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Förord.
Man har med hänsyn till de första årgångarne af den tidskrift, som började på föranledning af de svenska landsmålsföreningarne, med fog kunnat anmärka, att af dessa föreningars
arbete i tidskriften synbarligen framkom skäligen litet. Detta
hade sin grund företrädesvis däri, att andra arbeten i ämnet
behöfdes som förutsättningar, i fall tidskriften skulle kunna på
ett någorlunda tillfredsställande sätt fylla sin ej lätta uppgift,
ock däri att några goda afhandlingar, som icke omedelbart voro
en frukt af föreningarnes värksamhet, förelåg° tryckfärdiga,
under det att föreningarnes samlingar, i följd af dessa föreningars hela natur ock mål, i allmänhet icke voro egnade att genast lemnas i sättarens hand, utan tarfvade en mer eller mindre
vidlyftig granskning, ordnande ock fullständigande. För öfrigt
stot äfven första bandets innehåll vist icke utan sammanhang
med landsmålsföreningarne. Mellertid hafva tidskriftens utgifvare
måst vara betänkta på att efter någon viss plan låta de delar
af samlingarne, som lämpade sig för offentliggörande, utan onödigt dröjsmål komma den svenska odlingen ock vetenskapen
till godo. Detta kan likväl alt fortfarande ske blott småningom. Dels är det nämligen af lätt insedda skäl för saken
af vikt, att färdiga uppsatser af enskilde inom eller utom föreningarne stående personer, när dessa uppsatser i öfrigt passa
för tidskriften, icke altför länge få ligga otrykta; dels kan
ingen utan pekuniär godtgörelse — som tillgångarne ej medgifva — egna någon betydligare del af sin arbetstid åt det nyss
ofvan antydda bestyret med granskning ock ordnande af föreningarnes delvis rätt omfångsrika samlingar.
Dessa samlingar äro för öfrigt, såsom på annat ställe i
denna tidskrift finnes vidare utveckladt, af mångfaldigt olika
slag. .Ordsamlingarne sträcka sig ännu ej inom någon förening
öfver hela alfabetet, ock de torde äfven när detta blir fallet vara
altför ofullständiga för att utan vidare böra utgifvas. Något
liknande är förhållandet äfven med de grammatiska arbetena.
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Dock finnas dels grammatiska monografier för enskilda mål, t. ex.
om verbalböjningen, pronomina, dels lexikografiska dylika, t. ex.
fogelnamn ock växtnamn, som när som hälst torde kunna företagas till utgifning. Vi göra mellertid nu början med en del
af samlingarne, som jämförelsevis kräfver mindre arbete, på
samma gång den torde rätt mycket kunna intressera våra
läsare, nämligen med uppteckningar på folkmål i sagoform.
Dock är begränsningen snarare negativ, i det äfven sådant
medtagits som icke lämpligen kunde ingå i andra serier, sålunda dels skildringar af folkets lefnadssätt, dels några sammanhängande framställningar af folktro. Sagor ock sägner berättade på skriftspråket skola en annan gång sammanställas
för sig. Hvad som har versform ock innehåller folkmål kommer
att ingå i en af undertecknad anlagd större samling, som
framdeles skall lemnas till tidskriften. Af egentliga s. k. folkvisor, hvilka bruka i språket tämligen sluta sig till skriftsvenskan,
är föga samladt. Gåtorna skola tagas för sig; likaså bör det
ske med ordspråken. För vidskepelse, folkmedicin o. d. redogöres bäst på skriftspråket, ock ordningen bör bestämmas af
innehållet. Hvad som är samladt af melodier samt af dartsar
ock andra lekar är ej mycket; det kan tagas efter hand eller
på en gång. Ock därmed äro föreningarnes samlingar ungefär
uttömda. Det är dock att hoppas, att alt jämt nytt material
skall tillkomma under fortsatt arbete.
