6or. ciår åt so va4-a bårgman öorts-ti. sö vat-a 
gåma7r-vinbarg, ö-s6 nO dam-pistol:n ma h nO. 

pe ånacsa tåga. 

När Per Andersson första gången var i kyrkan. 

380 va såts dor, o 924 a-x sckstx-fåm . . . so ha-darv- „ - 
far-cso v 2  sni1a8  dan Iskan. då pfj arv-får o i 
dit, bara må t6an, o skral sködo talas dam-a snita. 
so va- x so fsrfd44  o söog-ma xtri, o j„sant-xhect, g 
ana, ta 9p-f4r-lip far.414 — våt-t, om x skull 
löso-a, da va -x lita kOt ben: »gt'Acl våra mig sffindare, 
ntidxg, o farlåna mfg an sålzg sttan at ristalige,n 
Uva og såligan do, og d& åttar ly-frbedelål wtpstön-
dalsa, hl at vxtt liv gniam låsvam tristatm.» 

då bira-ma-po  o g6o omtrig o skral sködo då. dar 
va Welt po gökvx ma kbor,5  81;1 Kula partgökva, ö-s6 
va-a balata po 4-e st& mg i, o po kvcin sin 
c'q'tUta tåsnita ma tniva. o du karv-fs,stöso, nor x vd 
bara po jåt' 6ora dci — va boda fsrftid o r4d,x 
tt, da smöko8  ålast; tyt t, da skog-Ut, som da 
skral voro fila, tvår x kbm. x a-t g6 ta miihs, om 
da va no/co dr, rna l0,t-Op, da skral vro natOp7  . . . 
stYran va sn/ja ta hMnxn,s8  . . . 

pe cinetsa tåga. 

När Jakob-morbror slog fång med lappen. 

381 so va-a lita for x vitan,9  dr va-dar-g völ," dam 
kala kåmpvöln. dér brmkt-dam åltia lo fie.11 80  
v4-dar 4n, som heffict zetkop-mObro, hån skzal tslöo-fsig 

1  Väl felsägning för »socknen» eller »staten.» 2  Nätt ock 
var betäckt av spånor. 6  Knastrade, knakade. 7  D. v. 8. 

net, med Frostvikens gamla (nu obegagnade) kyrka. 10 Äng. 



BYGDEFÖRHÅLLANDEN 79 

ock så skulle socknen ansvara. När Höglund hade dött då, 
så vart det Sundelin; då skulle han ha bara lön utav prästen' 
ett år. Där efter så vart det Bergman ett års tid. Så vart 
det Gamle-Winnberg, ock så nu den pastorn vi har nu. 

Per Andersson Tången. 

När Per Andersson första gången var i kyrkan. 

Jag var säx år, ock nu är jag säxtifäm ... Så hade de för 380 
Så vitt' snickrat3  där i kyrkan. Då gick han far ock jag dit, 
bara vi två, ock skulle skåda, hurledes de hade snickrat. Så 
var jag så förfä1d 4  ock såg mig ikring, ock jag kommer ihåg 
ännu, vad han far läste för slag — jag vet inte, om jag skulle 
läsa det, det var en liten kort bön: »Gud vare mig syndare 
nådig ock förläna mig en salig stund att kristeligen leva ock 
saligen dö, ock där efter en fröjdefull uppståndelse till ett 
evigt liv genom J esum Kristum.» 

Då började vi på att gå omkring ock skulle skåda då. Där 
var helt på golvet med kåre,' över hela kyrkgolvet, ock så var 
det belätena på altaret, ett stort mitt i, ock på var sidan ett 
litet tillsnickrät med kniven. Ock du kan förstå, när jag var 
bara på sjätte året då — jag var både förfäld ock rädd, jag 
tyckte, det små1ade3  allestädes; jag tyckte, det såg ut, som det 
skulle vara farligt, var jag kom. Jag är inte god till minnas, 
om det var någon dörr, vi lät upp, det skulle vara nättupp' ... 
Stolarna var snickrade till hälvnings ... 

Per Andersson Tången. 

När Jakob-morbror slog fång med lappen. 

Så var det lite förr i Viken,3  där var där en vall," de kallade 381 
Kampvallen. Där brukte de alltiden slå fång." Så var där 
en, som hette Jakob-morbror, han skulle slå fång med en finne. 

jämnt. 3  Blivit färdiga med snickeriarbetet. 4  Förundrad. 5  Golvet 
det var det väl näppeligen. 8  Till hälften. By vid Kvarnbärgsvatt- 
il  Brottas. 
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ma w„fig. Akop tt, at fig synt lik; så tck-dam 
}köp, o han må,fisi skya-  l kast fig båkan. man som 

v.,€ikop skval tå fig, so kåsta fl-  y i ban, o 
pråvd o skval stig-ep far fia, o fig va so 

st6r1j, han Inå.2,t-om name, yöka, so hag-gniad-siåg 
trbya-si mila åkslom, so da va mast flantin, sow-va 
h64,t po trän, nor-dam st4g-åp. da va n lity, a9v- 

farbåsb.e.,2  o yikop va y, stå7,15 e_kår;  0 i Ifikop 
tåft i hö/tv tifit8  brån.vin. 

pe ånaja tåga. 

När man fick skollärare i Frostviken. 

382 då ska- i tå-ta far-Mgafeim 97:-tabear, far i 
hi-no vsri gift i tråli öesr a o fåra ii6 riyan4  . 
so Jr-ma skoHrar hiti fröstrika. då ud-a bavika 
skokårara i lön tri krön om öra, po kvår bön, — 
då pb•-a at 7.656.. så skval-n 14 i pvicii för far kvår 
spånlåns yöe dan som hå hada» tiafilån Ok, hån 
skval svbro så4s pvaw-för, åpv trådicläg höy, 4in trådi-
däil håhn 0 ö,kiv trådiddil står. cl<5.1- åt ,50 vat-a då, 
at han skval hop., båra höy, faa havv-vika-it h6,9, håkm 

står, utan haw-vika-  li6,9 bara håy, fa-de, da vat 
måÅr pånin to di. o då cl-a-no ån i dög. då nzöt-n 
Mysa i 41,,‘, far at han skval sti.l-öp d dyirv-fc_Sra, då. 
då mot sötna såt-om öp i lita fyös.5  o nor-då va 
yöt-då, nor-n, fih• fyka, då, so h-n-no-t noko måp- 

kråv-po då; J då rök ta t dög: han hi si lön 
dk.,to sökt; man då våt-it-i, om han hi noko 
-da — o-an hi-no väst no /4/2 to krön hån 

fststos. 
pe ånaja tåga. 

1  Menade sig. 2  (Individuellt.) Halvstop mått. 
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Han Jakob tyckte, att finnen synte liten; så tog de ihop, ock 
han mentes1  skulle kasta finnen i backen. Men som han Jakob 
skulle ta finnen, så kastade finnen honom i backen, ock han 
Jakob prövade ock skulle stiga upp för finnen, ock finnen var 
så stark, han höll honom nedmed jorden, så han gnodde sönder 
tröjan sin mellan axlarna, så det var mäst ingenting, som var 
helt på tröjan, när de steg upp. Det var en liten en finne, 
förbaske,' ock han Jakob var en stark en karl; ock han Jakob 
tappade en halv fint' brännvin. 

Per Andersson Tången. 

När man fick skollärare i Frostviken. 

Ja då skall jag ta till för tjugofäm år tillbaka, för jag har 382 
nu varit gift i trätti år — ja ock fyrti ock ringen' ... Så 
fick vi skollärare hiti Frostviken. • Då vart det beviljat skol-
läraren i lön tre kronor om året på var bonde — då gick det 
efter rök. Så skulle han ha ett pund foder för var spannlands 
jord; den som hade halvtannat tunnland jord, han skulle svara 
säx pund foder, en tredjedel hö, en tredjedel halm ock en 
tredjedel starr. Där efter så vart det det, att han skulle ha 
bara hö, för det han ville inte ha halm ock starr, utan han 
ville ha bara hö, för det det vart mer pänning utav det. Ock 
det är det nu än i dag. Då måtte han köpa sig en ko, för 
att han skulle stilla upp det där fodret då. Då måtte socknen 
sätta honom upp ett litet fjös.' Ock när det var gjort då, när 
han fick fjöset då, så hade han nu inte något mer att kräva 
på då; ock det räcker till att i dag: han har sin lön där utav 
socknen; men då vet inte jag, om han har något mer, det vet 
inte jag — å han har nu visst någon lön utav kronan han 
ock förstås. 

Per Andersson Tången. 

4  Snart. 5  Fähus. 

6— 35742. Waltman. 
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Vilka som kunde skriva. 

383 po di d.kån krom so fåns-ta mr ag-kkökam, 
„som kulna skriv bråv — pråstn vakro-fal 
kfaiii skriv. kkökat.n, ha-it m4tr-24n an tö?rv jålty 
to kv‘jr båt far 6ora. po dån tin so fik-an rö tri 
mil tin vika' då, o s'ffly då di ginggan, nor pråstn, 
va-dar . t4 mi-sån, da i våks-bp . . . 

la so va-a tö M, som kutna skriv bråv — 
j,,s4i-it dam-no brå-ningg våk ål diöp, man voto 
reda po firek,4om skr 0 dan tin. o so va-a ålar_ 
_nokon som kraw,fo s-ci,o at da va 4 ji,4a bråv hålar . 

pe Giy_tetsa tåga. 

Två änklingar. 

384 da va åm, sow-vat Itykkig yörm, o norMfa  vat 
få/ra' at van, so va-n so ftid at„an såt skråvanas 
po kki jsistn. nor-an lo-1)0 4  Uni nåt at 19,4,9an, 89 
kittykab-n nor-ag-kom jpbran n6t ma lJ o skrid 
ddt 

385 Våit4t 0m,.2. sktul-a fsilåd om kalas da tjpe:,rna 
dan sow-va4 Ity3-mån, ö. då nor-clam-a yöksat 6  då 
om dan, so birty-dam-po o fik grav" o dam-,fik an 
tOr måthevgg, an ItItkklremy7  o Alb6to8  på h knån 
kvår 4n, som„a vårt ma,' plksa.. da s--jo o gråt, 
dan .sona V841 åykinv, man nor-an-a fot måt o 
drboyz» lita,  o dam-a Y et frö-sa då, so 

»hå, håt, anan vöor" voro lift nån» — nor, 
ana s fi-6-sa då. da va då, sow„.va son tcP„4, 
Jer-dtt, nor„an-a yot frö-sa då, so-  håg/fas-a, ka, 1220p 
han sh(1.4å. ho ha-fal V811 Klb,  lita låg, so-an 
fal g-so öst6.2,411  hag,kvaw-fal fig-sa åt stån,1.2  man 
-an möt-no shri lita fåst. pe åna,sa tåga. 

1  Måste. 2  Se not 9 a. 79. 3  Forslat. 4  Började. 
smör ock hopvikt. 8  Liten smörgås. Vid. 
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Vilka som kunde skriva. 
På de där åren så fans inte det mer än klockarn, som 383 

kunde skriva ett brev — prästen vart' nu fuller alltid kunna 
skriva. Klockaren hade inte mer lön än tolv skilling utav 
var bonde för året. På den tiden så fick han ro tre mil ini 
Viken' då, ock sjunga då de gångerna, när prästen var där ... 
Ja min sann, då jag växte opp . 

Ja så var det två till, som kunde skriva ett brev — jag 
kände dem nu bra nog väl allihop, men jag kunde inte veta 
reda på flera, som skrev i den tiden. Ock så var det aldrig 
någon som kunde få se att det vart skickat ett brev häller. 

Per Andersson Tången. 

Två änklingar. 
Det var en, som vart änkling i Jorm, ock när liket vart 384 

fordat3  åt Viken, så var han så full, att han satt skrevandes 
på likkistan. När han tog på' kom nedefter åt kyrkan, så 
kökade5  han, när han kom körande nedefter med liket ock 
skulle diti kyrkogården. 

Vet inte, om jag skulle ha förtäljt om hurledes det gick till 385 
med den som vart änkman ock. Då när de hade jordsatt6  då 
om dan, så började de på ock fick gravölet, ock de fick en stor 
mathög, en halvklining7  ock en lillbete3  på uti knät var en, 
som hade varit med3  kyrkan. Då sörjde han nu ock grät, den 
som hade vordit änkling, men när han hade fått mat ock 
druckit lite, ock de hade gjort från sig då, så sa han: 

»Hej hätt, annan vår" kunde jag vara gift igen» — när han 
hade sörjt ifrån sig då. Det var det, som var sådant tal uti, 
ser du, när han hade gjort från sig då, så hördes det, vad mycket 
han sörjde då. Hon hade fuller varit sjuk lite länge, så han 
hade det fuller inte så °ställe' han kunde fuller få sig en i staden," 
men han måtte nu sörja lite först. Per Andersson Tången. 

5  Ropade, hojtade. 6  Jordfäst. 7  En halv tunnbrödskaka, påbredd med 
10 Nästa vår. n Illa ordnat. 12  I stället. 
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Ett bröllop för 30 år sedan. 

386 so va-a e-gbvpie, rna vett båd ta bridåfs uh y.4969,sn.1  
so va-a-no nöko 2  stårb an mötvifi; so slåt-ma-os-fal 
fråni åna ta hökofit; so håd-a-p6 3  va 4 2n6f, o va 
stgt a, dr. då skvcd-ma-no-fal ta lå,ns o f69,-os 
sp ål ihåp. €i, nor* bdryla sta 1-4, so vat-a 
möt utyimig kalstrktman; dr r'åd briirb69.41„-sa fast, 
o kvan p1•ale,4 ha 3^8971 lus utan Jo gap, 
far--da va so fiiå-r, at Nek skval-a fm ~kvid. då 
pA-a-no nölsolvizij da utsm fi)vagakshai. da rna Uni då 
uh fakig*kan, dår vat-a so möt, at da va ma mt.  
ma mot-a Aitamta geks; man nor rna kom dit, då va-
der mpi,91, fat; fvål va-dam ål di6p, man tri fiöl-
spalmånar o N klanta k4m rna ly4s1 utat bOta möt 
britrfökkem. dr hålt-ma pö haÅla, nåta; fa ri ma ha 
drgem 0 ah, so va-a "ri,rast mörgon. o dam h4t-p6 
ma 4.,ai ghvgyta ånar dcfia, då såvap-dam o dra, so 
dam lOg hår o dår-cla. nor ma skvat d ta a bån-
sköejra,5  so va-a ina stGins6  pö, utan 44t-po hå0a, dån 
dån ö, so at om apan daråt so l69,g-dam hår o dår, o sårat 
gå Mya gikt& binisk69,1a, far at dam skral fo driA so 
lety, at dam möt-it-a j»ni-po dåra, nor-dam kemi de,rafrö. 

so kan-du fstst6,9, da skval-no ånala7  bh dåns tö. 
dam had-po skval dåns rna brax, man da va nåt 
åp dam kvag-kömo g-alg-garva; man dam håd-po 
pråvd, far at dam skval-a haft-sa ditat bir o föt-sa 

såp. man ia — man ta at'd so vat-a ligan stör--
pide 6, o da . . . man raor-darv-van-sa bri:(4,8  dd 

såk da va t gr4sgny 9  tö iiån ; dam dånsa 
ståt,' o spålmån såvfp so-lay at dam stirvap atånn  
dara dam såt. — i,a da va riel sånt 6 då. 

1  By i södra Frostviken nära gränsen till Ström. De i det 
vikens kyrkby) ock Sjulåsen. 2  Rätt. 3  Höll det på. 
veta, naturligtvis. 8  Blev så de kunde reda sig. 
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Ett bröllop för 30 år sedan. 

Så var det en gång vi vart bedda till bröllops uti Sjulsåsen.1  386 
Så var det nu något' stark en motvind; så slet vi oss fuller 
fram ända till 11åkafot; så härdade det på' vart mörkt, ock 
var styggt ett väder. Då skulle vi nu fuller till lands ock få 
oss en sup allihop. Ja, när det bar då stad ro, så vart det 
mörkt utgenom Karlströmmen; där rodde brudbåten sig fast, 
ock hade inte kunnat skickligt 4  ha kommit lös utan få 
jälp, för det var så nära, att båten skulle ha farit omkull. 
Då gick det nu någorlunda utöver Fogelsjön. Då vi kom då 
uti Fogellokarna, där vart det så mörkt, att det var med möda, 
vi måtte ha kommit till gårds; men när vi kom dit, då var 
där mycket folk; fulla var de allihop, men tre fiolspelmän ock 
två klarinetter kom med ljuset utåt båten mot brudfolken. 
Där höll vi på hela natten; förrn vi hade druckit ock ätit, så 
var det närest morgonen. Ock de höll på med en gång till 
andre dagen, då söp de ock drack, så de låg här ock där då. 
När vi skulle då till [att] ge bondskålen,' så var det ingen 
stans' på, utan höll på hela den dan ock, så att om aftonen 
därefter så låg de här ock där, ock somma gav flera gånger 
bondskålen, för att de skulle få dricka så länge, att de måtte 
inte ha funnit på dörren, när de kom därifrån. 

Så kan du förstå, det skulle nu äntligen' bli dans utav. 
De härdade på skulle dansa med bruden, men det var nätt 
opp de kunde komma ikring golvet; men de härdade på 
prövade, för att de skulle ha haft sig ditåt bordet ock fått sig 
en sup. Men ja — men till slut så vart de liggande stor-
parten ock, ock det ... Men när de vann sig i bruk,' då skall 
jag säga, det vart full grassering' utav igen; de dansade stött,'" 
ock spelmännerna söp så länge, att de stöp åtända,14  där de 
satt. — Ja, det var riktigt sant ock, det. 

följande nämnda orterna ock vattendragen ligga mellan Gäddedet (Frost- 
Inte gärna. 5  Bröllopsgåva (i pängar) till brudparet. 6  Häjd. 7  Kan 
Fullt liv. 1°  Ständigt, i ett. 11  Baklänges. 
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o då va-a tö stkal  xfro blr6oka 2; sö va-da,roko 
piskyka xfra töa,' di vå so g# ta höl-ihöp rna 

dan tö titasxii 2fro bköojpia. so fgbid-dam, x stör-
blrba brmkt-dam hi3o so my jp »för», o va-xnt 

ala dé, så-da m, at da vålss mgsx föor hart birk- 
Pa: nor,* strigak-md -  n &im,' so kåsta-dam-n opo 
kipa, o s6 fi  fkiagva spy' ti-dam, o .36 viis-a sinft‘ xfi. 
so . så-dam, dam.  itelas5  so f6t — va-fal-mt då,' 
da va t mn,sx sko.; sö kan-du fststöo då, nor-dam 
klrbit då, Aa mngx Ml da kzambki. 

so va-a n axn bvåln, da skval bros .ta, ligx. so 
flb•-dam-no-xnt ligx fr, utan da vachig24 noko 
stn§a u syan o skval 433 o ta o dåns. hir-clam Ud-
pö, so fl.-dam-no-xt kl-p6-sa hear — dr-dam bp 

Miiarb(5kse t stnga, va' åldgx.,las *råm Mfiar-
Nissan tö, so dam språg h bara jbk,...jo g6t7  far asta 
tå pö-sa klrUt. man nox:Aam hå-då föt-på-sa bbIssan 
då, so vat-dam-no årg tx8  ddyinx, o da va x hhvx,9  
da kir xhöp o tslös. man sö vå-dar-gokor gmar2. «c, 
sorv.,va so myjp likar,' at dam to fåt pö-dam o så-
fal, at da va-}t måna,  at no/con skval ta-po ,slös o 
bh Ma" dkr. so mot-dam-no ,a-sa ta fras. 

nor...clam had-p6 ma bånskoolnAki, so va gåmak-
gMban d& — han ut ti bkågkrxtsdåht h x lita sArin. 
so så-n: 

om N ha fa rbmka lita, so håla-no so pås 
at da va mkxnxga, x skval furAl," om dam tet, x va 
lxta rånzahiktx. 

so se_c sön: 
x ha mngx mar,  i, maw,far.,clf so sb-rift-xt-x »ko 

tö-dl. 
pe ånact tåga. 

1  Flickor. 2  By norrut från Jorm. 8  Socken i nord- 
ökade sig. 6  Kalsongerna. 7  D. v. s. så gott som i bara 
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Ock då var det två storkor' ifrån Blåsjön'; så var där några 
pojkar ifrån Tåsjöns, de var så galna till [att] hålla ihop med 
de där två töserna ifrån Blåsjön. Så förtäljde de, i Storblå-
sjön brukte de ha så mycket får, ock var inte underligt det, 
sade de, att det växte mycket får här i Blåsjön: när det strök 
med en söd 4, så kastade de honom upp på taket, ock så fick 
flugan spy uti dem, ock så växte det söderna. Så sa de, de 
äljdes5  så fort — var fuller inte underligt då, det vart mycket 
söder; så kan du förstå då, när de klippte då, vad mycket 
ull det kunde bli. 

Så var det den ena kvälln, det skulle bäras till ligga. Så 
fick de nu inte ligga i fred, utan det vart dragna upp några 
stycken ur sängen ock skulle upp ock till att dansa. Hur de.  
härdade på, så fick de nu inte klä på sig häller — drog den 
upp uti underbyxan' två stycken, vart alldeles rivna under-
byxornit, utav, så de sprang uti bare skjortan så gott' för åstad 
ta på sig kläderna. Men när de hade då fått på sig byxorna 
då, så vart de nu arga uti' det där, ock det var i hövet,' det 
bar i hop att slåss. Men så var där några andra då, som var 
så mycket likare'', att de tog fatt på dem ock sa fuller, att 
det var inte meningen, att någon skulle ta på slåss ock bli 
sint"' där. Så måtte de nu ge sig till freds. 

När de härdade på med bondskålen då, så var gammelgubben 
där — han hade tio blankriksdalrar uti ett litet skrin. Så 
sa han: 

Om jag hade fått rumlat lite, så hade jag nu så pass 
här, att det var meningen, jag skulle förskylla'', om de tyckte 
jag var lite rummelaktig. 

Så sa sonen: 
Jag hade mycket mer, jag, men för det så skryter inte 

jag utav det. 
Per Andersson Tången. 

västra Ångermanland (gränssocken till Jämtland). 4  Ett får. 5  For- 
skjortan. 8  Över. Nära. n 15  Bättre, d. v. s. nyktrare. Arg. 12 Betala. 
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Lappen som hade så duktig hund. 
387 da va-m-fiii, som pb•i byinsk6lanl  om hingst. so 

va-a-n dg, han-a pnit-fa2:2-tri btra t kv, o 
nor-an ha da t d 4« in ?tran, so ha-dar pm 
tri kåra göoan po ånain om kva, o va-fri 
tånt skzal-a 1-tö-om Otran-d,kan. man s'yjr-dt,c, so 
hå-n so b‘i4.3 an h, at-an sat hi3 pö-dam, 
so dam mot N Prata, o-an hyiät t n/o lågt, 
fig. so ha-dam-fal haft n stör viv tt hån, so dån 
-a tåft-nå n 4,ån, fa,-,sa, so J  fiA fåt tt viva, 
o da h-n-no bagt4  ma di då, so vhd--no-2,0 
f(j-dam lånar ; han skval-no båra sal sArå,m,sla 
pö-dam. 

388 0 80020 Pi va-a-fa/ 80M, . . . - han-a . yöt-Op 
åln om Avåln inrymt z.biirghilar6 , o so h-n-
no n lik jpgl ma-sa, som-am-briakt h69 o kök mit 
ti. so  t6-n-no vitna o ståt-n dit o skval ta 
kk om Avåln. nor-an-a ht-p6 ,t,ln, so ha-n 
tånt-ti n-Avåst o skval ljs öpt o y269 Mln, 
om-an-å tbt-ti nig våtna. o som-an IP st oj» 
1§ln då o sog dit, so fk-an jy6o måntjs, som 
löog oj» bårp-dar o ertist7  framsvt bira — da. 
lffist po ånsibia, t vålm m j§l‘c. man då — 
"jo han hå-no sömo hvivii, so-an mot såt-n t vig 
at-om. so  vt-n-no-tnt, o4-e skåmrv s-an hal it; 
havv-va4-no et.2,tt fri di po bårp, harv-fit-no jilzs 
to .bårp. 

1  Gick ut i skogen för att jaga björn. 2  Råkat på. 3  Duk- 
sida. 7  Glodde. 
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Lappen som hade så duktig hund. 
Det var en finne, som gick i björnskogen1  om hösten. Så 387 

var det en dag, han hade kommit för' tre uttrar uti en älv, 
ock när han hade då tagit de där tre uttrarna, så hade där 
kommit tre karlar gående på andra sidan om älven ock var 
fuller tänkt skulle ha tagit utav honom uttrarna där. Men ser 
du, så hade han så barsks  en hund, att han satte hunden på 
dem, så de måtte ta flykten, ock han höll efter något långt, 
finnen. Så hade de fuller haft en stor kniv uti handen, så de 
hade tappat ned den där för sig, så finnen fick fatt uti kniven, 
ock då hade han nu begett' med det då, så vördade han nu 
inte5  följa dem längre; han skulle nu bara sätta skrämslen 
på dem. 

Ock samma finne var det fuller som — han hade gjort upp 388 
elden om kvällen inuppunder en bärghallare5, ock så hade han 
nu en liten kittel med sig, som han brukte ha ock koka mat 
uti. Så tog han nu vattnet uti honom ock ställde honom dit 
ock skulle till [att] koka om kvällen. När han hade hängt 
på kitteln, så hade han tänt uti en kvist ock skulle lysa uppi 
ock se uppi kitteln, om han hade tagit uti nog vattnet. Ock 
som han lyste uppi kitteln då ock såg dit, så fick han se en 
människa, som låg uppi bärget där ock glöste 7  framöver bärget — 
det lyste på ansiktet uti vattnet nedi kitteln. Men då — ja 
se, han hade nu samma hunden, så han måtte sätta honom i 
väg efter honom; så visste han nu inte, vart han skamrev 
honom eller inte; han vart nu alltid fri det på bärget, han fick 
nu skjuts utav bärget. 

tig. 4  Nöjt sig. 5  Brydde han sig nu inte om att. 6  Brant bärg- 
8  Rev honom fördärvad. 
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Lappen som stal torkklädet. 
389 da. va  } låst621 hiam om då, da va-n"„fig, som stål-

tirkkål., so vat-a-no rålsanskåp3  at cb dj,,å,n2., man 
äo,du jan va-no potå-sa dam ha t-a; man so vå-
da?. 4n — da va e...kår».;Jon2...v4-no so bto, vilifft} 
hinn4rt — so stå.2,4 ål Mån omk-rky bök o la 
bibeln mg po bölra, — han .Kt, so han skval höo-fråm 
tövan hån — o Nk-sa stör gh.s h håna; o då 
skval-dam, ål fiiian-dar, skval lag -håna chtk Main, 

d4 skval hån kvarn jy6o, kvan da vå, som-a ti 
d4 kt-tt, hag-kmna jp6-a, lyfta s6 

cp -  ybksa o drbv-ta o skval hbzg. o J36.--(.1u då va-
n-no -råd dan som-a ti thrkq, han ret-åt-sa håna 
far hanAlkstO da va hån. so  fl-an-no boro fråni 
tierklrå då, da bår o po hån, da va hå,n, som_a - 
fip-a. 

Lappen som åt förgiftat björnkött. 
390 so va-a-no-ra_liii, som t-h-a to m byån 6. dam 

-a låk,t-låt fsrPft at byåna — hala-,so at byån ha 
fsrPft — da vafal4t at himom, da va låkt-åt, 

na då v4-mt-a, da va at råva; man so ha byån 
Om so göt dar hån, so han-a vsn sta o åh to ch• 
ol),årn. so  pk-no byån ta3, o da fNol-dam-no byån, 
dam sow-fik-an, o 2-41t-I:te o tö hba. man jo då 
hå-dam-no då våta, at darv,vin3-245  ta o ()to 16-om, 
dam grim-nå-n, MO-n ta skOks o gröv-nå-n. man 
so va-da r...ri Ag, som ha rTeda po d dé o söog-a, 
so va-n so hån, so han skval sta grovo Op- 
en o öto-Op-an hån; man då ö ot-no fin so han strinyk-
må; de, våt-fal-mt so lån, faran har,,fik yiAbly 3  då, 
han pk-no M 3  då. haw,va4-no 4l 9, fri, to-da han 
öot 16-om. 

1  Schalett. 2  Efterforskning. 3  Dog. 4  Sträckte ock 
Aasen Juling f. Prygl, Tugt. 



OM LAPPAR, 91 

Lappen som stal torkkliidet. 
Det var en historia här om det, det var en finne, som stal 389 

ett torkkläde'. Så vart det nu räkenskap' efter det där, men 
ser du, ingen ville nu påta sig, de hade tagit det. Men så var 
där en — det var en karl, som var nu så lite vidlyftig i hu-
möret — så ställde han alla finnarna omkring ett bord ock 
lade bibeln mitt på bordet — han lät, så han skulle ha fram 
tjuven, han — ock tog sig en stor en yxa uti handen; ock då 
skulle de, alla finnarna där, skulle lägga handen diti bibeln, 
ock då skulle han kunna se, vem det var, som hade tagit tork-
klädet där. Ock då lät han, han kunde se det, lyftade så upp 
yxan ock drev till ock skulle hugga. Ock ser du, då var han 
nu rädd, den som hade tagit torkklädet, han ryckte åt sig 
handen, för han förstod, det var han. Så fick han nu bära 
fram torkklädet då, det bar nu på honom, det var han som 
hade tagit det. 

Lappen som åt förgiftat björnkött. 
Så var det nu en finne som åt ihjäl sig utav en björn ock. 390 

De hade lagt ut förgift åt björnen eller så att björnen hade 
ätit förgift — det var fuller inte åt honom det var lagt ut, nej 
det var inte det, det var åt räven; men så hade björnen kom-
mit så gott där, han, så han hade varit stad ock ätit utav det 
där. Så gick nu björnen till3, ock då flådde de nu björnen, 
de som fick honom, ock rackte ut' ock tog huden. Men se då 
hade de nu det vettet, att de vördade5  inte ta ock äta utav 
honom, de grov ned honom, fordade' honom till skogs ock 
grov ned honom. Men så var där en finne, som hade reda på 
det där ock såg det, så var han så i11fu17, han, så han skulle 
stad gräva upp honom ock äta upp honom, han; men då åt 
nu finnen, så han strök med, det vart fuller inte så länge, förrän 
han fick juling8  då, han gick nu till' då. Han vart nu all', 
finnen, utav det han åt utav honom. 

skrapade. 5  Brydde sig inte om. 6  Forslade. 7  Gemen. 8  Jfr 
Dog. 
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Lappen som stal ock bodde i ett jordhus. 

391 2,a so v6P-}-fal fåtg-då 6, da va-w-fifi, ser-va 
so gröp ta stöko. han-a stålt-sa so }y 7thils, so 
da va ina fat, ser-våst hal ha rkla-po, b•varan 
hå cl} d}:åna, man-aw,for o stcHr em sömoran o st4k-
}h6p so-an het bårgal  far vita; man ivan vt, 
3-var-an hy4t 2, hal b•valas-ag-kvan ephöl-sa po d} 
chån visa; man da va-g-j§åfit j  — a-}1 g6 far 

kömo-på Ava-an hta ichån, da va-n stdr...g stårb> 
an 4n. da va åpi då sem-a Mas, sem„.a fot rhla-
po o håt bvara-an het böl'; so va-a (1.},n — da va 
å}n to d} v4ta låpem, sarv-fåns ta voro stör o stårt ; 
so ha-n riest-ta em mörgo hån, o va tånt han 
skval bas e-an, lk}t-ep-an. o 0 hån ha-no 
sa', so da v€-}t so göt o kömo ditriet-em: han ha-
ne vår/a 5  o b4a — da va håg em' o kömo åt-em. 
man han ra}st-ta po gz tråst hån,, so han tt 
han skval min-a tå', so hag-kåni åt-em. o nor-an 

3-8m} dit dar„.ar-vå då, so ha-n ståpa8  nå p-
skivan o röpa-m-po n4mn: han skval komo åt, har,. 
v}ha Wo må-n. o so va-dam-no so göt pcb3, f8m, 

kamråta v€-dam 6, so-ag,pafit-at möeh, p6-em 
nor-an töko; so han-a 3sm t o ita V811 våns- 
b-alaar-clå, an dam to-no-po tö% at Avarånar; o nor-
ar-f}4 ta-po röey6ro9  må-n so vcit-a-fal so dank.vat 
fålig so-aw-va-}t fålan o ta-po töko-ma såda. o 
da -  hyå.2,t hån pö må-em so lan 10_avv./}A-an må-sa; 

då vcit-a so har-vån evartöko-n, so han la bet 
dån stkghå,}tall, so haw-vat ritta1an12  o balan" 
dårda. 

'Uppehället. Bodde. 3  Nästet. 4  Skaffat sig, 
tala, språka. 1°  Tills. 11  Dåligheten. 12  Riktig. 
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Lappen som stal ock bodde i ett jordhus. 

Ja så varder jag faller förtälja det ock, det var en finne, som var 391 
så grov till [att] stjäla. Han hade ställt sig så ett jordhus, 
så det var inget folk, som visste eller hade reda på, var han 
hade det där. Men han for ock stal om somrarna ock stal 
ihop, så han hade bärgingenl  för vintern; men ingen visste, 
var han höll', eller hurledes han kunde uppehålla sig på det 
där viset; men det var en känd finne — jag är inte god för 
att komma på vad han hette den där, det var en stor en stark 
en en. Det var en då som hade färdats, som hade fått reda 
på ock sett var han hade bolet s; så var det en — det var en 
utav de värsta lapparna som fanns till [att] vara stor ock stark; 
så hade han rest till om en morgon han, ock var tänkt han 
skulle besöka honom, leta upp honom. Ock se han hade nu 
ställt sig', så det var inte så gott att komma ditåt honom: 
han hade nu värjan' ock bössan — de var hett om' att 
komma åt honom. Men han reste till på Guds tröst han, så 
han tänkte, han skulle mina det till', så han kom åt honom. 
Ock när han hade kommit dit, där han var då, så hade han 
stoppat' ned skidstaven ock ropat honom på namn: han skulle 
komma ut, han ville tala med honom. Ock så var de nu så 
gott kända förut, ock kamrater var de ock, så han kände åt 
målet på honom, när han talade; så han hade kommit ut ock 
inte hade varit vanskligare då, än de tog nu på talade åt var-
andra; ock när han fick ta på rådgöra' med honom. Så vart 
det fuller så de vart förlikta, så han var inte farlig att ta på 
tala med sedan. Ock då höll han på med honom så länge", 
han fick honom med sig; ock då vart det, så han vann över-
tala honom, så han lade bort den stygghetenil, så han vart 
rättelig" ock beskedlig" där sedan. 

5  vapen. 6  Farligt. 7  Lirka med det. 8  Kört (stuckit). 9  Sam- 
13  Hygglig, ordentlig. 
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Lappar ock nybyggare. 

392 skral-tt-t ha fåtäd-då hatv-vå-htan? dam 
sat-ta o drög-th4 o ala-op tfintra at om gemak-
fradit, nor-am-bina-dar. hatv-vat-ro röojirlys far-
gam, datv-vat-om far-Irgg o . . . ow-v69n, länsmas-
hähani då, da prästn, o länsman v€-han, so hå-n 
däm po fsrh4r-44, Prögo-sa far-läm, 3-valas dan;-för-
4t;2  o d nIthlakno stffigh4ta4, dam hi-tnt y4t-noko 
ta dt dtsånt, o länsman han nåra-å-dam hän, so dam-
va-sta fi.3.-a å-dam, da dam-a vm aäm. han-a sakt 
åt-dam, at dam skvpd-a prgvd tJp rått2 o påtad thOp 
tåntra o ala-bp. 09, so v4-dar t Myt', sorv-va-sta 
gkirmt-t6-sa, so hoa såt: 

prbvd-no, man-aw-va far vätA, ha ',heta 
såkt. 

,ka so såk länsman: 
la dok ht-da pråvd lsbiad 6 då, s4t-n 44, 

ra Ohotn. 
— da tålst6-a då då, dam ha pråvd »Stad, 

man,,am..vci far vått 0 so fib•-dam-a-no rät då, dan, 
,v60-no gråptftfar4j o ftb. so -dän 1,Ortyan6, at dam-
ftb•-no l6.v ta o spär' po då mån:Ad, so-fal-ftA-fal ta 
o rb som-any-va tänt, tv-fradtlf åri,sa — da va hån 
som Una låst b1r60048. datv-ft4-no Plan ta 
opanböro-a, so dam sat-no Osv,' pö-dam. 

da va-fal po sömo vis t hådtnsvåtnt", gåmak-
hirdman skval bin d6r. man Mn va far 31:mini1' åt_ 
dam, haw-va-no tmöt-dam, låptyrånan; dam håna-
fal-po o ftrbga , so han skvitl-tLa föt arb6 man hän 
st-dam 08'09  hän, so datv-vät räd, han möt fo 
arU sont...arv-vggi o da va-no 36 far hanom: ha-a 
V871 80 måg kipa da-a va, so ha-dam-tnt sbitt 
236-n Ofsrvåranas, so dam st4-,9a inpo-n sölas, so 

1  Midsommmarhälgen. 2  Bar sig åt. 3  Nekade. 4  »Otäc- 
delen av Frostviken. 9  Satte skräck i dem. lo By i  Rör_ 
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Lappar ock nybyggare. 

Skulle inte jag ha förtäljt det förr, då han var här? De 392 
satte till ock drog ihop ock eldade upp timret åt honom 
Gammel-Fredrik, när han började där. Han vart nu rådlös för 
dem, de vart honom för dryga ock ... Om våren i Jönsmäss-
hälgen l  då, då prästen ock länsman var här, så hade han dem 
på förhör då, klagade sig för dem, hurledes de for åt 2; ock då 
fläktade' nu styggheten 4, de hade inte gjort något till det där, 
ock länsman han narrade ur dem, han, så de var stad fick 
det ur dem, det de hade varit slemma. Han hade sagt åt dem, 
att de skulle ha prövat tagit renan ock kört ihop timret ock 
eldat upp. Jo, så var där en köta5, som var stad glömde 
utav sig, så hon hade sagt: 

Ja, vi prövade nu, men han var för vek, hade kötan 
sagt. 

Ja, så säger länsman: 
Ja, ni har då prövat kört ock då, säger han åt henne, 

ja kötan. 
Jaa, då tillstod hon det då, de hade prövat kört, men 

han var för vek. Jaa, så fick de det nu rätt då, de vart nu 
gripna för det ock fick så den köringen', att de fick nu 
lov till att spara på det mer då, så han fick fuller till att arbeta 
som han var tänkt, han Fredrik Aronsson — det var han som 
började först i Blåsjön8. De fick nu finnarna till [att] uppen-
bara det, så de satte nu kusen på dem'. 

Det var fuller på samma vis i Huddingsvattnet", [när] Gammel-
Huddingen skulle börja där. Men han var för kussamli  åt 
dem, han var nu emot dem, lapptyrannerna; de började fuller 
på ock arbetade ja, så han skulle inte ha fått arbeta, men han 
synte dem kusen', han, så de vart rädda, han måtte få arbeta 
som han ville. Ock det var nu så för honom: hade de varit 
så många lappar det hade velat, så hade de inte skjutit på 
honom oförvarandes, så de stal sig inpå honom således, så 

kingarna.» 5  Lapphustru. 6  Körningen. 7  Upphöra. 8  By i västra 
vikens kapellförsamling i Norge. 11  Som inger fruktan. 
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ha-n-no K 4n tv kvcin håna o dåljt tipv om n 
ånavi — 2,Gt da ha-n yé hanfral 6. so„an acip 
basv&as må,by får-dam, davv-fvb.-no Vör0 v4kar 2 ,-p dam 
it bar-,9a, bh4vala, at p6 no/co vis. ha-n ti-po tt tak v 
dam, so n6 ha-dam-vstv Oplvåskcr. 

393 da va v agkarvatnv4, nov--lam Una' d6-,-0 va 
fifian so vni6t6 , at dam' skval sbr2,rn-cip-må-dam. o så 
y, söntor,,novviam skval J169 vasta lavb-vcitne, so va-a 
tö letptvilvfat som-a Rid-sa iifi so dam-va som 
or, o p77 po «4romf4r dan »arom' — so dam skval-
no sbv-m-ap-må-dam. »ånga" hö va-no råd, mag.-
giabann haw,f8,90 b-va da vci; han yM-,9a-vnt 
han ,916lfij  gåysis  ta t hö vat-jo nid at ho s4„vs-vhöp14. 
86 la-n vd ly69n o i77 botv tv /vigg" o skarla, 
rbbtv sd 16 , o tok o dito-bp-dam, o li2vo-dam då: om 
vt -  dam la av di 4,åna,, so skval-n-it skön liva hål. 

nor-an-a y64.-då da, so b'7-n-dam clvtb bastanis 
ga.-dam bodo lfti mat o tobak, o sa-cit-dam, dam 

skval-4 v6419-dv di4na ndv-. o k6m-dam da t «My-
gi Te, 86 sktal-a bin v vår. 

larcs Mcsct 1k6o,kcf. 

394 2,a da va han b7t6oPa o v_a da va e-ghvas ti 
hhvg,stri darjo om ganvakfrådvb• vastv ska  20, dar  

k6ni i hkv,l hOp ma lapa, nåstan fvål stfagva. o so 
to-dam-ta o d42,t 21-4-an o trivt-tv har om" 
— o va stg rktv. man så ha-n hga" o yonv-
dit, tv lciv«- 0j,sci agkarvatm; .96 lg hån dan 

1  Väl, ordentligt. 2  Hyggliga. 3  Fått stryk. 4 By  

6  D. v. s. emot deras förehavande. 7  D. v. s. lapparna. 8  På 
13  Lika dant. 14 Sjönk tillsammans. 15  Kulle. 16  Ett 
sig om. 20 D. v. s. i gården västerut. 21  Trätte. 22  På 
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hade han nu tagit en uti hvar handen ock dängt den ena om 
den andra — ja, det hade han gjort handfritt' ock. Så han 
slapp besväras mer för dem, de fick nu vara vackra', så de 
inte bar sig ohöfligt åt på något vis. Hade han tagit på tagit 
tag i dem, så nu hade de vordit uppluskade'. 

Det var i Ankarvattnet4, när de började' där, så , var fin- 393 
narna så emot', att de7  skulle skrämma av med dem. Ock så 
en sommar, när de skulle slå västan Lebbikvattnet, så var det 
två lappkvinnfolk som hade klätt sig i skinn, så de var som 
djur, ock gick på fyromfot8  däri kärrarna9  — så de skulle nu 
skrämma av med dem. Käringen" hon vart nu rädd, men 
gubben" han förstod vad det var; han gjorde sig inte ampen", 
han slog lika ens", till-att hon vart så rädd att hon seg ihop". 
Så lade han ned lien ock gick borti en hög" ock skar sig en 
riktig sv eg  16 ock tog ock dängde upp dem, ock lovade dem 
det: om inte de lade av det där, så skulle han inte skona 
livet heller. Ock när han hade gjort det då, så bad." han 
dem diti bostaden" ock gav dem både liten mat ock tobak, 
ock sa åt dem, de skulle inte vörda" det där mer. Ock kom 
de då åter flera gånger, så skulle det bli värre. 

Lars Olsson Blåsjön. 

Ja det var häri Blåsjön ock ... Ja det var en gång den 394 
ena hösten* därhos honom Gamle-Fredrik västi gården", där 
kom en hel hop med lappar, nästan full stugan. Ock så tog 
de till ock delte" upp honom ock trängde honom om övra 
om" bordet — ock var stygga riktigt. Men så hade han 
hittat" ock kommit dit, han Lars Olsson Ankarvattnet; så 

i v. Frostviken vid den liknämnda sjön. 5  D. v. s. att ta upp nybyggen. 
alla fyra. Buskarna. 10  Hustrun. 11  Mannen. 12  Orolig. 
ordentligt spö. 17 Bjöd. 12  Tillfällig koja av grenar o. d. 19  Bry 
övra sidan om. 23  Råkat. * En höst. 

7 — 35742. Waltman. 
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då söog-tt låpan — fara clawva råd 
hån. no!--dam to-po ,i/-om åldgtlas faly0r, om 
frådth', so ståts hån, Op ; man då ska- t sa-dok da vat 
jtie,5 po låpan. sånt spretelfra hånskom o sånt tfro 
hl:mom so daw-fib• bröt Ond dartfrö. han lava, 
han skval stry41-åp-dant ål thOp, om tnt dam påka 
sa o g6o. dam ha gon to' hånom. 

lavj Olja b71.69346t. 

395 yde, da va åty gg,t h i lt hvitfi — da va-no 
båra y-kvOrp.. o sö ow-vciotn,-44, nor fan o r4tti 3  
kånt, so båt-t-no n dan hd h såna om dån -a 
m4fit-no-fal, at hvith skval 012/ fåt, dara t ha 

; man Uti?, han • jlått-sa o råmt-ta4  tit pa 
dåra, o m 4t  o més skval,a föt-ti tårman 
man nå, da g1tåt 5  får-os då: hvivii hay-y,ita8  ma åtti 
ghvgyat rittnhOpa o ta ov,åga råm'. o d kbm 
Man o skval tå' mg, da dam söog, da hvicii rågt-
tå dth råm o våga-n. so  spr6iy-a åtn fiftat biirt' 

tö-sa n r'iht • si», so han-  skval bh lila ntOjkal.-
ta o skrfab-Op9  mg, faa kiMv,åga rn. o hag-
kånt in o va jlib.an  störkdr: han j16 ni)von m b6N, 

$å, han skval lr-ma, far h. o i va-ro fågan" 
skåmbnli ö, o tgAt da 'va .hårmale, ö, da hvizii, 
skval fo våras o bir1-p6 o tåga, so t svaro-no hhvala. 
stråstu; man ta jit:it vat sht", so töko-Ont 
far fia, da da, va måt b, mi1 hiM o . . mi; 
yöl,,;olar råtn t,i4-po. o då to dt ånar ö po kOmpa-• 
thöp"-an o $å, -han skral tig. da våt-a-no-tt mått.-
16-dt dån göntan. 

hans hånsa stbryölrk. 

1  Klä. 2  Respekt(en) kör. 3  Kollektivt = renarna. 4  Gav 
huset. 9  Läxa upp. 1° Nästan. Västerbottniskt ord, an- 
1° Arg. 
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låg han däri sängen, ock det såg inte lapparna — för de var 
rädda honom. När de tog på gick honom alldeles för när, 
honom Fredrik, så steg han upp; men då ska jag säja er det 
vart skjuts på lapparna. Somma sprang ifrån handskarna ock 
somma ifrån huvorna — så de fick bråttomt därifrån. Han 
lovade han skulle stryka' upp dem allihop, om inte de pac-
kade sig att gå. De hade agan utav 2  honom. 

Lars Olsson Blåsjön. 

Jo det var en gång, jag hade en liten hund — det var nu 395 
bara en valp. Ock så om våren då, när finnarna ock renen' 
kom, så band jag nu den där hunden uti sängen om dagen 
ock mente nu fuller, att hunden skulle sitta fast, där jag hade 
bundit honom; men hunden han slet sig ock reste till4  ut på 
dörren, ock vi efter ock mentes skulle ha fått uti tömmen — 
men nej, det glatt' för oss, det: hunden han kutade6  med en 
gång åt renhopen ock till att jaga milen'. Ock då kom fin-
narna ock skulle ta' mig, då de såg, det hunden reste till 
diti renen ock jagade honom. Så sprang det en finne åt 
buret' ock tog sig• en riktig sup, så han skulle bli lite mors-
kare till att skrubba upp' mig, för det hunden jagade renen. 
Ock han kom in ock var slikan storkarl: han slog näven nedi 
bordet ock sade, han skulle lära mig för hunden. Ock jag 
vart nu fögan" skamligt' ock, ock jag tyckte det var harm-
ligt ock, det hunden skulle få vänjas ock börja på att jaga, 
så lag svarade nu hövligt strax"; men till slut vart jag ock 
sint", så jag talade om för finnen, det det var mitt bord, min 
hund ock..., min jord, där renen gick på. Ock då tog de 
andra också på .  kumpade ihop" honom ock sa, han skulle tiga. 
Då vart det nu inte mer utav det den gången. 

Hans Hansson Storjola. 

sig i väg. 'Misslyckades. 6  Sprang. 7  »taga», d. v. s. straffa. 8  Vist- 
nars ej brukligt bland Lidmännen. 
14 Lugnade, »talade med». 

11  Skamsen. 72  Först, i början. 
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Ur lapparnas liv. 

[Om flyttning.] 

396 so vak'--fal tbko-om, Acdas Man bayyn o 
lam ska ska bayyn o bfalar'. so ht,dam t råm,  son 
a Rita ma lådt som dam kg 821 hg5g, 0 fro 
då,n råtman, som dåm h sv hålsg,o ht-dam tö 
skåkka ska vro som tmtita fibern', som dam Mi-
tt jyårtsa4. »inga a sm3tz9i5  från?, o bra 4tat6  o 

digar gåvak åtast i. dar a bra po sn bara, 
smittit !råm. då tre,   som gania yöka, a-a 2» 

ltte, högg bråt7  p6. so a-dav,g64 t rönt W4- måt-i-n, 
nor...da-  a fialb0d, som dam låg stn såAav.,ti. då kan-
dam såt-at' fkåtra ()vm- Citat fro bvarånar, ma tt r(t9t 
tmirta. ål libystia,gran9  ht-dam ast. nor...da b?...4 

våtg, so såx-dam, dam ska asta biafar. då a-a, åm, 
som rån fån ma " o lå 12,,framsk då, so g6er-Cit 
ånar k ål thöp. o då mo daw,foro ma biasktpa11 får, 
so da bkt lik ving, so dam kan tå-,sa fra»? ysntn 

[Om mjölkning.] 

397 så kan-fal tbko-örn fa9:-cla dci, no...clam ska ta måkb-. 
då stål-dam-te t stör t 47, • 12 U - ht-du jåt dån?, 3-rica? 
da såt-dam-6p sicka" 9nöt b•varånar, o låg t cligar 

låg t byårA mata, so låg so ho rök — trna di 
sickom, som sker möt Avaranar. o so kg-dam smöoctr., 

9-43-4 po clt ckm..,byår3-tfi, som sitkan a såt-po14, 
so da bkt neko" /dryg so åt han16  a göta Up åm. 
då bårt-dam p6 o t råm — sontkan17  t kt,gm o fåst-
dam tt noko byårA, som stör Wit ArtIn. då hi-dam 
an stör,97,4p18, som a skcifta-po som t köks16 , man 

1  Måste. 2  Egentl. »bodföra» r= flytta. Benen.' 4  Ack- 
mans). 9  Kåtstängerna. 19  Löper före på skidor. 11  Renj orden. 
ning för: som äro lagda på sulorna. 12  Någorlunda, täm- 
migt kärl, kåsa. 19 Ett slags skopa. 
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Ur lapparnas liv. 

[Om flyttning.] 

Så varder' jag fuller tala om, hurledes finnarna begynner att 396 
köra, [när] de skall begynna att »buffra» 2. Så ha de en rem, 
som är lindad med ludet skinn, som de tar över halsen [på 
renen], ock från den remmen som de ha över halsen, så ha de 
två skacklar, skall vara, som emellan fötternas, som de binder 
uti kerrisen4. Kerrisen är smitigs  fram ock bred åtefters  ock 
en tjock, diger gavel efterst i. Där är bräderna på sidan bara 
ock smitiga fram; det träet, som går nedmed jorden, är det en 
liten hög en brätt7  på. Så är där stort ett rum där mitt i den,* 
när det är fullbyggt, som de lägger sina saker uti. Då kan de 
sätta åts flera ena åtefter från varandra med en ren emellan. 
Alla kojstörarnas  har de efterst. När det bär då i väg, så 
säger de, de ska åstad buffra. Då är det en, som ränner 
före med skid" ock leder den främsten (renen) då, så går de 
andre efter allihop. Ock då må de fara med boskapen" före, 
så det blir liten väg, så de kan ta sig fram genom snön. 

[Om mjölkning.] 
Så kan jag fuller tala om för dig då, när de ska till mjölka. 397 

Då ställer de till en stor en kru" — har du sett dem, krun? 
Då sätter de upp sulor" mot varandra, ock lägger en diger 
en lång en björk emellan, så lång så hon räcker — emellan 
de sulorna, som står mot varandra. Ock så tar de småare skog, 
reser upp på de där björkarna, som sulorna är satta pål4, så  
det blir något" högt, så att inte han" är god till hoppa över. 
Då börjar de på ock tar renen — sumlorna" i töm ock fäster 
dem uti någon björk, som står ini krun. Då har de en stor 
en nopp som är skaftet på som- en kox", men mycket in- 

jan. 5  Spetsig. 6  Bakåt. 7  Uppåtböjd spets. 8  Sätta till(sam- 
12  Ett slags inhägnad. 13  Upptill klykformade störar. 14  Väl felsäg- 
ligen. 16  D. y. s. renen (koll.). 17  Renkorna. 18  Lapskt skopfor- 
* Mskr.: mätt in 
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ankba ih 1,o ifit da ska sAvitt-lå. då tt-dam-ta o 
nuåkb., nor-dam ha ti-damIzist. nor-dam ha ynktp 
rhy då, då kan-dam bira-p6 koka tökv om d4n o kan 
hl-p6 ta Idroka så j1 8, ag om tvåln. då kan-dam h60 
brå ankipa nne.b., man då hi-dant k/1.4n aj, sil, nor-dam 
Oloat-h(4m. dam hi-t noko nor-dam ska tå h60ra 
u nnå7r3-an — dam ha som ta trdt — /it6r, sk6,0346r. 
(Mr 0,0r-dam o lik n . . . kbsta o 
h6 1ta, po sila; so s'il-dam tyinny då, far-danz ska ta vidta 
kosra. man nnåt•ka a mkjya ft0 darKla .  dl tia angsaii 
åst.• nor-da, bN h3zysty, 50 kan-dam ffifi, dån am44a, 
nor-dant ha o hoa stöt, tat-o-a ina lita. då 
ha-dam an skir -gji o n, stör-g-thrsl 2 , som dian Uri,  

rkr-ma. då rfk-dam ma dån tbrsla, so daav-fa, smfir 
6. nor-dam ha tf smöra darafrö, so låtkdam då ta a . 
st& a sk61/, o ani)D4  då, infil§-4p då; då bh då smör. 

nnåkka ta pa«, dån bira-dam-p6 o såt po åln nån 
&i, då zer-clam 6sk to dån nnerAan nån. 

man fan,-dam kan ntse, ta anyfdrA, so ha-dam 92, if t 
som dam såt 2m nl po 3•Orva; dån pifi kal nzå 

far-1Mpka, fa-da dam hi a Dta snik-ta kvån izaza, sona 
dam M san neckan. då n60r-1am-ant ta angqi, fan-dam, 
ha bina-p6 kvår 4un5  ffist. nor-dam ha då jlåp- 
dam-dam då, nor-dam ska vro a skina ta finar mör-
gona hal a Mia. man d6i mo-dam VY', so 2nt haa,17 -
ffint-bb4, far o set»M-n ot 3.ritn ånarn. nor-lama 
hsift-tz a, h-rtin då, o ha an,Okka, då mo-dam tei-t6 kvår 

n 5, fan-dam kan ,slåp-om art 3-rn; ha-dam noko aj, 
som ant dam ha såt-pö dan (14n .furait, so k-dam-tö di 
fildrvom, sona hitt pö, o sat-p6 daana!--,9om a 201,8  om 

s6 lltp-(lam-om nån. fa„da då mo-dam 
pets-n, o min då, far iznats-jo sin-n, . . . t6dam-ant 
4 påph, då, so tervan4c, s499  då, so sbi-y-no, je)» 
du. cl(Var mo-dam ?"&t, nor_dam ha -047)7/w 10. 

1  Ihålig. 2  Kärnstav- 3  Lägger, släpper. 4  Knådar. 
g  Dia. 
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hår, så inte det skall skvätta ur. Då tar de till ock mjölkar, när 
de har tagit dem först. När de har mycken ren då, då kan 
de börja på klockan tolv om dan ock kån hålla på till klockan 
säx, sju om kvällen. Då kan de ha bra mycken mjölk, men 
då har de klen en sil, när de kommer hem. De har inte 
något annat, när de skall ta håret ur mjölken — de har som 
en tratt — liten skål stor. Där går de ock letar sig liten ene ... 
kvastar ock sätter uti det hålet på silen; så silar de igenom 
det, för de skall ta utur håret. Men mjölken är mycket fet, 
de får all tiden mycken ost. När det blir hösten, så kan de 
kärna den mjölken, när de har silat hä,nne ock hon har' stått, 
tils hon har kallnat riktigt. Då har de en stor en kittel ock 
en stor en törel', som de börjar att röra med. Då rör de med 
den töreln, så de få smör ock. När de ha tagit smöret där-
ifrån, så låter' de det uti en stor en skål ock myker 4  det, 
myker upp det; då blir det smör. Ock mjölken uti kitteln, 
den börjar de på ock sätter på elden igän då; då gör de osten 
utav den mjölken igän. 

Men förrn de kan nå till* mjölka, så har de en liten pinne, 
som de sätter ini munnen på kalven; den pinnen kallar vi för 
kipplet, för det de har ett litet snöre uti var ändan, som de 
tar över nacken. Då når de inte till mjölka, förrn de ha 
bundit på var en 5  först. När de ha det gjort, så släpper de 
dem då, när de skal). vara i skogen till andra morgonen eller 
i fjället. Men: då må de gåta', så inte han 7  kommer bort, 
för att samla honom åt krun andra dagen. När de ha haft 
honom i krun då, ock har mjölkat, då må de ta utav var en5, 
förrn de kan släppa honom ur krun; har de något igän, som 
inte de har satt på den dan förut, så tar de utav de kalvarna, 
som har haft på, ock sätter på de andra som är igäns  om 
kvällen, ock så släpper de honom igän. För det då må de 
passa honom ock mjölka då, för annars så siner han. Tar de 
inte av kipplet då, så kalven får suga' då, så siner han nu, 
ser du. Därför må de gåta, när de har kipplat". 

5  Var ock en kalv. 6  Valla, vakta. 7  D. v. s. renen (kol!.). 8  Kvar, över. 
1°  Satt på kipplet. * Komma åt att, 
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[Om slaktning.] 

398 o llot:„Alam ska ta ,slat tz 1-4,n — ska-du fo &jr, 
aJl gbetd. 'då ketst-dam-p6-n triTme,n, le bbkta 

po tinyma 802,  ni, 0 bi- Q tt no byirrA. o di te- 
dam Op fjnivan, stil-an neikan; då sty4p-anizo 
då, man han d6wv-zo-zt rna d, utan då tå-danz 
4,4n fretrafåk — nor,,an-t hhvg fia, so tå-dam dån fi.6stm-
fåttz, o låg åtemi hhvglia. då stib--dam-an åta' Man 
då; då deigem. 
. nor...dam ht då yöt-e4i, so bin-t-dam o råst-bp-an, 

jiiia to hiula Kip hålrv nåpo råt,n 2. då råst-dam-
(4) o .te fatta vönza o tårman. da Pist dam ?,åv.464 
so te-dam ligg vönta zfro tårmom; d4 stål,p-dam goye, 
tutta vjman o rs-t0 ditt nonz-båt; hal now,..vez,5ptits 
o våsk &fia Ora-dytn d4 u vöman. • då lå-dam 1• 

lita kåks' po bij.iLtl. no..-(lam ht diska o fira vönza, 
so te-dam dån köksa o ålps bkött t vöraa. . då bahilv-
dam ina, j,sbrol, utan norAanz ht då yot-d6i, so bay!M-
dam o M-t6 Pik.. so still-dam byirrlirisa dzkiet, so at 
nor,Alam ht ti-tå Jiha, so hg-dam 'påta po d dan risa. 
då ba,h4v-dam trWrirol va-rte,n at bk6 hal apbsiit, 
utan då berAanz, Jpiita o hån-Op tnt Offin. då son 
smöt å, då 1)6...,lanz t grita, o da som st6t- å, då hån-
dam-bp has o h6-5.  tztt h-O',Ipn; 86 kan-alo vro d66-tat-
da ht thykas lita, so h1-dam o kök lta o lite,. meny, 
föttz, dån?, ht-dam ()PIM, ta4,..olam Jm 12b !Sa. da 
M-clanz-t6 iLa  to filtron, o te filk, stitii tt Mom då. 
d6i tå-dam di sketekan o låt' utt grPta, ta o kök da 
stråst d1t thöp. sölas gr-a tå. mam-b1t6a, då hl-
dam tt rainta,n. o då te-dam tzdiga tnz o bi dan 
raima, dara, dam ht Mtt-in bköa,, o hån då-6 dan 
Abyt41,sa, Arma, påta,. 

då bki-a, om t skzal !falas dam tå Jifta 
vökt7 , da dam ska spir då. so  te-dam å„zyz spir o 

1  Bakom. 2  D. v. s. till renens halva höjd (när han ligger 
släpper. 7  Beskaffat; här pleonastiskt. 
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[Om slaktning.] 
Ock när de skall till slakta en ren — skall du få höra, hur 398 

det går till. Då kastar de på honom tömmen, slår bukten 
på tömmen över näsan ock binder honom uti någon björk. 
Ock då tar de upp kniven, sticker honom i nacken; då stupar 
han nu då, men han dör nu inte med det, utan då tar de den 
ena framfoten — när han har hornen, så tar de den framfoten 
ock lägger åtoml  hornet. Då sticker de honom åtom bogen 
då; då dör han. 

När de har det gjort då, så börjar de ock ristar upp honom, 
tar skinnet utav hela buken halv nedpå renen'. Då ristar de 
upp ock tar utur våmmen ock tarmarna. Det första de gör 
då, så tar de lös våmmen ifrån tarmarna; då stöper de gorret* 
utur våmmen ock reser till' diti någon bäck eller någon vatten-
puss ock vaskar utur gorret där då ur våmmen. Då har de 
en liten kox' på bältet. När de ha vaskat ock flitt våmmen, 
så tar de den koxen ock öser blodet uti våmmen. Då behöver 
de inget kärl, utan när de har det gjort då, så begynner de 
ock flår utav skinnet. Så ställer** de björkriset ditåt, så att när 
de har tagit utav skinnet, så lägger de köttet på det där riset. 
Då behöver de inget träkärl varken åt blod eller åt kött, utan då 
bär de köttet ock hänger upp ini kojan. Det som smått är, 
det bär de uti grytan, ock det som stort är, det hänger de 
upp hist ock här5  ini kojan; så kan det få vara där, tils det 
har torkat lite, så har de att koka lite ock lite. Men fötterna*** 
dem har de oflådda, tils de kommer ini kojan. Då tar de 
utav skinnet utav fötterna, ock tar fötterna sönder uti lederna 
då. Då tar de de skankarna ock låter' uti grytan, till att koka 
det straxt allt ihop. Således går det till. Men blodet det ha; 
de uti våmmen. Ock då tar de en diger töm ock binder däri 
våmmen, där de ha låtit in blodet, ock hänger det ock däri 
kojtaket därmed köttet. 

Då blir det, om jag skulle förtälja det, hurledes de ta skin-
net vordet', då de skall spila' det. Så tar de en spä' ock 

på rygg). 3  Beger sig av. 4  Ett slags skopa. 5  Här ock där. 6  Lägger, 
Smala. Spjäle. Haller smörjan. ** Lägger. *** Benen. 
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såt tk luRsg låst, faJle, itran ska-no f61( ma 
då tr-dam dån spiln 2.yinky 42:jtö1ran1  po ti 
bit-fast-a 4,at åh' dån spiln, dam hr,stOan å, 

op ana Mås då.. då mo-dam 1269 n spil nåst po 
ji 6, som dam bit' a åh' rna v64,a., då såt- 

darn-a po i st6g, stral-a lågt, n2odo da 09r. då såt-
dam-ti spilan po brågia, o ty-a so bråg som da 
1cag69 då a ',Wie.spt. man4t4a223, dån 
mo-dam häo, 122,,,byark,Nmp, o so va74-cani -1269, n hård, 
som dam ska håvat köern,5,trizii, tåy fa4an utåt o 
såt k69rn,,,ii, so 291t dam ska sbm. man då mo-dam 
han-bp-dam m Åå yn„so dam ska tarb•as fat. 

då bin-a skalv. dån, mo6-dam 6 bob risa o sn/;-
sa srn6 pa, stfaTar7 . o lå,yar, sitt-tt h& o 
at han ska 2269, tarAas. 86 stil-dam da 2422,  noy4by- 
sprinyt mot åla 22n AO-yn. b-alas r 1,U12 a 
fköd, spila o ft 8. man dam bah6v ina sålt, utan 
dam sålt-pö grYta, ata, kv4dam ki)k. — man 7 2t-a 
fm-vidtala, at dam ka2v.fki-bp so sNti Or Utan ta 
brig- no porol? — o tårmag,kaw_voro 741,9b PO, man 
dån te-dam, tårman, 16 Aute,", so at ho a dalas 
rön, o 6-a no fa.0 po rinyvtarmei, dån kan-dam sni't 
utinp6 o våsb- dan våtm. 

då a-a ,512:tt-p0, Aalas da dieta ma o 39-69 n råm. 
man d2 dyl« a s6 sån2y, at om du skral st6e, o 3'69 
p6, so a-a tY dala" bodo ma 22207thly o ma ,s1åk129. 

pe dkuva tåga. 

När lapparna skulle slakta märren. 

399 da va fhstan i, i va ban, so va-e.  tc_j son' 
skral stop-tö-m a i gåmahnåv,..te. ,s1åkt; o da yO1,•-' 
Ina-a sölas", at i skral lkha2n2 a d?an måra då 
€it-dam ta ,914kt, fe.t...4a 2. skall höas-22,an Ura, o 

1  (De yttre) öronen. 2  Baki. 3  Bällingarna, (skinnen 
8  Iordninggjord. Allt efter som. I°  Fettet. ii D. v.  s. 
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sätter uti halsen först, för det öronen skall nu följa med 
skinnet, ock då trär de den spilen igenom örstolarna" på 
skinnet ock binder fast det tätt åti 2  den spilen, där örstolarna 
är, uppi änden förstås då. Då må de ha en spil nederst på 
skinnet ock, som de binder skinnet åti.' med vidjan. Då sätter 
de det på en stång, sträcker det långt, medan det går. Då 
sätter de uti spilarna på bredden ock töjer det så brett, som 
det kan gå för sig. Då är skinnet spilat. Men fässlarna', 
dem må de ha en björkklump, ock så varder' de ha en hyvel 
som de skall hyvla kåren.' tunn, töjer fässlarn.a utefter ock 
sätter kåren uti, så inte de skall surna. Men då må de hänga 
upp dem ini kojan, så de skall torkas fort. 

Då blir det skallen. Den må' de ock borti riset ock snickra 
sig små pinnar, stuttare 7  ock längre, sätter uti här ock där, 
så att han skall nå torkas. Så sticker de det ini någon koj-
spröt mot elden ini kojan. Då är det, hurledes en ren är 
flådd, spilad ock ilidds. Men de behöver inget salt, utan de 
saltar på grytan, efter vart' de kokar. Men är inte det för-
underligt, att de kan fli upp' så stort ett djur utan till bruka 
-något kärl? -- Ock tarmarna kan vara mycket feta, men dem 
tar de, tarmarna, utav fetan", så att hon är alldeles ren, ock 
är det någon feta på rövtarmen, den kan de sno utin-på ock 
vaska däri vattnet. 

Då är det slut på, hurledes det går till med att flå en ren. 
Men det där är så sanning, att om du skulle stå ock se på, 
så är det tydligt" både med mjölkning ock slaktning. 

Per Andersson Tången. 

När lapparna skulle slakta märren. 

Det var [i] förstone i, jag var bonde, så var det två finnar, 399 

som skulle köpa utav mig en gammalmärr till slakt; ock 
då gjorde vi det således'', att jag skulle leda hem den där 
märren då åt dem till slakta, för-det jag skulle ha igän" lädret, 

på renens ben). 4  Måste. 5  Spån (koll.). 6  Måste. 7  Kortare. 
alldeles så. 12  Gjorde vi den överenskommelsen. 13  Behålla. 
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skval-dam-no ,slakt-a jt,iZ.. man so v€-dam ,s6 stzal'; 
nor-clam skval ta stig, sktal-danz-no stin-a kan. 
d6i mot-dant tå n,..3-ttg o stk-på, so dam skval rök-- 
öp hågat p6-22. då tö-n-no bgivan o skval ,:4'bro 
vi;tfia fciksa2  fåst, 2nan han skval stip. so  skår-k 
likast pfistky ma fast., o då yg,d4 jt dti, 

möra rat r4d, o o Ogen dé tra tttatat 
baka alt 2höp. so  stg-an-bp o kl-sa skåln 

så: »g4jpan!» 3  då så-n: »jytira tc,;2,47rp- 
ma!» man so vå-int i nokon „slaktar;  2 ha-tnt 
,slakta no sönt Åre f&;  man da 869g, da rat 
2.691hvgst,, so möt i ta o 1,ftkp-dam, o da 04-no bra; 

not:4 va åtåt...då, so våt-dam so ft19i24 ,-  dam ga- 
ma kv a,92272 r4nåst, o rna v4n5-2t fb.69 måra, faran 
dam Kiv fafta-Ft da sow-va frama Inag6ifr,6 , o lét 

grpta o sid po j41nge„,n 8  o topo köka o 
skral voro 200 om nåta; man 2 M-it, fe—cle, 2- 

va 2-4d, dam skad håstbsitta, fa-la 2 dån tin 
va-2 råd liktbitta; so 2 rikt" om 4våln låt) at da 
va möt. hans hånsa stbryMn. 

Han var för blöt att sätta upp. 

400 cia va e-gt5tag ma had-po ll po Infpx; so kom- 
dar-o 9Nfi Ch t- os . so va-a rknot v4-, 89 
st4s-n:' 

dok 01r-po ,s16 
M-2,  
tip4t-2.2, man han" a-fal far bli-grwt o sat-bp'r 
sa-2, harv,va-fal ld'Avyt o s&-6p, man han 

thr4as-fal snåt:t. 
sa fi 6, han tirb-as-no". 

hans hånsGt störrYn. 

1  Korta. 2  Manen. 3  Lapsk svordom. 4  Glada_ 
Gav mig iväg. 11  »stod i». 12  Dvs. höet. Lappen 
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ock då skulle de nu slakta hänne själva. Men så var de så 
2tutta'; när de skulle till stinga, skulle de nu stinga hänne i 
nacken. Då måste de ta en kagge att stiga på, så de skulle 
räcka upp i huvudet på hänne. Då tog han nu kniven ock 
skulle skära undan faxet8  först, innan han skulle stinga. Så 
skar han löst ett skinnstycke med faxet, ock då gjorde det 
illt det, ock märren vart rädd, ock finnen ock kaggen de tril-
lade utefterefter backen allt ihop. Så steg han upp ock klådde 
sig i skallen då ock sa: »Gatjen!» 8  Då sa han: »Käre du, 
jälp mig!» Men så var inte jag någon slaktare, jag hade 
inte slaktat något sådant kräk förr; men då jag såg, det vart 
rådlöst, så måste jag till att jälpa dem, ock det gick nu bra. Ock 
när det var gjort då, så vart de så fägna', de gav mig varsin 
renost, ock vi vann' inte flå märren, förrän de rev utur hänne 
det, som var framan medgården8, ock lät 7  uti grytan ock satte 
på skärdingen8  ock tog på kokade ock ville nu, jag ock skulle 
vara igän8  om natten; men jag tordes inte, för det jag var 
rädd, de skulle ge mig hästköttet, för det i den tiden var jag 
rädd hästköttet; så jag reste" om kvällen länge efter det var 
mörkt. Hans Hansson Storjola. 

Han var för blöt att sätta upp. 

Det var en gång vi härdade påll slog på myren; så kom 400 
där ock en finne ditåt oss. Så var det rägnigt ett väder, så 
säjer han: 

Ni härdar på slår. 
Jaa, sa jag. 
Jaa, tyckte han, men han." är fuller för blöt att sätta upp? 
Ja, sa jag, han var fuller blöt att sätta upp, men han 

torkas fuller snart. 
Ja, sa finnen ock, han torkas nu". 

Hans Hansson Storjola. 

5  Hann. 6  Mellangärdet. 7  Släppte, lade. 8  Grytkroken. 9  Kvar. 
använder oriktigt »han» i st. f. ;det». 18  Väl (obet.). 
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En troll till käring.. 

401 da va som h4ta låsa 14ja, han såk at, 
— nor i påm (blot •tb gfambor, so se e l -gfambor, 
at y, y6-m4rat a y tr ta 19foly ; 0, nor i ptim 
dikt y yd-mårat, so sa i yö-mårat, at y, gfambor 
an tr61 ta Maly ; o då vt-d i, !fan 2. ska klt12- 
ma-ta, i då.» 

l€r9M,sa Orm. 

Finnarna ock datjarna. 

402 da va y, lik fift o i, som,va4 dfstipts ; so "Ut 

6U-0M : 
0 f:-la  hOmfro, dag fifgårv4! 

so s4 JU; 
kål dök 6s far Man, so kål må dök fa,--qåt§an. 

Man da ska-fal voro som s-lontnåmn, gåm* 
b vin; då/pay da futstöe,r-t4 rgla Aa dam . . . — 
man at da ska voro Jånttnåmn po fi3s, 6 ti-a 
far at da mo hö9-se,5  po då såta. 

2;ans-yågsa. 

Bara skit till spelman. 

403 50 va-a sorma i brpi hans ol- 
raansa o vat po tiÅra6  J. va y, nuienvas tåga 
o i må-om, po våm.  — ma ?,lj ma spår' då. 86 

o bara jit ta spålmån, bara spålo trålxb., trål* 
hans båysa yörm. 

1  Lappen, vilkens eget språk saknar grammatiskt kön, an- 
av lappen för hål- 3  Osams. 4  1 fråga om »larv» jfr Aasen 
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En troll till käring. 

Det var en finne, som hette Lasse Larsson, han säjer, att 401 
— När jag kommer ditåt honom Gunnborg, så säjer han 
Gunnborg, att han Jon-Märet är en troll till käring; ock när 
jag kommer ditåt honom Jon-Märet, så säjer han Jon-Märet, 
att han Gunnborg är en troll till käring; ock då vet inte jag, 
vem jag skall hålla mig till, jag då. 

Lars Olsson Jorm. 

Finnarna ock datjarna. 

Det var en liten finne ock jag, som vart oförlikta8. Så säger 402 
jag åt honom: 

Å för dig härifrån, din finn1arv 4! 
Så säger finnen: 

Kallar ni oss för finnarna, så kallar vi er för datjarna. 
Finnarna det skall filler vara som ett skämtnamn, gammalt 

har varit; datjarna det förstår inte jag riktigt vad de ... — 
men att det skall vara ett skämtnamn på finska, jag har tagit 
det för att det må ha sig' på det sättet. 

Jöns Jonsson. 

Bara skit till spelman. 

Så var det en finne, som var i bröllopet hans Olov Rolandsson 403 
ock vart på turen' ock. [Så] var han Magnus Tången ock 
jag med honom på vägen — vi gick med sper då. Så säjer 
han: 

Å bara skit till spelman, bara spela tralik, tralik. 
Hans Bengtsson Jorm. 

vänder personliga pronomen ock artikel oriktigt, när han talar Lidmål. a  Fel 
kludrer, stymper. 5  Måste förhålla sig. 6  Full. 7  Dragspel. 
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Jon-Märet ock Gunnborg-gudmor. 

404 da va y.425mg a 0-m4-at lt1  mtpo nn1anv61a-
kan — dam bråka 4.0 t dér om hirmstan; o 
skval dam et.2,t} för° 8Vt yaa /tana Mör 2. o di nar, 
la, kik po Can . . . — so vtist a yö-ntårat, at a giambor 
tylit-}t åm, da ho fc5r 8m y5a-s23  ma Arittrem. nar-.  

po Can, so rkst a .y6-m4rat ta o 
3-rit8ra-s}22 utme, n hin o vastyinny vast} 

09, a glizmbor ho rå}s-tå, Uj, o ska sn-t5  
bTitsra hana y4-m4rat. ö-so va-dar } bkivaty4t4  dgr, 
vast} dn, o so vd-a sta jptimlr 1-)2:4 blflaytyhta- 
dgn, so ho for ,0 4.24 opram-biAlsan. so vat a305-
m4rat sifit6  p lec-td o sprde dit o svd,- o gras&a-saT, 
da, vt.,o kz, flen* »hos  va tant 0229  liritsroni-
s" dan blrivatkba n dian.» s6 sec-a, a. gfambor: 

du ha-no 49a råt}116,}t ta föro at n kån dua, 
du ha n61" fur; råt våln, dok ht-no  2ja 
key, da. 

so vat-a siiit, 80 tök-a p ag-granb•vdst o 
tå, po 2-Orha,n-hana. so ha a gfambor p6 n rön-
j}nmvad" ; so nöd-a-no-}nt ,s169-a• ånagås an ot 
haitgrnii ma-n dmg-gretnAvåsta. a giambor ho b•rilb•-
}höp-sa, h, o såt hånnzM årman. man s-.o 
hr-dam d} kan Hamn, »ångan, } dån tin. o 

1  Vallade. 2  Dvs. mors ägor. I st. f. beteckningen »mor» 
4  »Ringkärret»; av bTinalr, ring, cirkel, o. y«, litet kärr. 
10 Dvs. Jon-Märets. 11  lok mindre vattensamling. 
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Jon-Märet ock Gunborg-gudmor. 

Det var en gång hon Jon-Märet gätte utpå Nylandvallen 404 
här — de brukade alltid gäta där om höstarna; ock då skulle 
de alltid fara över jorden hännes mor'. Ock då när det led 
på aftonen..., — så visste hon Jon-Miiret, att hon Gunnborg 
tyckte inte om, det hon for över jorden sin' med kreaturen. 
När det led på aftonen, så reste hon Jon-Märet till ock körde 
kreaturen sina utmed sjön här ock västgenom västi Kringel-
göten'. Jo, hon Gunnborg hon reser till, hon, ock ska sno åt5  
kreaturen hännes Jon-Märet. Ock så var där en b1ötgöt 4  där, 
västi där, ock så var hon stad körde en ko över blötgöten där, 
så hon for nedi allt uppunder buken. Så vart hon Jon-Märet 
sint' ock lade till ock sprang dit ock svor ock grasserade sig', 
det värsta hon kunde, för det »hon' var tänkt tyna' kreaturen 
sina" däri blötloken" där.» Så sa hon, hon Gunnborg: 

— Du hade nu ingen rättighet till fara efter den här vägen, 
du hade nått" farit rätta vägen, ni har nu ingen gätsellöt" 
här, ni. 

Ja så vart hon sint, så tog hon upp en grankvist ock lade 
till på ryggen hännes. Så hade hon Gunnborg på [sig] en ren-
skinnsmudd"; så nådde hon nu inte slå hänne annorstädes än 
åt huvudet med den där grankvisten. Hon Gunnborg hon 
kröker ihop sig, hon, ock satte händerna inunder ärmarna. 
Men se då hade de de där huvorna, käringarna, i den tiden. 
använder berättaren i det följ. på skämt förnamnet. 3  Dvs. Gunnborgs jord. 
5  Vända om. 6  Arg. 7  »Levde om». 8  bys. Jon-Märet. 9  Döda. 
12  Kunnat. 18 Betesmark. 14 _päls. 

8-35742. Waliman. 
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di 1(jog hö o dåska o åtanat l  o opo nåkan. 
o so ph--a no sist dågaonz', a y6-m4rat. 0 so 
va-dam 4tma3 tlilzizi34, so ilj .a gfambor 4tat 5  
hö, citat o åtat, o a yö-nzårat möt-no Mt-sa, hö, 
atsom ånra stki-p6 6. so ståna-daw-fal y-gbzwe 
dar i talvbtiia-dmn. o då Astö.or-dy da yM-da-fal 
i1t1  då, da ho stird-p6. o h ta då,gj o cs169 o 
svår: 

du lar il bålsan-nzuz, du Fr il Ktgan-mzn, 
fsrbåfiada tröl! 

.0 da o gtrgas då, 4.2,t mbdo b.ritsra va po 
yö,fr, hana giumbor. a da va nåt då, dam mot-no 
ta Skzs då, nan,dam-a hi-p6 

da va 4n ghvyy ho skricdja-öp mg — ho va st 
bodo po a mör o måg. so så-a: 

a nakt 8ka4 jiöo-z.håk, o ogan clånz ska-z ,s169, 
so teman sb.våt. . 

hans båysa Orm. 

Gamle-Arne Brännan, en duktig skytt. 

405 d-a-no y-giab som in V811 80 Ukåvyg s, halm V821 

åt hin o sbirtz-ii 9  — hanY-va so gråk" ta ji4t, hön, 
da van son dPfsh byinjhtar. 'ts'o da va ån ghtag 
han-a rökt-får-y, byön o d4 — da va-no 
byön, dl da, han-a rökt-får, han-a stigk 
ljsml PO tö fitar zmöt-om; o so spkt-a-no 
som-am-va tt t4 kåm; o då ha-n rbpa-ta 6ot-om: 
»du m6-no-zt bit-ma!» o d ha byån ståna, man,an 
stö o Alma is;  o da fiA-an-no Pt-ljz clår-lå; o da tö 
ma åÅn gfroyy, so han -stingp. a dam så harv-va 
sear, y-gemak-åm brå'n. 

1  Bakifrån. 2  I väntande dagar. 3  Bredvid. 4  Lund 
9  Dvs. björnen. 10  Redig, säker. ii Argsint. 12 Alldeles, 
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Ock då låg hon ock daskade ock slog åtanefterl ock uppå 
nacken. Ock så gick hon nu sist i dagarna', hon Jon-Märet. 
Ock så var de åtmed3  en tån-lund', så gick hon Gunnborg 
åtefter5, hon, åtefter ock åtefter, ock hon Jon-Märet måtte nu 
flytta sig, hon, (allt)eftersom den andra stödde på'. Så stannade 
de fuller en gång däri täll-lunden där. Ock då förstår du det 
gjorde då fuller MV då, det hon stödde på. Ock hon till 
daska ock slå ock svor: 

Du gör illa buken min, du gör illa buken min, ditt för-
bannade troll! 

Ock då gick de ock ärgades då, allt medan kreaturen var 
på jorden hännes G-unnborg. Ja det var slut då, de måtte 
nu till skiljas då, när de hade hållit på en längre stund. 

Det var en gång hon skrubbade upp mig — hon var sint 
både på hänne mor ock mig. Så sa hon: 

Hänne mor din ska jag slå ijäl, ock ungarna dem ska 
jag slå, så tarmarna skvätter. 

Hans Bengtsson Torm. 

Gamle-Arne Brännan, en duktig skytt. 

Det är nu en gubbe som har varit så härdog 8, [att] han har 405 
varit ini idet ock skjutit honom' — han var så grad" till 
skjuta, han, det var en sådan duktig björnskjutare. Se det 
var en gång han hade råkt för en björn ock då — det var 
nu ful" en björn, det där, han hade råkt för, han hade stigit 

— kommit på två fötter emot honom; ock så synte det 
nu grenliga" som han var tänkt ta karin; ock då hade han 
ropat till åt honom: »Du må nu inte bita mig!» Ock då hade 
björnen stannat, men han stod ock rämjade"; ock då fick 
han nu skjuta honom där då; ock det tog med en gång, så 
han stöp. Ja de sa, han var säker, han Gammel-Arne Brännan. 

av små granar. 5  Bakåt. 
8 rent av. 1 Brummade. 

6  Körde 1. sköt på. 7  Ont. 8  blodig. 
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man dan2-ftb.  ma  .r6 gåN, at-cia han-a dity-4. 
fig-cla, va da sömo, om da, va håkg hal vvilkza: nar, 
an 86.9g-noko, hån, so sb-fivffit-1,pa. da va 4,12, sådidas-
mårgo da kom an tsr o såt-sa ditt tr6 ictfsr 

hån va dit o sb.åvft. ånam:-,seafidasmårgon kom-dar 
6 ta, t4sr,  o hån va. dit o synat. tradt siaiidas- 
mörgon 6 kinn-dar fl, o hån sh•hvyt; o 

6 kOm-dar o hån stfiTt. man då våt-a- 
fal jltit då po di. 

nar-an ha dåyd då, so fk-dam iga r6 
fan lciottz-an het, nar„aw-va yi3-. han löog o fokus' 

modo . havv-va o ne,r-clarn-a föra-n ot bsårtgal...a 
då, so tayt-dam-no, da va-no-fal at'it ma Gilt 
man lita tf cl& åt so vat-a son ?;et,mrasy 2  o sön 
töet pan stivan, dara, han-a — da va (un 
ghwe 1,6ikop nilsa o j. håns brån ha vin, po 
yngre, o so skval-dam göo,-in em b•vtiln — da va-no 
343t dam kbm. o so fk-damtt Op diira — dam 
pråvd po ål minda, vis o skval ho-Op &&a, man da 
möt-a stöpa4  ffi:-am. may-liår-clanz ht-po mt 5  

pråvd, so fk-dam ånala Op dra 7-- dam got' ta 
lbt-sa no g7  o bån o brffiot. nar-clam kom da in 

ha yik-åp åln, so da to-p08  brdn,, so da va4 
-Zsoåst stfagraft, so to-dam-no„Gt såt-sa d4 — dam-.  
v€-no-fal tråttii 9-o sil o ftiziidk,.4om dam brik-no 
nar-clani j§åm o åtrtn. då ha-et såt-ta o mras 

lbo,h pvan såvan, alddJlas som nar han lag-dar 
va Pn1°. na dam„va4no röolåvfs — dl dffina vat-

måy o m4r4. ta låt mot-dam höo-dit pråsttz. 
man nar hån-a vinl-dar-clå, so va4-a tt, so dam hbva,Z.• 

no mkr. prétti ha spi , om dam-våst, han-a 
sbidt no/co b•rib• håhav., o då ha-dam-no tbko-ém,at 
ana yåt. o dGi vat-a-no po 4.24 ihöp då. pråsty„. 
an ha no Akt då, dam skral-no jlåp hr-a må,kr. 

hans Mysa yörm. 

1  Jämrade sig. 2  Jämrande. 3  Näml. för att slå. 4  Dvs. 
8  Började. Trötta. lo sjuk. 
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Men de fick ingen ro i gården efter de i han hade dött. För 
det var det samma, om det var hälg eller vecka: när han såg 
något, han, så sköt han det. Det var en söndagsmorgon det 
kom en tjäder ock satte sig diti ett träd utför gården, ock 
han var dit ock sköt. Andra söndagsmorgonen kom där ock 
en tjäder, ock han var dit ock sköt. Tredje söndagsmorgonen 
ock kom där en, ock han sköt; ock fjärde söndagsmorgonen 
ock kom där en, ock han sköt. Men då vart det fuller slut 
då på det. 

Ock när han hade dött då, så fick de ingen ro för den där 
låten han hade, när han var sjuk. Han låg ock änkades 1, 
medan han var sjuk, ock när de hade fört honom åt kyrko-
gården då, så tänkte de nu, det var nu fuller slut med allt 
ihop. Men liten tid där efter så vart det sådan jämrasing 
ock sådan låt uppunder sängen, där han hade legat. — Det 
var en gång han Jakob Nilsson ock han Hans Brännan hade 
varit på myren', ock så skulle de gå in om kvällen — det var 
nu sent de kom. Ock så fick de inte upp dörren — de prö-
vade på alla möjliga vis ock skulle ha upp dörren, men det 
måtte ha stoppat' för dem. Men hur de höll på minte5  ock 
prövade, så fick de äntligen upp dörren — de gatt' till leta 
sig något slag' ock bända ock bryta. När de kom då in då, 
ock hade gjort upp elden, så det tog på,' brann, så det vart 
ljust uti stugan, så torde de nu ha satt sig då — de var nu 
fuller trutn.a9  — ock sitta ock fundera, som de brukar nu, 
när de kommer ock är trutna. Då hade det satt till ock jäm-
rats ock låtit uppunder sängen, alldeles som när han låg där 
ock var klen'''. Nä, de vart nu rådlösa — det där vart nu 
mer ock mer det. Till slut måtte de ha dit prästen. Men när 
han hade varit där då, så vart det tyst, så de hörde inte nå-
got mer. Prästen hade sport efter, om de visste, han hade 
skjutit något kräk i hälgen, ock det hade de nu talat om, att 
han hade gjort. Ock då vart det nu slut på allt i hop då. 
Prästen han hade nu sagt då, de skulle nu slippa höra det mer. 

Hans Bengtsson Jorm. 

det höll på att inte lyckas. 5  Gjorde försök. 6  Måste. 7  Någonting. 
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När Jon Tången tackade för smidet. 

406 d-a-fal nökon som ht töb-ånt-y, y<5 tåga, da han 
skval fo smid i ta? da va t rågkopsniii. s6 
itoramlik-ti dt. (4åna då, o rökt håy sonv,..a 
so skial-n-no yoro gr4,n 2 far4 da då; 80 skzal-n-
no tölo ftr-d lita gran.: 

du ska-fal ho tåkfar4 du ,t hidt-p6 smid åt-
ma; da va-no rlitala, sniU 3  o våkail 0, man da ha-
ne vial at tialsom, man it at hå4om4. 

da sovv„va thåpkitiont°  ma bi», da villa-n-it h6o. 
lar5 öksa blt6oka. 

Jon Tången ock Mårten Väktaren. 

407 så va-a y,,g95gte dam årgas°, y y0 tåga-dan o 
mvi våh.tara. o 86 skval-dam-fed-no ta o b7t fslibl, 
o då skza-  l-dam-no hål fslT. man så vila-no -  y, 
go tåga, at y möttfi skild hål fidg.a, hån, fat...4a va-
ne hån som,.,a bin3a-p6. so  skval-n.910 hål t nåt s  
brItavin fslfij. o so yM-dam-a så°, at dan som då 
binla-p6 so skml-daml°  köl fa' nån — dam hå-a-no 
86 eatt gånt*l i. nor-dam ha-da drgsy y d?aiv., 
f8lifiskåo1ra7-dmn, so saj.  

n6 ska-a fo vöro, tat.,da lify12 n4. 
ini s'a,n13, nå ståk-du-rna! 

so bir-a-t a n6n14. 

lons 61.,,sa b?1•604a. 

När Gamle-Göran skulle sjunga för mat. 