I närvarande publikation har jag upptagit ur landsmålsföreningarnes samlingar det mesta, som efter dess plan kunde
däri ingå, blott förbigående sådant som antingen ur innehållets
synpunkt var altför obetydligt eller i sin språkform var altför
måttligt. Ofta kan ett stycke i fråga om ljud ock böjning vara
skäligen godt, men i ordfogning ock ordval alt annat än folkligt, d. v. s. en dålig öfversättning från skriftsvenska. Sådana
stycken ämnar jag, då innehållet gör dem däraf förtjänta, återföra till skriftsvenska ock taga dem i annat sammanhang. För
öfrigt finner den kunnige lätt, att äfven det som här lemnas är
till språk ock innehåll af mycket olika värde. Jag har nämligen velat taga med alt hvad som kunde tagas med, icke blott
lemna ett urval af det bästa. Med samlingen införlifvar jag
sådana mindre omfattande bidrag af samma slag, som under
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dess utgifning inkomma till mig. I några fall har jag genom
lämpliga personer skaffat prof af sådana mål, som eljes voro
orepresenterade, i ändamål att göra samlingen så mångsidig som
möjligt. Att jag ordnar uppteckningarne efter mål, ej efter
innehåll, lär ej behöfva försvaras. Jag vet altför väl, att målens
' gränser icke pläga sammanfalla med de gränser som landskapen
förr haft eller som nu vanligen för dem angifvas; men målens
gränser äro icke ännu noggrant kända, ock efter landskapen
rätta de sig åt minstone mera än efter någon annan indelning.
Så mycket mer torde några ord vara på sin plats i en
fråga som alltid framställer sig, då det gäller att skildra folkets
lif: i hvad mon man — med hänsyn till olika läsare — skall
vara bunden af den konventionella anständigheten, som förbjuder att annorlunda än genom långa omskrifningar vidröra
vissa till naturlifvet hörande kroppsdelar ock förrättningar.
Gränserna för det i sann mening »passande» böra ej öfverskridas. Men det skulle vara i hög grad »opassande» att ålägga
oss ett tvång, hvarigenom vi skulle nödgas lemna en ofullständig ock därigenom falsk bild af det föremål vi teckna. Om
ett eller annat stycke i denna samling befinnes mindre lämpligt
att föredraga i ett blandadt sällskap, så beror detta på läsare
ock åhörare. Jag behöfver icke inlåta mig på ett försvar af
cynismen ur estetisk synpunkt. Vi taga oss blott samma rättigheter som målaren ock bildhuggaren, hvilka alltid i den meningen
varit realister. Ock för så vidt vår uppgift är en vetenskaplig,
skulle det vara högst löjligt att vara rädd. för ord. Man kan väl för
öfrigt hoppas, att föreställningarne om det »passande» så småningom skola få en smula förnuft i sig. Bildningens mål är icke att
hvarken undertrycka eller ignorera naturen, utan att bruka den
rätt, d. v. s. för förnuftiga ändamål. Hvad man tål att tänka
ock att se, kan man också gärna lära sig tåla att höra. Jag
bör här blott ytterligare anmärka, att jag aldrig omskrifver
»anstötliga» uttryck, utan hällre utesluter alt samman, när jag
ej vågar taga dem med.
I denna samling användes i de flesta stycken ett för utgifvare ock läsare bekvämare beteckningssätt. Man har utan
tvifvel rätt i att finna landsmålsalfabetet tämligen svårläst, åt
minstone svårare än vanlig skrift; om man också är benägen
att finna det svårare än det värkligen är ock lätt glömmer, att
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svårigheterna ligga icke blott i beteckningen, utan också, i målet.
A andra sidan passar ett akademiskt språk för ett folkligt innehåll som en hofuniform för den enkle landtmannen. Med den
grofva beteckning som här användes, kan den som känner
målet utan svårighet föredraga det riktigt, den som ej känner
det, behöfver i alla fall ej höra någon dissonans mellan innehåll ock, form. Det afgörande skälet för val af en gröfre beteckning är, att uppteckningarne äro gjorda efter olika grunder
på olika tider, till större delen innan landsmålsalfabetet fans, af
olika personer, af hvilka blott få nu mera finnas kvar vid högskolorna, hvadan en öfverflyttning till landsmålsalfabetets strängare
beteckning skulle vara förenad med de allra största svårigheter.