408 mås-du, y6na,s-g6fa, nor ma va t blikpt hans 
mika o hana geasvåtnt, da,-g-gåntar-yinl skval 

1  Selsmide. 2 Betala. 3  Duktigt. 4 Dvs, det hade 
8  Ett mått. 3  Gjorde de den överenskommelsen. 10  Dvs. hån. 
14  Näml. att tvista. 
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När Jon Tången tackade rör smidet. 

Det är fuller någon som har talat om honom Jon Tången, 400 
det han skulle få smitt i Tunnsjön? Det var ett redskaps-
smide'. Så när han fick uti det där då, ock råkte honom 
som hade gjort det, så skulle han nu göra gren' för det där 
då; så skulle han nu tala för det lite grand: 

Du skall fuller ha tack för det du har hållit på smitt 
åt mig; det var nu rätteligt snällt' ock vackert gjort, men 
det hade nu varit åt töserna, men inte åt hästarna'. 

Det som var ihopklemt' med beck(et), det ville han inte ha. 
Lars Olsson Blåsjön. 

Jon Tången ock Mårten Väktaren. 

Så var det en gång de ärgades', han Jon Tången där ock 407 
han Mårten Väktaren. Ock så skulle de fuller nu till Att bli 
förlikta, ock då skulle de nu hålla förlik l. Men så ville nu 
han Jon Tången att han Mårten skulle hålla förliket, han, 
för det var nu han som hade börjat på. Så skulle han nu 
hålla en Uni' brännvin i förlik. Ock så gjorde de det så', 
att den som då började på så skulle del° hålla förlik igän — 
de hade det nu så alltid gammalt". När de hade då druckit 
den där förliksskålen 7  där, så säjer han Jon: 

Nu ska det få vara, till-att det höver" nu. 
Ja min seken", nu stack du mig! 

Så bar det till igän". 
Lars Olsson Blåsjön. 

När Gamle-Göran skulle sjunga för mat. 

Minns du, Jonas-gudfar, när vi var i bröllopet hans Mika 408 
ock hännes Elin Gussvattnet, då han G-ammel-Göran skulle 
passat bättre åt osv. 5  -klibbat. 6  Grälade. 7  Förlikningstraktering. 

Forr i varlden. 12  Passar. 13  Förr bruklig eufemistisk svordom. 
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ta sffy far måt? so tö-n no tå: »pris . . .» — ia 
då tet-n-no: »IA, lita, i vOl-ta-ttL nån.» ia da våt-
no då nån: »pris . .» — våt-no sölas då, hanAlib.- 
t tå no mr. da va n då, som tgAt hag-gal  

Wi ft då, da våt-no-lut no måtj — daiv-vat-no so 
gåtifi ta lå'; o da n dcinal ybransa &vara va, da 
skval bli ,s14t, hån, fat* vd-it no ttididi, da vat, 
,sody, lkty 8 , at. n4 4  va-dam lita po tra dari kålåsi 
6, i va-a-no cilihcjp . . . 

håns-mårat. 

Han ville sluta upp. 

409 flor i va jo om möbro, so va-no n-Aråstölta• liliu 
dr. so  skral-w-~da, va tö g4la7f-tsom skval tt- 
sa. so va-dam .h4.t b6o tö. so  så-n, at dam ha 
rsti iift då, hatv-viiict ; so sa-n — so sprcig 

ifi-6 first o så: 
— aut 6p, ,slitt 6p, slut  4p! 

so hö åt nikl§i o röpa: 
fo4Rt, for djt, fo?t1 

haw-r7ia-2t, hån; so va 116 ra lo?..4r4itt. 
pe-cirraSt tåga. 

Bastu-Hans ock prästen. 

410 a m6.l-o-hm, am-bastat-håns ha vin po 4da8  
spaC3 pråsty, stör i l4n han hå. so va-no-int 

påste, töl.o-ant Ost baståmt får-om då, 4.a stc5r l4n 
han hå. nor int haw-f4 no nitiv- grin9  po d dci, 
so såi-n, at pråstn o hiAft skird ho o stdr l4n, fay- 
lam årbåt ma 1,94fta böo tö. 

öla låbAnicia. 
1  Måste. 2  Skratta. 8 Skratt. 4  Visst. 5  Fulla. 
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till sjunga för mat? Så tog han nu till: »Pris ...» — ja då 
tyckte han nu: »Bida lite, jag varder" ta till igän.» Ja det 
vart nu det ig,än: »Pris ...» — vart nu således då, han fick 
inte till något mer. Det var en annan då, som tyckte han 
gatt' sluta då, det vart nu inte något mer -- de vart nu så 
galna till le 2; ock då han Daniel Göransson Öjaren ville, det 
skulle bli slut, han, för det vart inte något utav det där, det 
vart sådan Ming', att ... Nu' var de lite på turen5  däri ka-
laset ock, inte var det nu allihop riktigt inte ... 

Hans-Märet. 

Han ville sluta upp. 

När jag var hos honom morbror, så var nu han Kristoffer 409 
Lövsjölien där. Så skulle han förtälja, det var två gamla, 
som skulle gifta sig. Så var de halta båda två. Så sade han 
[mannen], efter de hade vordit gifta då, han ville sluta upp; 
så sade han — så sprang han ifrån först och sade: 

— Sluta upp, sluta upp, sluta upp! 
Ock så hon efter mycket kringare5  ock ropade: 
— För sent, för sent, för sent! 
Han ville inte, han; så var hon fiken', det var för sent. 

Per Andersson Tången. 

Bastu-Hans ock prästen. 

Hon mor talade om, han Bastu-Hans hade varit på Edet 2  410 
ock sport prästen, [hur] stor en lön han hade. Så ville nu 
inte prästen tala om just bestämt för honom det, vad stor 
lön han hade. När inte han fick någon mer gren°  på det då, 
så säjer han, att prästen ock hunden skulle ha lika stor lön, 
för de arbetade med käften båda två. 

  

011e Lebbikmon. 

7  Glad. 8  Dvs. Gäddedet. Reda. 6  Fortare. 
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När Jan Hansson sköt ripor med laddstocken. 

411 da va e..,kår,nt hat hånsu, han 14; o kga 1• 

so vat-ti, 'Watt no Aa far o Ylt-nta, s nzot-l'ot 
låt4,n 2  t biksa. o d4 såt-dar.-Stig rybpa po 149,g 3; 

nor,an syptyt, so vat-a sYbkan fått po letMina, 
o n, jktgatt dam stritTk-ma to smala. 

biet 141)2..411'1(3a. 
1  Jagade. 2  Laddstaken. 
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När Jan-Hansson sköt ripor med laddstocken. 

Det var en kar, som hette Jan Hansson, han gick ock 411 
2kogade 1. Så vart han utan några kulor för att skjuta med, 
så måtte han sätta laddtenen s  uti bössan. Ock då satt 
där sju ripor på en lågs; ock när han sköt, så vart det sit-
tande fäni på laddtenen, ock den sjätte ock den sjunde de 
strök med utav smällen. 

011e Lebbikmon. 
3  Kullfallet träd. 
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Han som förlorade två märrar. 

412 da va-g-giab sem skral rö i mår 8V} Vimlyani 
—d vair÷no fster o so va-n so . . . 

daw-fsrbiga-onz, hankft4-it tå ma di,2, man ,"'o da 
va son :nyis y-kar, han skral yåro tvåt möt. dan:-
fsrbina-em-ne, haw-fi4it yåro-a, man han yik-a ,s1i4-
,9148. han letyl ra-åra e_m bi, o so båt-lp-fäst 
ff4tv-hana — ,so de:. va 45Mx 4-hans då, ha-n 
ånda lat fittt fo voro lira,zs, so k-a ha rådas fav, 
ly; man nor hö vidta b69k, so vat-no måra Ulan 
opn hö; o da drökna hå strast hö, da va ma--
g6hla5  då, ho f24-no strim-ma (Mr maga hö; 
man hån va so hårpii6 ,• han-a V8/217  haft-sa pn 
knöl/wa s, so han rådas. ,ka daw-fk4-no asta 
lzanem, o han yM-c.sa-4 rra'tiv-to dig, an nor-ag-kbm 
po låna da, ha-m-båra skrå/dra o lözi°  at ch chitnz,. 
o tet di dina va bara låla, då, hån. da' va-no son 
spatikA: ålt da haw..fI4-t, som-ra imt åna 
då skia4), 

413 dan so glaban haJ-n i mår fila om 
ldittski — dam-va-ne hkrn da; han skval för,skög' 2 ,. 
so va-dar itrin han s1craj-LOV-8n, fast-ana tslie 
lykui om znt-an-a vin so 4nvis; haw-våst-no ho va.  

1-Stor sjö i Norge nära gränsen. 2  Fick inte utföra det. 
enveten]. 7  Orkat. 8  Den omvända båten. 9  Tog sig 
skogen efter hö. 
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Han som förlorade två märrar. 

Det var en gubbe som skulle ro en märr över Limingen 1 412 
— det varder jag nu förtälja —, ock så var han så ... — 
ja de förbjöd honom, han fick inte till med dee men se det 
var sådan envis en kar, han skulle göra tvärtemot. De förbjöd 
honom nu han fick inte göra det, men han gjorde det slikt 
slag3. Han ledde märren uppi båten, ock så band han fast 
fötterna hennes — se det var torsken4  hans det; hade han 
ändå låtit fötterna få vara lösa, Så kunde hon ha räddats för 
det. Men när hon välte båten, så vart nu märren liggande 
uppned, hon; se då drunknade hon strax, hon, det var med 
gången', det, hon fick nu stryka med där med gången, hon, 
men han var så härjen6, han hade vunnit' haft sig på valvet', 
så han räddades. Ja, de fick nu åstad jälpa honom, ock han 
gjorde sig inte mer utav det', än när han kom på landet då, 
hade han bara skracklat ock lett" åt det där ock tyckte, det 
där var bara löjligt, det, han. Det var nu sådant spektakel: 
allt det han fick uti, som var emot annat folk, det skulle 
han ha 

Den samma gubben han körde ned en märr för sig om 413 
hösten — de var nu hemma då; han skulle i foderskog", så 
var där en tjärn han skulle köra över, fast han hade sluppit 
kört, om inte han hade varit så envis; han visste nu hon var 

3  Lika väl. 4 Dumheten. 5  Genast. 6  Eg. sniken; här [?påpasslig, 
det inte mera när. 10 Skrattat. Sätta i värket. 12  Skulle till 
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våg., so-o hit-t; han skull åttila rkks-ta o jpr, se 
vå-n. o nor-ag-kem dit tpå, so bår-a-no 

åp-ma mån; 0 so va-fl-no olåbn, so-an dvgtgd-no-int 
ta ta åp-6t, so hatv-fbh•-no mtsts-a (Mr. o nor-ag-
kom hm åt-iyårztjan då o baråta db 4,åna, so 
ha-n-no Mb' o skretta åt-db, so han såt-tt m4r våla 
p6-a hån. hci ha-no bårma-sa,2  o ht-sa il' sv da 
han skial vöro $o demdristb, o vd-;o t so trttincd-
vålear, gy5 b mår; man då ha-ne-bnt hån åkta åt . 
da ha-no g6t di fsrbi 4 , nor-an inta vibrb so 4nvis 
8017a1VV4. 

Väduren som vart så ful. 

414 da va tt amzet, brr-min, som årga ep' atv-v4,o 
haw-vett-,so ftlk 8. o so stålt h-a, so-an hållt kefta7 - _ 

po-pp tttnta åkva. da va so-m-bråt lånbåk, at 
tior v4, 1-40-ta o stega, so f6io hån htitgyasttip at 
åkvan bara so da grttnt s  åt-em.  a da skog-lit 
fs,smtklalet 9,. da v4, han sm'blia-ta" o ståt" so da va 
båra so da grått' . . . da va Op arv_firg tyfai..,,,  

o v4,-(tic,  i ft  1.2-n  o  

Per Mickelssons fäll. 

415 ta da va y-gb5gte po åskarågb, da va-no _pråst-
håhalkdar em ht5qt,stti, .modo n,z-pe miDalsa vd-no  po 
da nast — ta o foro o P.!» at tinftsom. so  om littg-
dasbvåln d6i, so fittan-ne ti" b Utlys, man då f416t-a 

1  Skrattat. 2  Jämrat sig. 3  Klagat. 4  Det hade 
(i vattnet); även i allmänhet förstärkande uttryck. Lustigt. 
med gudstjänst, kyrkhälg. 
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vek, så hon höll inte; han skulle ändå resa till ock köra, så 
envis var han. Ock när han kom dit ut-på, så bar det nu 
av med märren, ock så var han nu allena, så han dugde nu 
inte till [att] ta upp hänne, så han fick nu mista hänne där. 
Ock när han kom hem åt käringen då ock berättade det där, 
så hade han nu lettl ock skrattat åt det, så han satte inte 
mer värde på det, han. Hon hade nu barmat sig' ock gett 
sig illa' över det han skulle vara så dumdristig, ock var nu 
en så utmärkt vacker, god en märr; men det hade nu inte 
han aktat efter ... Det hade nu gått det förbi', när han 
inte hade varit så envis, som han var. 

Väduren som vart så ful. 

Det var han Enar, bror min, som ärgade upp' en vädur, så 414-
han vart så ful'. Ock så ställde han det, så han hängde 
koftan 7  sin på en käpp utmed älven. Det var så en brant 
landbacke, att när väduren reser till ock stångade, så for nu 
han huvudstupa åt älven bara så det grönte8  efter honom. — 
Ja det såg ut försmädligt', det väduren han smicka.  de till" 
ock stångade, så det var bara så det gröntes efter ... Det 
var djup en fly" utför, så väduren doppade" nu ... 

Per Mickelssons 

Ja det var en gång på Anka:redet, det var nu prästhälgen." 415 
där om hösten, medan han Pär Mickelsson var nu på det 
likaste" — till att fara ock flyga efter töserna. Så om lördags-
kvällen då, så fick han nu uti" en tös, men då felade det en 

undvikits. 5  Retade upp. 6  Ilsken. 7  Rocken. 8  Lyste grönt 
1°  Satte i väg. n  Vidgat, lugnare ställe i älv. 12  Dykte. 13  Söndag 
14  I sitt esse. 15  Tag i. 
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n?-fil l . so va-n-sta ti)1,-o rna om pe Mja Röks-Wa 
då, akan skrul-no fö-sa 934.41; o då fib•-an-no, filj- 
sa-no n rittala 2  vakar fil. 0, då kam-an o 

drån dztr tågabtire,8  opo Mara' dr — han skuLl- 
no tat-da, våt möt. 14, so tant-no 
r shia sta tåk an dm1v-filn, man då t--no 

got' sta spar nypa 61h9a, om r skral fo 
tik-an far om pe mktplsa. ret, då sa-n, r skata _ 

bara, pasa,n, so haw,vat bkinfft o Knu- 
bb& ar ta-no fåln, at da va ?nöt, o språg 
'ratat emear-dar o op8 5  o lagt no kr duken, noll-om 
työyan6 , o yhmt-n ptant r st& gra,in.• 

skjul-no bbros7  ta ligr då g-gazyg, so får,la-no 
fåln. so v-n-no r snbrr 8  då, tan som-a 8W--
t6-om-fen; o hån asta töko-om far om pe M,9a, 
at fin-d ory,..va b. o hån va-no eimprii9  då, 
haw,viha-no, at han skjul lår,t-ap fin, åtao 
sktal-n fo bat4.n. o ham,b4 ål dr han sag 
at dam skral ?gdrp.  -sa l41-ap fåln, o dam lövo-tit, dam 
skral ja9-at ål stås, dare da l6.9g no fat o daw,. 
fån-no iyan fil; o hån pb• t o becfrasi°  o svår, 
han skud-fal fretmpoll, rja vgk ft — da hudras so 
fsr,sm(%dale.". våt.-no nåta g-gg, so falka 
to-po l' la-sa, so va-r-no ennprii,at norKfiå fån 
fåln-dan — o da va sorv.fkinog" rna di; so skjul-
-no.. sta sta P9-åt, om han 169g r måk"d4 prag-grdn, 
fåln. yr.53.-a ö, so r va råd hav-va Vrirritt. 
man da r kam drtat grön, so 169g-an-no r mak, fåln, 
r fån-an-no dån d4 hd.2,t-r-po skrid ka 
b•Skyan då, om d& va no fökb., man då ha-no * Man 
Una o likt-sa. då såt-dar ta getma-Winga dan r 
b•ay; dåln va-no röRlårgs fan-no sayrånt o kite' — 
da va a lårty-krr-ganto o a lar,s-kån vara. 

1  Fårskinnsfäll, använd såsom sängtäcke. 2  Riktigt. 3  Byn 
åstad. 8 1 farten. 9  Bekymrad, orolig. 19  Svor. 11  Fram 
stilla. 
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fäll'. Så var han stad talade med honom Pär Olsson Blåsjön 
då, att han skulle nu få sig en fäll; ock det fick han nu, fick 
sig nu en rättelie vacker fäll. Jaa, då kom han ock lade 
den där diti Tångaburet 3  uppå träpet* där — han skulle nu 
gömma honom, till-att det vart mörkt. Jaa, så tänkte nu jag 
då, jag skulle stad ta den där fälin; men då tordes jag nu 
inte, jag gatt' stad spörja honom Pär Olsson, om jag skulle 
få ta honom för honom Pär Mickelsson. Jaa, det sa han, jag 
skulle få, bara jag passade honom, så inte han vart blöt ock 
kom bort. Ja jag tog nu fälln, efter det var mörkt, ock sprang 
utefter älven där ock uppsidan5  ock långt nordi skogen, nordom 
kojorna°, ock gömde honom uppunder en stor en gran. Ja 
när det skulle nu bäras' till ligga då en gång, så felade nu 
fällen. Så vart han nu i snuret 9  då, vem som hade stulit 
utav honom fällen; ock han åstad talade om för honom Pär 
Olsson, att fällen där var borta. Ock han vart nu ampen9  
då, han ville nu att han skulle leta upp fällen, annars så 
skulle han få betala honom. Ock han bad alla dem han såg, 
att de. skulle jälpa sig leta upp fällen, ock de lovade ut, de 
skulle se åt allestädes, där det låg något folk; ock de fann 
nu ingen fäll; ock han gick efter ock bannades" ock svor, 
han skulle väl frampå" hur det ville — det hördes så för-
smädligt'. När det vart nu natten en gång, så folket tog 
på" lade sig, så var jag nu ampen, att någon finne fann 
fällen där — se det var sådant flåg" med dem; så skulle jag 
nu stad se åt, om han låg i mak" då uppunder granen, fällen. 
Rägnade lite gjorde det ock, så jag var rädd han vart blöt. 
Men då jag kom ditåt granen, så låg han nu i mak, fällen, 
jag fann honom nu där. Då höll jag på skulle se ini finn-
kojorna då, om där var något folk; men då hade nu finnarna 
börjat ock lagt sig. Då satt där två gamla käringar däri en 
koja; de var nu rådlösa för något sängrum ock kläder det 
var hon Lars-Karin-Gudmor ock hon Lars-Karin Värjaren. 

Tångens visthus. 4  Måste. 5  Uppåt längs (älven). 6  Kåtorna. 7  Bära 
[hur det var]. 12. Lustigt. 13  Började. 14 Flyg, spring. 15 Kvar, 
* Hyllan. 

9 — 35742. Waltman. 
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so så-2 åt-dam, dam skutl f69-sa 2p,fål, va-sol dam 
påsa-n, so 2t dam sölrka-åt 8  tittp28  pö-om o so 2t 
hank.vat,tretmpa-P o. o dån va-no få0, dån. so  
vci-2 asta låmna-dam fån, o dam 169g-no ti-om om 
nåta. o 80 84-i åt-d.am:  ast8  dam ståbg-6p om 
mörgon, so skutl-dam fåln må-sa o kömo o bro-a 
frampo båkan8  — vast-fal Oh da va4 fölit, nor, 
dam s69,g nokö»zo o bro TJO — dam acip-fal 
&Ib brbsi  då. so  k6m-no dån o st6 d& stvaii 
— 2 16 8  so kutn„a 8priobs2 — va dan bicn, 
i, da ha- tö1ro-6m far om pe tsa, blas da skval 
09-ta. 2,4 , dam kån-no då o fåln der, o 
då ny...pe mWalsa vå,29 o skutl 4a da vå 
far fil. 2.,a da bsåfit-no hån nån-an; man då vat-a 
frbean-om, bra dam a föt-ti-fi. so set-2i , dam skval 

dam„a dan 2 fby om båln, o då 
våd-dam-no-nit, b•an soma bån-n dit, man nor. 
Icov-va rö9bilys, dåm, o fån-sa 224cil so 169,g-no 
dåm o so tåvt-dam-no, dam skal sta bbro-n 
clå o jö9-4t, om da vd-non, som fyåfitas-ing-n. 
so vad am-no fåpfi, då, nor„clarv,fiA-no non 4gar 
får-om. o 222...pe M,sa vat-no anda vår fluift, som 
ft Jäkt. 

håns-mårat. 

Käringen ock den ilskne tjuren. 

416 da va grånlsåne som skzal asta 1t" gbzag. 
so hå giaban — dok ska-int vitpk il-ma, so 2,  jpånt- 
tö n6 — 1,,s4f1 Oks18. so hå-a pö 9:,/, stör- 
kCrt'tt" — da va so rånnot om dån. so skral-a-no ta 

2. dOn o piga sinit3314 p4r 18, o ho halt- 
0 blitt tt dmg-klrtly sö kom (»se, o 86 ha-a- 

1  OM. 2  Smutsa ned. 8  Det på fällens bara sida fastsydda 
tveksam. 8  Skrattade. 9  Grannhustru. 10 Valla. 
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Så sa jag åt dem, de skulle få sig en fäll, var-sål de passade 
honom, så inte de solkade åt' täcket' på honom ock så inte 
han vart trampad på. Ock de vart nu fägen4, de. Så var 
jag åstad lämnade dem fällen, ock de låg nu uti honom om 
natten. Ock så sa jag åt dem: äst5  de steg upp om morgonen, 
så skulle de ta fällen med sig ock komma ock bära honom 
frampå backen' — jag visste fuller alltid det vart folk, när 
de såg någon komma ock bära en fäll — de slapp fuller all-
tid brys' då. Så kom nu de ock stod där en stund — ja jag 
logs åå jag kunde ha spruckit — jag var däri buret, jag. Då 
hade jag talat om för honom Pär Olsson, hurledes det skulle 
gå till. Jaa, de kom nu då ock höll uti fällen där, ock då 
han Pär Mickelsson i väg ock skulle se åt vad det var för 
fäll. Ja då kände nu han igän honom, men då vart det frågan 
om, huru de hade fått uti honom. Så sa jag, de skulle säja, 
de hade funnit honom däri en finnkoja om kvällen, ock då 
visste de nu inte, vem som hade burit honom dit, men när 
de var rådlösa, de, ock fann sig en fäll, så låg nu de uti 
honom, ock så tänkte de nu, de skulle stad bära honom då 
ock se åt, om det var någon, som kändes med honom. Så 
vart de nu fägen då, när de fick nu någon ägare för honom. 
Ock han Pär Olsson vart nu ändå värre fägen, som fick åter 
fällen. 

Hans-Märet. 

Käringen ock den ilskne tjuren. 

Det var en grannkäring° som skulle åstad gäta l°  en gång, 416 
Så hade gubben — ni ska inte vingla' mig, så jag kommer 
utav nu — köpt en ful en oxel'. Så hade hon på en stor-
klut" — det var så rägnigt om dagen. Så skulle hon nu till 
slänga den där ock jaga söderna" ur en kärr", ock hon höll 
på slängde • den där kluten. Så kom oxen, ock så hade hon 

vävstycket. 4  Glada. 5  När. 6  Kyrkbacken. 7  Undra, vara 
II  Förvilla. 12 Ilsken tjur. 18  Huvudkläde. 14  Fåren. 15  Ett snår. 
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no f&t-t iz diga?•-u grantvåst, o nor,..cr 7c5-no at 
Oksa då, so lit-no t vås-dan giv. so  k6ni-no Oksti 
sta-a; so brg-a il 1  tinn1 vyan 2  first, ta 2t so 
våt-a-da lötn, o h6 v spr4kka3. ?,a-so ha-a-no ,Pt-ti 
v lilbyårt då, o Okse, han holt-no åt4 , hån, o skml- 
no stag-a. so lirnt-a-sa-no.  po .kvån sia om byirvka, 
so,an narl-no4nt rittv d(rr, man ho nödk 
910 ivar ånar,stås. 8-0 st-dar v lita tål nökolita 11)-6; 
so o sriog po då, at ho skval-a nåd spraga 

dgtn tåla. so  to-no 44km:p p07  skval )to lita. 
yOo so tt-a, ho skval-sta sprip. nor..o kérn ditat 
tåln, so kom Oksti ål, »man då va-a dån, störa lkta, 
at Insup-cia t6.1e mot skala opz rirvava, o Sicisa- 
vna liåytt opt tåla. $o fg- i st6o, (kr, i, tacjka 
va IA • omtvåln. so  skvid-n-fal asta jo-t, t ara, 
an ha trhtsra då; so ,sicip-no 4-6 darifr6». — o 
v a-no sar-po da a sånt, far.,o hi-no JO tOko-
Oni-a far nidys. ho va-no tånt,,..o skzaka pyöto s  11-om 

inyga . . . 

När dörren gick upp. 

.417 da va v fyökhingst n,4,n ter,2(lasvitita — t ha-no 
Ost vavi-nb vkan dio2, dån; o då ha-i-no 14,qt o 
sinn v stvitii. so vakna a ölina, so vita-no 
skivrj vAlrp-sa bp, o då o s6 da v skval 
litg-a in sa, $o to-a-no-po l6o,g o 41cad&a9  
må-nia — so ma v€-no vabsiii. so vist-it-1 -noko 
t6, fan, hökon v,41-Op dan dOrn, o hc5 fkirT g-no- 
åp, h, d4ra-v,a kos; o so - våt-a S013 skrcimol- 
tv hökoa, o då våt-i-no so råd, at l6,og bara 
o sk liv — fav.4,1, håns harv-va-no-it hålin, • hån. 
man v kan it f8r,st6o ta da vå 1 yolt, vårtan v 

1  Ond. 2  Tummen. 3  Till att springa. 4  Förföljde 
g  Språkade. 
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nu fått uti en diger en grankvist, ock när hon slog nu åt 
oxen då, så gick nu kvisten där av. Så kom nu • oxen ock 
stångade hänne; så bröt hon tumlingen' först, till slut så 
vart det då foten, ock hon i språnget'. Ja så hade hon nu 
fått uti en lillbjörk då, ock oxen han höll nu efter', han, 
ock skulle nu stånga hänne. Så slängde hon sig nu på var 
sidan om björken, så han nådde nu inte riktigt göra illa hänne 
där, men hon nådde' nu inga annorstädes. Så stod där en 
liten tälla" något-lite ifrån; så höll hon på ock såg på det, 
att hon skulle ha nått språngat diti den där tällan. Så tog 
nu oxen på 7  skulle äta lite. Jo, så tänkte hon, hon skulle 
stad springa. När hon kom ditåt tällan, så kom oxen efter, 
»men då var det den stora lyckan, att huvudet tog mot 
skallen* uppunder räven ock skjutsade mig högt uppi tällan. 
Så fick jag stå där, jag, till-att solen var nere om kvällen. 
Så skulle han fuller åstad se åt, var han hade kreaturen då; 
så slapp nu jag ock därifrån». — Ock jag är nu säker på 
det är sant, för hon har nu själv talat om det för mig. Hon 
var nu tänkt, hon skulle ha pjåtats  ur honom det ena ögat ... 

När dörren gick upp. 

Det var i fjol-höst den ena torsdagsnatten** — jag hade nu 417 
just vävt ned väven den dagen; ock då hade jag nu legat ock 
sovit en stund. Så vaknade hon Olina, så ville nu hon, jag 
skulle jälpa sig upp, ock det gjorde jag nu. Ock så, då jag 
skulle lägga hänne nedi sängen, så tog hon nu på låg ock 
ackorderade' med mig — så vi var nu vakna. Så visste inte 
jag något utav, förrän haken gick upp däri dörren, ock hon 
flög nu upp hon, dörren ja, förstås; ock så vart det sådant 
skrammel uti haken, ock då vart jag nu så rädd, att jag låg 
bara ock skalv — för han Hans han var nu inte hemma, han. 
Men jag kan inte förstå vad det.  var jag gjorde, varken jag 
(hänne). 5  Kunde komma. 6  Liten gran. 7  Började. 8  Petat. 
* Betydelse? ** En torsdagsnatt. 
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ltika,Z^ hal söeg no/co mår;  man t ffaftWra nifpjp pö, 
em nt da skiva vro som 3i1; M•gsk6t,a 2  — 
d-a-no-tnt göt o o då gat 3-2-no 6p o löto-å0 
d6.ra; tånt, »em da löf2g so t (ton po gölfm» — 
farAa va-s6 kå.I.t. a löeg-no My o feafi Wra, em 

skull tbr2s ap, man da vet-s6 kW t stiagmi, at 
da nffitakt'i spår-a. 

håns-må).at. 

Hur Hans befriade hästen från ohyra: 

418 da va g...gåtge t ha n håst, lt ht, som.,va 
idtråK•a, ta lifsot; våst-ma 'tya arma röe far o fae- 
batAtisa8. so  tt- t 2:4t d,t skvcd td lampvitltn o 
tslöe-på-n.0 nor t ha yat-dt dt,åna då, so liga-
p6 då, t rif-ay7.  t ålstib• o ht,å4t ditt h6era, o sö 
tåntas håsk. o da brål-t so da lögo o fkadra apt 
staltåjyt, o håsk,an höpa o gras&a-5a8, o i figla 
o j10. masta rån', man da skeg-Ut, som lian 
skvaLa brått-bp. man sö våst-d-2,  no/co .t6, fakb,da 
,slökna; man då vat i nölso fax", o håsk vat- 
fal 6fåÄtii. 

hans hånsa stbryMn. 

När Hans slaktade hunden. 

419 o sö va-a e...ghvge da va n stör hvitii "jo ös — 
da va n 422„ som röd-em n, dt,ån, o hån ht-p6 må-
mg, halv...vgt,a, • t skval ta o aakt-n. .man t va 
lita öhögon ta dt dt,ånt, t ha so lita  ,sleikta han 
far. man sö v4-a tot dåg, kant u för,shkall  — 
so t ha V871 b6s My, so t va söptii". o so 

1  En bekant tjuvskytt. 2  Som var på älgjakt. 3  Måste. 
lössen. 7  Drog eld på. 8  Levde vilt. Hann. 1°  Glad. 
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hörde eller såg något mer; men jag funderade mycket på om 
inte det skulle vara han Sjull, som gick i älgskogen' — det 
är nu inte gott att säja. Ock då gatt' jag nu upp ock låta 
åt' dörren; jag tänkte, »om det låg så ett läjon på golvet» 
— för det var så kallt. Ja jag låg nu länge ock funderade, 
om jag skulle töras upp, men det var så kallt uti stugan, att 
det flyttade' inte spara det. 

Hans-Märet. 

Hur Hans befriade hästen från ohyra. 

Det var en gång jag hade en häst, liten häst, som var 418 
otrevligt till lusot; jag visste mig ingen arma råd för att få 
bort lusen'. Så tänkte jag ut det, jag skulle ta lampoljan ock 
slå på honom. Ock när jag hade . gjort det där då, så hittade 
jag på det, jag ritte upp' en eldsticka ock höll diti håret, ock 
så tändes hästen. Ock det brann så det lågade ock fladdrade 
uppi stalltaket, ock hästen han hoppade ock grasserade sig', 
ock jag fäktade ock slog mäst det jag vann', men det såg ut, 
som han skulle ha brunnit upp. Men så visste inte jag något 
utav, förrän det slocknade; men då vart jag något fägen" ock 
hästen vart fuller ock fägen. 

Hans Hansson Storjola. 

När Hans slaktade hunden. 

Ock så var det en gång det var en stor hund hos oss — 419 
det var en annan, som rådde om den där, ock han höll på med 
mig, han ville, jag skulle ta ock slakta honom. Men jag var 
lite ohågad till det där, jag hade så lite slaktat hundar(na) 
förr. Men så var det en dag, jag kom ur foderskogen" — 
så jag hade varit borta länge, så jag var sopen". Ock så 

4  Stänga. 5  Gick inte an [att låta det vara]. 6  Kollektivt; således 
Skogen, där jag varit för att hämta hö. 12  Hungrig. 
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va-dam 9.:tt, AvWgUa, da i kimr-hårni. so sås-daml  
ha koka påra 2, »0 gryta st ö darpo gökvr» , i skral 
td påra (lår, r skral öto. 0 nor r km-n, so sto 
hviffl o ,slågt gryta — han ha åh-ep ål para — 
so ham„,va-•);‘) piivot 3  fs,stos. så va t st 4  
tt-i: nå sAa4 ,slat-da. i tö r tr gbån5, i, - 
bån s6 skönönzorn utpo 
brUa6 , o dro-tå o ,s10, man då g1råt7  får-ma, då 

höinory, va-val ftr.1itn 0 bana far vågt ; han 
,slit-åv båna o Ma' utsvt båkan, o 
sa o t. o s6 kom-ri in o språgmi. stålbika9  
o såt-sa dår. id, då våst-itt åna 2-69 dg, an 2,  
sprag in at bksti o syga,t pj-n ; man då diryity,. 

man då va-a-fal vå,splå far o fir69-n. man då 
9120-2--)i0 öto fåst då. nor i ha yåt,A4i, då, so 
Md-z-n... • o ha rnt-a V821 då, da hviu3,,a 
åtr-åp påra, • so tr‘i-it-r, i ha tslata-n då), 
gay.), . 

hans hånsa storyöfr, 

, Ett hästbyte. 

420 da va y..,görgei 1,,skdr • at i2varhåln 80 va-ma 
tri, håsta som _födas, o da ma jykt».,tabåAar ifro 
hånalsmåna, so rimtas-dam-rt ål tri po 
utan i stelna lita tafar il, f, m va 4 oMfn. om  
mörgon, da da bdr m vårg må-os — rna skral 1,,s&, 
so va 4 i lita snar„1-a, o båg håsty„ so dr ånar4an 
for rfrö-ma, so i va-ro åt, i. kbm lita låyar å p, 
so va dr y..,kdr,..,,sem bruka o ba,dråg-dam po håstem 
— bruka o b 'yt håstem, ia o badr6ig Ink. nor 
r kbm dztpo gåfr,....dår,,,,so kom-y, tovmla, r skral 
in o fo »kåpan. o i dån tin so va-z-no någon po 

1  Sade de sig. 2  Potatis. 3  Tjuvaktig. 4 
Arg. 

 

lyckades. 8  Sprang. Förrådsrum för hö bredvid stallet. 
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var de ute, kvinnfolket, då jag kom hem. Så sades del  ha 
kokat pära(n)2, »ock grytan stod därpå golvet», jag skulle ta 
pära(n) där, jag skulle äta. Ock när jag kom in, så stod 
hunden ock slickade grytan — han hade ätit upp all päran — 
så han var nu tjuvot' förstås. Så vart jag sint4; så tänkte 
jag: Nu ska jag slakta dig. Jag tog ett trygband5, jag, ock 
band hunden uti; så tog jag skohammaren ock ledde honom 
utpå bron' ock drog till ock slog, men det glatt' för mig, det 
— hammarn var fuller för liten ock bandet för vekt; han 
slet av bandet ock kutades  utöver backen, ock där satte han 
sig ock sket. Ock så kom han igän ock sprang ini stallboden 9  
ock satte sig där. Ja, då visste inte jag annan råd då, än jag 
sprang in efter bössan ock sköt på honom; men då dödde han. 

Men då var det fuller värst då för att flå honom. Men då 
måtte jag nu äta först då. När jag hade gjort det då, så 
flådde jag honom. Ock hade inte det varit det, det hunden 
hade ätit upp päran, så tror inte jag, jag hade slaktat honom 
den gången. 

Hans Hansson Storjola. 

Ett hästbyte. 

Det var en gång jag körde åt Overhalden". Så var vi tre 420 
hästar som följdes, ock då vi körde tillbaka ifrån handels-
mannen, så rymdes de inte alla.  tre på logementet, utan jag 
stannade lite utanför'', jag, jag vart allena. Om morgonen, 
då det bar iväg med oss — vi skulle köra, så vart jag lite 
senare till att betsla hästen, så de andra två for ifrån mig, 
så jag vart nu efter, jag. [När jag] kom lite längre upp, så 
var där en kar, som brukade att bedraga dem på hästar(na) — 
brukade att byta hästar(na), ja ock bedraga folk(et). När jag 
kom ditpå gården där, så kom han ut ock ville, jag skulle in 
ock få körsupen. Ock i den tiden så var jag nu hågad på det; 

5  Band att fästa en »tryg» med; jfr not 7 på 8. 161. 6  Förstubron. 7  Miss- 

" Socken i Norge väster ut från Frostviken. 11  Bortom. 
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då; t f-on", o t6 tö gkcis . . . o v24a-n ta 
höstom, man då söog-t hty-hans va hci.:14, so 

vggc-tt b s0:. skzal asta sködo-n, o nor 2,  ha 
yet-cid, so va--no rés. nai skval in o hoo 
Mryåpan föst. let, i föd-om in; t tönt t thcl- 
fal åg gkcis K di t6-t hick s4pan. 0, da mit- 
t so mkbsy d‘i, to-po kem-zluivfg tha ploito 
hm, han skval fo bfft hön. då nha4 hoo ött 
rtAsdålar imiT.a.i,a,  da va-no far mg1sy, då, halv-
vala-no pt. na då skval-t ho o Mr,94pan 'lön. va 

Mtfit da to-pol våt far mg1sy då. 24, då t6.k-t 
höh' span,t to-no-po 194fit, da to-po yi3ir m4n 2. 
man hön va pk.åt. na  va-no rå,ks da. — nå, i 
skial hö o fOr,94pan. gi tdt höh girs On; man 
da h--p6, so t pkida höta. då 19110-d-t da va-tt 
so niga . far-noko ritsdåka di måtr hal mifiar — to- 

vat kcir-clå . . . so da vcit-ne so ma bffifcc hösten'. 
då. skzal-t-no ta söt-för-g-talt hösty, o Jr, man då 
va4-21 låg t Mrty; o konråtalt dam • ha-no röt, 
döm, o cia hma o va t o prsvd tyyPt höst)), 

sArifia man då va-n so såll' ta g6o, at-an 
ål rh.pa ha; o t pråvd o skild 14, o 

lötc? so t va so öfcikinyg. da kom tt Mat sdrom; 
so va afilea tal; om nåta. da va -t so ågar 4 , 
kvan-a truta grånt 5, man da vd iga r69, 14,4 då; 
da va yet-dci. 

ånar-clån6  då, so IsifTk-ma at stålen'''. då kom 
hånalsmån-mtn åt dit om b-völn; di fg-4 skrvilbs to 
&inom. da så hön, t skval ta o ylöo-thd• höt, o 
som 't då Ok' o såt-åt" jiiia tö-om, o "Ah.-em-c, • 
tabciAar — o pöntgan hl-1 fa 6. han skull tå 
fölron-dtan om Inkast)), — s6 va-ma fslifflu. man dci 

. kem-y-d fan o håd 6,6.9:42r å,t o skull ta tci 
dian håsty. då vagt i /ide, tit  12 ja P 1:  cla höst y,ha 

1  Började. 2  Värkade 3  Kom fram (till de andra). 
8  Uppsträckning. Vilket jag också gjorde. 10 Lämna 
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jag följde honom, jag, ock tog två glas . . . ock ville han till 
byta hästar(na). Men då såg jag, hästen hans var halt, så jag 
ville inte byta. Jag skulle åstad skåda honom, ock när jag 
hade gjort det, så ville jag nu resa. Nej jag skulle in ock 
ha körsupen först. Ja, jag följde honom in; jag tänkte jag 
tålde väl ett glas till. Då tog jag tredje supen. Jaa, då vart 
jag så mycket då, jag tog på kom ihåg, jag hade en fåle 
hemma, han skulle få byta honom. Då ville jag ha åtti riks-
daler emellan. Jaa, det var nu för mycket det, han ville nu 
pruta. Nej då skulle jag ha körsupen igän. Nej, jag kände 
det tog på' vart för mycket då. Ja då tog jag halva supen, 
jag tog nu på kände, det tog på gjorde mån'. Men han ville 
pruta. Nej jag ville nu resa då. — Nej jag skulle ha kör-
supen. Ja, jag tog ett halvt glas igän; men då härdade jag 
på, så jag prutade hälften. Då kände jag, det var inte så 
noga för några riksdaler då mer eller mindre —tog på' vart 
kar då ... Så det vart nu så vi bytte hästarna. Då skulle 
jag nu till [att] sätta för den där hästen ock köra, men det 
vart inte lång en köring; ock kamraterna de hade nu rest de, 
ock det började ock vart mörkt ock jag prövade knyta hästen 
uti skrindan, men då var han så sen till gå, att han slet av 
alla repen jag hade; och jag prövade ock skulle leda ock jag 
ledde, så jag var så ofärdig. Då kom jag efter' ditåt sätrarna; 
så var klockan tolv om natten. Då var jag så ånger', jag 
kunde ha tröstat grinat', men det var ingen råd för det då; 
det var gjort då. 

Andra dan' då, så körde vi åt Stallarna l. Då kolli handels-
mannen min efter dit om kvällen; då fick jag skrubb' utav 
honom. Då sa han, jag skulle ta ock slå ijäl hästen, ock som 
jag det gjorde', ock sätta åter" skinnet utav honom, ock skicka 
honom det tillbaka — ock pänningarna har jag fått ock. Han 
skulle ta fålen där om hösten — så var vi förlikta il. Men då 
kom han inte förrn ett ock ett halvt år därefter ock skulle till 
ta den där hästen. Då ville jag ha rätt" för det hästen hade 

4  Ledsen. 5  Haft lust att gråta. 6  Dagen därpå. 
kvar. 11  Hade vi kommit överens. la  Betalning. 

7  Gård i Norge. 
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åtr, at dan hbypris, .som dam hå } övarhåln. då ve-
v,-no raolirrys då, hay-194iit-no, da håstri, vat fat-4,66 

haw-för•-no h4m. o såda hr-nt-r hfrtad-6m, no mår. 
hans h6insa stirryMr,. 

När Karin skrämde lappen. 

421 da va e-gbige a kårr o va vz,astme,2  Mans 
9 ao, so nor ma ha ,sti, so ma hå nöko4  mg% 
fiedigetn, so kdIni-dar-u fiS san ma bfaskåpas 

fjr syr alt fara. då våt a kan so siiit 6 , at 
ho fli.år,gg ett ma rkan7  0 SK o stårap, o tslc_5 me, 
r2van at tr r4 n, so ho ,slo-a riva, o ho vt-s6 
at ho ter-9p stiabans to rivan o firrirfg i o språe sa 
ho stirrap at y, jåtd1:19, o h6. 6p 21,6n o ta 

rna söm stiabom möt-a r v62-g o ,språg. 
Ost so lågt, ho nöd inpå nån; o ga-sa-no it, fan,-
(la bar 2h65p ma firia o hån, so at hån, mot.  ta o 
ta rmötn, o ho gd-sa ist,  fari, han mot ta v.  
ma riuna; o ho lövo-tit kåni-an-at Pråm Otyg, 
so skval-a ta-sa ry, ly6o, öva" o lag åt", o hu 
skird ts169 .  hat o tvc4; o va-a-so rt 61 4'a, sa 
sltuil-a ciro rna 1y6iva; o iinay-lan so ,slp-ma Söo-
td-dam 6. 

pe cina,sa tåga. 

När Karin kom hem. 

422 da va g-girtge hoa ml båt brå lett), a kan, sa 
kom-a hå,tm; o so vat-a-no vån-clanz-a fat no" 
mkyr nilleN, dr anar-616i. so tffibta : 

1  Märkte. . 2  Österut vid. 3  Se s. 127, not 11. 4  Rätt 
bitarna. Dypöl. 1°  Sätta sig till motvärn. 11  Skaftet, 
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ätit, efter det höpris, som de hade i Overhalden. Då vart han 
nu rådlös då, han kände1  nu det hästen vart för dyr, så han 
for nu hem. Ock sedan har inte jag hört om något mer. 

Hans Hansson Storjola. 

När Karin skrämde lappen. 

Det var en gång hon Karin ock jag var östmed 8  flyarna8  421 
ock slog. Så när vi hade slagit, så vi hade något' mycket 
foder liggande, så kom där en finne sättande med boskapen 5  
oCk for över allt fodret. Då vart hon Karin så sint', att hon 
flög efter med rivan7  ock sprang ock stöp ock slog med rivan 
åt en ren, så hon slog av rivan, ock hon var så sint, att hon 
-tog upp stubbarna' utav rivan ock flög efter ock sprang så 
hon stöp åt en sketdye9, ock hon upp igän ock till vrida ur 
kjolen, ock med samma stubbarna måtte hon iväg ock sprang 
just så långt, hon nådde inpå igän; ock gav sig nu inte förrn 
det bar ihop med finnen ock henne, så att han måtte till att 
-ta emot", ock hon .gav sig inte, förrn han måtte till vägs 
med renen, ock hon lovade ut det: kom han åter flera gånger, 
så skulle hon ta sig en lie uti orvet" ock lägga efter", ock hon 
skulle slå härs ock tvärs; ock var det så inte det nyttade, så 
skulle hon skära med lien. Ock andra dan så slapp vi se till 
dem ock. 

Per Andersson Tången. 

När Karin kom hem. 

Det var en gång hon hade varit borta bra länge, hon Karin, 422 
så kom hon hem; ock så vart hon nu var", de hade fått något14 

mycket nykläder, de andra då. Så tyckte hon att: 

[mycket hö]. 5  (Ren-)jorden. 6  Arg. 7  Räfsan. 8  Stumparna, 
12 Springa 'efter. 18  Märkte. 14  Rätt. 
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i vak Val f(59 noko nå, som hi V811 båt. . 
man so tt a mör: 
du ha föt--noko fin-då. 

då våt-a lita sifit o sa at: 
clit fa-fal idv o lat mag-6 fkitoko, som hi V8n 

båt, fa-da i kaiv-fal-a yåt-no lita ni6ir fin-Jorn i hi 
föt-noko får. 

so $å-a, a mör: 
du kag-könto-iluktn, at du ska hålan-tå-da lita 

ta våra nå, o gu låt dua hålar h-smi ihilw vor håra, 
so vat-a-fal agkvat 2-ta, kk6. 

so så hö: 
3a gu-låt 6 far-Jlåg? bki-nt åltpn rna nog, 

fa..da, då f8tat6r-i-ma-int på; dok kan hålan.- 
Jtal-a, so at f6 da i såk dok-i haft tt 
låt, dök, somt if44,-ciök, man i vak 169, noko 
åtta, i, kan-i 8  bårg-ma, fa-da" han 6-int 0km-ii me. 
da haw-f6r bara o råkak 4. dok .fa stål-a, .1yar-dok 

so fa-dok könto-thirryg, at i ska-fal hi39-noko i-6, 
fela di anar a o f6 ståt', man i ska voro 
lågorn ta o foro o t 6  ål anat:nås; vin'Zi  f8?t6)i- 
naco då, so 6-a-no då, o a t-a, so fa-i höte-a 
d6r fårs. 

i lg-int noko 2162 får,,t ii hiått göykan, man 
i ha-no ifitta,-  du skral.,a AkIIM iluign dam, som. smatvar 
å, dam bah4v-fal noko dam-6 — fa-da d-a ifit noko 
åvtiAt8 , nor-du pam kii,rn 6 po di hiån visa. 

?„4, dok kan stål-a, so da nor bki lita po 
ål ilujp, so vo-a håilt andans, fa.4 i ska 114-noko 
i-6, dok fa föro-at" Agn-dok vii. 

i ha-no tgt, da skial-a V811 birgi, om du-
a 3-8mi hm o 27811 -birkslann, nor-du »åm halm, fara 
nor-an" hi vsri bbt,Ztiy, so hkos"-ma-no pö, da du 
skita kömo-hKini. 

1  Måste. 2  Något. 3  Dvs, om jag skall kunna. 4  Flacka 
som jag har det. 9  Trevligt. 19  Bära er åt. 11  Vänlig. 
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Jag varder' väl få något jag ock nu, som har varit borta. 
Ja, men så tyckte hon mor: 

Du hade fått något förr du. 
Då vart hon lite sint ock sa att: 

Du får fuller lov ock låta mig ock få något, som har 
varit borta, för det jag kan fuller ha gjort något lite mer 
förr, som jag har fått något för. 

Så sa hon, hon mor: 
Du kan komma ihåg, att du skall hällre ta dig lite till 

vara nu, ock Gud låte, du hade hällre kommit ihåg vår Härre, 
så vart det fuller ettvart' till kläder. 

Så sa hon: 
Vad »Gud låte» är för slag? Jag blir inte jälpen med 

någon »Gud låte», för det, det förstår jag mig inte på; ni 
kan hällre ställa det, så att jag får det jag säger. Ni har 
haft en »Gud låte», ni, som har jälpt er, men jag varder ha 
något annat, jag, kan jag' bärga mig, fördet han" är inte jälpen 
med det han far bara ock racklar'. Ni får ställa det hur ni 
vill, så får ni komma ihåg, att jag skall väl ha något jag ock, 
för det de andra är hemma ock får stött', men jag skall vara 
lagom till att fara ock kuta' all annorstädes; vinner' jag för-
tjäna något då, så är det nu det, ock är inte det, så får jag 
ha det där förs. 

Ja, jag har inte någon råd för det den här gången, men 
jag hade nu velat, du skulle ha kommit ihåg dem, som småare 
är; de behöver väl något de ock — för det är inte något ar-
tigt', när du kommer hem ock är på det här viset. 

Jaa, ni kan ställa det, så det når bli lite likt på allihop, 
så vöre det helt annorledes, för det jag skall ha något, jag 
ock, ni får fara åt" hur ni vill. 

Jaa, jag hade nu tyckt, det skulle ha varit artigt, om 
du hade kommit hem ock varit blidsligli, när du kommer hem, 
för det när han" har varit borta länge,. så hågades" vi nu 
på, det du skulle komma hem. 

(omkring). 5  Jämt. 6  Springa. 7  Kan. 8  Dvs, så får jag ha det, 
12 man. 13  Gladdes [vi åt]. 
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t ha-no tera i 6, man at dok ska stål-a 
po d hn visa — då ht vårt bastrindttt, dånav... 
,ska-no höo drn, man i ska VO2'0 båt p d har, i, o 

trå-tnt, dok ht vkdt ',.åkpifi rna noy,..»gu-låt» dök hål, 
nor-la é-noko sow,f4la-dok. o då lki-int-a åna r6o, 
t o fa fsi:trbt "oli• i. 

pe 6incja tåga. 

Arne Olsson ock Bertil Moom. 

423 rna va po mbont varh6i1n, so va y ?'616712 byårli- 
vdtnt .0 9n-båttl mbom o nokorW,sa — dam had-
po drGik i  om dGbi. lé po åttan, so br-a ta spolo 
kb.t, o so stOrdam t kom so la y at daw„vat,., 

sö bår-a th4p3  darpo göltvt. Wrnia 14 ty,. 
båtil mOom ta 0 fli•kpil4 rölan byår-b.vdtitt, o 
hån 2-euldra 2,  våtg o stiga,p, o st4tas5, so han skral 
sty4p mit: at dån'. sö st-dam — y rålan påsa- 
sa o tå ål påntgan-dar — söog-no pö; o so 
båttl,a li2vo-4t, han skral vi2go-ta no 2220k, 6 nok..».,(1a 
bår•-td, so her-n tya ntyg. ö-s6 dan som skral höo 
myökl, bd-n, halv...vala fåo-nan såfian-s. so  vgi,Gt 
ty-båttl, han skral ffl-,sa ditt k4nksa7 . sö såk, 

M,s'a: 
du ska h6o tåt, t ffi-da-tt dit . t kdmatsa, 

du hi-iit-noko dan kGima,st, vtl-du låntit-ma 
såtan tabab-ar.,om th ba,y0Ko bahfjr-tt-t 
da dit. 

då kom-sj zt u kånta,st o 
a-du far g(5. f6-ma dit? 

t a far g ta fOlf-da dit, fe—da t vått, du 
hi-,t-noko olåt-, ma vål(' po åna nån, a-a so da ska 

noko o N-du-tnt-noko, so bah4v-tt-t fO7v.t dit, 
fe,r•-lå var-du Jr po åna 2'6M. 

1  Drack duktigt. 2  Arga. 8  Näml. att slåss. 4  Knuffade. 
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— Jaa, jag hade nu tyckt det jag ock, men att ni skall 
ställa det på 'det här viset — det har varit beständigt, de 
andra skall nu ha de, men jag skall vara borta hos de andra, 
jag, ock jag tror inte, ni har vordit jälpen med någon »Gud 
låte» ni häller, när det är något som felade er. Ock då blir 
inte det annan råd, jag varder resa ock får förtjäna själv, jag. 

Per Andersson Tången. 

Arne Olsson ock Bertil Moom. 

Vi var på Moerne i Overhalden, så var han Roland Björk-423 
vattnet ock han Bertil Moom ock några stycken — de härdade 
på drack' om dagen. [När det] led på aftonen, så bar det till 
[att] spela kort, ock så stal de uti korten.' så länge att de vart 
sint 2. Så bar det ihops  där på golvet. Därmed lade han 
Bertil M.00m till ock flödde 4  honom Roland Björkvattnet, ock 
han ramlade i väg ock stöp ock ställdes5, så han skulle stupa 
mitt åt glaset6. Så stal de — han Roland passade sig ock 
tog alla pänningarna där — jag såg nu på; ock så han Bertil 
hade lovat ut, han skulle väga till något mjöl, ock när det 
bar till, så hade han inget mjöl. Ock så den som skulle ha 
mjölet, bad honom, han ville få igän säckarna sina. Så ville 
han Bertil, han skulle följa sig diti kammerset7. Så säger 
han Aron Olsson: 

Du skall ha tack, jag följer dig inte dit ... i kammerset, 
du har inte något däri kammerset, vet jag. Vill du lämna 
mig säckarna tillbaka, som jag har begärt, så behöver jag inte 
följa dig dit. 

Då kom han ut ur kammerset ock mente: 
Är du för god till följa mig dit? 
Jaa, jag är för god till följa dig dit, för det jag vet, du 

har inte något där; vi varder 2  på ett annat rum, är det så det 
skall bli något uti dem; ock har du inte något, så behöver jag 
inte följa dit, för då varder du köra på ett annat rum. 

5  Råkade (det). 6  Fönstret. 7  Kammaren. 8  Måste. 
10-35742. Waltman. 
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dårma rist- ti om Aviin. 
o r kan Wo bm, lita tå dår, nor ma för opyinry-

dar. nor ma kem då po vårn tab43-ar •  opat nånisal-
dar, dr-t6-n-po 1,,skfit, iiårri, (Ba, at haw-vat-nöko 
se2p 2, fa-da han-a viirr po 'Tibern harla dån o rnt 
föt non m4t, »so ska-rna ta o jö9,-4t, om ma 1-å-noko 

trå } hr lita brånvin é jisgr, so kan-ma rån,- 
tå-o ; o då 69t-rna o dråk,. sj Asinyk-ma alt 
opte, fi8om om b•våln o tönt kils. a da vada lös- 
meeiit dr, o da va rIlitz,  nåta ö. 

pe ånatsa tåga. 

När grannarna råkades. 

424 0 80 va-a g-ghvggi j§åvy-to fkålr p kön?, po 
störånra. dci frlj-r hik, g gns bånsa o nökorz-
va po .böttimOa o spolo kåt o dråk. nor r kånt 
utr vögojeka då utfar- störaint — der frA-r h4r-dani 
kom jpöran. so  va-a arn, som hkrta stör-åndraas må 
om ians båysa dår. • /åm opr i lite snad13  båk 
der, der-lå i rans båtga ta skial Mr-ezn; för-
låsa, utsyr våm, vlata ~kvid clår o brigt-iv 

vålt utsyr råna-dar, o 4.24 uh 
bab•clån-dar. dci va'-dam stöwan röfgåms. då kom 
i -dit då. so  hå-n årn må-sa, hån to • o skial-a fot 
vritdr-bni låsa; maw-va iitan skåkka. o då nor i korn 
dit, so p4a-n bi.1 at noko skåkka, so han skral föo 
låsa dartfi--6. man då våt-a, so i jpinyck-op låsa-hans; 

so tobj, da va n snil år,n, sew-va so Walan, 
.hay-f,si-bp låsa-hans:.  so tffly i, da va-rt far mjåsz,  
at r /ann råkp-om 4p ma låsr, nor-la va grån 
som korn dit. man då t-n o såt-sa po måra, hån, 
ta gcks. 

pe 6inaja tåga. 
Älv i Norge (flyter genom Namdalen). 2  Rätt hungrig. 
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Ock därmed reste han om kvällen. 
Ock jag kan tala om lite till där, när vi for uppgenom där. 

När vi kom då på vägen tillbaka uppefter Namsen i  där, där 
tog han på kände, han Aron Olsson, att han vart något sopen', 
för det han hade varit på Moerne hela dan ock inte fått någon 
mat, »så ska vi till att se åt, om vi ha något själva, ock jag 
tror jag har lite brännvin ock själv, så kan vi gärna ta oss 
lite». Ock då åt vi ock drack. Så körde vi allt upptill Fiskem 
om kvällen ock lånte hus. Ja det vart då logement där, ock 
det var riktigt natten ock. 

Per Andersson Tången. 

När grannarna råkades. 

Ock så var det en gång jag körde utav fjället ock korn på 424 
Storänget. Då fick jag höra, han Jöns Bengtsson ock några 
var på Bottenmon ock spelade kort ock drack. När jag kom 
uti vägskälet då utför Storänget — där fick jag höra de kom 
körande. Så var det en, som hette Stor-Andreas med honom 
Jöns Bengtsson där. [När jag] kom uppi en liten sneddie backe 
där, där lade han Jöns Bengtsson till skulle köra om; [så] for 
lasset utöver vägen, vältade omkull där ock bröt av båda 
skåkerna4, ock välte utöver renen där ock trillade allt uti 
bäckdalen där. Då vart de stående rådlösa. Då kom jag dit 
då. Så hade han en med sig, han tog ock skulle ha fått 
vridit om lasset; men var utan skaklar. Ock då när jag kom 
dit, så skickade han bud efter några skaklar, så han skulle få 
lasset därifrån. Men då vart det, så jag körde upp lasset hans, 
ock så tyckte han, det var en snäll en, som var så hederlig, 
han körde upp lasset hans. Så tyckte jag, det var inte för 
mycket att jag kunde jälpa honom upp med lasset, när det 
var grannen som kom dit. Men då tog han ock satte sig på 
märren, han, till gårds. 

Per Andersson Tången. 

3  Krokig. 4 Skaklarna. 
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Den döde järven. 

425 da va y.„ging.  y n lans yensa o skral virtstot Ovan 
da va iaårn yka d da. o so v4-a kålås 

epjo em genIzalf-njlan; so luela,t-dam-no-po dsa, der. 
ö-so nar ma köm, vrastot 6)2arr, må, so såeg-Ma so 

sprjr ; o s6 va-dar y...gåma ...,råvb6es, ö-so ha-
dar 3ria42  rot 'kårv piam dian. ;?„a so skzal-ma-no lift- 
ep en dÅån o o694 em da vå-noko p — rna f8y- 
tst6-ne nåtep inan to ös, t a da vci: ja so Nag-day..,y, 
Orv. gc so kran-ma-no g åna an dråfrånt 0z dffin; o 
rna frandfra, ta 391% cl3.,åna skral vöro. so så n, Kors: 

— da m0 5  VÖTV 92, råt). 
nå, sa i, råvan a da ré, hån. 
'ka man fs-g-a non .råv svcit? 
nå, sa i, då la-r,  da åldn jåt. 
so va-rna-no bra, Åar ma skral föro4  ma-n clyina, 

em me,. skral lat n vro, hal ma skral tå-n håyzm. nu  
so så i: 

trå d-a-n ,,årv; rna ska tåk-en kum, )-so day., 
dam hal-po dåns ni), so ska-ma stål-os dit so dam 2.t 

bh vår-os, o se ska-ma kåst-n stfagra, ast5  dam 
spitn-ti o dåns. 

4, då ska-rna yöro, så n, ?;åns. 
so sei4 ot em gris: 

tåk o bcitn, fistl 
nå so .våst-g4 tö fsri, hagAåsta Orvart. 

nu darv.låns girvan, da leafta6  so &vlot tö-em. 
na  16it 6et-enr7  so va rOrit k14n8. 

so bår-ma-n-no då tett rna km epot st- fag-raft; 
so st-ma dfr o påsa-p6 då, tat,darn, sitt-tå, o spölo; 

dsi bcir-a-no ditnnga9, o då Ot-rna-os spriy 
&h dåra o kåst lårvan stfagra. o dci våt-dam 
so en," då to ch dkåra, at dam höpa ht o dit, 

1 Ett slags fälla för räv. 2 Krupit. 3  Måste. 4  Bära oss 
9  Började de dansa. 19  Förvirrade; eg. i yksii =- i brunst (Ross). 
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Den döde järven. 

Det var en 'gång han Jöns Jonsson ock jag skulle öståt 425 
älven — det var den ena julen* det där. Ock så var det ett 
kalas upphos honom Gammel-Roland; så höll de nu på dansade 
där. Ock så när vi kom öståt älven, vi, så såg vi så underliga 
ena spår; ock så var där en gammal rävbås 1, ock så hade där 
krudit 2  en järv uppunder där. Ja så skulle vi nu lyfta upp 
den där ock se åt, om det var något uppunder — vi förstod 
nu nättupp ingen utav oss, vad det var. Ja så låg där en järv. 
Ja så kunde vi nu inte annat än dra fram den där; ock vi 
funderade, vad kräk det där skulle vara. Så sa han Jöns: 

Det må' vara en räv. 
Nää, sa jag, räven är då röd, han. 
Ja men finns inte det någon räv svart? 
Nä, sa jag, det har jag då aldrig sett. 

Ja så var vi då brydda, hur vi skulle fara' med den där, 
om vi skulle låta honom vara eller vi skulle ta honom hem. 
Nä så sa jag: 

-- Jag tror det är en järv; vi ska ta honom hem, ock så 
där de håller på dansa nu, så ska vi ställa oss dit, så de inte 
blir var oss, ock så ska vi kasta honom ini stugan, äst 5  de 
spänner uti ock dansar. 

Jaa, det ska vi göra, sa han Jöns. 
Så sa jag åt honom Jöns: 

Tag ock bär honom du först! 
Nä så visste inte jag utav förrn han kastade järven. 

Nä den fans järven, det luftar' då så djävligt utav honom. 
Nä, jag log inte åt honom', så jag var rent klens. 
Ock så bar vi honom nu då, till-att vi kom uppåt stugan; 

så stod vi där ock passade på då till-att de satte till ock 
spelade; ock då bar det nu i dansingen9, ock då skyndade vi 
oss springa diti dörren ock kasta järven ini stugan. Ock då 
vart de så i yxen" då utav det där att de hoppade hit ock 

åt. 5  När. 6  Luktar. " Dvs, vad jag skrattade åt honom! 8  Riktigt sjuk. 
* En jul. 
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åry 4m lot ånan; dam hr,a,a,t-p6 o skral_a stirpr 
Mrva-dan. då tes-ma2  ha yåt-a göt. 4a vat nåt 
po dånsa brå 

hans båtma yörm. 

Hade du blivit mågen min, så ... 

420 da va y,,g15zag modo r va påg jpe„n8, so skial-r vöro 
höyanvräkra jo om yen, pja bk6a. o d hå-no 

hån -  r pfg ; o so 937..,får håna då — ay,,gånzak-d,rit 
bb.69,,ka — han kalt-fal-po frkya fsr-li, han miniit, 

fireafit4  rna dötra-sr. lå-so nar r skval sta rhs, so 
ha-1 so kktlÅn an titram t mår,sn5. so  stå hån o söQg 
po d da, nar r halt-po bett-fi mår,sa såkran r hå; 
so s69,g-arv-fal, si dmn tirraman„va hgtkvast6  v413-, hån — 
da va 'båra, 1.1 son j,sbvt8az,mstvizb7  ; so $e_t-n (59t-ma da: 

— ha-r-no våt, du,,a 'db m691an-mrn, so h4--no 
mota ,åt-da råtale •m4,srrilm. 

hans båosa Orm. 

När Hans skar svansen av bocken. 

427 da va y,,ghvgg r va . jo om pe-båysa-hyn o bd/rat 
69,Aarri, vastr kan'. o so va-a-n håll hdp rna böka, 
semlor 0ogaio o so nar bian ,åga, so sal- 
dam åltr slAn11 r våra, åldalas kkånzt ia  nr 4(.71an; 
sö lån, a,g,krök po spåka. o so 869g-1 po d dyina, 
da skral voro so snött1.8  ta o tå-tö rot dm,p,...krålsan po 
spgra. o då frA-r Ii14  921,...b4k; so tkry-r då: »nb 
ska-1 ji2ro . d2:an stiaban15  to spåka .916, 0 p (so, 

1  På. Tyckte vi oss. 3  Dvs, var ogift. 4  Kurtiserade. 
ordentlig. Här västerut. 1°  Löpa i brunst (efter). 11  Svansen. 
13  Stumpen. 
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dit, den ene om den andre; de höll på ock skulle ha stupat 
uti' järven där. Då tycktes ,  vi' ha gjort det gott. Det vart 
slut på dansen en bra stund. 

Hans Bengtsson Jorm. 

Hade du blivit mågen min, så . 

Det var en gång medan jag var pojken', så skulle jag vara 426 
en höandvecka hos honom Göran Pärsson Blåsjön. Ock då hade 
nu han en piga; ock så han far hännes då — ja han Gammel-
Arne Blåsjön — han höll fuller på fruktade för det han mente, 
jag fiente 4  med dottern sin. Ja så när jag skulle stad resa, 
så hade jag så klen en töm uti mesen'. Så stod han ock såg 
på det där, när jag höll på band uti mesen sakerna, jag hade; 
så såg han fuller, den där tömmen var halvest' vek, han — 
det var bara en sådan körtömstubbe7; så sa han åt mig då: 

-- Hade jag nu vetat, du hade vordit mågen min, så hade 
jag nu måttat gett dig en rätteligs  mesrem. 

Hans Bengtsson Jorm. 

1Vär Hans skar svansen av bocken. 

Det var esi gång jag var hos honom Per Bengtsson här ock 427 
bröt åkern västi här'. Ock så var det en hel hop med bockar, 
som for ock jagade l" getterna. Ock så när bockarna jagar, så 
sätter de alltid spärden" i vädret, alldeles klemt" nedi ryggen; 
så är det gärna en krok på spärden. Ock så såg jag på det 
där, det skulle vara så snåpt" till att ta utav den där kroken 
på spärden. Ock då fick jag uti" en bock; så tänkte jag då: 
»Nu ska jag skära den där stubben" utav spärden nu ock se 

5  Bärinrättning att ha på ryggen. 6  Nog så [klen]. 7  -stump. 8  Riktig, 
12  13 14  Fastlimmat, dvs. tätt. Hastigt; dvs. det skulle gå så lätt. Tag i. 
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3alas-aiv-Pr-4t 1.» da va ?1,4vit båk. o p då vtly-
dok, da såt-a-ta bkikl itti 2  spgra-dytn. nar bepan 
språg, hån, so skuil-tv-fal pålaz:341-dian spålra; o 
då stri1a4-no blröa utåt hålla beya;  o d v4.t-a båra 
so håltv belyan mit-Jom i lkötritse; bNa låvra-sa, 
so han sb0,g-at so stn3g, at ... hgas6  so da vå hana 
ycj-marat bek. o o då va hö lita st7  po måg, 
ftn.--da i vå-fal lita.ftid o f4fit 8  lila mån gång. so 
skrittbalQa-no ep-ma då dån gam. ifit da fit-no sö 
vöro, da gr-fal gz 

sö vi-i p om ps-låt:Ja o cliAt nökolita stvaii" 
såda. ö-so va-a n 4,412 nåta, håst-an hans yo-iå,nsa 
kem utf8r stiagtadhra. so ha-m-pe (inetsa tåga 48mi 

håyt si såt; po pideranffli,sysln" — da va-fl son 
strntsa4". o sö nar håstan kåzn fråmf8r dåra, so 
ldex i frånzan il5  dan sånan, o sz pövofsr. so sa 

ot inh,g : 
— di't håns a sta sArånz håstan ifro dån/ 

i åp, i 14q 2. vå0 o tå stiyan o kåst utysnly 
dåra. håstan i -spr43la16, 0-92 dian .  mara hans 
yo-i,ånsa ho språg mala biÅri" o tinstvizgtan vast- 
vi båbylaka o nylar åm" utpo störe_earn o itystai-

6 ,n19 o  6,-po ya 20. ta i tåyt-no-it mr g 1 i 2' rna 
di diAni. 

nar...da-a våri tij-fygedlaga, so vat-n-tan måra 
strirtak-må so fet. 126 VaSt-it dån, lie: Sith-dem 

da vå, dam hå-dit i dånal viAan 0 skval p 69,4 
f(l da vå. o da sa hån, at nzåra ha .åi-€v n tårnz 

t_å dam .. . — yd9 so hå-datv-fal fot håtpteLti 
då, at i .ha töko om di da at i ha språmt håstan 
om nåta, o i dan måra ho språg o stånt,p nruktp 
bån o stfagtaft. 0-då tåt-dam st då, at da va to 

1  Bär sig åt. 2  1 ändan av. 3  Vifta med. 4  Sprutade 
9 Jämt ock samt. 10  Skolade. 11  Dvs. hännes missnöje 
ytterst. 16  Till att springa. 17  Visthuset. 18  Utåt 
ond avsikt. 
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åt, hurledes han far åt".» Det var en vit bock. Ock se då 
vet ni, då satte det till blödde uti' spärden där. När bocken 
sprang, han, så skulle han fuller pillra' den där spärden; ock 
se, då strilade' nu blodet utefter hela bocken, ock då vart det 
bara så halva bocken vart som ett blodtrösk5; blodet levrade 
sig, så han såg ut så siygg, att . . . Hittades' så det var 
hännes Jon-Märet bock. Ock se då var hon lite sint' på mig 
för det jag var fuller lite full av fant' lite med-en-gång'. Så 
skrubbade" hon nu upp mig då den gången. Ja det fick nu 
så vara, det grodde väl en gång". 

Ock så var jag hos honom Per Larsson ock dikade någon-
liten stund" sedan. Ock så var det den ena natten, hästarna 
hans Jon Jönsson kom utför stugudörren. Så hade han Per 
Andersson Tången kommit ock hängt en säck på ytterdörr-
nyckeln" — det var en sådan strysäck". Ock så när hästarna 
kom framför dörren, så låg jag framman P' däri sängen ock 
han Per ovanför. Så sa han Per åt mig: 

— Du Hans är stad skrämma hästarna ifrån dörren! ja, 
jag upp, jag lägger i väg ock tar säcken ock kastar [den] ut-
genom dörren. Hästarna i språnget'', ock den där ungmärren 
hans Jon Jönsson, hon sprang emellan buret" ock nystugan 
västöver åt bäckdalen ock ytter-om" utpå storåkern ock öster-
om" ock uppå jorden". Ja jag tänkte nu inte mer galet" 
med det där. 

När det hade varit en fjorton dagar, så vart den där märren 
sjuk ock strök med så fort. Nu visste inte de, vad sjukdom 
det var, de hade dit honom Daniel Viken ock skulle se åt, vad 
fel det var. Ock då sa han, att märren hade slitit av en tarm 
uti sig. Jaa de ... — Jo så hade de fuller fått hört uti det, 
att jag hade talat om det där, att jag hade skrämt hästarna 
om natten, ock den där märren hon sprang ock stöp emellan 
buret ock stugan. Ja då tänkte de tt då, att det var utav 

(fint). 5  Stelnat blod. 6  Det slumpade sig. 7  Arg. 8  Skälmaktighet. 
gick över. 12  En rätt lång tid. is  Farstunyckeln. 14  Blån-. 15  Dvs. 
omkring. 19  Åt öster omkring. 20 Dvs. inägorna. 21  Hade ingen 
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di ho va z1j o strivkik-nza. za da vat„nöko ta 
to dr drånr. di skzal-dam höo-dit måtg d o sp6r åt, 
om da va sånt, dr ditia som dam,a hhvad. za kriefi-
no-rnt årta ybro an si,r ha stråmt-darn, man at mara 
strigk-nta to d, då triad-r-no ist. s6 vat,,e yo-tånsa 
st, so så-n: 

— zå, d-.-n4 so mkt,sy du vt då, håns, so va dr 
dtåna zngsso v4r4,  an da du skar bbyan to spd.a. 

o vat-,so gåkrn ta 10, o htelt-po tt-rt åna an 
r skzal fast! r vd so sifit. 

hans båysa !Orm. 

När Abraham skrämde de dansande. 

428 da va modo tt po hågnitsr, so vara r hökofit 
åtzb•mån o skrådar, som ma v4-so låtpo. nar 

ma stålt-td diis, so niza-ma-rt håo d oltånan r lg-
rna. so prhvd-ma, so dam skgd-rt fo vato-tå-dr: ma 
st4t-ta dånsy, vasta Jim r,"§'o om åm, yemsa. na ):,Aletzn, 
scjog, at ål beelånzawva bk, so fsr• Ist6-darv-fal, at da 
ha ban dit våstom n. 961 so såt-dam-bp dam skzal 
goo, dit o "jo 69,t, ta, dam hå få-,sa, om t kån brånvin. 
so  skål n åbram gyi,o, hån. som må ha v-Os 

rvår ma dåns, bodo åg o ~air — drgobsyfi vå- 
ma-no — so ké i bram s4gazt, tånt-p6 pipa;  så 
såt-n: 

— do si-no, z,a ha våra. hit n6 4. 
rna di fc5,k•-y,. so va-a möt bt, ma så og-rt, !Jaz-e— 

au:J& ; so måriit-rna da va g4nzkånt 5  — rna vat-,so 
råd ål rhöp. va-no st po dånsa — ma skval J6o, 
ja da v4t-t6 idtåna. båyt Oroa håtm o lias 

fådar-d2or imata gåkom, hån; o rné dr ånar lå?7- 
no d& ttriy o va fsrfåd' ; ma hå-no dån trila, 
da vd-no gåntkåry. man så ha-n vm in 

I  Bråk. 2  Tokig till att skratta. 3  Hunnit komma i 
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det hon vart sjuk ock strök med. Ja det vart något till före' 
utav det där. Då skulle de ha dit mig då ock spörja efter, 
om det var sant, det där som de hade hört. Ja jag kunde nu 
inte annat göra än säja, jag hade skrämt dem, men att märren 
strök med utav det, det trodde jag nu inte. Så vart han Jon 
Jönsson sint, så sa han: 

— Jaa, det är nu så mycket du vet det, Hans, så var det 
där mycket värre, det, än då du skar bocken utav spärden. 

Ock jag vart så galen till le', ock jag höll på tänkte inte 
annat än jag skulle spricka sönder, fast jag var så sint. 

Hans Bengtsson Jorm. 

När Abraham skrämde de dansande. 

Det var medan jag tjänte på Häggnäset, så var det i Råka-428 
fot en änkman ock en skräddare, som vi var så leda på. När 
vi ställde till dansen, så ville vi inte ha de där i lag med. 
$å prövade vi, så de skulle inte få veta utav det: vi ställde 
till dansen västan sjön hos honom Arne Jonsson. När de såg, 
att all ungdomen var borta, så förstod de fuller, att det hade 
burit dit västom sjön. Ja så satte de upp, de skulle gå 
dit ock se åt, vad de hade för sig, om en kanna brännvin. 
Så skulle han Abraham gå, han. Som vi hade vunnit oss i 
full rusch' med dans, både ung ock gammal — druckna var 
vi nu — så kom han Abraham stigande, tände på pipan; så 
säjer han: 

— Ni ser nu, jag har varit hit nu 4. 
Med det for han. Så var det mörkt ute, vi såg inte, var 

Jaan for; så mente vi det var gammelkarlen 5  — vi vart så 
rädda allihop. [Det] vart nu slut på dansen — vi skulle se, 
vad det vart utav den där. [Han] Bengt Jonsson gick hem 
ock läste fadervår emellan gårdarna, han, ock vi de andra 
letade nu där ikring ock var förfälda u ; vi hade nu den tron, 
det var nu gammelkarlen. Men så hade han varit inne där 

fullt fläng. 4  Abraham talar Strömsmål (jämtska:', 5  Fan. 6  Förundrade. 
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c.'o-m-blint-cin, panga' ot dyi,g,g.  iaba, som. sprde 
lie..s fetdarmior. so kont ny,Myt dt dd mistat 2.  

zyiP, trista-os-no dci, da va 1.2 cibram sorna /Aln 
dit. 

kr liezspa. 

Renoxen som kom trillande. 

429 da va n aln röKki 2» ltizspa, n yönas skral:b-åma' 
skal' 9201C072 rnit — rna hd yrasom smöt ozn. so  

vat-a i2f4ra, so haw,vd-,3t ta' kånzo hcloz, f8r hany...va 
so jfakt•an. so v4-ma so matlins, at rna hyllt-po 
möt ow,föra vd-a. so skval. ziz.,pa opz bårz,a-dar o 
hkrag nokon röyzn, — skval skin;o 5  ot r1com. 36 ha-6 
tra ,i stör K.znoks — het-po kåk' n cl,kztn — 
nainn Una, o haw,va cildalas vårm. so t-n tö-
om Nåla o kion-hm-ma. so  vast-ma-it rktz, !falas 
ma skral fo haÅnz-an, för,..da va bara, vizikra sada 
n lisa ha 4ion3-td, — da vd bara Una o i. 86 
kom a måtgrata halm — ho..a V871 böt, h6; so 

zzn7  tz ma,4sa 8, o dån to 1s1t7r1jan o dro. yöo, 
so z,atas-rna brd, tö-n po 1,,91drlyan o drb-hm-an. 
bina fköd-n, döm, o stiat-td so zfilj kok. .96 ve-a 
r59 fin• me. 

ketrz lriespa. 

När hästarna skulle hämtas. 

430 va y, (Un sc'mwryt i o föjya-mat vd po zgo:ri 9. 
nar ma skral göo-ha.zrzt onz låradash-valn, so skral-rna 
göo o td hktan. nar ma kom chtat hitom, so mit-
dam rad; so ld2-dam i språka", o sprde ma a.yz gbrag 

1  Hustrun. 2  lit väster. 3  Dvs, åt bygden till. 4  Var 
8  Se s. 151, not 5. 9  Näml. för att slå. 
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då hos hänne Bengt-Anna, käringen' åt den där gubben, som 
sprang ock läste fadervår. Så kom han Bengt åter då väst-
efter' igän, tröstade oss nu då, det var han Abraham som 
hade varit dit. 

Karin Luspen. 

Renoxen som kom trillande. 

Det var den ena våren i Luspen han Jonas skulle framefter5  429 
ock skaffa någon mat — vi hade justsom smått om. Så vart 
det oföre(t), så han var inte till4  komma hem, för han var så 
sjuklig. Så vart vi så matlösa, att vi höll på svalt. Smått 
om fodret var det. Så skulle han Pär uppi bärget där ock 
hugga någon rönn — skulle skava5  åt kräken. Så hade det 
trillat en stor renoxe — [han] hade på bjällan5  den där — 
nedöver bärget, ock han var alldeles varm. Så tog han utav 
honom bjällan ock kom hem med. Så visste vi inte riktigt, 
hurledes vi skulle få hem honom, för det var bara en vecka 
sedan han Lasse hade kommit till — det var bara barnen ock 
jag. Så kom hon Margreta hem — hon hade varit borta, hon. 
Så knöt jag non' uti mesen', ock de tog kälken ock drog. 
Jo, så jälptes vi bra, tog honom på kälken ock drog hem 
honom. Ja barnen flådde honom, de, ock ställde till så jag 
fick koka. Så vart det råd för mat. 

Karin Luspen. 

När hästarna skulle hämtas. 

[Det] var den ena sommaren jag ock folket mitt var på 430 
myren'. När vi skulle gå hem om lördagskvällen, så skulle 
vi gå ock ta hästarna. När vi kom ditåt hästarna, så vart 
de rädda; så lade de i språnget" ock sprang med en gång 

inte i stand att. 5  Näml. bark (som foder). 
10 Sprungo sin väg. 

6  Skälla. 7  »Vaggan». 
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rfro vciiyien o ta pörvayåk ; man då skina-dam då.. 
has-a so at a 3'6. römpa' po bkåkan, hålast 2  
ha-a V811 råtta Mt3  o 49r-dam. 

pe bånsa yörnz. 

Fjällfärder om vintern. 

431 da ht råt 4  siiydd mete gingfi sada 2. U12 ot vår-
z„ara6-har, so rh pktågas rna t6gt Ara; man p 
dzag-göwan da p-får o i va hit o »ft gröwa6  to 
ow-får:-Irn, då våt-a f62:-(1.å. dån at da ma ha 
féft mara, d4 t6-a tå o shybd. då Sei-r ot ov-fcir 

— få man n6 ska-dok fo j(59, at rna hr 3- inm3-kan7  n6. 
hez-ma-os anala, då ot brett69sa; d(2.- lita; 

ma nöd, dekav" so va-a eaclår,las möt. gå-rna 
r lita förtvåg ot hastom dr — keista-ma ti-dam 
då, so rna fr3.-zie lz1i)90 ( A vf 1-lita. sö k6m-ma ot 
om ein  lin kkoka håkv t6 om nåta, o då va 
om jrksmasmtirgon, nåta ta pksmasol4z,c16. d4 fs-
cst60.--(lok &Ur, ma ha vila priwd o 1169-os hårm te 
yh-vala då, nor it da va åna an lsarrgrani°  hårm. 
då 1(59,y-rna clånAlå, tat,da mitAite, lyrösar em 
masm6rgon ; man då va-i rh(Lip ma p ån  
han skval-a vga11 t-os nokot vårgira; man da 
va nåt 6p r fg•-an ta vår,g, modo förvårn"-
hans rökt, o d S-nea(218-no hån cit, nor fOrvårn to 
,s14t. 

86 v&-a-no bara zy-får o i d-ian; rov-får ha-
ne bara • p lik brtin Mro9nsh1tst, hån. da håel-ma- 
no po tönika14  o pikaJ-914 sölas, ta nöko ncitp 
nån. då vcit-r, fciv,,so kkcir15, at,arv villa båra sömn. 
b-kalkig" tåt-ma, o håstan bula nåstp, o bin r kkcir 
6. då s4 rp-får 49t-ma; 

i  Svansen. 2  Annars. 3  Alldeles omöjligt. 4  Visst. 
8  Pusta (ut). 11 9  Den 24 december. 19  Hustrurna. Gjort 
13  Vände (om). 14  [Vi lågo i ock läto hästarna liksom tumla 
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ifrån Vardon ock till Tjorvejock; men då stannade de där. 
Hittades det så att hon Kajsa fick uti rumpa& på Blackan, 
hällest9  hade det varit rakt-av slut' att tagit dem. 

Per Bengtsson Jorm. 

Fjällfärder om vintern. 

Det har rätt' snöat många gånger sedan jag kom åt Vär- 431 
jaren 9  här, så jag har plågats med tungt före(t); men den 
gången då han far ock jag var hit ock köpte Gråan6  utav 
honom far din, då vart det före då. Dagen efter det vi hade 
köpt märren, då tog det till ock snöade. Då sa jag åt honom far: 

— Ja men nu ska ni få se, att vi har kommit här7  nu. 
Hade vi oss äntligen då åt Brattåsen; vilade vi där 

lite; vi nådde Ankaredet, så var det alldeles mörkt. Gav 
vi en liten fodertugga åt hästarna där — kastade vi uti 
dem det, så vi fick nu blåsas  ock vila lite. Så kom vi åt 
honom Arne Liden klockan halv två om natten, ock det var 
om Sjulsmässmorgonen, natten till Sjulsmässdagen9. Då för-
står ni alltid, [att] vi hade velat prövat att ha oss hem till 
julkvällen då, .när inte det var annat än käringarna" hemma. 
Då låg vi där då, till-att det vart lite ljusare om Sjulsmäss-
morgonen; men då var jag ihop med honom Arne Liden, [att] 
han skulle ha vägat" åt oss nordåt Värjaren; men det var 
nätt upp [att] jag fick honom till [att] väga, medan fodervägen" 
hans räckte, ock då snodde" nu han åt, när fodervägen tog 
slut. 

Så vart det nu bara han far ock jag då igän; han far hade 
nu bara en liten brun fjärdeårshäst, han. Då härdade vi nu 
på tumlade" ock körde då således, till något mitt i natten 
igän. Då vart han far så klar19, att han ville bara somna. 
Tryglösa" vart vi, ock hästarna började nästan att bli klara 
ock. Då sa han far åt mig: 

5  Sjö i norra Frostviken. 5  Hästnamn. 7  Dvs. råkat vackert ut här. 
väg (i snön). 12  Hövägen (på vilken han körde hem höet från ladorna). 
sig fram i den djupa snön]. 15  Uttröttad. 16  Utan trygar (se s. 161 not 7). 
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4£11as ska-ma-no 9-åt faro-6it' 926? 
mampo dån tf fl so rat4 it rast so f6t kketr, 9.02. 

36 spök-i 
an ji om i tån-bp ot dök h& — ma ha vimi 3  

uh skenan då, utfar vårlara, so de. fåns lita tårgr4.999 
dr — so 3-anji dök a Inåk' o hastom hkn, o 
varm-dok, so ska-1 ta in5, i, o j.i6-hjnz o fia:os ti 
no. mån...491ga' — far i ha tr.igan 124im servva 
åldias ng, som i ha Uni, far 2. va tt frcimat8  
o "pip måra; då ha-1 tetyt-po, fan i för haimanat 9 , 

vect...e f4r gkå, då trad-, han skral kzuni 062-
9:6t-ma. 

då t6-me. o tant-bp, o yä1»-6p- an ratala" sö 
ha-ma fö no mismör" frami getkom-dar, sta.1,t-ma-
td, måsmorlrih.-o . . .; o da s9 t, som a9v.lcir va4 
re4fit Ave då. da såt i pö-ma Jin, o(  anna";  
man so f6-nor 2. kbm-h64992, da va-dam riAti sampift 14, 
j9arigan15, bodo panga" o a mör, far-lam tet 
de. ha vari so bm0fla17  stot dr; man nor,,clani 
Meny., 3-ara het hgtstan o våt-a-no so da 
gå-se. lite. då. då fib.-i-ma, bara lik måt, o d6i 
t6-i trigan o våis &b-er. nor i.km-d4 dit, ot 
hastem, då ha-dam Avin, bodo tv,f6jr o hastan. so  
slå-ma-pö n tr#ga-nan, o ',kriga". då k6m-ma 
hm koka tf om yinvitl; man då vå-ma so kkår" 
bodo 932,149- o i, ma arka-it so mppy at ma bffita-bm 
Wein, o 3t69t-ma von yievitl hålar, utan ma drö-
tå-os Wa, o då stift"-ma-os ot sålna99. då vana- 
rna-it fan, om yMokig — o då va dan samsta 
y4evid, som j h lie. 

og-r6lansa. 

1  Bära oss åt. 2  Just. Hunnit. 4  Kvar. 5  Skidorna. 
fötter, för att hindra honom att sjunka för djupt i snön. 8  Hade 
11  Mesost. 12  Livlig. 13  Till att ränna. 14  Oroliga. 
köra. 18  Se s. 159 not 15. 
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Ja hurledes ska vi nu rätt fara åt' nu? 
Men på den tiden så vart jag inte just så fort klar, rätt'. 

Så sporde jag honom far: 
Kanske om jag tänder upp åt er här — vi hade vunnits  

uti skogen då, utför Värjaren, så det fanns lite(n) torrgran 
där — så kanske ni är i mak4  hos hästarna här, ock värmer 
er, så ska jag ta skiden% jag, ock ränna6  hem ock få oss uti 
några mer trygar 7  —» för jag hade trygar(na) hemma som 
var alldeles nya, som jag hade bundit, för jag var tänkt fram-
efters ock köpa märren; det hade jag tänkt på förrn jag for 
hemmanefter9. Då vart han far glad, det trodde han, han 
skulle kunna gå ut med. 

Då tog vi ock tände upp, ock gjorde upp en rättelig" eld. 
Så hade vi fått något messmör" frami gårdarna där, [så] 
ställde vi till messmördricka ock ...; ock det syntes, som han 
far vart rent kvick" då. Då satte jag på mig skiden, ock i 
ränningen", men så fort när jag kom hem, då var de riktigt 
ampna", käringarna", både käringen" ock hon mor, för de 
tyckte det hade varit så omöjligt" styggt ett väder; men när 
de hörde, var jag hade hästarna ock han far, så vart det nu 
så det gav sig lite då. Då fick jag mig bara lite(n) mat, ock 
då tog jag trygarna ock iväg tillbaka. När jag kom då dit, 
åt hästarna, då hade de vilat, både han far ock hästarna. Så 
satte vi på nya trygar igän, ock i köringen". Då kom vi 
hem klockan tio om julkväll; men då var vi så klara", 
både han far ock jag, vi orkade inte så mycket, att vi bytte 
om kläderna, ock inte åt vi någon julkväll häller, utan vi 
drog utav oss kläderna, ock då stöpte" vi oss -åt sängen. Då 
vaknade vi inte, förrn om juldag[en] en gång. — Ock det var 
den sämste julkväll, som jag har haft. 

Olof Rolandsson. 

6  Löpa (på skidor). 7  Ett slags av vidjor gjorda skor, som sättas på hästens 
för avsikt att bege mig framåt bygden. 9  Hemifrån. 10  Ordentlig, duktig. 
15  Hustrurna. 16  Min hustru. 17  Rysligt (förstärkande). 18  Till att 
20 Stjälpte. 