Grunden för den grofva beteckning, med hvilken vi nu göra
ett försök, skulle vara: att med den vanliga bokstafsraden, utvidgad genom tillägg af de nödigaste fyllnaderna J, ock o
ock minskad med de öfverflödiga e, q, x ock z, så noga som
möjligt återgifva språkljuden, efter den allmänt gällande regeln
för ljudskrift: ett tecken för hvarje språkljud. Denna grundsats lider genom brist på tecken en nödvändig inskränkning, så
till vida som hvarandra närstående språkljud måste åtnöjas med
ett gemensamt tecken. Däremot skola bokstäfverna icke få
tjänstgöra för hvarandra; vi skola icke teckna j-ljud med g,
eller tj-ljud med k, eller S med sk, eller ä med e o. s. v., utan
med g mena vi g eller på sin höjd g, med f mena vi åt
bestämdt
minstone f-ljud, fastän dessa kunna vara olika (f,5,
något annat än sk, stj, sj'. Rätteligen borde hvarje bokstaf
utmärka blott något språkljud ur en viss bestämd grupp, medan
ett annat skulle utmärka något ur en annan grupp, så att t. ex.
e betydde antingen e eller a, ä antingen ce eller a, aldrig a
o. s. v. För att kunna iakttaga en sådan regel, måste vi mellertid hafva just det hvars saknad tvang oss att välja en
gröfre beteckning, nämligen exakt kännedom om de olika målens ljud. Nu inträffar, att olika upptecknare på olika sätt valt
sina beteckningar för språkljud som voro för högsvenskan
främmande, så att den ene kan för europeiskt u hafva brukat
ett tecken för o, en annan u, den ene för e eller 8 ett o, den
1) Den här använda beteckningen är altså hufvudsakligen den samma,
men något mera noggrann, än den jag i min uppsats om Landsmålsalfabetet
(Sv. landsm. I, s. lp) föreslagit.
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andre ett ö o. s. v. För öfrigt vållar äfven bemödandet att så
vidt möjligt i samma mål ej låta ett tecken motsvara flere
språkljud någon vacklan. Dessa båda sist anmärkta svårigheter
gälla egentligen vokalerna. Betecliningarne för konsonanterna
äro lättare att tolka. I några fall nödgas man tillgripa etymologisk stafning, då inga användbara tecken finnas, såsom vid
supradentalerna, .2,-ljudet m. m. Slutligen kunna värkliga fel
insmyga sig i vår beteckning, därigenom att upptecknaren i
sin skrift omedvetet varit beroende af den vanliga historiska
rättstafningens oregelbundenheter. Å andra sidan äro många
uppteckningar gjorda med större noggrannhet, än att vår grofva
beteckning kan följa dem. Där så ske' kan, lemnar jag då inledningsvis vid det särskilda målet noggrannare upplysningar
om ljudvärdet af de för det samma använda bokstäfverna. Jag
hoppas, att med det nu sagda för hvarje fonetiker skall vara
klart, i hvad mon de här lemnade uppteckningarne kunna vara
för honom användbara. Där jag för något enskildt mål finner
det ur tydlighetens synpunkt synnerligen nödigt att i den grofva
beteckningen införa något ytterligare tecken, skall jag göra det.
Jag föreställer mig nu, att ingen skall med skäl kunna beklaga sig öfver svårigheten att läsa eller förstå hvad som här
bjudes. Jag skulle dock vilja råda att alltid läsa högt, emedan man säkerligen skall finna det lättare att förstå hvad
man hör, än hvad man ser. I några få stycken brukar jag af
olika anledningar landsmålsalfabetet, men bifogar då vanligen
öfversättning. Sådan lemnar jag någon gång äfven vid den
grofva beteckningen till mål, som mer än vanligt afvika från
skriftspråket. I de flesta fall böra förklaringar af enskilda ord
ock satser göra till fyllest. Att vid bedömmandet af hvad som
behöfver tolkning träffa det rätta måttet är ingen lätt sak: den
ene skall troligen anse sig ha fått för liten hjälp, den andre
mena att mycket är onödigt. En utgifvarens vän, som född
ock uppfödd i stad icke är med folkmålen närmare förtrogen,
har lofvat att påpeka hvad som enligt hans mening kräfver
förklaring, ock detta torde få blifva bestämmande.
Upptecknaren eller i nödfall annan med målet förtrogen
person skall, så vidt möjligt, alltid läsa ett korrektur, ock för
öfrigt alla utvägar användas för att undvika fel.
Hårstorp vid Kalmar i juli 1881.
J. A. Lundell.
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Redogörelse för beteckningen.
Bok stäfverna äro 28, nämligen:
a bdefghijklmnBooproftuvwyääö.