11 — 35742. Waltman. 
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432 y6o da va e...ghvge skval föro d'ro bkinnhåydn o 
ta gårygdabårg — skval vro d& Avlyft. ch dffina 
va MO at giara, då. so va-a lita rfaskot vår, 
so &Oks-dam-tt lat-ma rå),s-ta2  ol4n. so  skval-no n 
årembbro fg7r-ma, o då va-no rt t da ,slåg 
likars. så nor ma kåm — ma rågtino h4manat4  
madåkstin; so såt-dam-no får 5-då, at vat-a »våld t• 

so skval-ma snit-4t6. a då levo-n-fal 
åt, man jo da va-no nt.,b0skeil7, som y6k 
vgla fadj. y6o, nor ma kbm — to-po Hmv sift s  ot 
fkåb, so vat-a so Måla o bina-po o sfigd. so  
ha-no i vggc sniadåt då, far-cia våt-no åltt 
talas da vå, &ist' ma kOm kivar op flåla. nå, Mn 
ty? 7s voro såb.ar-ta f. a so g'°--no fo drå- 
p 011 d  • yd9, ma råt"-no, o so våt-a so »väkt, at 
ma s6egit da Mig" frånifar-os. so söeg i so vd., i 
som rånt åt, at-an hg4t-p6 g•riy o g•riy, far-da da 
a måst brala da b?ri sölas, nor-ri-te-po" rån 
piaka. o sö to-a-po Vrås o fåvg,k 15  so ht, at ma 
vci-noit ta16  o höl m6t va, man då skval-ma-no 

— at-som" da lbeg-tå, so skvitl-ma-no ha bh 
im6t vifia, man då va-ma-noit M. sö get-ma ta 
*fia" o lat-a bör° rå,?•gt dit dar-da, ffiha, far-da rna 
tåyt, ma nöd-fal ska nokonstås. 14 ma dr-no pö o 
rånt, o nor-da 14 dci po /vin, so to-a-po kHaba19  o 
;•ityna, o 86 vat-a möt. so  seg-ma-fal 4.2,h, at ma 
to-po nöd ska, may-Aara rna ht-td," — då va-ma- 
no likvis-pon. da to-no-po vadett /n" so ma 
seg-no-t rith so mplpy då, man s6 vat-a rum 
fafia o rån", faiiabåkan". a år ma hå4t-p6, so 
bår-a ut' bårg, hal /ja da vå far-,slåg; man 
hån rånt-no fhn, o so bår-a-no å ut im ma hånem; 

1  Strax. 2  Bege mig åstad. 3  Värkligen inte ett dugg 
OM. 7  Ett tjurhuvud. 8  Söderut. 8 När. 1°  Måste. 
15  Yrde. 16  Kunde inte. 17  Så SOM, i förhållande till. 
fann OSS. 21  Okunniga om. 22  Dvs, det bar nerför. 
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Jo det var en gång jag skulle fara ifrån Blomhöjden ock 432 
till Jaugdabärg — jag skulle vara där en stund. Det där 
var hårt' efter julen, det. Så var det lite ruskigt ett väder, 
så tordes de inte låta mig resa till' allena. Så skulle nu han 
Arne-morbror följa mig, och det var nu riktigt inte det 
slag likare'. Så när vi kom — vi reste nu hemmanefter4  i 
middagstiden; så satte de nu för5  det, att vart det tjockt i 
fjället, så skulle vi sno åt'. Ja det lovade han fuller alltid 
ut, men se det var nu en bägskalle7, som gjorde vad han 
ville för det. Jo, när vi kom — tog på kom söder-efter' åt 
fjället, så vart det så tjockt ock började på ock snöa. Så 
hade nu jag velat snott åt då, för det jag visste nu alltid, 
hurledes det var, äst" vi kom längre uppi fjället. Nej, han 
tycktes vara säker till [att] finna. Ja så gatt" han nu få dra 
på"' då. Jo, vi rände" nu, ock så vart det så tjockt, att vi 
såg inte det slag" framför oss. Så såg jag så väl, jag som 
rände efter, att han höll på ikring ock ikring, för-det det är 
mäst brukligt det blir således, när han tar på" ränner i 
tjockan. Ock så tog det på blåste ock fök" så hårt, att vi 
var nu inte till" att hålla mot vinden, men det skulle vi nu 
ha ... — efter som" det låg till, så skulle vi nu ha hållit 
emot vinden, men det var vi nu inte till. Så gatt vi ta un-
dan" ock låta det bära rent dit där det ville, för-det vi tänkte, 
vi nådde väl skogen någonstädes. Ja vi drog nu på ock rände, 
ock när det led då på kvällen, så tog det på klubbade" ock 
rägnade, ock så vart det mörkt. Så såg vi väl alltid, att vi 
tog på nådde skogen, men var vi höll till" — det var vi nu 
likvisa på 21. Ja, det tog nu på vart duktigt mörkt, så vi såg 
nu inte riktigt så mycket då, men så vart det just som undan 
att ränna", undanbacken". Ja hur vi höll på, så bar det 
utöver ett litet bärg, eller vad det var för slag; men han rände 
nu före, ock så bar det nu av utöver med honom; men det 

bättre. 4  Begåvo oss hemifrån. 5  Gjorde den bestämmelsen. 6  Vända 
11  Fortsätta. 12  Näml. på skidorna. 18  Inte ett dugg. 14  Man börjar. 
18  Dvs, följa med vinden. 19  Dvs, snön fastnade under skidorna. 20 Be_ 
23  Utförsbacke(n). 
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man di dffina *set i: nor i korn åt, so for-ile i-6 
sömo våin, man leas anda, so ma vårAan ya il-
os hal brinffl-år fa 1;  man da va i2fint6oala 6 då,, 
.96-mot 2  hiry4t Vå-a. man da va da vekst hag..,k4sta- 
b6t 8.4t4van. man y6.9 — b•ar rna håll-pö, so fiA-ma- _ 
fal rida po hemom 6. 

la so möt-ma-da ta j6Q-os får rgitala4, so ma skrål-
it foro uti fra stås — da to-no-po v4ita bårgot 
då, so ma gåt-no foro vagt'. isa ma hål,t-no pö, so 
ma kbm Tagit' uti skålan då, man it vit-ma Aar ma 
vå. so sktal-ma-no ta prhv o tån-6p7 , man då råyna- 
a so da o fo 6p nokon ål. ma vd-fat-it rljti 
so teth•sTg" hål, Astör-i. a so göt-ma-no fo s-Vix 
nökolita9  stvåii då, 0 sö priny o fas lita grå då, 
so myjky ma skral-no h1t1°. man da va liobw, i hå-
p6i ltiz mall, som dam brrakt et.iti hög tviri-
fölsa, norAam skrål 81.1 fla, servva stat" åykem 
ta di, noram skval fickas fgla. o i va 86 tritifi då: 
nor i såt-nia, so samna-i-no tö; man hån va-fal so 
myjyy eimpifila , at han sömna-no-fal g-yrt. so  hat-
nia-no pö sölas d6i, ta44a, to-po vatAyösar em 
morgon. so  sögg-rna-fal ålti, Åar ma hålt-ta" då: då 
va-ma åtma yåvjgda15, va-ma i mil itta" ykagdabarg. 
isa so håll-nia-no pö so rna köm utpo j6ii då. då ha-
e,-no frisi-p6 lita gråt, so da isib.-ne brå i lita stOy. 
man nor ma köm-da lita 6pat, so to-a-po vstt,,,stpgv&a, 
nån, o da fårgk l7  o drv, so ma möt-int ha n6418  
jåt åp. o sö ti pont, so get-ma lys-t6 
ta gög, o da va-fal &Ib 19örv4in, man da va anda 
so yåp an s#0, at ma mo-no ha triVna. Og ma 
hå.it-fal Utak pö», so ma kbm ta g.(420;  0 då va e  
mikro so fri ii o so ål at han mot ifit ha vari ta 

1  Skidorna. 2  Pass. 3  Tappade bort [skid-]. 4  Riktigt. 
samma. 9  Dvs, någorlunda lång. 1°  Reda oss mot kölden. 
på en sjö. 16  Dvs, öster om. 17  Yrde. 18  Kunnat. 19  Vi höll 
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där såg inte jag; när jag kom efter, så for nu jag ock samma 
vägen, men lyckades ändå, så vi varken gjorde illa oss 
eller bröt av skiden1; men det var oförståeligt ock det, så 
mått °  högt var det. Men det var det värsta, han kastade 
bort3  staven. Men jo — hur vi höll på, så fick vi väl reda på 
honom ock. 

Ja så måtte vi då till [att] se oss för rätteliga4, så vi skulle 
inte fara utöver flere städes — det tog nu på vart lite bärgigt 
då, så vi gatt nu fara vackert°. Ja vi höll nu på, så vi kom 
något-litet° uti skogen då, men inte visste vi, var vi var. Så 
skulle vi nu till [att] pröva ock tända upp7, men då rägnade 
det, så det gick inte att få upp någon eld. Vi var väl inte 
riktigt så takoga8  häller, förstår jag. Ja så gatt vi nu få 
sitta något-liten° stund då, ock så pröva att färdas lite grand 
då, så mycket vi skulle nu härda". Men det var lyckan, jag 
hade på en liten mudd", som de brukade alltid ha kvinn-
folken, när de skulle över fjället, som var ställd" enkom till 
det, när de skulle färdas fjället. Ock jag var så trötten då: 
när jag satte mig, så somnade jag nu utav; men han var väl 
så mycket ampen13, att han somnade nu väl inte just. Så 
höll vi nu på således då, tills det tog på vart ljusare om 
morgonen, så såg vi väl alltid, var vi höll till" då: då var 
vi utmed Jaugden15, var vi en mil utan" Jaugdabärg. Ja så 
höll vi nu på, så vi kom ut på sjön då. Då hade det nu 
frusit på lite grand, så det gick nu bra ett litet stycke. Men 
när vi kom då lite uppefter, så tog det på vart styggvädret 
igän, ock det fök17  ock drev, så vi måtte inte ha nått" sett 
upp. Ock så gick det sönder uti skiden, så gatt vi lösa utav 
till [att] gå, ock det var väl alltid körvägen, men det var 
ändå så djup en snö, att vi måtte nu ha tröttnat. Jo vi höll 
väl äntligt pål°, så vi kom till gårds"; ock då var han mor-
bror så frusen ock så all"-, att han måtte inte ha varit till 

Försiktigt. 6  Dvs, rätt långt [nedi]. 7  Göra upp eld. 8 Företag- 
Päls. 12  Anskaffad. 13  Orolig, bekymrad. 14  Befann oss. 15  Namn 

på så länge. 20 Fram. 21  Utmattad [att han nära på inte kunde gå]. 
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göt. o så nor ma kånt-no in då, so frfflAtal-dam-no 
et.itz, at ma ha-it f8rz håÅmane,t dån dån, fara va 
so stgt z vår. la noiylam hinf-no då, at ma ha 
fsrz hkz,manat dån fin:o va-dam ritt lita Ut-ma'. 
so va-a-no da first di — p ma ha-no-int h4ft no/con 
mcjt må-os då, ma ha-no Nå' h4la 4vna d4 — so 
kom tt, y6nas-gåfa fråm ma fke6s4an — skral ta 
os lita brånvin. i tb-m 4, i, o skap ratala5  
ö, man hån sktill-it vår-md, brånvina. so våt-
no ti yönsts-gåfa si'3t7  då; han t'fflAt: »å-a nokog... 
Orm,  brånvina a bahOvala, so å-a ii<;.» i,å, so t6-n-
fal må lita gr. nor...an ha-da si:Ez z lita stittii, 
harma grövas, so svåmna-n o ståta,p napo gama — 
da va brå inpå, da va-it stjt o yöro ma di'. a dam., 
fretkta-n-no hitz såga, so vån-tt-sa-no tål°  då, nor,41, 
ha ligt i stv, so han tö-må måt o käla ö. so 
v44-e-no ,sliAll , at hankför-hå,km, nonila ha vårz 
dg. da va-no vetkarvåra då, so han 869g-fal, b'ar.., 
an skval tål'. 

y6nas-br4a: 

De som fick äta kattuggleägg. 

433 så va-a t6 soma 918.  i nåra ta ötö keityggraga 
— om da va tå . — i mbnis, da va tri 
fat, soma Mb nåra ta öto keitygakåga. da va 
t6 •pbyka, sow...va po fås3Pn14, ö-so ha-dam hiia-
p6 i kettygakbbsol5; so va-a tri gg dår. so  ha-dam 

.tåvt-1:6t då d6i, dam skral når Avii3fitga ta oto åp 
di d,kåna. so bår-lam-no hm-dam då, o va &ha-
jam o s , d4 ha-danA-fiinz kkimzetga"; farAam, 
våst-no »bål braat-no hö9 gga åtma Pan. o 
nona va bitra tri åg då, so va-a tri t vlfifökb• 

1  Misstänkte, anade. 2  Dvs, tog illa vid sig. 3  Dvs. 
8  Vid spisen. Dvs, det hade gått bra när, det var inte 
vilken kosa han skulle styra. 13  Tror. 14  Var på sjön 
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gått. Ock så när vi kom nu in då, så fruktade' de nu 
alltid, att vi hade inte farit hemmanefter den dagen, för det 
var så styggt ett väder. Ja när de hörde nu då, att vi hade 
farit hemmanefter dagen förr, så vart de rätt lite illt med8. 
Så var det nu det första då — se, vi hade nu inte haft någon 
mat med oss då, vi hade nu 'MU' hela dygnet då — så kom 
han Jonas-gudfar fram med flaskan — skulle till [att] ge 
oss lite brännvin. Jaa, jag tog med', jag, ock söp rätteligaö  

. ock, men han skulle inte vörda' ta med brännvinet. Så vart 
nu han Jonas-gudfar sint 7  då; han tyckte: »är det någon gång 
brännvinet är behövligt, så är det nu». Ja, så tog han väl 
med lite grand. När han hade då setat en liten stund härmed 
groven8, så svimmade han ock stöp ned på golvet — det var 
bra inpå, det var inte stort att göra med dee. Ja de fraktade 
honom nu hiti sängen, så vann han sig nu till" då, när han 
hade legat en stund, så han tog med mat ock kaffe ock. Så 
vart han nu slik", att han for hem, när det hade varit en 
dag. Det var nu vackervädret då, så han såg fuller, var han 
skulle ta". 

Jonas-Brita. 

De som fick äta kattuggleägg. 

Så var det två som hade vordit narrade till äta katt. 433 
uggleägg(en) — om det var två ... — jag menar", det var 
tre kvinnfolk, som hade vordit narrade till äta kattuggle-
ägg(en). Det var två pojkar, som var på fisksjön", ock så 
hade de hittat på en kattugglebusau; så var det tre ägg där. 
Så hade de tänkt ut det då, de skulle narra kvinnfolket till 
äta upp det där. Så bar de nu hem dem då ock var all-
varsamma ock sa, [att] då hade de funnit klöviägg(en)18; 
för de visste nu klövin brukade nu ha äggen utmed sjöarna. 
Ock när det var bara tre ägg då, så var det tre kvinnfolk 

4 varit utan mat. Tog emot. 5  Ordentligt. 6  Bry sig om. 7  Arg. 
mycket igän då (utav honom). i°  Kom han sig. "Dvs. så duktig. 12  Dvs. 
ock fiskade. 15  -bo. 16  Rägnpiparägg. 
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6 Ulm; so skval-dam yoro iA„då, dam skval låt dåm 
f(59 di di tri åga, fat, da va4-mt pol ål Agtvle, 
vå 2  då. ia dam köka-no o 69t-dam, man tet-fal 

davv„va lita bagnalan 6. man y69 — nor,lam,a 
ati 6p-dam då, då fit-dam göt K-sa då: då töko-dam 
6m, ta da vå far cig dama fån. vat-no dån sifits 
då, faram skval når„lam so stet. o målr,-M-dam 

t kvana ÖM an di diAna. da va ritti4  i pd9l-g4fa 
i öka-2910)re, sem„a ha-p6 då sp-råta at ti gno 
i mör o iåna — getmaNvas2. 

yönas-brita. 

På väg till Lofoten. 

434 ia ma skvål po lå.fotfija; ma va tö som skval varo-
må, o so lång, ma hå, ha fm fyigan gf2vFte, o da va 
Andan då dån göp,an. so köin-rna då opo i st6t 
om dån; då va dgro bråt, at ma töks-it st69 po 
Jim'. då mot-dam-no såt-sa po ja, o d4 vå,it-du 
dam ha sqpfi då, o so nor...la bår i v&ig, so bår, 
(cipan 6p o o da so i stå o l07  bpo-dar0 

kvan...a göt-te. o da t4no-fal g6o far m40 po sam° 
visa, nor„da, bår-i-vig: i Mino såt-ma po a,i 6, o 
ha såyam..po rOka. 

da bår-a-no-i-vig må-os o ding då. då k6m-ma 
råt, so ma fit-ti råt vin då, so havv„va sg.ar, tara, 
rna hålt-td". d4 lint-a-po va m64. da ry-ma tå", 

rna va anda it måi,r ain„po herv v4a — man da 
ilj lit g6t, et om" da, va m64 hal da va Iyhst. 

ma Uni då nOrast ditåt g6,62ka i. tömosvåtni" då, 
b4-n-os om då, at ma skval-it las våk om" da 

ma ha MAN" om dn, fa,...cla då 16-dam-so 6.9st-os. 

1  Dvs. det räckte inte åt. 2  I alla fall. 3  Arga. 4  Just. 
9  Löpa (på skidor). 19  Befann oss. 11  Begav vi oss av. 
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ock hemma; så skulle de .göra väl då, de skulle låta dem få 
de där tre äggen, för-det vart inte på 1  alla, hur det var5  då. 
Ja de kokade nu ock åt dem,. men tyckte väl alltid, de var 
lite besynnerliga ock. Men joo — när de hade ätit upp dem 
då, då fick de gott uti sig då: då talade de om, vad det 
var för ägg de hade funnit. Vart nu de sinta5  då, för de 
skulle narra dem så styggt. Ock mer torde de inte kunnat 
äta än det där. Det var riktigt' han Pål-gudfar ock han 
Ola-morbror, som hade hittat på det sprattet åt hänne gudmor 
ock hänne mor ock en annan — gammaltös5. 

Jonas-Brita. 

På väg till Lofoten. 

Ja vi skulle på Lofotfisket; vi var två som skulle vara med, 434 
ock så lotsen, vi hade, hade farit fjorton gånger, ock det var 
fämtonde då den gången. Så kom vi då uppå ett stort fjäll 
om dagen; då var där så brant, att vi tordes inte stå på 
skiden5. Då måtte de nu sätta sig på skiden, ock då vet du 
de hade säckar(na) då, ock så när det bar i väg, så bar* säcken 
upp ock ned; ock det gick, så jag stod ock log7  uppå där, så 
jag kunde ha gått till'. Ock det torde nu fuller gå för mig 
på samma viset, när det bar i väg: jag torde nu sätta mig 
på skiden, jag ock, ock hade säcken på ryggen. 

Då bar det nu i väg med oss att ränna? då. Då kom vi 
rätt, så vi fick uti rätta vägen då, så han var säker; var vi 
höll till". Då höll det på var mörkt. Då reste vi till", 
ock vi var ändå inte mer än på halva vägen — men det gick 
lika gott, vart om" det var mörkt eller det var ljust. 

Vi kom då nära(st) ditåt gården i Tomasvattnet" då, då 
bad han oss om det, att vi skulle inte låtsa vårda om", 
det vi hade tu11at15  om dagen, för-det då log' de så åt oss. 

5  Gammal ogift kvinna. 6  Skidorna. 7  Skrattade. 8  Gått åt. 
12  Vare sig. 13  Gård i Norge. 14  Dvs. låtsa om. 15  Gått vilse. 

? For, hoppade. 
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va nor ma kom da in då — fg• lasmåvfit, so vgv,a-
ma-no j,s4 grilvat. vfc, då. skval bN — hånt-p6 9 stör 

grpt o lat-dit kOvafia, t grPta, o so kir-a ta rgy- 
dv,,å2n i stjii, o 86 ta ki.g-a grPttt då, o so 

fir-a h1  Avtina då, o ta snik' hå'n då o ta mik°, 
o sö ta kök grday. o sö ot Mffb o ta mvåbt nån, 
at da \dam ha mvIdtka 3vUn. o då — bGina-dar-
då, dam såt-sa omAny grPta, dåna, o vla Mo tirva3; 
so s-n, e-getmalr-itsbPr: »vil-doA  ska vå-dok smöko 
tvång?» — da dam såt rvåiit omArin, o hån skräft 
grpta. 

va da f4r-ma åv ot mojha. da vat-no i låvd4  om 
b.våln, i, man då kom-dam o saöp om mörgon — 
dam ha föt-ti då; litn, an cl),ån, man han-a 
vir f6r po pa. va da för-ma tabGiAar; ma rökt h,n, 
som ma va jos4iit-ma, som ht kål nasa, v4a dGi, 
dån, dån. dGi va-no hån so pc4h5  d6i, han-å V811 
f‘fr dån goloka, ma skval Mon /bås. o da va-no tv 
HA bon (Mr, o ha N Mar, hålt, o va-no 
fetkinng. då postö hån, at ma ,fih• lig o dolkån Nom. 
då dån kanirGitti som vet-mg, han drb-td o skval lig2, 
dam, opo bana' dar ma löog — dam Nog d0....tk sciy. 
v,a ho sov-va fOirvag, ho råo-sa 6p, h6, u san, o 
stålt-sa utpo fekstvabök7 , o st6; so bahålti, an åttan 
dan såtjan. då sa li t-om: »md),n-du 2, ml By, Jo 
dg, som a sn fretmvaii?» då mot-r göo danfrö, o 
hittgt om k41 nilsa o mg. 

då ha y...kal nasa v8h so licot, hån, so han let-sa 
eadalas sprit netpiii. a då kom-no 4-to-dam o skval 
vå-os kåfa po sava; man då iyi4t hån bara åp, 0 så 
ham brfakt-d drik bilan — man haw-va vår högon 
p6-n hån an mg. 

anas 65(m. 

i  Dvs. slog det i. 2  Vrida. 3  Grötkräklan. 4  Näml. 
farstun (plclka) belägna delen av vinden. Uttrycket rättades 
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Ja när vi kom då in då — fick logement, så ville vi nu köpa 
gröt. Ja, det skulle bli — [de] hängde på en stor en gryta 
ock lät dit korn(et), uti grytan, ock så bar det till [att] röra 
det där en stund, ock så till [att] ta det ur grytan då, ock 
så föra det uti' kvarnen, ock till [att] sno' hänne då ock till 
fatt] mala, ock så till [att] koka gröt. Ock så åt fjöset ock 
till [att] mjölka igän, efter det de hade mjölkat kvällen. Ock 
då — barnen där då, de satte sig omkring grytan, de, ock 
ville ha tvaran8; så säjer han, han Gammel-Esbjörn: »Vill ni 
jag ska ge er smaka tvaran?» — då de satt runt omkring, 
ock han skrapade grytan. 

Ja då for vi av åt Mosjoen. Då vart nu jag lejd' om 
kvällen, jag, men då kom de ock sa upp om morgonen — de 
hade fått uti en finne då; [han var] liten den där, men han 
hade varit förr på sjön. Ja då for vi tillbaka; vi råkte en, 
som vi var kända med, som hette Karl Nilsson, i vägen då, 
den dagen. Då var nu han så känd' då, han hade varit förr 
i den gården, vi skulle låna hus. Ock det var nu en rik bonde 
där, ock hade två döttrar, en halt, ock en var nu färdig. Då 
påstod han, att vi fick ligga hos de där två. Då den kamraten 
som var med, han drog till ock skulle ligga hos dem, uppå 
bottnen' där vi låg — de låg där uti en säng. Ja hon som 
var färdig, hon rev sig upp, hon, ur sängen, ock ställde sig 
utpå farstubottnen 7, ock stod; så behöll han den andra däri 
sängen. Då säjer hon åt honom: »Menar du, jag vill ligga 
hos dig, som är så främmande?» Då måtte han gå därifrån, 
ock hitåt honom Karl Nilsson ock mig. 

Då hade han Karl Nilsson vordit så lusig, han, så han la 
sig alldeles spritt naken. Ja då kom nu en utav dem ock 
skulle ge oss kaffe på sängen; men då kikade han bara upp 
ock sa han brukte inte dricka kaffe(t) — men han var värre 
hågad på det, han, än vi. 

Anders ön. 

för Lofotfisket. 5  Bekant, hemmastadd. 6  Vinden, loftet. 7  Den över 

av andra till pb/orabbtea. . 
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Han som saknade kniven. 
435 da va solv...va (432 6rv4tv22 vastnökal låb2b•- 

v4tna o få,ska. so råd-22, srj, håma1rvet72,a 2  t b69ta, 
o skal-n-no bffle h böota. noran,a bi-dit vååka, 
so skval-n-no tå Anivan o Pro-t6 dån vad2snå,4ovo... 
vå fa,raåg; man då va Anivambbt, o han låg rtiziit 
omAriu-sa dan b69ta. nix, ta jit'At so kbm-an-2higge, 
at Aan,s2 han...ot fån utbyt bdok. so  skval-n erbom5  
ne,po bötw sö sdog-ay4nivan nåpo jibåtna. sö 
tv-sa st°; so dram-an-ta o spffita uh yfn, o då 
spplia-n Anivan a mita, fata...an h nivan san 

mvielia f.?ert'kt. 
la låb24m6a. 

Hur Lars blev bjuden på bröllop. 
436 la da va y-ghvyte ma va ot bvarhåln, o ma va 2- 

stöt Asps, o mfflåsy brånvin ha-ma må- 
os. o da pA-no 4,t brå då Mos, ta t ma köm ot 
stålom om Aven. so va-a y-gezma håst, som p3-
kkår7  — dån ab-dam-241R vash fkål2 derma ichipa 
ma k4. o nor ma köm d ot stalom 4l2höp em 4våln, 
so skval-a-fal bh grvlr p08  dffin — so da bår 2-
signa ma tv stör...440, so davos,vat..,det2 po tl:tra°. so 
va-dar,,tö giabal°, som tb-2-höp o rgas sadais 
dam ha vory kemånar b69 tö, oh dan &San, so to-
dam-po rgas om då, at dam hot-2t batOt 3.a,rån for 
stbsothoortospifi2ga", sada fortjångan-daras" ltd — 
3-an da va sovvva jplåtiz,g hal ha o födår, då ms-2t-2 
so nbya; so dam årgas-no so basåt om Avåln. so sk} 
6ot-dam, at dam skval sp4r15  o årgas, modo dan2,vå 

Nordväst om. 2  Ärtullsvidjan. 3  Laga. 4  Kom 
10 (Gifta) män. il  Grälade. 12  Eftersom. is Stöthårto 
järn. 14  Deras förra hustrur. 
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Han som saknade. kniven. 

Det var en finne, som var uppi Orva,ttnet, västnordanl  Leb- 435 
bikvattnet ock fiskade. Så rodde han sönder hamlevidjan 2  uti 
båten, ock skulle han nu byggas  uti båten. När han hade 
bundit dit vidjan, så skulle han nu ta kniven ock skära utav 
den vidjesnärten, som var för lång, men då var kniven borta, 
ock han letade runt omkring sig däri båten. Nej, till slut så 
kom han ihåg', att kanske han hade farit utöver båten. Så 
skulle han g1åma5  nedpå bottnen; så såg han kniven nedpå 
sjöbottnen. Så kände han sig sint6; så drev han till ock 
spottade uti sjön, ock då spottade han kniven ur munnen, 
för det han hade kniven sittande uti munnen förut. 

011e Lebbikmon. 

Hur Lars blev bjuden på bröllop. 

Ja det var en gång, vi var åt Overhalden, ock vi var ett 436 
stort ett sällskap förstås, ock mycket brännvin hade vi med 
oss. Ock det gick nu allt bra det förstås, till-att vi kom åt 
Stallarna om kvällen. Så var det en gammal häst, som gick 
klar 7  — den slog de ijäl västi fjället därmed Kleven vi kallar. 
Ock när vi kom då åt Stallarna allihop om kvällen, så skulle 
det fuller bli gravöl på' den där — så det bar i supingen 
med en stor del, så de vart duktigt på turen'. Så var där 
två gubbar", som tog ihop ock ärgades" — sedan" de hade 
varit änkmän båda två, de där två, så tog de på ärgades om 
det, att de hade inte betalt varandra för stöthårtospinningen", 
sedan förkäringarna deras" levde — vem det var som var 
skyldig eller hade att fordra, det minns inte jag så noga; så 
de ärgades nu så besatt om kvällen. Så säjer jag åt dem, 
att de skulle spara" ock ärgas, medan de var i Norge; »efter- 

han att tänka på. 5  Titta. Arg. 7  Trött. 8  Efter. 9  Fulla. 
= tvinnat, vanligen grövre garn av hår, avstött från huden med kantigt 
15  Låta bli. 
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nört; »at-da dok Min mg,stom grånsn, då ska-dok fo 
årgas so mgno dok vit, dok ska fo ,9168 6», 6ot- 
dam. da ha0a-n ånat  ånsa, n 4,n gen, •åna,s 
ifinsa byirbTåtni; så 84-n: 

— d-a sånt, du 84, då lcirts då då — o haivva 
lita båkvånt ta f6o-a tå», hån 6 2, nor harvva lita 
bröt ånit — i Wo) åm &im, l€r,i  då. fån rim 
ska-du-nit fo b4 man-mifi, då då, vit-dua. a kån 
hö ska-du-it v-6 4,,t6i,a brita ska-du hålart, d-a 
Rkar5„tgvgsa då dci. du ska kömo ta brid8.1s, at da 

vo:,oni, ot byievkin, so fa-du Po-på, om du tylsy 
åm-a; då ska-du Oro, då då. 

lans Oja Orm. 

Fadern ock sonen, som blev ovänner. 

437 hi-du hhigd-dån gbota6  onkfårrl, o sån — daw,v4t-
no so övåna,r? so skval-fal fårta daty-bp ptelsan; 
so sprcie på-yelsan opy8nom trcipa,n o shia opo 
o 86 skval-no f4rri 6 i vg åt o tå ptplsan. ö-så 
pkpan, nor hån kåni opo lo'fta, so ty'9As1v-fal, han 
skval bårg-sa Wci; so s4,-n då at onVcir-,sin, nor 
hån kånt o tråd hiagva opy8nom litAhöka: 

— jiva,7-da gå, du kåm opo hin, so skci-du g6o 
bhviilpan 7  hianifr6. 

pe lcirja yörm. 

Den stygge karlen i stackbottnen. 

438 2. vap råd, nor i va Otal-8  e.415vg,ii. da va 
trach sömorn, iåt. om  Även, nor ma skval föro- 
h4,m o kbm dgpo lar4,pmYra, so scit-a n stön,y,stg 

kfi.,r,p ståkbåtn g, o ha sålpam-po rdi„ct. o i våt- 

j  Uttrycka sig. 2  Liksom Jöns Andersson Björkvattnet 
6  Historien. 7  Riksspråksform. 8  Vallare. 9  Plats 
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det ni kommer östom gränsen, då ska ni få ärgas så mycket 
ni vill, ni ska få slåss ock», säjer jag åt dem. Då hette han 
Anders Jönsson, den ena gubben, Anders Jönsson Björkvattnet; 
så säjer han: 

— Det är sant, du säjer, du Lars du då — se han var 
lite bakvänd till få det till', han ock', när han var lite 
brått om — jag tycker om dig, Lars, jag då. Fan rive, ska 
du inte få bli mågen min, du då, vill du'. Hon Karin, hänne 
ska du inte vörda' ta, hänne Brita ska du hällre ta, det är 
likare' tösen det då. Du ska komma till bröllops, efter det blir 
vår(en), åt Björkvattnet, så får du se på, om du tycker om 
hänne; det ska du göra, du då. 

Lars Olsson Jorm. 

Fadern ock sonen, som blev ovänner. 

Har du hört den gåtan' om fadern ock sonen — de vart 437 
nu så ovänner? Så skulle fuller fadern till dänga upp pojken; 
så sprang pojken uppgenom trappen ock skulle uppå loftet, 
ock så skulle nu fadern ock i väg efter ock ta pojken. Ock 
så pojken, när han kom uppå loftet, så tycktes han fuller, [att] 
han skulle bärga sig där då; så säjer han då åt honom far 
sin, när han kom ock trädde huvudet uppgenom luckhålet: 

— Give 7  det Gud, du kom uppå här, så ska du inte gå 
ohulpen' härifrån. 

Per Larsson Jorm. 

Den stygge karlen i stackbottnen. 

Jag vart så rädd, när jag var gätare8  en gång. Det var 438 
tredje sommarn jag gätte. Om kvällen, när vi skulle fara 
hem ock kom ditpå Klevmyren, så satt det en stor en stygg 
en karl uti en stackbotten 9  ock hade säcken på ryggen. Ock 

(jfr Lidmål (I) s. 124). 3  Om du vill. 4  Bry sig om. 5  Bättre. 
där höstack stått (utmärkt genom lämningar av höet). 
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j6 råd, at i språelrö Ärittrom, o om håns hånsa 
stbryMni ö, o i va My fåra Arittrom hå,aan om Avåln. 

i töks-at för° dår åm po aplyatan-dåga. — aa man 
a ha ålar vi so råd, som i våt,,clån göman; i ffai-a- .  
dåra, 4a, da vå falaks kår..,clå,, han ha so omöyle, 
tslårvot t  2:fr klrg at . . . 

pe le,sa yötm. 

När bockarna tvättades. 

439 da va sömo ~om, so brzakt-ma . . . — o da va 
hans hansa o i dé 6 — so bra:akt-ma ål,ta hol-po 
våsb• bakom tt azi.,bg; da va tri störböka rna Ud-
po-må. so va-a ta, gan dån ma t6 da dan trian data 
båDan, o kåsta-dam ni Utan, da dan tran. so 
l62g a håns-måre,t po lr hc_5 — ho va Mar' p om 
pe ånetsa tåga — so Wo-fal h6 åm da daåne ho, 
nor ho km-hgam om Avåln. o åne,r vfakias  då, so 
tok-fal a mör fot haSagd-da diana då — da tok-fal,,,a 
få,ra no fat anala tåga o yörm; o nor ma kam-
hå,am p,,,Avål, so fiA4 stre to ta mör far.4 daåna. 
man då tet-a va hårmala, i va 4 rg'h sifd4  po a 
håns-mårat då. 

pa l€ittsa yörm. 

Fredrik Rauksjön skrämmer vargen. 

440 i ha-no Int vitra fårs..noko åna, an da våraag,kant 
hatot måag, a va ay, aåtarpöyr. o då nor i kom 
göoan, so kånA.,våra,an-Afatan7 ayitnom sint,th6pan 

-aåga dan stftst skan s  a hå th-eva höpa o dit69t 

1  Trasiga. 2  Vallare. 3  Veckan därpå. 4  Arg. 
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jag vart så rädd, att jag sprang från kreaturen ock honom 
Hans Hansson Storjola ock, ock jag var länge före kreaturen 
hem om kvällen. Ock jag tordes inte fara där om på en 
fjorton dagar. — Ja men jag har aldrig vordit så rädd, som 
jag vart den gången; jag funderade, vad det var för slags 
karl det, han hade så omöjligt slarvota 1  ena kläder att ... 

Per Larsson Jorm. 

När bockarna tvättades. 

Det var samma sommaren, så brukte vi ... -- ock det var 439 
han Hans Hansson ock jag det ock — så brukte vi alltid 
hålla på vaska bockarna uti en bäck; det vax tre storbockar 
vi härdade på med. Så var det den ena dagen vi tog de där 
tre diti bäcken, ock kastade dem nedi bäcken, de där tre. Så 
låg hon Hans-Märet på lur hon — hon var gätare' hos honom 
Per Andersson Tången — så talade fuller hon om det där 
hon, när hon kom hem om kvällen. Ock andra veckan' då, 
så torde fuller hon mor fått hört det där då -- det torde 
fuller ha farit något folk emellan Tången ock Jorm; ock när 
vi kom hem en kväll, så fick jag stryk utav hänne mor för 
det där. Men det tyckte jag var harmligt, jag vart riktigt 
sint på hänne Hans-Märet då. 

Per Larsson Jorm. 

Fredrik Rauksjön skrämmer vargen. 

Jag har nu inte varit för' något annat, än det vargen kom 440 
hitåt mig, [när] jag var en liten gåtarpojke'. Ock då när jag 
kom gående, så kom vargen kutande' mitt igenom södhopen 
ock jagade den största söden8  jag hade utur hopen ock ditåt 

5  Råkat ut för. 6  Vallpojke. 
12— 35742. Waltman. 

7  Springande. 8  Fåret. 
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mån. o da drbe-td, o Aim,ka o b•iiTka so r&-
sans; o da la vånan Ok' o sprtig tabdtAar mg 
tyintem sinyhdpan nått, o dipa po a si 0111 sån o 
skval ta-dam. o hank.vett-,96 råd, at,ag,kbm-d Git må.År 
dån. hhwal. 

frickb. riivakMa. 

.1  Skrek, ropade. 2  Tog till att springa. 
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mig. Ock då drog jag till ock kökade 1, ock kökade så ra-
sandes; ock då lade vargen i kuten2  ock sprang tillbaka mitt 
igenom södhopen igän ock gapade på en sida om sänder ock 
skulle ta dem. Ock han vart så rädd, att han kom inte åter 
mer den hösten. 

Fredrik Rauksjön. 



LUSTIGT TAL. 

[441] Vilken hon tyckte om. 

441 da va-fal i st6jl4om — v4t4 ÅM 2. ska 34, 
ho vå-fal-int åt', som dam hya.lt-po råe,- 
Ok' må. v4-dar-fal nokon, • som röoyök må-a, Avan 
ho t'9' Åt måst åm. 

so ha-a svöro da: 
— öka ståldråy o.-m p mastpo luityna. 
da vå di t6an, hoa 

[0-P&Ra] 

442 da va y,ghigei Gkri fråelg•sa Uni no k bk69:,9-4n 
o $å: 

— pani ån-p6, om ska fo 169n öks-dokas, fåt 
såda,- hål nåtla ålejlom o t ra ål stås, oks?), 
våras a-tnt tåk-noko. 

443 da va rå,t nöko6  nå da pråstn, skval vöro SIAA• nå 
h'-no i Ahnn ma ålom7 , o n, lårj ginsa hlåt..:04r2van-
sui fråm po bikt,sa8. 

444 då mabiz: h4 sta,rhåya, va bk6mstra9  ti, o 881 
fökoa-ma, fiA lita, mitti:otåt l°  6 — va-t-a faiiala, 
du mö4ii, fikon striTk-ma? ha ti st4r bköiiyUka11 

4h1-2  rktycva,n — iagala,, du mötgi, fökon 
strilyk-ma? 

1  Flicka. 2  Riktigt klok. 3  Samtalade. 4  Valt ut. 

(här). 8  Dvs. i sådant väder, att snön gick upp till buken på 
12  Baki. 
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[441] Vilken hon tyckte om. 

Det var fuller en storka 1, som — jag vet inte vad jag skall 441 
säga, hon var fuller inte riktigt fullt ut 2, som de höll på råd-
gjorde' med. [Så] var där fuller någon, som rådgjorde med 
henne, vem hon tyckte mäst om. 

Så hade hon svarat då: 
Han Ola stalldräng ock han Per östpå Högen. Det var 

de två, hon hade tagit ur4. 
[Ola Persson.] 

Det var en gång han Arne Fredriksson kom nordi Blåsjön 442 
ock sa: 

Kommer an på, om jag ska få låna oxen* er, fått sådana 
håll mellan axlarna ock uti ryggen allestädes, oxen vår är inte 
till något. 

Det var rätt något' nu det prästen skulle vara sjuk. Nu 443 
har nu jag kommit med allom 7, ock han Lars Jönsson har 
jälpt käringen sin fram på buken". 

Du Mårten: [jag] hade säterhö(et); [det] var blomstret' uti, 444 
att stilla fålen med, [han] fick lite vatten åtåt 4" ock — var 
inte det underligt, du Mårten, [att] fålen strök med? [Han] 
hade två stora blodknölar" åti la  röven — var inte det un-
derligt, du Mårten, [att] fålen strök med? 

5  Duger inte till. 6  Det var illa. 7  Dvs. »på allvar», för att stanna 
hästen. 6  Dvs. blommor. 10  Till, därjämte. 11  För bki24n0a. 
* Tjuren. 
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445 pb snirb1jt1 strfinigrn, ståift- t teafk, hg.it 
bakfik, sArd„kb•-g håP. 

. d-ag so göt ot onAfrans, nor„an hPiit, so hakan 
såt-Ut p  halar'. 

giagtin lagka3  nesida -  6, mot lags43• largrOlso4. 

ffit t44a, aiilstgtn5, frålst »Ma po 4ida6 , 
hkar74. 

mygla iåt)  ti8, da du ska hoo 3.92,4 9 ,,,ch:k 6. 

st 6 po sMn:, modo bri:ka rån'', o so vatna4 
»arom, o smök hagtorn, o anda pirryt,k4 p:kg ravnlås, 
fsg h6ya kbm. 

ma da samo t-t i söNtfgall , so ran" grifta. 

d-a kkåln Arittsrprisa istargiiii n6, fa bara trdh 
pgnar fal:ditut" mg-bl:ta. 

1  Kvickt, behändigt. 2  Ens. 3  Lagom [behövande]. 
hänne o. s. v. 6  Gäddedet. 7  Bättre. 2  Glunkas om. 
randen av solen vid dess uppgång. 12  Bästa. 
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[Det] gick snurrigt' [att] gälla [grisen hos] Strömgren, [de] 445 • 
stoppade honom uti en tunna, höll uti bakfötterna, [han] skrek 
inte häller'. 

Det är inte så gott åt honom Frans, när han har inte så 
han kan sätta ut [några nät ock få en fisk-]pinne häller'. 

Gustin [var] lagligt' nödig ock, måtte lagsöka, [för en] järn-
vräka'. 

Skit (ut)i kon, slakta Gustin5, frakta köttet på Edet5, [det är] 
likare' det. 

[Jag har] hört släng uti', det du ska ha [en] knöl', du ock. 

Jag stod på solen, medan bron rann.", ock så vattnade jag 
kärrorna, ock smorde hästarna, ock ändå körde jag sju rägn-
lass, förrn höet kom. 

Med det samma jag tog uti solögati", så rann" grinden. 

Det är klena kreatur[s]pris i Östersund nu, [man] får bara 
trätti kor för likaste" mjölkkon. 

4  Järnspade. 5  Dvs. bry dig inte om att sälja kon till G., utan slakta 
9 Lerknöl; dvs. få med av leret. 1°  Gick upp (om solen). 11  Den översta 
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Det hoppades troll i ord. 

446 da &pas tröl modo va bU.,e hvån göylan : 
bana ha-no föt jectiVa 2, o nomM han hå-no hinag-  d-t6- 
sa tbmhyans. 

hans hansa stbryOn. 

446 Det hoppades troll i ord' medan jag var borta 
den här gången: barnen hade nu fått sketan3, ock 
han Per hade nu huggit utav sig tumlingen3. 

Hans Hansson Storjola. 

[447] Jon-Märet träter med Bängt. 

447 0 86 va-a bghvgy da va v s«rovn — SO ha-ma 
/låsa po kv4n sin om betan, sdarhåsa fststos ; o so 
to-ma-po ölfkastas ös 2rt1466, bgan Astos. a 0-m4rat 
ho ina.it-no-po d 61)Anan sin, Aa, dam skval sta 
öot ös. so fårAb d),å,na, da va son clivim 
åt. kom hån o så: 

bM da é fin- stgogtak må.clok-dan no? dok ska 
fo ch 4,ån tåN. 

så kom h6 o to-po skval hpr-bp6  hån då 

1  Dvs, det inträffade i värkligheten, vad som hade sagts på 
skämt. 2  Diarå. 3  Tummen. 4  Häftigt ordbyte. 
5  Skrubba upp. 
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ham„bahåvd t stig-t'At o s4-noko t dkåra, hån. so 
så-n: 

gak in o tfg, hal 8ka4 ta o dåg-da, $å-n. 
so snfiu-7 hö sa" åm då, o tö-åp 196ln epifyt,  riktva 

o spfit-om riggva. so  set-a: 
Jo Mei: a-du /Ikon so körn nå då. 
la ho 04-no sölas 'då o pyhTtrai  — lu'rry,t-no4 

likb so va. så, man ho va-no 

da va y..,ghrge 9 va jo om på-kan — da va-no 448 
modo va-no strålsan 2  då. so  h".4t-ma-po skval Clip-
6p 5  ~Ovan', o d.i kålt-ma-po ,sle2-p6 råltan5  po 
lbovan. so  sto i o rå4na råltom po kova, Å a måe 
da vå po kv ån sin. so  va a b-y.ånsa — ste)r-hans-
åb å,-a n6 — op hinytgc°  o håka påra7 . so 84 h6: 

4a, da fsr,414g du rå4tn,? 
Hora po mås-dm. 
-a .m-da? 

d-a xnt måÅr an an så4s, g po kvån sin. 
gdo so 1,00-it-a-sa-fal sifit t eb kåra hö. so  skral-a 

stör-pe-gridial göo 6m 8-a e.,ghgre dan påröokra-dan; 
so sat-a-ta o riuv-6p9  ot hån då, 4a, iki4t" ha Wo: 

f9-ma so st po n, håns fsn..le: han s4 han,a 
retAna hora po ms-mm, f8-ca v4Åt4 han skaa 
yogi- so nig. 

sö va-a r.,g95zge fiilj sön jectha il  ; so ria,a,v- 449 
tårmarv.-va rg'h tin. nar skull löto ti-nia-noko, so 
va-a som ei k-a t z,båty,18vastetrm. prsvd löt° pö-
ma jOlan hana olciva, man då va ivån mör,. man 
dd tok-a-po 04e,-M som trigkot åg — smöo 4niara-
,a som x,  Anykot åg;   man naryb kånan reqh, so våt-a 

1  Muttrade. 2  Pojken (dvs. ogift). 3  Sätta nytt tak på. 
4  Gamla logen. 5  Tåksparrarna. 6  Uppe på kullen. 
7 Potatis(en). 8  Förbi. Beklagade sig [för]. 1°  Otäckt, 
gement. 11  Diarré. 
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po söm° vis. då hå-xt-x åna rö, an x mot smgr 
kröpan t kkeigl o lat sklvårman drå-in. 

450 da va y...ghtfiga bånt-ån o i skval pås ki,c, som 
skval bör°. o so hå-a so stör,,g ON, dxay,kba, ma 
mot-no it ha föt-frö-n 40/van. man so r4v-ma svåii 

a. sö to i po grå,xn — d da vd so imiåyla. 
man då trista-a-ma hö, ho så, da v4-xt so fåla, dx 
da, fsr.Ala, ho så, da råds ti at såxg 6, ho fiA 
brita. 

[Karin Luspen.] 

Kattan satt 

451 kåta såt opt åm» 
snåka ma sina didar 2: 

mana grgn 
skval ta b-pn2, 
Mpa lgri; 
yirra sko'. 
kåta dåsa so rinnpa s  st, 
då vat...tia gd. 

451 Kattan satt uppi ugnen 
ock snackade med sina 

döttrar': 
Marja Gryn 
skulle till byn".  

uppi ugnen. 

bqpan opx brvidia 
bar bkån1an4  t nutifia; 
so köm-dar ag,kkökal- 

firpgan, 
harv-våst-xnt Aår han skiva 

fkg9. 
harv,firggeg-no lågt 8Vb 

dåkan. 
so stå-dar ag...gåntakk4l 5  

rbft-ta: bål, bål! 
so da skrål. 

hans båsnsa Orm. 

Bocken uppi brunnen 
bar b1ängen 4  uti munnen; 
så kom där en klockare 

flygande, 
han visste inte var han 

skulle flyga. 

1  Fett vid klövarna på får. 2  Raden innehåller främmande 
former. 3  Svansen. 4  Bläng = vattenblandad mjölk. 
5  Gubbe. 
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köpa läder', Han flög nu långt över 
göra skår". dalarna, 
Kattan dansade, så rum- så stod där en gammal 

pa,n 3  stod, kar13  
då vart tiden god. ock ropte till: ball, ball 

så det skrall. 
Hans Bengtsson Jorm. 

Vad lommen säger. 

Urnan han seix ,s-sn, 452 
-ma h pipa (med hög röst ock långt utdraget i), hi-f- 

noko prya, M--no/co prya, ha-noko Altrva (med 
djupare röst ock hastigare). 

pe-6:ja-22260. 

Lomraen han säjer seså, han: 452 
Ge mig uti pipan (med hög röst ock långt utdraget 

jag har inte något karvat, jag har inte något kar-
vat, jag har inte något karvat (med djupare röst ock 
hastigare). 

Per-Ersson-Maja. 

1  Raden innehåller främmande former. 2  Svansen. 3  Gubbe. 
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Räven som fångades med tråg. 

453 da va tt mörgo plonal skval uh fyka, o so föd 
dit fykbåst 2  o to-po s'izy)At 8  o gröt; nz för- 

,st4ba4. då skval-no panga dit o Aa da vd 
fa,n4/4g; so fi-a da rinvaras dan fön 4ta6  9.:V- 
161,,knan sö kbm ravan öp u förnsiba ; o dötra-mz-o 
vd-dar — ho va Im fybsz, hö. då ripa-a at dötarg, 
ho skval kömo o pås (1),v2 gag. o sö va-dar z stöt, 
Om* tr6yg ; ffinga ho tö dz dan tryga hå, 

,s169at rava fåst, ö-s6 kvg..dsi trtega 
so 169g-dam o hé4t.  o i Jök va bob 

lzbylnP, o sö f2,0 hr.4a hvidi rb9,k6s6 , o panga 
ra o rött at mg, at skval könzo o 
dam. o i sprde da Mast v4rb10, o nor kbm- 
dit so hg-dam ravan pvan trdaygz; sö « f»z0 ,91,39-
die3-rk. 

hans hsinsa störy6fri. 

När Hans sköt räven från farstun. 

454 da va g...gz5vge kåsta-4t ågna aty, rav — va 
tt jöt-tz, . man so kbm-an-int dit, fag om <yeah-
daks mörgon, man då tets-d-z j -dt, fa.Ala z va rad 
dam hmeiln bob gåkan ; ånats ha-1 vzha hsift 

1  Hustrun (min). 2  »Fähusladan». 8  Skällde. 4 Hö_ 

10 Hann. 
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Räven som fångades med tråg. 

Det var en morgon käringen' skulle uti fjöset, ock så följde 453 
hunden diti fjösboden 9  ock tog på sökte' ock grov nedi foder-
stabben4. Då skulle nu käringen dit ock se åt vad det var för 
slag; så fick hon se det rördes däri fodret5  åtan 9  vävlenarna 7. 
Så kbm räven upp ur foderstabben; ock dottren min ock var 
där — hon var ini fjöset, hon. Då ropade hon åt dottern, 
hon skulle komma ock passa en glugg. Ock så var där ett 
stort, gammalt ett tråg; käringen hon tog det där tråget hon, 
ock fick väl slå åt räven först, ock så fick hon välva då tråget 
utöver honom, ock så låg de ock höll. Ock jag själv var borti 
en höbods, ock så fick jag höra det hunden vrålade9  ock 
käringen vrålade ock ropte åt mig, att jag skulle komma ock 
jälpa dem. Ock jag sprang det fortaste jag vann", ock när 
jag kom dit, så hade de räven uppunder tråget; så fick jag 
slå ijäl honom. 

Hans Hansson Storjola. 

När Hans sköt räven från farstun. 

Det var en gång jag kastade ut agn(en) åt en räv — jag var 454 
tänkt skjuta honom. Men så kom han inte dit, förrn om 
söndags morgonen, men då tordes inte jag skjuta, för det jag 
var rädd, de hörde smällen borti gårdarna; annars hade jag 

packen. 5  Höet. 6  Bakom. 7  Vävstolen. 8  Lada. 9  Tjöt. 
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råvan. man nor-an.,a äti-öp ägna da, so 2-49V-tt-nå 
va b& bri måg dåga. man sö vi-a åin dåg 

båt-pö-ma trpgan 2  o för opi lia o skval dr4g 8  no/co 
nor i va ep lin, so fkb'4 j69, da råvan kom 

Oh' opiviat pika, o i va t bröt åm, a 
nor i kåni httpo bra', so va-a ,sl4ft8  to di 

dan trPgom, so i stimp framån7  so da rånika", o 
va sib•ar po da i skvaLa sAråmt råvan. man då va 
räta 49i: han våt-it råd. i pb• in i at — kgål- 
håk ha-1 st-p6 får o vänta po8  da han skval kömo 
— o sö gö9 låvar an uti ph/hra", so st6-n a 
g1tösmt11  m möt-ma; o i dr?-ta synft mi'e i brivan, 
so Af„tka ho för-4t babyrniv råyjva pö-om. sö 8t4g-an 
åp po töftitar, o sö stiviz,p-an ats. o d4 va-n GUT. 

hans hGinsa störyMn. 

Enar bommar på tjäder ock räv. 
455 da bki-no då som nor„.91 a,isna sAdva,t po tim:lm-kan 

imi4a gåkom. o so va-ny...vivlzky — da va so ii0t, 
han ty4s hg-an, bara...amfib• jmht; o hobt j-en, man 
nor.,cla små so jigg-no ti48g o di va-n 
ittan viva lib• gåvs, som.,an hå vin. 

la han sAinft po,n råv 6g...ghvgg. råvan i0Q o söv, 
so...ag...kbm-nå so fil,& diti-n, ham....va so sitar han ökt-tt 
då 6, bära,,arv..li4 ta hoåt p6-n. man nor...le, små, 
so gkcit18-a, da kik 

1-0-296•Jal 

På älgj akt. 
456 da va bghayg i skval sta o t 4kmn14 da va 

N, tö irga o tå kåra. man da ölfflAas18  få):-os. 

1  Gav sig i väg. 2  Ett slags av vidjor gjorda skor, som 
5  Farstubron. 6  Halt. 7  Framlänges. 8  Bullrade.  
sidan. 73  Bommade. 14 Jaga älg. 
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velat haft räven. Men när han hade ätit upp agnet då, så 
reste 1  han nu ock var borta i bra många dagar. Men så var 
det en dag jag band på mig trygarna2  ock for uppi liden ock 
skulle dra' någon björk. Ock när jag var uppi liden, så fick 
jag se det räven kom ock gick uppöver åt gården, ock jag 
vart brått om, jag skyndar mig ock kutar', ock när jag kom 
hitpå bron', så var det s1ept6  utav de där trygarna, så jag 
stöp framända' så det ramlade', ock jag var säker på det jag 
skulle ha skrämt räven. Men det var rätte en: han vart inte 
rädd. Jag gick in jag efter bössan — knallhatten hade jag 
satt på förr ock väntade på9  det han skulle komma — ock så 
slapp jag gå längre än uti ytterdörren", så stod han ock 
glåmde" mitt emot mig; ock jag drog till sköt mitt i bringan, 
så kulan hon for ut bakgenom röven på honom. Så steg han 
upp på två fötter, ock så stöp han åtsidan". Ock då var 
han död. Hans Hansson Storjola. 

Enar bommar på tjäder ock räv. 
Det blir nu, det, som när han Enar sköt på tjädern här 455 

emellan gårdarna. Ock så var han vinglös — det var så nära 
han tycktes äga honom, bara han fick skjuta; ock skjuta fick 
han, men när det small, så flög nu tjädern sin väg, ock då 
var han utan vingar lika ens, som han hade varit. 

Ja, han sköt på en räv ock en gång. Räven låg ock sov, 
så han kom nu så nära diti honom, han var så säker, han 
ägde honom då ock bara han fick till [att] skjuta på honom. 
Men när det small, så glatt" det, det tog inte. 

[Ola Persson.] 

På älgjakt. 
Det var en gång jag skulle stad ock skjuta älgen" — det 456  

var två, två älgar ock två karlar. Men det °lyckades" för 

bindas under fötterna, då snön är djup. 3  Släpa (hem). 4  Springer. 
9  Dvs. i avvaktan på. 19  Farstun. 11  Tittade. . 12  Baklänges åt 

13  Misslyckades. 
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ma sy/Tt r.4k6t, man ma fil7t-noko. o ma hd- 
p6', so ma VGG $o svåt-so o bkast 2, man hån 
va snöopar 8-ta sprit, an må, so han rkst4  får-os, o 
må tet da va harma1a5  ; ma kta.lt-åt brå lågt, man . . . 

ma had-po jelj j69-n nokog..4hvag lita norom 
hålst, man o väit6-bp-an, da va åld&t,las bmila 
far-os. hans hånsa störyMr. 

Älgen som blev tagen på sjön. 

457 la t vak' fsrt4-då 6, nor a pöol-sin yinstamåst 
i tog åhampo fröstvitan8  — nor...da bb:-tå o 

f8rtci• 
ma va ta str&m, s oZ-Ura o i, om hbakstri, o 

skåfa no våra; o so ftt-ma löo,n måra hans pol-
&a o jor våran opsvy yinstarå,,kda anar..,lån. 

då skval-no i fråkt-hat,m måra, notyla va 
då då. o då va-a ån dant parbokra o tö-bp 
para% da t köm — skval låmn måra. sö sto-t o 
söog po de, ho tö-bp para •t lita stvåii; so haat 
fsr o Jöo sohvy fröstvika-dan, o då va-dar ...g åkg 
sovfår yvåst uti Jgr.n darpo gåmak yhnsta,rnåst. so  sal-t 
bot n ån: 

— ska-tt-a, vro n åkg, som sån d&? 
sö söog hö-b dit då, so ho va t vår.,dt dg,» — va n 

åkg som sånt. sö 
— hbA-da asta lat"-in måra nå, so ska-ma t våt,g o 

$o vall-a in o måsta sa12  0yjv , o sz gud", o 
es, o to må-sa, ,o må t våtg o rå, o hitas", 

$o ma vån" .ro bp-an ö, fsn, han nöd lånt po 
sbmin, so rna stånt"-n tabear,..goksvy fröstvika nån; 

1  Anstrgyjgde oss. 2  Andfådda. 3  Snabbare. 4  Sprang 
balad Hvarnbärgsvattnet. Potatis, 1°  Släpp. 11  D. 
16 Häjdade honom ock tvang honom att vända. 
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OSS. Vi sköt fyra skott, men vi fick inte något. Ock vi 
härdade på', så vi var så svetta så ... ock b1ästa2 , men han 
var snåpare3  till springa än vi, så han reste' för oss, ock vad 
vi tyckte, det var harmligt5; vi höll efter bra långt, men ... 
ock vi härdade på fick se honom någon gång lite när som 
hälst, men att vinna6  upp honom, det var alldeles omöjligt 
för oss. Hans Hansson Storjola. 

Älgen som blev tagen på sjön. 

Ja, jag varder' förtälja det ock, när hon Pål-Anna Jönster- 457 
näset ock jag tog älgen på Frostviken.8  — när det bär till att 
förtälja. 

Vi var till Ström, han 01 Larsson ock jag, om hösten, ock 
skaffade några varor; ock så fick vi låna märren hans Pål 
Ersson att köra varorna uppöver Jönsteredet andra dagen. 
Ock då skulle nu jag frakta hem märren, när det var gjort 
det då. Ock då var hon Anna däri päråkern ock tog upp 
pärm% då jag kom — skulle lämna märren. Så stod jag ock 
såg på, det hon tog upp päran en liten stund; så hittade jag 
för att se söderöver Frostviken där, ock då var där en älg, 
som for just uti sjön därpå Gamla Jönsternäset. Så säjer jag 
åt hänne Anna: 

Ska inte det vara en älg, som simmar där? 
Så såg hon ock dit då, så hon vart var det där — var en 

älg som sam. Så säjer hon: 
Skynda dig åstad låt" in märren nu, så ska vi i väg ock 

ta honom. 
Så var" hon in ock rustade sig" en kniv ock en sigd" ock 

en yx ock tog med sig, ock vi i väg att ro, ock hittades'', 
så vi vann" ro upp honom ock, förrn han nådde landet på 
södersidan, så vi stannade" honom tillbaka norröver Frost- 

bort, undan. Förargligt. 6  Hinna. 7  Måste. 8  Sjö, även 
gick. 12  Försåg sig med. 13  Skära. 14  Det råkade. 15  Hann. 

13-35742. Waltman. 
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ma Myt ma skral-}nt ha ti-1-n, f8n,hana yorn 
nidast i  pö. sö scjog-ma nt,Not vastpo fröstvib•an, 
som kom o sitgka, o dé va n yo pksa byitrbTåtm 

hgåmak-kålsa, dam kål, som kom sågan. so 
våÅt-du da va t bröt 4nit f8r ös — •skval prhv o 
föo-thg-rk,4å, so dåna skval-at föo non dä43 ti-om. 

da va Ost rna ha ti liva tö om — hal kall-pö 
ha ti liva, tö-om, da dam /åm dit6ot-os. so  r-pa 

a ån tå, o 
da hgna a hans . lcirj o mål vikg, dä. 

so subro a yo pärja: 
d-a väst iyan ån som a tåtrt rattn-sa non dl 

ti n d,käna hålar. 
so hec-ma bara n lik tinyntstOmp ta Nota, som rna 

hidim po 6ka, o ta bbotståmn; o sö mäta 
yt-rb.2  o rö po n d,kän nosvy fröstvika då, f89...Ala bkäs 
deb, so da vaUtta, IvItkv(41ta3  sågt 6ot-os, so rna vat, 
någd 16-4 Prian rna kårnfråm. o då Astös, nor ma 
kbm ta låns m&-om då, so va n håns ltlym6a dr 
ma a hastArätsr, hån, so han to o 04-os o 
6p-an 

- 
4-an po dån. ftA-ma tt hans åma ta akp-os o 
fki-åpkan, fmr ma va-tnt rith ma?kara tå, di, a ån 

o nor,,t d),äna 4lt va y6t.44, so sim:cl-a: fal 
boro o rfast-ti gr#ta o kök då; so M a ån stöo-f8r,4j, 

1 ska s4, ho rfasta-ta gith 40 6, f8r ma va brå-nå 
fy09 5-dar em Aven; man ma fg• )to-os  måt ålådp, 
hoa 3a hagda6  p6-a. 

larj (5a yörnt. 

Björnjakter. 

458 24 da va-fal ga5v a skval asta t4 byårt" 6. 
da va 9V-fig, som H« an chig nadt-os, o han vet,56 
Pkvbfi s  o r4d ; ha n, stOr hdia3 o . . dfflAtt b4, 

1  Nordligast. 2  Streta. 3  Ganska. 4  Slakta och ta 
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viken igän; ock vi tänkte, vi skulle inte ha tagit ijäl honom, 
förrn han hade kommit nördest1  på. Så såg vi en båt västpå 
Frostviken, som kom ock seglade, ock det var han Jon Persson 
Björkvattnet ock han Gammel-Karlsson, de kallar, som kom seg-
lande. Så vet du, det vart brått om för oss — [vi] skulle pröva 
att få ijäl honom då, så de skulle inte få någon del uti 
honom. Ock det var just, vi hade tagit livet utav honom — 
eller höll på ock hade tagit livet utav honom, då de kom ditåt 
oss. Så ropade hon Anna till ock säjer: 

Det här är hans Lars ock min älg, det. 
Så svarade han Jon Persson: 

Det är visst ingen annan, som är tänkt räkna sig någon 
del uti den där häller. 

Så hade vi bara en liten tömstump uti båten, som vi knöt 
ikring halsen på älgen, ock knöt uti båtstammen; ock så vi till 
karka 2  ock ro på den där nordöver Frostviken då, för det blåste 
duktigt, så det vart lite halvvordet3  segt åt oss, så vi vart 
nöjda utav det, innan vi kom fram. Ock då förstås, när vi 
kom till lands med honom då, så var han Hans Lermon där 
med ett hästkreatur, han, så han tog ock jälpte oss ock körde 
upp honom på dagen. [Så] fick vi honom Hans Arnesson till 
jälpa oss att fli upp' honom, för vi var inte riktigt mästare 
till det, hon Anna ock jag. Ock när det där allt var gjort då, 
så skulle det fuller bära att rusta uti grytan ock koka då; så 
fick hon Anna stå för det, ock jag ska säja, hon rustade till 
riktigt duktigt ock, för vi var branog fjölg5  där om kvällen; 
men vi fick äta oss mätta allihop, hon hade icke hägdat6  på det, 

Lars Olsson Jorn:. 

Björnjakter. 

Ja det var fuller en gång jag skulle åstad ta björnen 7  ock. 458 
Det var en finne, som kom en dag nedåt oss, ock han var så 
skä1ven.8  ock rädd; hade en stor hund ock..., duktig bössa, 

vara på. 5  Talrika. 6  Sparat. 7  D. v. s. ta mig en björn. 8  Darrande. 
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stör t o byån, han-a rivt-thgli•-n rån, som 
an le29g o 69t-po; o va bara stråt vastsh far Oka. 

sö mila-han-no h69 mån' må-sa. so v4-dar-y åsnan 
6, o so mha-han h69 nt-bån tå ö. 9,4 so Hasta-

ma-os ål tri då q skval fök-om. Man sö v-n so 
tåskot' — harma r4d da ha rkona 2  t bitm-stii — 
rb9na 2  4n:4te:la, so da skval-tt smål, o tnt kom må hål 

higge-a; han råt-ta utpo brfka4  o spvyt-ti bietstft, 
da små-no so da dön-bara tt sk6la ; o d4 rågt- 

rna tå'. ma kbm-dit, so ha by im rågr, far-jo har- 
vat-fal råd da da små, hån. då fåst k6m-ma håvfg3, 
Aa, da kbm-td han-a råt, o må 14461,7  åt, må, --
magis ma skval vii-b-bp-an. man 9-'o då va-a-no so 
bråt opo flak o P:ttot o skott o grfabot s  o 
st4not. ö-s6 skval-ma råt'— da va yvitft o g6o. rna 
rånt o ma stisw — sölas hat-rna pö, o $o gkömt"-ma 

meqfit, ma skval fo Jö9 by, nor ma kbm opo fiåla; 
man yö.9 — nor ma kånt 6/st opo hdyAst Mia, då fth•-ma 

man då Mg-an-tt t st& an som an rg•tt11 
— fe4a va lågt båt. då to-ma-no-po jpiit-os• 

då, skval rån-6p-an. me rånt brå lågt, so kåm-t 
dt at da va so stY)tt o hövrot" o grfabot s  — o 
vat fabakan". so 2' åntt so t stiggp framån" ö, 
briTt-4v jia" o . . . so ,slåp-tt i hivar. då mott lys-
t6-ma önortl,"-lå — ta 09 takibur naivt at Pa ; 

d4 v4n17-2t4 håt,m dån 3Tåln — da va t fifi3.61y  18 

name, On-dar, Man v4-dar-to ö; so lo.9g-3 
ta mörgona, so ph•-no i håt,m, då; man dt dan t6 fiftan, 
dam hå4-p6" åt, dåm, dam ha ga-n ktla b•våln, 

darv-ftb•-no ö, man dam t61.rts-tt Jgrt-t. no 
dam k6m naat dåt,maåkvan, so såt byån der, o 
dmtv-fiii, som kåm dttat ös o va h69 ös ta ,Ickp-ta, 
hån va lite, fårt, hån; då skval-n vånt tat-n ånarti 

1  Dum. 2  Blivit fuktigt. 3  Kom att tänka på. 
8 Gropigt. 9  Gå på skidor. 1°  Tittade. 11  »Ordentlig» =- 
16  Högra skidan. 16  Vänstra skidan. 17  Hann. 18  Lappkåta. 
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stor en kula uti. Ock björnen han hade rivit ijäl en ren, som 
han låg ock åt på; ock var bara strax västsöder för gården. 
Ock så ville han nu ha mig med sig. Så var där en annan 
finne ock, ock så ville han ha en bonde till ock. Ja så rustade 
vi oss alla tre då ock skulle följa honom. Men så var han så 
torskotl  — han var rädd, det hade rånat' uti bössan sin — 
rånat krutet ja, så det skulle inte smälla, ock inte kom vi häller 
i håg3  det; han reste till utpå bron' ock sköt ur bössan sin, 
ock det small nu, så det dånade bara uti skogen; ock då reste 
vi till'. [När] vi kom dit, så hade björnen rest', för se han 
vart fuller rädd, det det small, han. Då först kom vi i håg3, 
vad det kom till, han hade rest, ock vi lade till' efter, vi — 
mentes vi skulle vinna* upp honom. Men se då var det nu så 
brant uppå fjället ock liten snö ock styggt ock grubbot 8  ock 
stenot. Ock så skulle vi ränna' — det var djupt att gå. Vi 
rände ock vi stöp — således höll vi på, ock så glåmde" vi då 
ock mente, vi skulle få se björnen, när vi kom uppå fjället; 
men jo — när vi kom överst uppå högsta fjället, då fick vi se 
honom, men då såg han inte ut större än som en riktig" hund 
— för det var långt borta. Då tog vi nu på skyndade oss då, 
skulle ränna upp honom. Vi rände bra långt, så kom jag 
ditåt det var så styggt ock håvrot" ock grubbot3  — ock vart 
undanbacken". Så rände jag, så jag stöp framända" ock, bröt 
av skidet" ock ... Så slapp inte jag längre. Då måtte jag 
lösa utav mig andorn" då — till gå tillbaka nedöver åt sjön; 
ock då vann" inte jag hem den kvällen —det var en finnkoja" 
nedmed sjön där, finnarna var där nu ock; så låg jag där då 
till morgonen, så gick nu jag hem då; men de där två finnarna, 
de härdade på" efter, de, de hade jagat honom hela kvällen, 
ock de fick nu se honom ock, men de tordes inte skjuta inte. 
När de kom nedåt Deimaälven, så satt björnen där, ock den 
där finnen, som kom ditåt oss ock ville ha oss till jälpa till, 
han var lite före, han; då skulle han vänta till att den andre 

4  Farstubron. 5  Gav vi oss i väg. 6  Gett sig av. 7  Satte i väg. 
någorlunda stor. 12  Stenigt. 13  Utförsbacke. 14  Framlänges. 
19 Gnodde på. * Hinna. 
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kem 4t1 ; då skval-dam j'a. man då råxst-n2. ånar-
cbin dGi so kåt-an nån, by-dan, o skval-fal Gista 
öto-åp an dan rön-sin, han-a ravx-xhak. so  fxt-ma hdr-
(lx 4,åna, han-a himx-ii,ån tab6i4ar; so 1.4st-rna-ta tö 
kära då nån, man då ha di dian tö fan 3^89M 

ti-ii,ån spdra o i,etga-n våst yanxn, o då bår-
e  lam-no ba po rg4i,a böo t. o då ha-n-gram-sa 

stö.y-tsfiybskåvar0, byån, o då rått ön fliso 
at byån kOm-bp 
bicsa to ra, 

pain 
so 

jibridom4; o då farankfiii flb.  
ha byån 1289» lGiet, hån då; 

då vat-a 86 stg't i vdr,-,so spdra da favak-nitn5, 
so ham-bårga6-sa-no -hån 6. 

hans hansa stbryMn. 

459 i dan tin dam spat byån-dar, da ha-a Gildrx fart-
non som ha mat-4p fgla hålar, utan da va båra 
jana' o a-sa freim; o då va-a st, at dd ha-dam 

Osa-sa fråni, so han skval voro N mil, dån j6n8  ; man 
nå x siunar-tin, so lix ,:gin V8h Måt, o då -n-it 
må,y- an fåm fOrxy. — so hånt-a n å,,x,n vöopi-lar, da 
va 9:p 920P396K-Clar, o hån ha i fsrfåla stör familx; 
han-a 4anjx mötast9  tgm bån, o so dam 'Man. so 
va-dam eada,klas nuitlåvas-dar; låst ot no åna jue — 
da va 4 avx x, mil, dara da fåns no fat som da vhg. o 
föo-tin  non mGit. då ba-a bin Ovåra,, nor-la l4 
uti »142:, Mon. råt sdt' xfro d xi#1441x, hal po 
sårgn om jdn, x-åt i kv, som Mas far laAaråkva ; 

nåmna hi dån *va fara ho rj3 y/my tt, j6, som 
kedas far-låxam; o 1 ittl6px av vårlara o 1 nfålx 
Mara britb•as 4ti bini v6ok; o far mettlify8tx" skvål då, 
so t-n-sa noko nåt, o skval dit o få81j x di vöokom. 
man som da va-no n lita kål n v6or,-jo fiA-an-lnt Ost 
norv-fsh., sov-va o raAtn-po. man s6-mylpy) vGi-a-da, 

1  Kom fram. 2  D. v. s. björnen. 3  Snödriva. 4  ji bråt 

7  Beräknat på en slump. 8  Värjaren, i norra delen av Frost- 
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kom efter"; då skulle de skjuta. Men då reste hans. Andra 
dagen då så kom han igän, björnen där, ock skulle fuller åstad 
äta upp den där renen sin, han hade rivit ijäl. Så fick vi höra 
det där, han hade kommit igän tillbaka; så reste vi till två 
karlar då igän, men då hade de där två finnarna kommit ock 
tagit igän spåret igän ock jagat honom väster genom, ock då 
bar de nu bössan på ryggen båda två. Ock då hade han grävit 
sig nedi en stor snöskavels, björnen, ock då rände en finne, så 
att björnen kom upp uppunder skidbrättena 4; ock då förrän finnen 
fick bössan utav ryggen, så hade björnen vunnit långt, han då, 
ock då vart det så styggt ett väder, så spåret det fök igäns, 
så han bärgade' sig nu, han ock. Hans Hansson Storjola. 

I den tiden de sköt björnen där, då hade det aldrig farit 459 
någon, som hade mätt upp fjället häller, utan det var bara 
skönjt' ock gissat sig fram; ock då var det sagt, att då hade 
de gissat sig fram, så han skulle vara två mil, den sjöns; men 
nu i senare tiden, så har sjön vordit mätt, ock då är han inte 
mer än fäm fjärdingar. Så hände det den ena våren där, det 
var en nybyggare där, ock han hade en förfärligt stor familj: 
han hade kanske motests  tolv barn, ock så de själva. Så vart 
de alldeles matlösa där; långt åt något annat folk — det vart 
över en mil, där det fanns något folk, som det gick att få uti" 
någon mat. Då började det bli godvädret, när det led uti maj 
månad. Rätt söderefter". ifrån det nybygget, eller på söder-
sidan om sjön, rinner ut en älv, som kallas för Lejarälven; det 
namnet har den älven, för det hon rinner genom en sjö, som 
kallas för Lejaren; ock i utloppet av Värjaren ock i infallet 
i Lejaren brukas alltid bli vak; ock för matlöstet" skull då, så 
tog han sig några nät ock skulle dit ock fiska i de vakarna. 
Men som det var nu en lite kall en vår, så fick han inte just 
någon fisk, som var att räkna på. Men så mycket var det då, 

den främsta, uppåtböjda delen av skidan. Drev igän. 6  Räddade sig. 
viken. Bortemot. 1°  Få tag i. 11  Söderut. la  Matbristen. 



200 WALTMAN, LIDMILL 

at„aw-faA by?-td o kök, nor-ag-köm-höm, so-an 
tåyt at dam sktal-da-fal anda fo by4-td, o smöko 
lttn, måt då. man nor-an-a tiga-bp nåta, o stålt 
etit borriay, o titrka-dam o såt-4t-dam nått, so Urta-
a-no o t'-4/3 då om dån, o vat.-nökolii2  göt a 

o dd svöro-a3  noksva jan, da-n skval foro 
19m, svår°, o sfiyan ,t,a4 nåstn, mg a böna. fab--an 

som-basånala M 4,-nor,ag-köm no?rpo 
vårtarjan. då tant-n: »trå da ska vöro non rön, 
som ha veta tftga noNvi-kan?» man han tet da va 
so ötråla då — rön bricka åldra aiAt far-låg-ta 

fikas im so st6r4a, fa la ham-brub- (*Lita göo 
graslion, hal dar-1-a VO, a dån tin po deuct. man 
nor-ag-kom 9-ar„,spöra, so PÅ-an i4tjöo noko åna 
då. da va tp-byiin som-a göt, o då va cilt 1 na 
vårla, då, an om da ha våra-n rön. dci st6-n 

sdog po dé sp6ra. då tayt-n o så far4a jijk: 
»da va da t#9-cin da a sktal hao, so lita a 145 — om 
a-a haft star biks,-,so skval 44t sti2r-p6la ha,slipa 
vitra-må» — far-aw-vat-tso ivraft då, hag-könt-1t ahi}gig 
da harv-va mettly. man nor-ag-könt-hm, so fah• 
j§åraga tåg a fan; då våt-at-a no mr am-po5  
',ånga o bcina — man då va ,3„ stör-pöla brå. dci 
94-an dtta lapOya hans pölft, te7to-699t far hånoni, at, 
an-a jåt a byintspör utpo vårt,ara; »tr4laast han hg 
vgista störlin-kan. man a ha so åldgalas far-lita 
bto., i, o so hi-a-no iyan m€it. hålan so a-a-no far- 
tsöpaft,', örb•-no-ant sta fas, nor it a ha fa-ma 
hiti måt.» 

då så 9p-pöla: 
— dra ska fo måt to mg far o öto nå, sö ska i 

b4-må 7-da o tci byintbksa mi, må, so ska-ma sta jo-60; 
em ma fa j6o-n. 

då 60-ma 9-åtala8, bodo 9p-pöla o i. so råhkrna 
tå°  vatstsiii jaa; då vagt-no eah i göo, fira, i — da 

1  Tina. 2  Rätt, ganska. 3  Det var svårt ta sig fram. 
Begav vi oss av [österut längs sjön. 
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att han fick bjuda till att koka, när han kom hem, så han 
tänkte, att de skulle då fuller ändå få bjuda till ock smaka 
lite(n) mat då. Men när han hade tagit upp näten ock ställt 
allt i ordning ock torkat dem ock satt ut dem igän, så började 
det nu att tida »  upp då om dagen ock vart något lite' gott 
ett väder. Ock då svårade det' norröver sjön, då han skulle 
fara hem, svårade, ock snön gick nästan mitt i benet. (Så) 'fick 
han se ett sånt besynnerligt färde4, när han kom norrpå sjön 
lite, Värjarsjön. Då tänkte han: »Tro det ska vara någon ren, 
som har vordit jagad norröver här?» Men han tyckte, det var 
så otroligt, det — renen brukade aldrig i slikt före lägga till 
ock färdas över så stor sjö, för det han brukar alltid gå i 
gräsliderna, eller där det är bart, i den tiden på dagen. Men 
när han kom• närare spåret, så fick han allt se något annat 
då. Det var en björn, som hade gått, ock det var allt ett 
annat värde; det, än om det hade varit en ren. Då stod han 
där ock såg på det spåret. Då tänkte han ock sa för sig själv: 
»Det var då tyrannen, det jag skulle ha så liten en bössa — om 
jag hade haft större bössa, så skulle allt han Stor-Pålle ha 
sluppit varit med» — för han vart så ivrig då, han kom inte 
ihåg, det han var matlös. Men när han kom hem, så fick 
käringen tag i fisken; då vart inte det något mer än på' kä-
ringen ock barnen — men då var han Stor-Pålle bra. Då gick 
han diti lappkojan hans Pålle, talade om för honom, att han 
hade sett ett björnspår utpå Värjaren; »troligast han ligger 
österi Storliden här. Men jag har så alldeles för liten bössa, 
jag, ock så har jag nu ingen mat häller, så är jag nu för 
sopen', jag orkar nu inte [å]stad färdas, när inte jag har fått 
mig lite(n) mat.» 

Då sa han Pålle: 
— Du ska få mat utav mig för att äta nu, så ska jag bli 

med' dig ock ta björnbössan min med, så ska vi stad se åt, 
om vi får se honom. 

Då åt vi rätteligen', både han Pålle ock jag. Så reste vi 
till' östsidan sjön. Då ville nu alltid jag gå före, jag — det 
4  Spar. 5  Åt [hustrun. 6  Hungrig. 7  Komma med. 8  Ordentligt. 
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va yvasom lita måg po m42g arnpo 2,pala. so  
so-lay at spdra kom lån — far 2 so'og han' 

skral tå 2lj, o då likk nöko milfa,r-clar,an skraLa 
tion2 2 lån. o da v4-no som 2 f8-a, då: da 
vd-no störlin, hal lita Ovicha drabitna." nor is6 
kåm 25vrcs.ti dip, so f2A-2 "Po, da va i son rhvg1 — 
hal so y, tvås utpo i st4n-dar. d y]'-2  håna ot om 
pöla — i freta8-no da va byån — o så trnst 
öot-om: 

tå-hit birtsa-c12! — i ita yvasom måg po mg 
ta j4t, an po ipöa. yvåst ma da 2 drö-bp ålhårån, 
so smål fra civ. so  så nz„:pölgt: 

na bilas ska-ma-no råt föro-4t 4? — far i hå-
da-2t labima mi må-ma ånda. man sö 

om i .  ha-da hcift lb.ya mm 9126,-2924 ånda, man 
ma ha-da-it hö himlar. 

st0-i o tåyt lita, M-} ot em pöla: 
vit-du sih't hal vit-du löso? 

man då fskö-no-tnt n, påla, talas ma skval föro-åt 
o loso bi,sg, so at haw,v2ha-no hålar fl-4h o si•At då. 
sö tö 22.2.,pöla • bksa, o lå-a na,po stn. so  set-2 
6ot-om: 

ast 5  du M-226 rktt skartie, so fa-du 16ot so • 
myj,no i hr-a båra, so ska-fal &ib i fo ba ta 
små, i. 

nor han hå-då skta, so havv,va rkt2 sibr,cla skval , • 
tå, so låt,,n M:, 

ma df .  t6-2 ålhån2n, som 2 ha sAricva-tö båg, 
bytkaktå, ot Anålhåta-ma, o 4ucka tö åldalas 
ysmy a po byåna. då rb9ma-n-ta, byån, o bittra- 
bm. då jici3t-2-ma o gå-om 2 sköt tå, 
po samo vis, o då sköta tå åldalas 2202220 42Ast021,7  
pö-om. o då va-n aldå,gas dåvvv. man då s4-2 ot 
om pöla: 

1  D. v. s. björnen. 2  Tecknade jag med handen. 3  Anade, 
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Tar justsom jag litade mer på mig än på honom Pålle. Så gick 
jag då, så länge att spåren kom i land — för jag såg han' 
skulle ta i land, ock då gick jag något mittför, där han skulle 
ha kommit i land. Ock det var nu, som jag förstod det, det: 
det var nu i Storliden, eller lite östan Rödbärget. När jag så 
kom öster i där, så fick jag se, det var ett sådant rött — eller 
så en tuss utpå en sten där. Då gjorde jag hand' åt honom 
Pålle — jag fruktade3  nu, det var björnen — ock sa tyst åt 
honom: 

Tag hit bössan din! — jag litade justsom mer på mig 
till skjuta än på honom Pålle. Just med det jag drog upp 
eldhanen, så small fjädern av. Så sa han Pålle: 

Nä hurledes ska vi nu rätt fara åt'? — för jag hade då 
inte lillbössan min med mig ändå. Men så sa jag: 

Om jag hade då haft lillbössan min med mig ändå, men 
vi har då inte hänne häller. 

Stod jag ock tänkte lite, sa jag åt honom Pålle: 
Vill du sikta eller vill du lossa? 

Men då förstod nu inte han Pålle, hurledes vi skulle fara åt 
att losss, bössan, så att han ville nu hällre fresta att sikta då. 
Så tog han Pålle bössan ock lade hänne nedpå en sten. Så sa 
jag åt honom: 

Äst3  du har nu riktigt säkert sikte, så får du låta så 
mycket, jag hör det bara, så ska fuller alltid jag få bössan till 
smälla, jag. 

När han hade då siktat, så han var riktigt säker, det skulle 
ta, så lät han till: 

M! 
Med det tog jag eldhanen, som jag hade skruvat utav bössan, 

knickade6  till åt knallhatten med, ock kulan tog alldeles mitt 
genom järtat på björnen. Då råmade han till, björnen, ock 
tullrade om. Då skyndade jag mig ladda en gång till ock gav 
honom ett skott till på samma vis, ock det skottet tog alldeles 
igenom örstolen.7  på honom. Ock då var han alldeles död. 
Men då sa jag åt honom Pålle: 

misstänkte. 4  Bära oss åt. 5  När. 6  Knackade. 7  (Ytter)örat. 
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— dihåna mot-dam rib•tt bot fot såt h tidntgan, 
at ma s.kdvat i byån 'Utan ftår po 

man då ha-it s påla trå da va no tå', då --
han t'O, da va bår, ma dr6-n kåt", »o so fa-ma 
hål ta kök». då N-ma byån; sånt stkpa dr-ma, 

sånt stppa bår-ma, o em Avåln skfit so kårn-ma. 
h0m må-em. man då våt-a måt bodo po mg o panga 

båna. o ni-pala hag-köka ot ål Mom, sow-vå 
dan yem-dar — da va Jektur hits1:16l-dar. 

da t,tb--no brå ma pitt, mag4Gila2  da badr6 
lapan-ma-po st .b.t: dam N nitstei 4t thdp. iva sköt-
påntv fiA i. po dån tin skvala voro fånat kröna t› 
skdtpånty po not-byån, va-a sGikt — ha-t hhvgd-to 
clt ånar, man "jo...i då'n tin f6ins-a-no nyan lånsman 
fråstviAan, o mfflpy mi3ar44 i vii rara. da fåns-no 
laks Mrtysmån — hån v€-no iytksOsa, han hta 

årtb• ksa. man då v€i-a-no-tt mifiar an 9 mil dit 
håla,r ; so vi-a-no-tt so snes o åt/tår-ja' dér hålar om 
skötpåmgan. ma va no måst fåxtii5  tt måta, må, fa-cla. 
sbb fit-ne nåstn, som ma skvala sv14tt-th4.4ån v6em 
ha-tt-a vin ch dan byintpåta. 

ha dan thrka-ma-no o fkio76  i vårtara, nt-pöla 
f.  h6 Nk am-pöla o frakta fram' askarvatna, 

let-ne-tt årn8  no åna far m4g, an-an skval fi-ålst-a 
dit, far-(1a, va lita bår himråln far o fsrvår-a dår. 
clår ;113--Gt var° ta hhvaka — hal nor-cla våt-ne 
siOn. so  bri4-no allt Up« fkåt åtat då, ~-
vår,* ht dn. då N hån /tåa må-sa, hån, o hån 
ha sålt MA, o han-a vt tigt skötparngan 6 — 
fala kkån såt-no p6-n. man et da i fib• far 
hi,ta o skötpåntgan, då va so mppy sem-fitmta,n 
kröna. o såda hi-t V811 mask sifitkpo-n, fift-
dan, Gilt såda, far ha-tnt-a 21871 i, so ha-n aldn- 

i  Tjänade något till. 2  Gallan. 8  Hastigt; d. v, s. det gick 
till. »Fram» uttrycker riktningen åt Frostvikens kyrkby (Gädd-
8  Nämnde inte om. 
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— Det här måtte de riktigt bort fått sätta uti tidningarna, 
att vi sköt en björn utan fjäder på bössan. 

Men då hördes inte han Pålle tro, det var något till", det — 
han tyckte, det var bättre, vi drog honom hem, »ock så får vi 
hällre till koka». Då tog vi björnen; somma stycken(a) drog vi, 
ock somma stycken(a) bar vi, ock om kvällen sent så kom vi hem 
med honom. Men då vart det mat både på mig ock käringen 
ock barnen. Ock han Pålle, han kokade åt alla finnarna, som 
var däri kojorna där — det var flera hushåll där. 

Ock det gick nu bra med köttet, men gallet 2  det bedrog 
lapparna mig på styggt: de tog nästan allt ihop. Ingen skott-
pänning fick jag. På den tiden skulle det vara fämti kronor i 
skottpänning på en björn, var det sagt — hade jag hört utav 
de andra, men se i den tiden fanns det nu ingen länsman i 
Frostviken, ock mycket mindre då i Värjaren. Det fanns nu en 
slags fjärdingsman — han Tar nu i Sjulsåsen, han hette Erik 
Ersson. Men då var det nu inte mindre än Sju mil dit häller; 
så var det nu inte så snåpt3  att uthöra sig' där häller om 
skottpä,nningarna. Vi var nu-mäst fägna' uti maten, vi, för det 
synte nu nästan, som vi skulle ha svultit ijäl den våren, hade 
inte det varit det där björnköttet. 

Huden den torkade vi nu ock flidde6  i Värjaren, han Pålle 
ock jag. Hänne tog han Pålle ock fraktade frami' Ankarvattnet, 
lade nu inte oms  något annat för mig, än han skulle frakta 
hänne dit, för det 'var lite bättre husrum för att förvara hänne 
där. Där fick hon vara till hösten — eller när det vart nu 
snö(n). Så brukar nu alltid lapparna flytta utefter då, som 
vanligt har varit. Då tog han huden med sig, han, ock han 
hade sålt huden, ock han hade visst tagit skottpän.ningarna ock 
— för det klorna satt nu på hänne. Men allt det jag fick för 
huden ock skottpänn.ingarna, det var så mycket som fämton 
kronor. Ock sedan har jag varit nästan sint' på honom, finnen 
där, allt sedan, för hade icke det varit jag, så hade han aldrig 

inte så fort. 4  Göra sig underyättad. Glada. 6  Beredde. 7  Fram 
edet), »ut» riktningen åt öster ock sydost (Ström ock Ångermanland). 

Arg. 
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fot-h nokom,byån ma seafibå,se 8212. han hez-2t 
ghtaii fot Såt-e hålar. man då M-2-da 
rg•t2 då. — man de va-da ånda mön2, ma het-rkakda 
lfv-  a dån v(lerrt — far,-Ijår2yan o !Anon, so dam ,slåp-da, 
r3/j12 stffigsvålt. o,r6lansa. 

460 da va modo gfa o a genie, n etrn-gefa o 
bårat-g6me va 2. vg,,st4i71, 4. so brvakt-a-no 2,07"0 byån 
dår2Ar2e. so va-a 4n vöer dam ha lakt-åt byin- 
Orne, vvatst2 bårg, som byån brvakt-no hål-tå,. o so 
skvål-daw-fal asta vffi byingre e,g75 gte  — dam ha-
ne jåt hana hl-p6 o vir2-dar. so va-a-no e.-gefa 
o a genie, o so het-dam i lik fiftpbb., sem„vå-ne- 
fal ypiåmtan 6(2r — v42t-ne-2t då so stht6 , haw 
vå-no-d gith går227. so  ha-dant kveirts2b. yöe, 'no. 
am kbm &Mat s, dar...clam hJ byingårta, so f2A-dant 

då uh bårp-dar at byån ha göt h 't_årna. la so 
skval-dam då te kkiv utiv2 déi.44 Mos. so vå-dar„6 
stet; tår,,lam halt-p6 so f8löra9-dam bkan b6Q tö: 

1cetsta-bet"-kat4n11, 0 ånaryi  83.1.tuti2 ba sö at 
da Pb.-2t j4t. la då våt-dam-no-fal bl-0 då; byån han 
temlra-  -ne pö ma kårzx po föla, hån, o löeg y?-n-no 

då 2,,rd4a, far.4e, va-fal tågt 6 ch da. sö nor-
1,am hån ?dem håna då, so ha byån lat-sa 
e ,..gretnlvizi i. so tayt-dam, dam skml-fal prilv o 
dr. o d4 ha y..,g4fa rågt-ta" o stapa" h-n ma 
spyht o då va spyOta so mitkot", at da bå),t-it 
pö-n, tan han hålt-em-no bara ma spyöh. so bår-ne 
h6 b'sct, so rift-n ot hån då, ho skval kömo o ,s169. 
so 1- 5?r-a-fal-21 vöto råtale", Aar ho skral „slöe 
„stås, so h6 M-ne J169 Aar,,,sem hålst, hö. so st4g• 
byån Op, o utirm pltnga o Kut-no hö, so ho vat-no 

1  Söndriga bössan. 2  D. v. s. var ändå en god jälp. 
7  Fullvuxen. 8  Österut. 9  Förstörde. lo  Tappade bort. 
16 Riktigt. 
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fått uti någon björn med sönderbössan' sin. Han hade inte en 
gång fått sett honom häller. Men då fick jag då lära känna 
honom riktigt då. — Men det var då ändå mån', vi harkade' då 
livet den våren — för käringen ock barnen, så de slapp då 
riktigt styggsvälta. Olof Rolandsson. 

Det var medan han gudfar ock hon gudmor, han Aron-gud-460 
far ock hon Bäret-gudmor, var i väl stånd'. Så brukte det nu 
vara björn därikring5. Så var det en vår, de hade lagt ut björn-
järnet östi ett bärg, som björnen brukte nu hålla till. Ock så 
skulle de fuller åstad vittja björnjärnet en gång — de hade nu 
sett han hade hållit på ock varit där. Så var det nu han gud-
far ock hon gudmor, ock så hade de en liten finnpojk, som var 
nu fuller en fämton år — jag vet nu inte det så stött', han 
var nu inte riktigt garv'. Så hade de varsin bössa. Jo, när de 
kom östefter8, där de hade björnjärnet, så fick de se då uti 
bärget där, att björnen hade gått uti järnet. Ja, så skulle de 
då till kliva utöver där då förstås. Så var där så styggt; hur 
de höll på, så förlorade' de bössorna båda två: en kastade bort" 
laddtenenli, ock den andra skrällde" bössan så att det gick 
inte skjuta. Ja då vart de nu fuller brydda då; björnen han 
tumlade nu på med järnet på foten, han, ock låg gjorde han 
nu ock då emellan, för det var väl tungt ock det där. Så när 
de kom utom bärget då, så hade björnen lagt sig ini en gran-
lund. Så tänkte de, de skulle väl pröva ock ta honom där. 
Ock då hade han gudfar rest till" ock stoppat" uti honom 
med spjutet; ock då var spjutet så mulot", att det bet inte på 
honom, utan han höll honom bara med spjutet. Så bar nu hon 
yxan, så ropte han åt henne då, hon skulle komma ock slå. 
Så torde hon väl inte veta rätteliga", var hon skulle slå för 
städes, så hon torde nu slå hur som hälst, hon. Så steg björnen 
upp ock utöver käringen ock bet nu henne, så hon vart nu 

Släpade. 4  I sin fulla kraft. 5  D. v. s. kring deras gård. 6  Säkert. 
11  Laddstaken. 12  »Förstörde». 13  Gett sig åstad. 14  Stuckit. 16  Slött. 
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ligan; o so skval-fal hån asta t,Itl'p-an, so Witi,-no 
hån-6 nökolitl. va  9:p diatv-fig, sonAlöd — nor hån 
sdog di dtåna, so va-no h6in råd, han språe-no 

yimt-sa, so dam möt-no-2W ha fa hån fr4nip02. 
.Glany-vGi-no-zt ta Oro byån,a måir-lån dGin, dam 

gota-no prify o höo-sa .håim. mant-byån han-a dn i y,årria 
råist-td utpo lik f94  han åkvan, so han råist-tå 

ittpo dr4, o då sök-no skit thöp. då got-dam-no pröv 
höo-sa håt,m då, o i3 Kö at no fökb•, som skval 

lålp-dam ho öp byån. o dam mot-no dit ma tp,-böot 
ö; so fiti-darv-fal åltt p by. man plana ho 
fit-no voro liganas so it4år håila söntorri. o dån fkgn 
hz-dam kåla byårtfkPn såda — da å nigt_a stkilgata 

lIihuta. Onas-brita. 

461 2,a da va y.jghvge da va tv-fig som-a svårva6  
iby noN grånkficib — han hat nils-tömasa, diarv- 

fig — va gåtna7r, hån. so ha-n tgro-om dt dia 
far an fig, som hait söp-paa o hån va (åpat7 , 
hån, ont vigtarq, — o såkt haw-M-fal tå-nokon må-sa 

po-år, bara hatv-fib•-sa tt lik dåll ifal da lpkas. 
yöo, nor-la M po viiitarm-44 ta möt p6s7j, so tågt-darv- 
fal, dam skval-sta Ko-åt. so råist-dam 9p4Öiet, o 
nt-bå,vt yåTgdabårg, o årg brör" — da v4-no tri 
pigyka, som i.fit ha-fal virn fårii-nom-byån för; o tö 
hictiia hå-dam må-sa. o nor-lam Uti-no ep hbytst 
ft,å1a-dar — da va oj» hilyAst fi våta grånArn — 
so vat-dam-no bra: mfflyyii sy ö va-dar, o da spftt-no 
ål stås liAt; yoo Aar-clam snfa4-p6, so ha-fal &in to 
hfafiom-dar-  fot vår-t6-om12  ; so tö hån po strid" då, 

gröv ni syn. yoo va', So k4m byån ep- 
yånty syn, o skval sAr - m hvaii faga, o rboma-no 
M fs,stos, o skval sblint hvåg; man s6 råNt-ty, ta- 

1  Rätt ordentligt. 2  D. v. s. hade nära på inte fått fram 
6  Ringat. 7  Näml. fjällen. 8  Näml. om han kunde få skjuta 
12  D. v. s. björnen. 
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liggande; ock så skulle fuller han åstad jälpa hänne, så bet 
han nu honom ock någotiitet 1. [Så] var den där finnen, som 
följde — när han såg det där, så vart nu han rädd, han sprang 
nu ock gömde sig, så de måtte nu inte ha fått honom frampå2. 
Ja, de var nu inte till göra björnen mer den dagen, de gatt3  
nu pröva ock ha sig hem. Men björnen, han hade dragit järnet 
ock rest till utpå en liten fly 4  häri älven, så han reste till utpå 
där då, ock då sjönk nu alltihop. Då gatt de nu pröva ock ha 
sig hem då, ock skicka tie efter något folk, som skulle jälpa 
dem [att] ha upp björnen. Ock de måtte nu dit med en båt 
ock; så fick de fuller alltid upp björnen. Men käringen, hon 
fick nu vara liggandes så när hela sommaren. Ock den flyn 
ha de kallat Björnflyn sedan — det är mellan Storsjauten 
ock Lillsjauten. Jonas-Brita. 

Ja det var en gång, det var en finne, som hade svärvae en 461 
björn norri Gransjöfjället — han hette Nils Tomasson, den där 
finnen — var gammal, han. Så hade han talat om det där för 
en annan finne, som hette Sofi-Pålle — ock han var uppåt', 
han, om vintern — ock sagt, han fick fuller ta någon med sig 
ock se åt3, bara han fick sig en liten del, i fall det lyckades. 
Jo, när det led på vintern då till mot påsk, så tänkte de väl, 
de skulle [å]stad se åt. Så reste de till% han Pålle ock han 
Bengt Jaugdabärg ock han Arne bror", — det var nu tre poj-
kar, som inte hade fuller varit förn någon björn förr; ock två 
hundar hade de med sig. Ock när de kom nu uppi högsta 
fjället där — det var uppi högsta fjället västan Gransjön — 
så vart de nu brydda: mycken snö var där, ock det synte nu 
allestädes likt; jo hur de snodde på, så hade fuller en utav 
hundarna där fått väder utav honom"; så tog han på stridde" 
då ock grov nedi snön. Jo, hur det var, så kom björnen upp 
genom snön ock skulle skrämma hunden undan, ock råmade nu 
till förstås ock skulle skrämma hunden; men så reste han till- 

honom. 3  Måste. 4  »Göl» (utvidgning av älv). 5  Underrättelse, bud. 
honom. Begav de sig av. 1°  Bror Arne. 11  Råkat ut för. 
13  Skällde. 

14-35742. Wctltman. 
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bei3•ar-nx Ma. vat-dam-no brgd — dam s69,g-fal &Ut 
halv-vd-dar, may4ar-clam skval , då va vit:r. 
la so tt-dam it då, at t6 skval-no stån dår, o 4n 
skval rånkhåim at orv-får, fazia dam nv43t han skval 
voro lita kar, hån, som gångrar vå. o dé vd-n-fal 
ezlh.a cb 4an töan som stezna d4 — da va m-bziot 
o Zetrri — so tet-dam, dam skval-fal ta-pos in-
no/co o stlefzir Måra. so ha-dam hhvfigd no/co 
grån4  byhrbl o stezpaö  m Ma, mam-byån l69,g anda 

m4k 6. yo9, nor-rt får kåm-dit då, so fe-no hån 
at-an hå bean, nor-an 169g so stil, o dam håd-po7  
7-fuska-p6 8  dån so va-dam . . . — da va-no lita lågt 
at ska, man so va9-dam tt skz,an då, o hhvggd-sa 
kvegto grån, gråntål", som dam röd-ma o drå, o stetpa- 
får hiclåra. so  salt-no fityt rna b, o n), 
får-tskval-no priv o f69-a tå,, so hag-kom åtbli byån 
po no/co vis. y69, bir-an hå4t-p6 stelpa, so kom-erv-
fal 'it-n, o d4 kenn-erv-fal et.2,h åp då. y69 so va-
fal bh fårttajht då, man då kkika; so v&-
e-no so 8t" då, byM: ham-bbt haha gråntåla" 
dam-a di-dt, man Was-fal ånda so dam v_ib•-zt å 
— o ha-dam got Gi, so ha-ny-fal A492» 'åt dzi.-  y69, 
so va-fal fr3  snår-ta så4-p6 knetlhåtta, o drev-ta" 
e,g0 roy-td. 14 då tök-a-no &IN man så vå-a-no i'f 

fan hag-gå-om sköt M. yo9, då ha-a-no ti, 
so-an dat" tabezAw.--ro hia då. man sö våt-a-fal 
vår-ta f69,-n bp — dam hafal drigzs ma di då, 
ta Aen elanfr6. y69,, AgActm h4t-p6, so fik-dam- , 
erv-fal danfr6 ; o da hå-n-no tri bea-dar 6. då 
ha-dam-no ti-po tant po då, dam skval ta fråkt-hm 
dl cl,Anan lbvonas; man då va-a so lågt at dam gåt" 
,91öoihM-dåm, dam fråkt-dam. la so Uni-no 
fr hm håpn då so få4 harv-vån, o skval-no h,å9-dam asta 

1  Få tag i. 2  Löpa på skidorna. 3  Börja. 4  Smala. 
10 Liten gran. Kom när (d. v. s. rörde vid). 12  Arg. 
skjuta. 13  Föll. 
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baka nedi idet. [Så] vart de nu brydda — de såg fuller alltid 
han var där, men hur de skulle få uti' honom, det var värre. 
Ja, så tänkte de ut det, att två skulle nu stanna där, ock en 
skulle ränna' hem efter honom far, fördet de mente, han skulle 
vara lite slugare, han som gamlare var. Ock det var han fuller 
alltid. Ja de där två, som stannade då — det var han Bengt 
ock han Arne — så tänkte de, de skulle fuller ta på°  hugga 
något ock stänga för idedörren. Så hade de huggit några 
granna4  björkar ock stappat5  nedi det, men björnen låg ändå 
i mak°. Jo, n.är han far kom dit då, så förstod nu han att 
han hade ungar(na), när han låg så stilla ock de härdade på' 
ruskade på°  där. Så var de... — det var nu lite långt åt 
skogen, men så var°  de uti skogen då ock högg sig varsin gran, 
grantälla 1°, som de rådde med att dra, ock stappade för ide-
dörren. Så ställde nu finnen sig färdig med bössan, ock han 
far skulle nu pröva ock få det till, så han kom åt 41  björnen 
på något vis. Jo, hur han höll på stappade, så kom han fuller 
åti honom, ock då kom han fuller alltid upp då. Jo så var 
fuller finnen färdig till skjuta då, men då klickade det; så vart 
han nu så sint" då, björnen: han bet halva grantällan", de 
hade dragit dit; men lyckades fuller ändå, så de gick inte av 
— se hade.  de gått av, så hade han fuller kommit ut då. Jo 
så var fuller finnen snar till sätta på knallhatten ock dra till" 
en gång till. Ja, då tog det nu alltid, men så var det nu inte 
länge, förrn han gav honom ett skott till. Jo, då hade det nu 
tagit, så han datt" tillbaka nedi idet då. Men så vart det 
fuller värre till få honom upp — de hade fuller dragits med 
det då, till få honom därifrån. Jo, hur de höll på, så fick de 
honom fuller därifrån; ock då hade han nu tre ungar där ock. 
Då hade de nu tagit på tänkt på det, de skulle till frakta hem 
de där levandes; men då var det så långt att de gatt" slå ijäl 
dem, de kunde inte frakta dem. Ja, så kom nu han far hem 
då, så fort han vann, ock skulle nu ha dem åstad köra emot. 

5  Kört. 6  Stilla. 7  Ansträngde sig. 8  Stökade på. 9  D. v. s. gick. 
13  D. v. s. han bet till hälvten av de små granarna (i ett bett). 14  D. v. s. 
16  Måste. 
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Jr undt. so kOm-dam-no 1111,im ma tri byåna då om 
flvåln — far: tri ?aga o störbyirn, tri Oga o möra. 

åna,r-clån då, so va'-a i lita kåks: dam skval-no ta 
fa-Opl an dm,mbyim o . . . o so va-a-fal inan, som„a 
å,t nokom-byim fir — 7p,,får kvcov-fal hå,nha åt-z, 

hån hå-fal 'j man ifit di ånar. man då 8- 
ma-no eva,ti j6o, da d-a sånt at byirn br475  steap-
ign rrivava orKmtarz, faran hå y„i stör-fi-tåp ma lav 

görkå 2  tt rirwan. — so dam Ok i lita g i råks 
dån göihan. yönas-brita. 

462 gåmat citat' so va-a-no no fia som tö m,byév 
6. da va ti i som,..bårghi, som da va f1/ra rOm-ti, 
a.b944-dam iii i dam hå-n fråm 

ma di, so daiv,114-ti-ä. a da 4n-no brånan6  ti hin 
åno — dam ha-no åla first. 

463 da va ti hans öltja ri,t4t7  at Avån, om pslsvf-
dan o skval mi2lro, o norl jska.-114in om Avåln då, 
so /don-alv-far i byånspör frånta' Avån po riAnkkan. 
so  kom-an no o j9thyd,48, gciy_,Jo om kins yOnsa o 
tbko-bni dci, aLanajåt byånspöra. so  to-dam-no 

riada-sa i vgi,g : dam 1.ipct b•nivan, to pbsgi o 
. . . o skval-dam i vig o t-n då hå-dam-no 'pst" 
Mos; dam tå man  o rant" åt tatAam Uni 
ni sidan-han dci, so kom-dam no np6-n. so på.sa-
dam-sa, po vara om by im — skval 1008-tvopi 
rika — o ni skök,a vå-it-a non siiy, da had-po va 
båt pvag-,granom. o da lpb.as, so darKlit-an ta 
t6i-sa,14  bpat, o so daivfii-an apat niProm. då 
va-a o e,g7:412 15, sovv..,va fist ta komo bi- 

1 Slakta ock ta vara på. 2  Sämre kåda (som ej tuggas). 
7  Begav sig. 8  Framför. 9  Ru = skoglös rygg på bärg. 
15 Gift man (av svensk 1. norsk härstamning). 
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Så kom de nu hem med tre björnar då om kvällen ... — fyra: 
tre ungar ock storbjörnen, tre ungar ock modern. Ock andra 
dagen då, så vart det ett litet kalas: de skulle nu till fli uppi  
den där björnen ock . Ock så var det fuller ingen, som hade 
sett någon björn förr han far kunde fuller hända hade sett 
honom, han hade fuller sett honom, men inte de andra. Men 
då fick vi alltid se, det det är sant, att björnen brukar stoppa 
igän röven om vintern, för han hade en stor en tapp med lav 
ock gårkåda 2  uti röven. — Så de gjorde en lite god en resa 
den gången. Jonas-Brita. 

Gammalt åtefter 3  så var det nu några finnar, som tog en 462 
björn ock. Det var uti ett sådant bärgide, som det var flera 
rum uti, ja. [Så] knöt de en bjä11a4  uti en stör, så de hade 
honom fram med det, så de fick uti5  honom. Ja det syner nu 
brännornae  uti idet ännu — de hade nu eldat först. 

Det var han Hans Olsson reste' åt kvarnen om pingstlör- 468 
dagen ock skulle mala, ock när han körde hem om kvällen då, 
så kom han för ett björnspår frammans  kvarnen på met' här. 
Så kom han nu ock körde till gårds hos honom Jöns Jonsson 
ock talade om då, att han hade sett björnspåret. Så tog de 
nu ock rustade sig i väg: de slipade knivar(na), tog yxor(na) ock 
. . . ock skulle de i väg ock ta honom. Då hade de nu 
skiden" förstås; de tog färdetn  ock rände" efter, till att de 
kom nedi skogen här då, så kom de nu inpå honom. Så passade 
de sig på yttersidan om björnen — skulle möta" honom uppå 
ruet — se nedi skogen var inte det någon snö, det härdade på var 
bart upp under granarna ock det lyckades, så de fick honom 
till ta sig uppefter'', ock så de fick honom uppåt myrarna. 
Då var det en finne ock en gubbe", som var först till komma 

3  Tillbaka. 4  Skälla. 5  Fick tag i. ' 6  Bränna = bränt ställe. 
10 Skidorna. Il  Spåret. 12  Åkte på skidor. 13  Mota. " Ge sig uppåt. 
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po-n pmal  nOran; o Jo då ha-it flåna  an x 
rivsk4ft 2 , hån, o tåk-an-ma, nor byån /åm vana 
grån po tö f6tar xmöt-dam. o geaban han ha-no 
ba po åksaln, hån, so hava4-no far...An, hån, ta 

t. då rit-no byån tabåtar uiyinom då, o rökt-
fd,r..,gians Onsa då, o hån ståtat då — da vi-no 
yoheims Onsa som ha biksa po ålssaln, o fifi va y, 
(inta lårja — manAlån-it 136 3. o d4 va-a no fkåy 
kåra ictafar 4, o ?,ans Onsa tiv2ka5  då, dam skval 
pås, so xnt byån 8-66  våpz. 0 so va i ffitast, i, 

5t6-no ma bin, x hån, man t. — dam 
ha-no ti hvidt må, hån va t jo råd byån, hån, han..,a 
rbmpix maka fitrom o ti,t_ta s  so.at . . . o byån 
hay..tiita-no vå),n naat hågaa g, o då tö,n hågan 
ma,stsin" o råhit matstysnom skölan då, o då va-
ma-no fri-omil. de; va 4 blya" då, .96 råxjt-n. 

pe l6irja yörm. 

464 da va n 4n psl8zidån13, n, hans öltja lin va 
at två. so kom-an'..fro tvån kroka fåm om tvåln, 

mg at ma skval asta t t...byån; man x skval 
t(ii, måra må. so  tpb,t-i, at da va-it nådxtt ta tå 
måra ng; it låp.ar  an da vå, so v 14-ma-fal e4tx 
at mån. so fåns-it-a mkg an tö bija i hå0e, bpa; 
so ha-n yohånxs15  bka, o i ha bka; ni kåra 
vi-ma, di åtiar rita-sa me gotsx o spydt. o so 
va-a n, lik, må, hån ha båra i rivsk4ft16  ta 
våra'. öla, nor ma hån inpo byån, so ?-no hån x 
språfols  som vånla, o då va fl  o n yohånxs 
vkst-ta "S19. so rånt-dam 6p byån o 6m-an. o so 

po ltr, byån, pvanx i grån. nor-dam kom-da 

1  Uppe vid. 2  Räfsskaft. 3  Råkade inte. 4  D. v. s. 
lo  8  Sprang. Gärdsgården. D. v s gav sig av österut 

en pingstlördag. 14  Hann. 15  Berättarens bror. 16  Räfs-. 
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inpå honom uppmed' myrarna; ock se, då hade inte finnen annat 
än ett rivskaft 2, han, att ta honom med, när björnen kom un-
dan granen på två fötter emot dem. Ock gubben, han hade nu 
bössan på axeln, han, så han vart nu för sen, han, till skjuta. 
Då reste nu björnen tillbaka utgenom då, ock råkte för honom 
Jöns Jonsson då, ock han sköt då — det var nu han Johannes 
Jonsson, som hade bössan på axeln, ock finnen var han Ante 
Larsson — men fann inte på8. Ock då var det nu flera karlar 
utanför', ock han löns Jonsson kökade5  då, de skulle passa, 
så inte björnen fick uti' vägen. Ock så var jag ytterst, jag, 
ock stod nu med bössan i handen, men tordes inte skjuta. — 
De hade nu en hund med, han vart så rädd björnen, han, 
han hade rumpan emellan fötterna' ock kutade8  så att .. . Ock 
björnen, han kutade nu vägen nedåt hagen', ock då tog han 
hagen östsidan'°  ock reste östgenom skogen då, ock då var 
vi nu fria honom'. Det vart bara(n)12  då, så reste han. 

Per Larsson Jorm. 

Det var den ena pingstlördagen", han Hans Olsson Liden var 464 
åt kvarnen. Så kom han från kvarnen klocka fäm om kvällen 
ock bad mig, att vi skulle åstad ta en björn; men jag skulle 
ta märren med. Så tyckte jag, att det var inte nödigt till ta 
märren med; inte längre än det var, så vann" vi fuller alltid 
efter märren. Så fanns inte det mer än två bössor i hela byn; 
så hade han Johannes'5  bössa(n), ock jag hade bössa(n). Nie 
karlar var vi; de andra rustade sig med yxor ock spjut. Ock 
så var det en liten finne med, han hade bara ett rivskaft" till 
värja". Åja, när vi kom inpå björnen, så lade nu han i 
språn.get's  som vanligt, ock då var finnen ock han Johannes 
värst till ränna". Så rände de upp björnen ock om honom; 
ock så lade han sig på lur, björnen, (upp)under en gran. När 

längre bort. Ropade. 6  Fick fatt på. 7  Svansen mellan benen. 
längs gärdsgården. 11  Var vi av med honom. 12  Barmark(en). 13  D. v. s. 
17  Vapen. 18  Tog till fötters. 19 Näml. på skidorna. 
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mitiar gråna då, so ståna rot yohinis, o va fin; 
so sh-n då, tt yohånis: 

jr-(11t-n0k0? 
nå, sa j,  hån s69g-2t-non. 

då Oam byhtl, smkgan vana gran o brytt Avåsk 
mitfar.41 yohånis, åldåilas inpo jibråtal. nor byån 
j& han ska drå4p ba 2, so smgg-an tabå,kar, o 
sprip migfar gråna somo spdra tabå4ar. d4 Jam-
an o sete mit i4  mag. so g i-om i sköt, o då 
te-n-no somo sp6ra tabåb.ar , o dlina?. tjam 'at lågar 
uti de„sa. nor...clam h"dr by tin påm, so stig-dam u 
v4a åt-om, so,ara_firr4n vag, dam 'te-sa å faiia 
far &fia, at som dam a lågt 6ite,t-ta; o då spriv-an 
1344rvd,06  dtti b jOrldd, o då trå-i, at ha bigj-
d4ra7  hans getmalf-rölan V811 jpar, so ha-n språga-
in Wr. man då s69g-an-no, han mot spriy iÅrig 
våkan, so t-n-no ta skjks nån o dån by tht va 
åldalas bwit, o da stista byinspOy ål Man ha jåt. 
o tp,,,får ha y, taks% somaw.fiJj har o 
kråna-far, mant.,byfm va st -hr. la da va dan stista 
byfin hi 'JU; i hi jåt tö åar*, man dånt va-no bltra 
som bgan »nöt hemom . . .bé.r4a va", da va i val-
samt" stgl,, då. — a ma ha-no tiyt-ti, ha-it !i
d,ian rånt so f0,, hån, so ma ha f6t-ti opo 7116,12  

so dam mirt iktt tabear. gt i vii9g" di at ma 
ha t.,ans Onsa. 

[Idet i bärget.] 

465 då bki-a-fal i åtta histöri — la ho bki lita krite-
kot o fstyåMån histöria.• t_a i våt-to i gåmM 
byinhi; so sktal-i fJ flå o sta håna i rån. 

1  Den främre uppåtböjda delen av skidan. 2  Föra bössan 
8  Uppåt. 9  Tjur. 1°  Hur som hälst. 11  Väldigt. 12  Det 
svarar för. . 



JAKT, FÅNGST OCK FISKE 217 

de kom då mittför granen då, så stannade han Johannes, ock 
finnen var före; så säjer han då, han Johannes: 

Ser du något? 
Nej, säger finnen, han såg inte någon. 

Då kommer björnen smygande undan granen ock bryter 
kvisten mitt för honom Johannes, alldeles inpå skidbrätten.' När 
björnen ser, han skall dra upp bössan", så smyger han tillbaka, 
ock springer mitt för granen samma spåren tillbaka. Då kom-
mer han, att säjas, mitt i 4  mig; så ger jag honom ett skott, ock 
då tar han nu samma spåren tillbaka, ock de andra kommer 
efter längre uti åsen. När de hör björnen kommer, så stiger 
de ur vägen åt honom, så han får ren väg; de ger sig ur undan 
för undan, efter som de är långt åtefter-till5; ock då springer 
han en foderväg' diti ett körled*, ock då tror jag, att hade burs-
dörren' hans Gammel-Roland varit uppefter', så hade han 
språngat in där. Men då såg han nu, han måtte springa ikring 
väggen, så tog han nu till skogs igän. Ock den björnen var 
alldeles vit, ock det största björnspår, alla finnarna hade sett. 
Ock han far hade en oxe', som han fick hundra ock fämti kro-
nor för, men björnen var större. Ja, det var den största björn, 
jag har sett; jag har sett två andra, men de var nu bara som 
ungar(na) emot honom ... Hur det ville", det var ett våldsamt" 
stycke, det. — Ja vi hade nu tagit honom, hade inte finnen där 
ränt så fort, han, så vi hade fått honom upp på /met" igän, 
så de mötte" honom tillbaka. Ja, jag vågar" det, att vi hade 
tagit honom. Jöns Jonsson. 

[Idet i bärget.] 

Då blir det väl en annan historia — ja hon blir lite krång- 465 
hg att förtälja, den historien. Ja, jag visste utav ett gammalt 
björnide; så skulle jag följa en finne ock stad hämta en ren. 

till axeln. 3  Ungefärligen. 4  Mot. 5  Bakåt. 6  Hö-. 7  Visthus-. 
skogfria krönet av bärgshöjd. 13  D. v. s. så att de hade motat. 14 An- 
* Köröppning i gärdsgård. 
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nor kbm num' d2 dmnkfiål2 då, so .944 at 
fia, at 

ma sktal...a göt bcip3t 2  sv fMla han — far 2 
vt-ta byimhi ddr. 

so s4 
,67c, ska vöro y 8._,gdnia?r bygnhi han fglana hian. 

gemak flo-fide...4am fsrtåK at dam årbeit tö deiga, 
222t fe-åt by; so dam te bov 0 såt po 

so dd hdn »Con-frdm. 
so nor ma kim, Mat hin, so va i ni Ma, o skval 

jo-69,t em dar vd-non, man da vd-dar klan. man da va 
bårg, d dffina, o so va-a måg sprib.a t bp, o 

elv,vOrrb.,14, so 04-92() by dn danfr6 ånda. a, du 
f8,s09,r, Une, va po då såte,, at da va sprpty årz ghgte 
sn, ö-s6 va-dar 2 tvår,sprit, o böse5  va h 14 sprlAenz, 
nor ma tö-p6 veddra6. o d 4,åna va-a ijan sow-våst, 
talas Ma vd, fan fifi fsrtgeZ-a. 

lans-yånsa. 

[Björnen i Björnbärget.] 

466 2,a d-a-fal 2. gOet v4-4a, fstcik 6, n 4,am...bydn 
dam tc_5 byinb2trp7 . dam lag-dar 2 tö_ hal va-a 
2 tri dffivn o årbgt pö-n o 2nt fikfrdm-an. da 
va so i bårghid, dam åla o dam dvan&a8  da måst 
dam kvag..,kömo-på, dam tt-ti naval:låg' o tråd Po 
2 spå o sitt man halv..,va sö teigg": so fiem 
dam kom bh ma nåve,rlåra, so kem hån fårann  möt o 
ab-åt lyåsa, so da nffit'a-2nt. so sal,t-dam ta 2 lde 
trå" o stdk 2,222 Una, — a ditdt-em, o Myt dam 
skraLa nåra . . — frcim ma di; man hån 
bt t to'pan-dan o hyt; dam spånt-ti so mein kåra 

1  Nedanför. 2  Gent. 8  Lappen, som endast ofullkomligt 
5  Lägret. 6  Undersökte. 7  Nära Jorm. 8  Stökade. 
12  Längre spö(?). 
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När jag kom nedsidan1  det där fjället då, så säger jag åt 
finnen att: 

— Vi skulle ha gått bent 2  över fjället här — för jag visste 
till ett björnide där. 

Så säger finnen: 
— Ja, [det] ska vara en 3  gammal björnide häri fjälländan här. 

Ock gamla förfäder de förtäljde, att de arbetade två dagar ock 
inte får ut björnen; så de tar bjä11a4  ock sätter på en käpp, 
-så då han kommer fram. 

Så när vi kom ditåt idet, så var jag nedi idet ock skulle se 
åt, om där var någon, men då var där ingen. Men det var uti 
ttt bärg, det där, ock så var det många sprickor uti bärget, ock 
-om våren då, så gick nu björnen därifrån ändå. Ja, du förstår, 
bärget var på det sättet, att det var sprucket en gång så, ock 
så var där en tvärspricka, ock busa& var uti båda sprickorna, 
när vi tog på vorderade8. Ock det där var det ingen som visste, 
hurledes idet var, förrn finnen förtäljde det. 

Jöns Jonsson. 

[Björnen i Björnbärget.] 

Ja, det är väl en gåta, jag varder till förtälja ock, den 466 
där björnen de tog i Björnbärget 7. De låg där i två, eller var 
det i tre dygn, ock arbetade på honom ock inte fick fram ho-
nom. Det var så ett bärgide, de eldade ock de dunerade8  det 
mästa de kunde komma på, de tände uti näverlur(en)9  ock trädde 
på ett spö ock satte ini, men han var så takog": så fort som 
de kom ini med näverluren, så kom han förande' mot ock slog 
ut ljuset, så det nyttade inte. Så ställde de till en lång en 
tröd" ock stack ini bärget — ja ditåt honom, ock tänkte de 
skulle ha narrat. . . — haft honom fram med det; men han 
bet uti toppen där ock höll; de spände uti så många karlar de 

behärskar lidmålet, använder fel genus o. tempus m. m. 
g  Hoprullat stycke näver. 1°  Företagsam (påpasslig?). 

4  Skälla. 
11  »Sättande». 
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danLvti, man spöa sett-fåst som da va mitra h Vula, 
da noa-%nt. so tItyt-dam iht då, at dam skval ta prkv 

höl bksa at splm-dan — hal tnifn, o jy4t. Iså 
då v€-fal  so da nöd-td nöko, då, darn...a sAst%sziz 
lsåttn på-om, so.-an dbvpigd-tt M-noko, påftn, på-om. 
man så tö-n-tå, o la råman pö o skval pr/iv höl, man 
p dam lå-no-po syrKtt åt d% c4ån%. so Ud-dam-pö so 
löv, so dam,fih•-g-n ta yöro noko mår, dam-fstsåkt-
no po ål mit& mot', to-no-po o tånt havmat vor° 
412, a so halv.,va digt, so dam to-po vkoga-sa-td o skval 

,§69-69t. a dam ha-no syrt% 2.11M-n,46 i; man dam 
bylet so ~joo 391"tt, na dama sbirt% so bo t% ståtfri s  . . . 

[0-13 a.] 

[Björnarna på Ön.] 

467 dam t6 t6 byima harpo yn4. da va bira dam, 
fåstn danAM-ti: dam ha ittg4gar,sinia 5, o da va-a då, 
davv-vat vetr-Aa byån v€-dar; dam to-po fån davvva 
nårdv% nökor% to dt 4,ånom, o da söog-dam han-a ti-po 
grav nå seanta, so daw,f%A-da -'yöa, då, at da va byån. 
da såmNs-dam dit, ftjy9a, o skva' Me, om dam,"%b• 
fåt pö-om. 4, so tritft-a so ham...vå dar. so  va-a-noiv... 
får-mai o-g...gånt-y6 då%mana 6, dam gå-sa tå, N po-n 
dan miehoyfk6a7  som san, far-da dam,v4st-no då po 
Av å,s ha%v,vå, so skvakfr fk6n7 , o som han y&r. 
hakom da iny nokma jpin — han,a vir% po vitstar-
tign. so symytt ny,får pö-n ma da hag„kom sprinan, 

da tre, so haw,fik-no da6n4a, man spreie 
lita stalp frö, o då va-a-g,g4nt-y6 dåpnana-dar, 
va sta d%tt 194fk på-om; han het spydt, hån, som., 
avva asta ståk-ti-ft, far-da da va liv anda' so skval- 

hån voro sog„ketr: han skval-no fyik...jpy4ta 
gk4t 9  s6 då, so...aw,f6r fråmståpanas d%tt lsciftn 

1  Sätt. 2  Måste vara död. 3  På tok. 4 1 sjön Jorm. 
av socknen. 7  Flo = mosse. 
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var, men spöet satt fast, som det var murat uti bärget, det 
nyttade inte. Så tänkte de ut det, att de skulle till pröva ock 
hålla bössan efter spöet där — eller tröden ock skjuta. Jaa, 
det var väl, så det nådde till något, det, de hade skjutit sönder 
käften på honom, så han dugde inte till något, käften på honom. 
Men så tog han till ock lade ramen på ock skulle pröva hålla, 
men se de lade nu på sköt efter det där. Så härdade de på så 
länge, så de fick inte honom till göra något mer, de försökte 
nu på alla möjliga måterl, tog nu på ock tänkte, han vart vara 
all', ja så han var död, så de tog på vågade sig till ock skulle 
ini ock se åt. Ja, de hade nu skjutit ihjäl honom då; men 
de ödelade så mycket krut, nej de hade skjutit så borti stören'... 

[Ola Persson.] 

[Björnarna på Ön.] 

De tog två björnar härpå Ön'. Det var början den första 467 
de fick uti: de hade utgångarsöder', ock då var det det, de vart 
vara, det björn(en) var där; de tog på fann, de var nedrivna, 
några utav de där, ock då såg de, han hade tagit på grävit ned 
sornt(av), så de fick då se då, att det var björn(en). Då samla-
des de dit, folket, ock skulle försöka, om de fick fatt på honom. 
Ja, så träffade det, så han var där. Så var det nu han far 
min ock han G-ammel-Jon [i] Deiman', de gav sig till två på 
den där Mittöflon 7, som syner, för-det de visste nu det, på vad 
sida han var, så skulle han över flon 7, ock som han gjorde. 
Han kom då över nordmed sjön; han hade varit på Västerön. 
Så sköt han far på honom, med det han kom springande, ock 
det träffade, så han fick nu dödhugget, men sprang ett litet 
stycke ifrån; ock då var det han Gammel-Jon Deiman där 
var stad diti käften på honom; han hade spjut, han, som han 
var åstad stack uti honom, för det det var liv ändå'. Så skulle 
nu han vara sådan karl: han skulle nu köra spjutet uti honom, 
ock glatt' så det, så han for framstupandes diti käften på 

5  Får som få gå ute ock beta längre fram på hösten. 6  By i norra delen 
8  Ännu. 9  Slant. 
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pö-em. då va-a byån fa håna' pö-em, so...an 
ha-no fot at-dar åne, ha-n-d vsh dam ha-no 
moto haft esa o bånt-åp j§åftn po byåna, åna,s-
ha-dam-ne-mt föt Mn darkfr6. 

dan ånakAlam tö, so mit-a . . da va iun som 
jlåft-dit ytkvan em sömn — da va-n anats. 6,sa 
ågkarv4tm2, som yM...då; so nonAlam jid po hm-

om sömonAci, so va-a n a‘,,,n dån danAllfr 
hglhyla, va g„kGir,„ bltha4-so o i« so bleigka& 
skobl; so sktal-dam-no dit o o694 Avalas d da vei. 
y69, norAam köm-dt, so ha-n-no ram ilvåkbQ kakvan, 

sånikas-dam-no dit då o skval jo 60, em dankfg• fåt 
pö-em. po sömo vis pb•-a då ö; da va-nkfår o-g, 
gåm-,M; da skval V3r0 po mihusefköa, dara.,va stt pa 
fköa-dar o skval våkt em„ag.,k6m. o då ha-dam hfaiian 
må; so fr-dam hr bvalas dam håna da va pa 
våstartSyn dam vå, so dalv.fg. spri v måta må-n, at-
som dam„fxb hår heafian kåna må-em, so PÅ-dam stal-sa 

furvå,kg må-em7  ; o semag„k4m, so kem-an nökolit 
nokpo vib•an-d),an so . . . — man so va-dam Ko fåt ta 
Spit, da ha-no smith 6it-dam bö9 tö ma-da han skval 
nöe 'Ma; man so tråft-a so at harv...van s-d mr an 
mitpo vika-datAöko% dér ha-m,v8h likan. man tika 
hans öka eln gGika o gama-jtörm va so hanwirxn", 
dam sist åt o ditp6 byån o ta o brfaskall  o biut; 

dam ha ram-t6-em soda Mor, at da va bara so da 
låva" tö-em. 

ka.-.236Jal 

[När Gammel-Flöddingen slog björnen.] 

468 han ha-fal fot hhvad,..,nor gamak-håd_inan hhiggd-h" 
byån? dam „va-ne måg, sOm hyslt-po z,åga-n 

1  Armen. 2  By norrut från Jorm. 3  Inägorna. 4  Hojta. 
8  Hann. Ungefär. 1°  Efterhängsna. Il  Krossa med. 
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honom. Då var det björnen fattade i handen' på honom, så 
han hade nu fått setat där ännu, hade han inte vordit jälpt. 
De hade nu mått haft yxan ock bänt upp käften på björnen, 
annars hade de nu inte fått honom därifrån. 

Ock den andre de tog, så vart det... — det var en, som 
släppte dit kalvarna om sommaren — det var han Anders Ols-
son [i] Ankarvattnet 2, som gjorde det. Så när de slog på hem-
jorden &  om sommaren då, så var det den ena dagen, de fick 
höra, det var en karl, som bä1jade4  så ock lät så olagligt& 
styggt; så skulle de nu dit ock se åt, hurledes det där var. Jo, när 
de kom dit, så hade han nu rivit ijäl båda kalvarna, ock sam-
lades de nu dit då ock skulle se åt, om de fick fatt på honom. 
På samma vis gick det då ock; det var han far ock han Gammel-
Per, det skulle vara på Mittöflon; de var ställda på flon& där 
ock skulle vakta, om han kom. Ock då hade de hundarna med; 
så fick de höra, hurledes de kom vordet*: det var på Västerön 
de var, så de fick springa i mötet med honom, eftersom de fick 
höra, hundarna kom med honom, så fick de ställa sig i förväg 
med honom'. Ock som han kom, så kom han någotlitet nordpå 
viken där så . . . — men så var de båda färdiga till skjuta, 
det hade nu smällt åt dem båda två, med det han skulle nå 
sjön; men så träffade det, så att han vann &  inte mer än mittpå 
viken där något'', där hade han vardit liggande. Men tiken hans 
Olov uppi gården ock Gammel-Storm var så hamgiriga", de 
simmade efter ock ditpå björnen ock till ock bruskaden  ock 
bet; ock de hade rivit utav honom sådant hår, att det var 
bara, så det lavade" utav honom. 

[Ola Persson.] 

[När Gammel-Höddingen slog björnen.] 

Han har väl fått hört, när Gammel-Höddingen högg uti" 46g 
björnen? De var nu många, som höll på jagade honom ock 

5  Opassande, »förfärligt». 6  'Flo mosse. 7  I försåt för honom. 
12 tänderna. Hängde ock slängde. 13  Slog till. * (Pleonastislit). 
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ståTt pö-n o sk4ns7v,a,t 1-n-no 6. so-n dlag.., 
gemak-hirdman, so va-no hån ektg‘imAr, Mn, man so 
ha-rv„,vsrt må-dam n dGig hån 6, o traft-so pö byån; 
so ha byån b'snix göoan po t fhtar möt-om, o 
so ha-n-no dravi-tei o hån, at byåna, o 

tri gikag, o da va bara da tvas2  då, lå.tö-n. 
so  ha-no byån t-n o ban-n x stP p, man..,an 
ha-g våGZ 4  yåt-om-noko-xnt. man so ha-dam-no 
hirlx-p6 må,-om då, so MV dam..,a-no hkft-xh,å-n 
om dån. dam ha-no hili-po flåp...Aletga o ?,ecga-n 

arbat p6-n, man dam hå-no h&d-po då so layö 
dam hå-no xh,4-7,1. [ok-Pgal 

[Björnen som rev säx kor.] 

469 hx-nt våtman hhiad...da byån lå-n 6  åts Mya,-
far am34n? da, va x nölx då, løln. byån lå-
nå så4s ppnar — hal nor..,ag.A4m at bfaskapal, so 
språg Wave håpn at för/j. nor frjklja kom dit då, so 
h&--p6 9  ma bkalOn, — ho låvd anda"; o då v-n 
utpo i bkåTt MP7', o han td tz'Aa h fremråman, o 
lifta-a o begka-a rn mr a. o dam st o s6f2g 
pö. da tMts-clam-xt yöro-noko ma byåna o ~rom dån 
dån. anarAån so skåfa-dam-xhöp måg fat, o va dit 

fkia_öpn. påta, o . . . dd ha byån rit". non., 
,dam bål:Ad sist Ohtbzsika naat Pa, so kom byån åt; 

dammån" Utpo jin so at t hanAlit-t'4-non, o 
han)..,va tåloma uh ,42x o da han sktaLa leckt-ta o 

man då sniail-n, åt". ans yånsa. 

1  Skadsköt. 2  Lät »tuss». 3 Sade. 4  Brytt sig om. 
11  [Ordnade med ock tog vara på.] 12  Gett sig av. Hann. 
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sköt på honom ock skamsköt honom nu ock. Så den där 
Gammel-Höddingen, så var nu han utgammal, han, men så hade 
han varit med då en dag, han ock, ock träffade så på björnen; 
så hade björnen kommit gående på två fötter mot honom, ock 
så hade han nu drivit till ock slagit, han, åt björnen, ock 
slagit tre gånger, ock det var bara det tussade' det, lät3  han. 
Så hade nu björnen tagit honom ock burit honom ett stycke, 
men han hade inte vördat' gjort honom något, inte. Men så 
hade de nu hållit på med honom då, så längeö de hade nu 
haft ijäl honom om dagen. De hade nu hållit på flera dagar 
ock jagat honom ock arbetat på honom, men de hade nu härdat 
på då så länge3  de hade nu ijäl honom. [Ola Persson.] 

[Björnen som rev säx kor.] 

Har inte Waltman hört, det björnen lade ned' säx kor för 469 
en bonde? Det var i Norclli det, i Lövsjölien. Björnen lade 
ned säx kor — eller när han kom åt boskapen', så sprang 
gätarens  hem efter folk. När folket kom dit då, så härdade 
han på' med bjällkon. — hon levde ändå"; och då var han 
utpå en blöt myr, ock han tog kon uti framramarna ock lyftade 
hänne ock bankade hänne nedi myren. Ock de stod ock såg 
på. Då tordes de inte göra något med björnen ock korna den 
dagen. Andra dagen så skaffade de ihop mer folk ock var dit 
ock flidde upp" köttet ock ... Då hade björnen rest". När 
de bar då sista köttbördan nedåt sjön, så kom björnen efter; 
ock de vann" utpå sjön, så att inte han fick uti" någon. Ock 
han var till ock med uti sjön, ock det han skulle ha lagt till ock 
efter". Men då snodde han åt". Jöns Jonsson. 

ö  Tills. 6  Slog. 7  Hjorden. 8  Vallpojken. Höll han på,. lo  Ännu. 
14  Fick tag i. 15  Satt i väg efter (dem). 16  Vände han om. 

15-357,12. Waltman. 
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Lappen som tog vargungarna. 

470 ö-s6 va-a pfi vast y onaheih-kan, som tö vårg-
ögan; man hån va sycg, hån, mot ch /nåd«, som tö-
dam 2 V Or. han log-dar h64t 422, o 2nt brg2-sa-
om o tå-2120 ?Jean. då kom hå ma 222,,b6k, kvonas båk, 
o båyan sprag o nor,clam kom'. då såt- 
a-ta kl-  då, nor ho kåm ddåt, dare. ()gan viii; man då 
syrvgt o båtpan ha-a ti fram fråstmtbrån- 
kan — da a åm mila. anas ten. 

Mr Per Andersson miste storörreden 3. 

471 da va e..,g25våg 2-4st-ta' mystpo h,övd22, o skval 
vak störgåtom. 36 tant-2: 2 kan far råt, om d-a 
mbyle„, da sa nokon störr28  pö nå. ydo, nor kom 
dit, so va-dar. bår-xt Rkartå, an nor 2 t6 at 
nåt2 o skval ta fåp-a, so va-n lOvonas; som 2 
bårla-p6 o dr6 nåta, so sic-n må-.a6 , o so för-g-tå 
nåt, o mast-y, o han,a råv1-sticiit nåta. o dån 
göylan ft3,4 Piit-noko, far-arv,vå fartör, han hå- 
sa--no råt de,r2fr6. pe ånasa tåga. 

Fiske med drag ock utter. 

472 köm-21u4g7  , fåska g»,ghtge, i 6. da va r-ghzag 
da kom anfn. o ha fifd dråg; o då Mas-
ma po j4,42 om Avåln o. skval drag o få, a. o då 
kom-a dit trj nbtark s, son' skval 240, 0 dm nåt o må 
drög dråla-dan, o må fi4 Huv sten-ligga" om bvåln 

1  Bräkte. 2  Man säjer om vargen att noran h kvm 
han har kommit kräket så nära, att han har bara slängt svansen 
mynningen. 5  Bättre. 6 Dvs, gjorde ett häftigt slag. 
med not. 1°  Stora laxöringar. 
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Lappen som tog vargungarna. 

Ock så var det en finne västi Jåmafjället här, som tog varg-470 
ungar(na); men han var slug, han, mot de här, som tog dem 
i vår. Han låg där ett helt dygn ock inte brydde sig om att 
ta ijäl ungarna. Då kom hon med en bock, levandes bock, 
ock bocken sprang efter ock skväladel, när de kom'. Då satte 
hon till lät då, när hon kom ditåt, där ungarna var; men då 
sköt finnen hänne. Ock bocken hade hon tagit frami Frost- 
vikbrännan här — det är över milen. Anders Ön. 

När Per Andersson miste storörreden 3. 

Det var en gång jag reste till4  östpå hovden ock skulle 471 
vittja stornäten. Så tänkte jag: Jag kan undra rätt, om det 
är möjligt, det sitter någon storörrede3  på nu. Jo, när jag kom 
dit, så var där en. Bar inte likare' till, än när, jag tog åt 
nätet ock skulle ta upp det, så var han levandes; som jag 
började på ock drog nätet, så slog han med sie, ock så for 
han utav nätet, ock jag miste honom, ock han hade rivit sönder 
nätet. Ock den gången fick jag inte något, för han var för 
stor;  han hade sig nu rätt därifrån. Per Andersson Tången. 

Fiske med drag ock utter. 

Jag kommer ihåg', jag fiskade en gång, jag ock. Det var 472 
en gång det kom en finne ock hade ett fint drag; ock då 
följdes vi på sjön om kvällen ock skulle dra ock fiska, ja. Ock 
då kom det dit två nötare 8, som skulle nöta', ock de nötte, 
ock vi drog draget där, ock vi fick älva storörredar" om kvällen 

ArVp so r, aLan h bara tslå ?it ripa inn-dam, &d ffi-dam när 
3 över dem, så följer de. Stor laxöring. 4  Begav mig [österut till älv- 

Kommer att tänka på. 8  Personer som fiskade med Ilat. Fiska 
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po drav,t, o dåm ftb• noko sm6,9 pila rna ndtn. o so 
triad di, da va noko trölkånst ma hå rna clt dan drav,t, 
faram ha-fal ecla9Akt aib•ati fasb•ramkcip för. o dGi 
v4.k-a so t pftit dt dan dra tö Ma. 86 rast-
rna tå anar bvåln ö, o då fib-ma 6 ib  mag stör- 
åTra. o da rod-t uti n e,,ghvgg t mils våtg 
rna sbmo dråp, o d2 ftb•-t sabstan st6r o vakar 
fiska. o nor t kom-halm ma -ch dmrojaskom, so 
skval-t-no vågo-dam o tåg dam-va. o darvva 
håt,le,mal  t6 pvidi o sabstan skkoypvizfi. 

hans hansa stOrydfri. 

473 nor t bsityt 6tare, so f8,st6-t-ma rkfit p6-
ha alayåt-n o alar bråka-n hål för. t 

sta.2,t-tå 'bra o . . da s' kval 01191g6G 3  0 i osta' 
ötar 4, o nor ma to-po råd o dr, so bt-no fan 

måst da harv.,v4n5; o »ånga va-no bröt åm, hd, 
nor Msan ha bått-t, ho skval-no jpfi-sa drag-åp-ån 
opt bd9tn; o rom ho fkiy7jtas6  b‘4,.. 0 såm göt:agan 
b4t-a t håt,lamal  N t sån-  . o ma hi-p6 o åtra, 
SO me skval so når ha ti-po argas': da satas-th6p8, 
so da våt t 1,,9(11:2; 8  a4t thdp. da skval-ma-no 
lakpes gr410-6p-a ion o ta o lötoll  d dmg,kriakan 
titt Jött tv,ån, so ma skval fo ta drag. o ma van-tt 
fr fd9-n fara,n4Van kom o bat,t-t; o panga 
s'piit-sa ta drag, da måste, ho van., o bir ma 
p6, so so ha-me fbi yb•t-th6p Gia,t th6p nån. o så va-a-no 
ta o gr-6p clt dgna. may4år ma hd-p6 tiagka 
o vantPra 12  rna clt dtåna om dGin, so ha-ma hatsla,mal  
trått stär vake,r vårt", tnan ma g€-os. 

hans hansa störyMn. 

1  Hela. 2  Fiskredskap, bestående av en med många krokar 
3  Min hustru. •4 Fiska med utter, dra uttern. 5  Hann. 

11  Släppa. 12  Stökade ock bråkade. 
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på draget, ock de fick några små pinnar med noten. Ock så 
trodde de, det var någon trollkonst vi hade med det där draget, 
för de hade fuller aldrig sett slik fiskredskap förr. Ock då 
vart det, så jag köpte det där draget utav finnen. Så reste 
vi till andra kvällen ock, ock då fick vi ock lika många stor-
örredar. Ock då rodde jag utöver sjön en gång en mils väg 
med samma draget, ock då fick jag säxton stora ock vackra 
fiskar. Ock när jag kom hem med de där fiskarna, så skulle 
jag nu väga dem ock se åt, [hur] tunga de var. Ock de var 
helamed 1  två pund ock säxton skålpund. 

Hans Hansson Storjola. 

När jag köpte uttern2, så förstod jag mig rent inte på honom 473 
— jag hade aldrig sett honom ock aldrig brukat honom häller 
förr. Jag ställde till brädet ock .... Då skulle käringen.' ock 
jag åstad uttra', ock när vi tog på rodde ock drog, så bet nu 
fisken uti, mäst det han vann"; ock käringen var nu brått om, 
hon, när fisken hade bitit uti, hon skUlle nu skynda sig draga 
upp honom uppi båten; ock linan hon flöktes' bort; ock somma 
gångerna bet det uti helamedi  två i sänder. Ock vi härdade 
på ock uttrade, så vi skulle så när ha tagit på ärgats7; det 
sattes ihop', så det vart ett körv9  alltihop. Då skulle vi nu 
jälpas greda" upp det igän ock till att låta" de där krokarna 
uti sjön igän, så vi skulle få till draga. Ock vi vann inte 
förr få honom uti, förrän fisken kom ock bet uti; ock käringen 
skyndade sig till draga, det mästa hon vann, ock hur vi här-
dade på, så hade vi fiökt ihop alltihop igän. Ock så var det 
nu till att greda upp det där. Men hur vi härdade på tuskade 
ock äventyrade" med det där om dagen, så hade vi helamed 
trätti stora vackra rödrer", innan vi gav oss. 

Hans Hansson Storjola. 

försedd lång rev, fästad vid en bräda, vilken under rodd drages med båten. 
6  Trasslades. 7  Gräla. 8  Satte sig ihop. 6  Oredig massa. ' 10  Reda. • 
18  Rödingar. 
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474 da, va åxn Ovan t6 dötra-mx o skval asta drå 
ötare, o dci kbm-daritöråtyr o bå„xt-t; o da i 
skval ta drå-n opx bot, sö tök4-n tri ghzge o skval 
drci-n opx Notn, man hån lå,xt-sa o jr at Ma. 
o då va 9.2 linydasbval. 

anar låTdasbvaln so skval-x 6 sta utx 47tva utfar 
gåka. nor x ri4d då tabcib.a,t.„clå — skyld yvåst ta 
dra 6p böotn„ so båxt-a, ti 1, 'p störear iz,ån, o hån 
yök yvasom clm,n åna,m,i lixa4t-p6 skval N: haw„för 
uti Mn, maxv,va 36 my joo stårkar..,tåM„cki, at da 
htålt, so x fib.-an-no opx b6otn. då fxb-x da da 

yzasom i tröo u jpea p6-om, o x fstst6-it, 
Aa di dxåna skval vro fa,Nsicig. nå-s6 skval-x ta 
jo-6ot då, so fxb.-x jöo, da va tågka, o 6eatskröpan8, 
som xct låtx-4v för,  o 3 pkfit-Git 3  4t thöp. o da 
chåna va lbv,adasb.våln f4r-4a x måst-n, o då ha-xv, 
fzr haxla åkva utyimxy dån vfakva — so da sffigt 
som dån fan va-it råd da hany,va i/y4t 4  fir. o 
hemma it nuiga,r hål, han2„va riblx dpb•tb fåxt. so x 

bodo Pan o öga93.2  o 4t xhöp. da bår* 
håpn då o yöro-bp5  an chamfijan o köb.-an 6 tett 
om sdas mörgon; då vat-då i gö halv„va 
so stör hå,, da• rökt-no tå po haxla, h4sh61a. 

hans hånsa störy6gr. 

Två örredar på en ståndkrok. 

475 da va,g...kcir,om såt-Ut h6an6, o nor„arv,va sta 
vika, so såt-dal:46 irvgna po åxn hö. so  såtn: 

— v_etso, har a N 6. 
haxv,vat-no fsrf4cl7 „4o di, da va N po n hö. han, 

a-no-xt vitrx-får s„sliy fhr o ijan ånan hålar — 
n yö va-no må 6, so hån fxb. t'§'ko6o-a 6. han.a 

1  Se not 2 s. 228. 2  Metkroken. Kände igän. 
käpp, som lägges över vak i isen. 7  Häpen. 
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Det var en gång jag tog dottern min ock skulle åstad dra 474 
uttern l, ock då kom där en storrörede ock bet uti; ock då jag 
skulle till dra honom uppi båten, så tog jag honom tre gånger 
ock skulle dra honom uppi båten, men han slet sig ock for åt 
sjön. Ock det var en lördagskväll. 

Andra lördagskvällen så skulle jag ock stad uti älven utför 
gården. När jag rodde då tillbaka då — skulle just till att 
dra upp båten, så bet det uti en storörrede igän, ock han 
gjorde just som den där andra, jag höll på skulle ta: han for 
uti sjön, men var så mycket starkare tagel då, att det höll, 
så jag fick honom nu uppi båten. Då fick jag se, det det 
hängde justsom en tråd ur käften på honom, ock jag förstod 
inte, vad det där skulle vara för slag. Nej så skulle jag till 
att se åt då, så fick jag se, det var taglet ock ångelskroken 2, 
som jag hade slitit av förr, ock jag kände åt 5  alltihop. Ock 
det där var lördagskvällen förr, det jag miste honom, ock då 
hade han farit hela älven utgenom den veckan — så det synte, 
som den fisken var inte rädd, det han var i11agj0rd 4  förr. Ock 
han var inte mager häller, han var riktigt duktigt fet. Så jag 
fick igän både fisken ock ånge1n 2  ock alltihop. Det bar till 
hem då ock göra upp5  den där fisken ock koka honom ock 
till-att om söndagsmorgon; då vart det en god måltid: han var 
så stor han, det räckte nu till på hela hushållet. 

Hans Hansson Storjola. 

Två örredar på en ståndkrok. 

Det var en karl, som satte ut hoar(na)5, ock när han var 475 
stad vittjade, så satt där två örredar* på en ho. Så säger han: 

— Jaså, här är två ock. 
Han vart nu förfä1ad 7  utav det, det var två på en ho. Han 

hade nu inte varit för' slikt förr ock ingen annan häller — 
han Jon var nu med ock, så han fick se det ock. Han hade 

4  Sårad, skadad. 5  Skära upp ock ränsa. 6  Ståndkrokar, fästade i en 
8  Råkat ut för. * Se s. 227. 
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,91titIct, hån, daw„fåsttz, sö kom beark i  utysnzv faga' 
p6-om, o di ha-dar Aiim n o lztiJct söm° ögan. 
d6:to vat-a N po sömo ha. 

[ok-p&kt.] 

PÅ LOFOTFISKET. 
476 2,a da i va po l6fotfith — da vå p0 saAsh-jåg, dg, 

störk7te4ncifya3. po nMr4sti d4 9m ay4vål — va-no, 
bbakånt4  dd — so va i som ak6k; man då va-a 
nzbrosamt5: nor ma kbm-da at grPNyin dd o lönt hås 
— Avåln då, so skval4 yöln dec; o z4t o ki-ma- 
noko ta måt. o so hå-nza sålskåp po &Ma; 
o d4 ha hån rökt M — kåmråtsfifi; so ha- 
dam lita brånvin ö, ch clffin N Man, o so skval-dam,. 
fcgr-ma po !Ola d4 tabcib•ar im kvåMra. kbm-da 
åtpo yöln då, so ha 4,n-to-dam drypy-saM, so hag,. 
kvöd yöln. d Mina b‘p dk,...ta4...da kbm-no leikp 
åt-os. 

då 8-ma-no bgi dd i grPtten i tO. 4,97n. tråGA 
4gna so skzal-ma lag-M 6  Vin fyjowva ni mil 
lGig. di Mas-ma po tri tim. o d.12.4-a-no brå då 
ma' l6f6k tut håkv utpo vtare. a da vå då em 
nmb9nd4g i februcin mb9sna koka tökv — fr-a-fal 
da mifist v,fåm heafiar bbe,ta o skval låg-åt gcima. Pita 
aöka va j4g om b•valn, so ha-a fm t6 hfafiar bota 
santo vin tabear at grOyn, o fåm stpbsa fro fröst-
vib•an v4-a, o ål dåm föd-me svt fy60,, — $o at 

to-po tt ha vstt oltun i sålsketin po hbmr492,. 
trach dGin dr pö, so kom-dam tabear ål Aujp, o 
dan sömo dåg $o va-a bn som såga civ e,m...böot: han 

1  Kroken. 2  Gälen. 3  Stora svagåret. 
tills halva vintern hade gått. 

4  Dvs. hade 
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slukat, han, den förste, så kom ångeln utgenom uggan 2  på 
honom, ock då hade där kommit en ock slukat samma ångeln. 
Därutav vart det två på samma hon. 

[Ola Persson.] 

PÅ LOFOTFISKET. 

Ja, då jag var på Lofotfisket — det var på särtisju, det, 476 
storklenåret'. På nordresan då om en kväll — jag var nu 
obekant' då — så var jag som en kock; men då var det 
morosamt 5: när vi kom då åt Grytön då ock lånte hus — [om] 
kvällen då, så skulle jag ta jullen då, ock ut ock ta mig 
något till mat. Ock så hade vi en finne i sällskap på båten; 
ock då hade han råkt en finne till — kamrats finne; så hade 
de lite brännvin ock, de där två finnarna, ock så skulle de 
följa mig på jullen då tillbaka ini kvarteret. [När vi] kom då 
utpå jullen då, så hade en utav dem druckit sig full, så han 
välvde jullen. Då fick vi ligga där, till att det kom nu jälp 
åt oss. 

Då fick vi nu ligga då i Grytön i två dygn. Tredje dygnet 
så skulle vi lägga till' över fjorden, som var nio mil lång. 
Det färdades vi på tre timmar. Ock då gick det nu bra då 
med' Lofoten, tillatt halv utpå vintern'. Ja, det var då om en 
måndag i februari månad klockan tolv — for det fuller ut det 
minsta en fämhundra båtar ock skulle lägga ut garnen. Innan 
klockan var sju om kvällen, så hade det farit tvåhundra båtar 
samma vägen tillbaka åt Grytön, ock fäm stycken från Frost-
Viken var det, ock alla de följde mig över fjorden — så att 
jag tog på tänkte, jag hade vordit allena i sällskap på hem-
resan. Tredje dagen där på så kom de tillbaka allihop, ock 
den samma dag så var det en, som seglade av en båt: han 

inte farit den vägen förr. 5  Roligt. 6  Ge oss åstad. 7  Vid. 8  Dvs. 
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Hyst måste,r, faskarn,, o so sitgka-n so layl han sö,og 
ana...bbotståmn po kvån sin om b6o,tta-sin. — o f1rg,o- 
vitste,„9-xnt-a po dån vtar — da va da dxån 
töan, da va-n »yf4sarb6,ot» 3  bara. 

[Jöns Jonssons nykomlingskalas.] 
477 o so dam som ifat ha virx-dar fly., dam skval Oh 

höl hånsn4. so va-no i åxn to dam, som igt ha 
vår-dar fr. dam jiarga5-no po måxs at x skval höl 
hånsta, i som ana fökb man då va-t-. yo:9„, so 
va-a-n dåg då, ma fib. »lanlga» 6 ; so tityt-x far ma 

at da fih• vi9g-sa må': x skval hål hållna dån 
dån. 0„a, so ,ax3.-x utpo fårffig o fft branvin 
far-,tri 40, 3-so lssft-x Mar far..0 ét; so lamna-x-
dam dx dxåna då, kamråtem-mxn, o så, at då fxb•-dant 
skits' bast daav...vga,a — far i ha-xnt smålst branvin 
ånda" o i a,xb• o lå-ma. so  to-dam o 
köka pony..to d dån. non.,clam ha då kdka o 
stiat-ta, som da sktizl vro då, so va-a n jviitx o,orcs 
gill), som kom o va4t-bp ma, o så at skval smöko, 
i-6. man då vgascit-t smöko. så såy, gåtan — va 

— dm a_år..,,som dm vii, 0044  v  i, dr14-bp d cl;fina, 
halast so ts14-x-a utimx-da. 

t6-n d 4i« då o skval a69 uti/va-ma. nor x 
td då o småkt d dåna, so va da dåna so göt, at 

ha-at 1,9a0-it no/co be'r. då tö-x då o e,,köp-td, o 
dråk. nor-ana föt-ma ta drgsy dt dåna då, so 

— ligåtaol a rikan man ghme", man no ska-m-bkx 
an,da rökanar ls. 

man då va ålt da rika damil7y jö,o, so våt"-x so 

1  Tills. 2  Förolyckades. 3  [Jfr Aasen, Ross: Djups-ogn.] 
land (för storm). 7  Att det fick väl ske. 8  Äldre norskt 
12 Jämt 13  Tillfällig form; annars rökaar. 14  Nämligen 



PÅ LOPOTFISKET 235 

reste mast, fiskaren, ock så seglade han, så längel  han såg 
en båtstam på var sidan om båten sin. — Ock flera visstes 
inte det gick till' på den vintern — det var de där två, det 
var en »juxarbåt» bara. 

{Jöns Jonssons nykomlingskalas.] 
Ock så de som inte hade varit där förr, de skulle alltid 477 

hålla hansen4. Så var nu jag en utav dem, som inte hade 
varit där förr. De skärgade9  nu på mig, att jag skulle hålla 
hansen, jag som annat folk; men det ville inte jag. Jo, så 
var det en dag då, vi fick landlega(n)9; så tänkte jag för mig 
själv att det fick våga sig med 7: jag skulle hålla hansen den 
dagen. Åja, så gick jag utpå ett fartyg ock köpte brännvin 
för tre ort', ock så köpte jag socker för två ort; så lämnade 
jag dem det där då, kamraterna mina, ock sa, att då fick de 
stussa9, bäst de ville — för jag hade inte smakat brännvin 
ändå" om vintern. Ock jag gick ock lade mig. Så tog de 
ock kokade punsch utav det där. När de hade då kokat, ock 
ställt till, som det skulle vara då, så var det en sjutti års 
:gubbe, som kom ock väckte upp mig ock sa, att jag skulle 
smaka, jag ock. Men då ville inte jag smaka. Så säger 
gubben — var sint: 

Du gör, som du vill, vart" du vill dricka upp det där, 
eljes så slår jag det utöver dig. 

Tog han det där då ock skulle slå utöver mig. När jag 
tog då ock smakade det där, så var det där så gott, att jag 
hade inte känt något bättre. Då tog jag det ock en kopp till 
ock drack. När han hade fått mig till druckit det där då, 
så säger han: 

Lidguten är rolig med en gång", men nu skall han bli 
ändå roligare". 

Men det var allt det roliga, de fick se, så vart jag" så 

4  »Nykomlingskalas» 1. »-traktering». 5  Käxade. 6  D. v. s. måste stanna i 
mynt [=-- speciedaler 1. 24 skilling]. 9  Stöka, 10  Ännu. 11  Antingen. 
att jag vart. 
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kkhn, at mt, a fot dåycl. da, va å.2,t da 
ra,, dany.fg• "J69, dån. göinan. kbm-d to br6t 1- dån 
åttan. 

[Tvist om en rev.] 
478 dan sömo vifitarri,o vat-a stgeg prosås-dar 

intala mg o ryfaskar.Alar — han hta anas ånasa 
grönR. so f14-dam lina' mi h Ona siii, n anas 
4nasa-c4an — som åltia bruka-no hån, at da kom 

»binyisksipan» s. 126, dan sömo dåg som darvlifr 
ihöp andan lina o Ona, so kåsta-dam d dmn 
linstömpan bo h bår,,a, o såx at: 

— sa nö fo Rldvaln tå-nån båst 
la nor i sg Rna, so va-dar...stömp farömp, so at 

söm kvarv..,voro t 4n o 8fSM t 4 — civsh•eirt. 
so froga- rni3 hömtsman4, Åar skull böro-ma sit 
rna di dgnx. so s4,-n at 403tss vat 5  s ta o 
lina, halar 6 skval- ma-a far polka. 

la dån d& pö so får hömtsman o i at polisa. 
36 sArk,v polisn bråv at om anas ånasa grönlin, 
o bastnit, at dån dår pö so skval-dam mötas, måt 
bb9tlag o håns bketlåg. man dån dån so köm-an-it dit, 
e anas anasa, utan da vat bara måt bketkig. dån 
dår pö so rkst dsånar...tå", anas einasa bketick,a; då 
kom-dam rna gr4,n8  at ös, at rna skval ffi-dam dån 
d& pö nån. då va-ma i måg tökv mån dån df.in, o då 

tratmöok 9; o i bayartt mr an o fao-nån 
ng lin, man då n4ta1° n anas anasa-far. ta sist 
vett-n-lånat ta o lat mg fo-nån ng lin, o batå- 

dåka far bmköstnan, o fg r„,c1åka skval lågas h 
fåtikåsa. 

man såda ormifitarn, vatabtr6spsamt" ta vöro-dar. 
tMs-it göo-t'zt at da va möt em b.vålan, ana 

1  Britsen. 2  Reven. 3  Fiskredskapen. 4  Förman. Norska 
medelst anföringstecken. 5  Måste. 6  Laga. 7  l3egåvo de 
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klen, att jag mente, jag hade fått dött. Det var allt det 
roliga, de fick se den gången; jag kom inte utav brisken' den 
aftonen. 

[Tvist om en rev.] 
Den samma vintern, så vart det en stygg process där ock 478 

emellan mig ock en fiskare där — han hette Anders Andersen 
Grönlid. Så fick de linan' min uti garnen sina, han Anders 
Andersen där — som alltiden brukade nu hända, att det kom 
ihop, börnskapens. Nåå, den samma dag som de fick ihop 
den där linan ock garnen, så kastade de de där linstumparna 
bort i bärget ock säger att: 

— Ja nu får liddjäveln ta igän linan sin, bäst han vill. 
Ja, när jag såg linan, så var där stump för stump, så att 

somma kunde vara två alnar ock somma tio alnar — avskurna. 
Så frågade jag min hövidsman4, hur jag skulle bära mig åt 
med det där. Så säger han, att antingen vart' jag ta ock fli 
upp6  linan, eller ock skulle jag anmäla det för polisen. 

Ja, dagen där• på så for hövidsmannen ock jag åt polisen. 
Så skrev polisen ett brev åt honom Anders Andersen Grönliden 
ock bestämde, att dagen där på så skulle de mötas, mitt båt-
lag ock hans båtlag. Men den dagen så kom han inte dit, 
han Anders Andersen, utan det vart bara mitt båtlag. Dagen 
därpå så reste de andra till', Anders-Andersen-båtlaget; då 
kom de med gren' åt oss, att vi skulle följa dem dagen där 
på igän. Då var vi iväg tolv man den dagen, ock det vart 
en stygg trätmål'; ock jag begärde inte mer än att få igän 
ny lina, men det näktade l°  han Anders Andersen för. Till sist 
vart han dömd till att låta mig få igän ny lina ock betala 
två daler för omkostnaden, ock fyra daler skulle läggas uti 
fattigkassan. 

Men sedan om vintern vart det otrösamt" till vara där. 
Jag tordes inte gå ut, efter det var mörkt om kvällarna, annat 

former. Norska uttryck, som inte tillhöra lidmålet, äro för övrigt utmärkta 
io andra sig iväg. 8  Underrättelse. 9  Träta. Vägrade. 11  Otrevligt. 
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an h båra eaRarkHom, farAe, va båra arfiP po aj-Ab' 
o vånt-sa. åta ts pA-a-no brå far &ula fsr--
ittem dån kkktnhåtta. 

[Förberedelser, utrustning ock ordning.] 
479 ft)r hal fåm viakra at ygdra bruk-dam 43,tt o- 

riast-sa p0 2  löfök. då tå-dam-no o låg-h håkva 
kösk h t teafi far vita: da a t ptitii smör, t 
håd fåt' o tö prb é.t o mismör', o 
pvan bra; man mytike, da ms-t- t rit baståntt — 
da va-no t v69g 5  my9r po pkyön. då va hlarva väita,r-
ködn; då, j31.cts po fig. lj mgsy tå kcas h 
pst; då skral-n6  hå9-md-sa po böta. nora brr-cl 
våg då, so skval-dam-no föro so M4~ mbyla; may- 
Aa fat...da då bastimt våra: va-a göt vår,,jo- 
kvan-dam fåro po vfakvas H, våfsntgatt7 , at löföta,, 
manA.,va-e clb9,la viii so kvan-dam bahav bodo t o tri 
viakva. 

norAam könt-då frcim at löföta, so hå-dam-no baståt 
fsrict gånt* brHa4t; dr kvåqra-dam-sa-no in. nor,. 
Om hå-då kattfra in-sa dci, sö bcir-a-no ta 69m, om 
gåt:tia-3m o kvår k4k& hoa, fik hirtitar 
kröka: N hfaiiar,jkval V02"0 åt kvån nåta, o så va-a 
ömbffita. N gårwkval voro tU 6 far..,11cita, o tö t 
baråmkap ta tt ånan8  cicig. om  mårgonan drögas-a 
»sivnål» norAam skval åt - dam drög-6p fhigd utpa,  
ffitast bårgödem, sam dam kåla far...»,siynål». dan som 
gå-sa 1,:ct om mårgon, fanA„cltån »stynåln» va drigt, 
va bidar po dåm. manAlsrftt so bruka dam råks-tå so. 
Sia dam hon-Imre, vffit 9  åp, o jo då va-a-no-tnt 
dam kran-no stök() bodo gårrot o lina o fian to kvorår. 
man nå at da vat..,e-tan »styndln», so hynät-dam 
mgsy b47. i2,9):70n. 

1  Örfil. 2  D. v. s. att fara till. 3  Slaktad djurkropp.. 
socken i Norge (n. v. om Frostviken). 8  Nästa. 9  Hinna.. 
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än uti bara underkläderna, för det var bara örfik1  på örfik 
att vänta sig. Annars gick det nu bra för hela vintern, för-
utom den klenheten. 

[Förberedelser, utrustning ock ordning.] 

Fyra eller fäm veckor efter julen brukar de alltid ta ock 47 
rusta sig på' Lofoten. Då tar de nu ock lägger uti halva 
kosten uti en tunna för vintern: det är ett pund smör, ett 
halvt fall' med kött, ock två pund ost ock messmör4, ock två 
pund bröd; men mjölet det minns inte jag riktigt bestämt — 
det var nu en våg' mjöl på personen. Det var halva vinter-
kosten; det skickades på fartyg. Lika mycket till lades uti 
en kista; det skulle han' ha med sig på båten. När det bar 
då i väg då, så skulle de nu fara så fort som möjligt; men 
vad fort det gick, det bestämde vädret: var det gott väder, 
så kunde de fara på en veckas tid, vefsningarna7, åt Lofoten, 
men var det dålig vind, så kunde de behöva både två ock 
tre veckor. 

När de kom då fram åt Lofoten, så hade de nu beställt 
förut ett gammalt brädtält; där kvarterade de sig nu in. När 
de hade då kvarterat in sig då, så bar det nu till ordna om 
garnen sina ock linan sin. Var karl skulle ha fyra hundra, 
krokar: två hundra skulle vara ute var natt(en), ock så var det 
ombyte(t). Två garn skulle vara ute ock för natten, ock två i 
beredskap till en annans dag. Om morgnarna drogs det upp 
»signal», när de skulle ut — de drog upp en flagg utpå yttersta, 
bärguddarna, som de kallade för »signal». Den som gav sig 
ut om morgonen, förrn den där »Signalen» var dragen, det 
var böter på dem. Men förut så brukade de resa så tidliga, 
de kunde bara vinna' upp, ock se då var det nu inte vant': 
de kunde nu stjäla både garnen ock linan ock fisken utav var-
andra. Men nu, efter det vart den där »signalen», så höll de 
mycket bättre ordning. 

4  Mesost. 5  En våg = 2 pund. 6  Man. 7  Invånarna i Vefsen, 
1°  Svårt. 
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[Sysselsättning om kvällarna efter hemkom-
sten från sjön.] 

480 nor...dam kom då to fåsb•Pal  om b•vålan, so va-a-no 
da låst Agan skval yöros-4p 2, o »spbtras» 3  o håvas 
po »v,åln» 4  — so framt '14a, da va lsöpara, so han 
såltas fan, haw-va öpyot. -Mos va-a fårtygmånar-
,som fyie fijan, so han-dam båra fo kast-rot po fårtVa 
bank norylå va yöo skval lina fkies5  o åvna36 , 

ha-dam g42:917 om.,va sikh, so skval dåvn Pins o 
bpvass. nor gama o 4t thöp va fira, so va-a båra 
ta o öto o kök, o öto o kök; dam kvan-no riv-t4a 
mv,bit då, o so ta såt-pö få,s4 då, o O. 

i dan tfn i va-dar,p våt-it i, Ae, i lamp Va2,66 
så' — ånpint ma löföhy, so ålas-a iJja åna an h 
ömna; man dam begagna-it åna an ; låratjlårvg o 
lita trcin ti i . . . — da va-fal-no i jåvs  dam hå; då, 
kåla-dankfar Wo. 

[Kosten.] 

481 va o so emt-i tö lita ysnig",köstiot: kvcin låt 
karg so skval-n hoo, tö marb• tobak o i kån brånvin, 

kvar 14m4n skval ho la,Amanspitra — va-it-a 
1,,st'Ag fåska då? va da va-vast då — fr o sjth-s spår 
— na va-a jpg fåska? . . . va 14manspara — da 
va da sömo m4 da vci, da v4-no fro i t ta tökv 

jpg fiska. di scnv..,va r1yti fstsipi då, o int 
bråka tobak, o int dråk-op brån.  vina, o sålt alt ihdp 
di diana, so kmn-dam h,öo, ta mötastli N cleara 4tom 
»14ra». »hPra», då ml såv, so %ofog som må, sax 
Mila dam ha yot-Op-om. 

vce-no ta tåvp-ma tysniv liva framddilas" då. 
åldri kökas-a grigt, man da dam köka då kåla-dam.., 
far,»,s.syra» — dam kåla sikpalk-dian bara far,,»»ra». 

1  D. v. s. från fisket. 2  Rensas. 3  Bindas ihop två ock två 
ses om. 6  Förses med agn. 7  Nät. 8 Lagas. 9 -trasa. 
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[Sysselsättning Om kvällarna efter hemkomsten från 
sjön.] 
När de kom då utav fisksjön' om kvällarna, så var det nu 480 

det första, [att] fisken skulle göras upp', ock spärrass  ock 
hängas på jä11en4  — så framt icke det var köpare, så han 
såldes, förrn han var uppgjord. Förstås var det fartygmän, 
som köpte fisken, så kunde de bara få kasta honom på far-
tyget ouppgjord. När det var gjort så skulle linan flås ock 
ägnas°, ock hade de garn', som var sönder, så skulle de flis 
ock byggass. När garnen ock alltihop var flitt, så var det bara 
till att äta ock koka, ock äta ock koka; de kunde nu riva 
uti sig en bit då, ock så till sätta på fisk då ock äta. 

Ock i den tiden jag var där, så visste inte jag, vad en 
lampa ville säja — änskönt vid Lofoten så eldades det icke 
annat än uti ugnen; men de begagnade inte annat än en 
lärftslarvas  ock lite tran uti en . — det var fuller nu en 
sked de hade; det kallade de för kok. 

[Kosten.] 
Ja, ock så glömde jag utav lite genom" kosten: var leg-481 

karl(en) så skulle han ha två mark tobak ock en kanna bränn-
vin, ock var legman(nen) skulle ha legmansspärren — var inte 
det tjugo fiskar det? Ja det var visst det — fyra ock säx 
spärr — nej, var det tjugo fiskar?. . . Ja legmansspärren — 
det var detsamma, [hur] många det var, det var nu från en tio 
till tolv ock tjugo fiskar. De som var riktigt försiktiga då, 
ock inte brukade tobak ock inte drack upp brännvinet, ock 
sålde allt ihop det där, så kunde de ha till motest" två daler 
utom »hyran». »Hyran», det vill säja så mycket, som vi säjer 
lönen, de hade gjort upp om. 

Jag varder" nu till tänka mig igenom livet framdeles" di. 
Aldrig kokades det gröt, men det de kokade det kallade de 
för »syra(n)», de. kallade supan14  där bara för »syra(n)». 

(för att upphängas till torkning). 4  Ställning att torka fisk på. 5  Lagas, 
io Angående. 11  Bortemot. 12 Måste. 13  Vidare. 14  Vällingen. 

16-35742. Waltman. 
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fo 6 ne, Aa, da va far_ti, nor-lam ketla at t,cimtn„ 
snvadi nItstfi hake cl,gna n6, da ska- 
fal vro Urnan po etpril hal si.stan 9. nor-lån 
detten kbm-in, so to-dam d4h po to-om, at dam skval 
ta kök »fettragrinytn». dGi la da sist skval-a-fal anala 

n..,griktt 6 po h4le, vitra. nor gråTtn, va köka, 
so getr-a ta bastim, lie  cicig da skval böro vå,kg 

hm. so pa2-dam-no 1h6p sn skar. noetkran 
vet det 1h6pftric 8, såda fk våra bastc'tm 4a, delg da 
skval böt-o-t-våm. — då va t jåtnansliv po dan Sn 
i va clår. 

fija,n rna fås.ka, d ketlas tösfrfåse; man rna klia 
fo fåsb, som kedas far Av405, o da kmtv..,voro ionsa6 , 
då, dam kvams-voro bodo st6r o sm69: s6m kvammögo,  
bara é nutrt, o s6m kvary-fal vögo ta fe v69g. 

sö va-a n ,s6om ketlas far hvitft; da va n sW 7  
etv,,fåsb • : han het so p& ta tånar at hNrketpans* 
filj vöro b.a..,am.,vilt,a9, so bått-tt kika p6-n. fk-ma 
lita mete to dem, so möt-ma t,å-dam n, st4nbit h 
1,4ftn, far at if ma skval bh skeonbåttn. o sö fk-ma 
4,m 864 fåsA, som ketlas far ir o så4,4em dam ketla 
far fkiaiira, o dé va 'nek*" fåsb•• man clGi fib•-ma 
tv..tåg sew,va Meot18, rkta po S o tvit p-  o 
itnar,; pipa da va 6 po sin. då Ast6-t-no, bunatv... 
toka" in da han 124.a-sa-ma, man ka, 4ar.,anktotra 
9:h ta. da v61-tt står  an st son, o sJ sårt15.4 dan 
stpght4ta"; dam ketsta-a atja. 

[En val gör påhälsning.] 
482 o 86 va-a n chig enk,vifitamtla kom n stör kv Gik znpo,  

fyMn. man dån dån so fk-ma »litttlå,kga» 2-10: da va 
fat som tcÄ9 åt; o ham.,va so st6r at . . . — 

1  Vände. 2  Samlade (ihop). Ihoppackatie. 4  Sannol.. 
8  Bakkappan. D. v. s. hur tjock han ville. 1°  Ett större: 
15  Otäckt. 18  Otäckheten. 
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Få se nu vad det var för tid, när de kallade, att jämten 
:snodde' näsan i öster? Jag minns inte det där nu, det skall 
fuller vara i början på april eller sistone i mars. När 
den daton kom in, så tog de alltid på talade om, att de skulle 
till koka färdagröten. Då till det sista skulle det fuller 
äntligen bli en gröt ock på hela vintern. När gröten var 
kokad, så bar det till att bestämma, vad dag det skulle bära 
i väg ock hem. Så skeppade' de nu ihop sina saker. När 
sakerna var då ihopflidda', sedan fick vädret bestämma, vad 
-dag det skulle bära iväg. — Det var ett sjömansliv på den 
tiden, jag var där. 

Ock fisken vi fiskade, det kallades torskfisk 4; men vi kunde 
få fisk som kallades för kveita', ock det kunde vara ömse', 
det, de kunde vara både stora ock små: somma kunde väga 
bara en mark, ock somma kunde fuller väga till fyra vågar. 
Ock så var det en sort, som kallades för hund; det var en 
Mygg 7  en fisk: han hade så pass till tänder, att hälkappen" 
fick vara vad han ville', så bet han hål(et) på honom. Fick vi 
lite många" utav dem, så måtte vi ge dem en stenbit uti 
käften, för att inte vi skulle bli skambitna. Ock så fick vi 
en sort fisk, som kallades för ur", ock en sort, som de kallade 
för flundra(n) ock det var matslig" fisk. Men då fick vi en 
fisk, som var kringlot", röd på en sida ock vit på den andra; 
gapet det var ock på sidan. Det förstod jag nu, hur han 
fordade" in det han närde sig med, men icke hur han fordade 
ut det. Det var inte större än seså, ock så surt'', den där 
styggheten"; de kastade det åt sjön. 

[En val gör påhälsning.] 
Ock så var det en dag om vintern, det kom en stor val inpå 482 

fjorden. Men den dagen så fick vi landlega(n) riktigt, det var 
inget folk, som tordes ut; ock han var så stor att ... — jag 

blott tillfällig sammansättning. 5  Hälleflundra. 6  Olika. 7  Ful. 
antal. 11  »Rödfisk» (jfr Aasen 881, 19). 12  God. 13  Rund. 14 Förde. 



244 WALTMAN, LIDM ÄL 

a-no sitar-po ha9v.,va t6 ginge so 14e som bboymna-
kan, ?,Gt bråd' ö. haw,f6rtio o Ø  inpo fyka, o 
Iva fat tå ks åt om clGin. higkit at han t6k 
no Om — dan dGin ma får„.11,6kat 2, då va Mygg-
man so råd at han skval.  fs,står bö,9t,oi får-os. han 
Ot so da knöso s  t bdota ; hag...kvag,,k,amo . . . — om 

kåna va bot n„ nå, so kvag...kvcifr, kömo åldales po 
dt /nån visa, o stivv,tp-n0 botpmö-bd,ota. a $a då: 
hat kilt b4a, so skval- ha ti at kry gom, o 
söogttna göt hist-te da skvaLa t — izga va-fal 
tri gbvae so vi som Mcire — iggganta! da va- 
nd vcint s  o jöo igan, nor.,ag,kom o lib• so da 
knöso t böota. — so Mega hålntsman åt: d--no-
fri van, som b håstir'it ta nåst9? y69, da va tv 
jvith oor geab, som sti, han hec 9p...fölrobög l°. — 
då va råts, kårg,...jem nt thvgg-an, ; halv-vatt 
tånlåvp, han, na då v4-ntt. — so såk, håmtsman, 
at hankig kast jpietbchan at hem, o dé y-t; o 
stetna kvn,jiGip jöQ-n må),r ; o va båra, sm3o- 
fy6kom o .kål". 

dam sågka po bårg r..ghgte;  sö köka-dam po bårp-
dm,n, so skval-dam rån" vGitna to grpk. so va-a 
ev.kvdam 16eg o åla-po; nor,.clam vårmvåtna p6-n, 

v44-a so datv...fib• fråkt" då. — o sö 86,62g÷ne 
bi4 7.- Jorn st6. po stökpa, o di stakpan va to rffig- 
knökom to kvilta, faeaf446on digar, båra rPgknökan. 

lans Osa. 

1  Trygg. 2  Norrut. 3  Brakade. 4  Störta ned. 
kom så nära, att de kunde se ögonen. 8  Svårt. Reskost. 
väl inte tugga. 11  Kan man säja. 12  slå. 18  Skjuts. 
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är nu säker på, han var två gånger så lång som byggningen 
här, ja oräddl  ock. Han for nu ock gick inpå fjorden, ock 
inget folk tordes ut om dagen. Jag hörde inte, att han tog 
något garn. — Den dagen vi for nordefter 2, då var hövids-
mannen så rädd, att han skulle förstöra båten för oss. Han 
gick, så det knasade3  uti båten; han kunde komma... — om 
det här var båten nu, så kunde valen komma alldeles på det 
här viset, ock stöp ned' bortsinn5  båten. Ja, jag sa det: 
hade jag haft bössa(n), så skulle jag ha tagit åt ögonen, ock 
det såg jag mig gott kast till', det skulle ha tagit — ögat 
var väl tre gånger så vitt som gitarren 7. — Ögonen ja! Det 
var inte vants  att se ögonen, när han kom ock gick, så det 
knasade uti båten. — Så frågade hövidsmannen efter: Det är 
nu fuller ingen, som har hästkött till näst'? Joo, det var en 
sjutti års gubbe, som sa, han hade en fålabog". — Jo, det 
var rätta karlen, som inte tuggade honom, han; han var inte 
tandlös, han, nej det var han inte. — Så säjer hövidsmannen, 
att han fick kasta köttbogen åt havet, ock det gjorde han; 
ock då stannade valen, [vi] slapp se honom mer; ock var bara 
ini småfjordarna att kalla'. 

De seglade på ett bärg en gång; så kokade de på bärget 
där, så skulle de ränna" vattnet utav grytan. Så var det en 
val, de låg ock eldade på; när de slog varmvattnet på honom, 
då vart det så de fick frakt" då. — Ock så såg jag nu ett 
bur", som stod på stolpar, ock de stolparna var utav rygg-
knokorna utav valen, ungefär så digra — bara ryggknokorna. 

Jöns Jonsson. 
[Sagesman för hela avsnittet »På Lofottleket•.] 

5  Bredvid. 6  D. v. S. i stånd till. 7  Någon frågar om han värkligen 
lo En åhörare anmärker, att gubben väl inte kunde äta den bogen, han kunde 
74  Ett visthus. 



RsunA. 

Ce reeueil posthume de notations du patois de Frostviken 
est une suite de la collection appelee Lidmål, qui a ete pu-
bliee dans les Svenska landsmål XIII (1894). 

K. K Waltman, mort en 1904, å qui nous devons ces 
notations, avait le don rare de pouvoir noter en patois des 
conversations et des anecdotes entiåres d'une fa9on authentique 
aussi concernant la phonetique, la syntaxe et le style. Aussi 
pour le contenu, eette collection est des plus interessantes. 
Avec le premier livre, aussi appele Lidmål, elle nous montre 
eomment vivent et pensent les habitants d'une region mon-
tagnarde du nord de la Seandinavie, et eette image exade et 
vraie nous revele plusieurs traits earaeteristiques, jusqu'iei 
pas remarques ou pas publies. Ajoutons eneore que ce n'est 
pas le patois de son pays natal que Waltman a traite 
poitrinaire, il a dfi sejourner quelque temps entre les montagnes, 
taehant de retrouver sa sante perdue, et c'est alors qu'il a 
elabore en tout cas le premier remien.. 

La paroisse de Frostviken se tronve å la pointe septentrio-
nale de la provinee suedoise de Jämtland, mais le patois appele 
lidmål qu'on parle dans la partie oecidentale de eette paroisse 
jusqu'å la fronti4e de la Norvege, appartient un dialeete 
norvegien. Ce patois a re9u son nom (lidmål) d'aprå la 
paroisse de Lierne en Norvege, d'ou les habitants de Frost-
viken ont immigre vers le milieu du XVIII° siMe. Les traits 
earaeteristiques de ce dialecte sont les m'emes que eeux des 
patois du nord-est de la provinee de Tröndelagen en Norvege. 

D. 0. Z. 
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