De flesta af dessa bokstäfver äro för läsaren till utseende
ock betydelse förut kända. Följande förklaringar torde vara
tillräckliga:
B är det ljud som brukar tecknas med ng i ringa, n i tänka,
g i vagn;
o är slutet o som i bo, bodde (utan diftongiskt uttal);
f är det ljud som -föregår vokalen i sjuk, skön, stjärna;
W w är engelskt w, närmast liknande ett kort o, förekom-

o

mer hufvudsakligen i de norrländska ock sydsvenska
målen.
k ock g hafva alltid sina »hårda» ljud utan hänsyn till
den följande vokalen, ock i stället för »mjukt» k ock g skrifvas
tj, dj, j; f står aldrig för v-ljud. I ändelser skrifves e gven i
sådana fall, då man rätteligen icke har annat än en vokalisk
konsonant, således er, el, en för 'r, '1, 'n o. s. v. Nasala vokaler hafva inga särskilda tecken.
Tidslängden hos vokaler ock konsonanter utmärkes i det
hela efter reglerna för den vanliga svenska rättstafningen, sådan
hon eljes tillämpas i tidskriften, så att kort vokal efterföljes af
dubbelskrifven konsonant, så vida ej ytterligare en konsonant
kommer i samma stafvelse, ock .en viss likformighet råder i
böjningsformer af samma ord; med de vanliga inskränkningarne för m ock n, hvaremot j, som i målen ofta förekommer
äfven efter lång vokal, emot vanligt bruk dubbelskrifves som
andra konsonanter, så ock f ock g. För att utmärka kort vokal
i stafvelser med tonvikt ock följande kort konsonant (norrländska mål) brukas
för motsatt ändamål stundom -. Reduktion betecknas ej.
Sandhi anmärkes blott i vissa fall.
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Approximativ jämförelse mellan den grofva beteckningen
ock landsmålsalfabetet:

Märk, att af i förordet antydda skäl här gifna regler icke
alltid kunna iakttagas. — Inom bågar äro upptagna dels sällsyntare fall, dels sådana felaktiga motsvarigheter, som lättast
kunna förekomma.
t = t, t,
a = a, a, co, (a)
u = u, u, u
b = b, (6)
v =v
d = d, 0, q, d
w=w
e = e, a, a, (t,
y = Y, Y, it, (0
= f
å = (o, co)
g = g, g,
ä = ce, a, (a)
h = h, (an, n, g, h, a)
ö
= ø, e, (8, e)
2, 0)
rt
= rt, ri, t, 4
j =,), 5, J9, g) (i)
rd = rd, rj, d, d
k = k, b'
rl = hi, 1
1 --- 1, 2,, 1, Z, 3, J, (J)
rn.
= rn, r , n, n
— m, (ni)
TS
= rs, res, ts,
n = 99', n, (n, y)
it
=
it, .2,t, k, 1, t
(g)
B=
id = id,
d
= o, e, 8, (a, vt)
in
=
in,
k,
n,
n
= o, (u)
is
=ls,
ts,
s
P=p
r = r, 7, , n, (n, 1)
J§,
§
= s, z,
(ts, J)
ni = 21,2, n.
S =f, t9, s, (§)

Från Fårön vid Grottland.
r = r, hörbart äfven före dentaler; 1 -= /; tj = fy; f = j; 1=
e = e (ock ); ä = a ock (e (blott före r); ö = 61 samt stunock
dom 0 (blott i öy i lånord); a = a; u = tt; eu.= etg åu = isy;
el = et; e i ändelser är ett mycket slutet e, nära i. Jfr NOREEN,
Fårömålets ljudlära i Sv. landsm. I. 8, samt Sv. landsm. I. 11, s.
570 IL Mellan NOREEN, SÅVE ock FEGR/EIIS råder någon skiljaktighet,
möjligen grundad i dialektsplittring på ön. Ingen af dem är hemma
på Fårö. I målet här förekomma äfven former från »Storlandet». NOREEN har biträdt vid korrekturet för alla styckena.

1. En byfård.
Af P. A. SÅVE.
Förut trykt i Gottl. alleh. 1880, nr 27 A; nu efter förnyad granskning riktigare utförd.
I anndagen var ja i böyn: hä färde glåymar ja aldre
nåkstins. Män ja jer gamal nä, ja, u som ja aldre vare bänskur, bräukar ja u nå mitt gambla tal, ällar gut'nisko, lissom aro
gamblo fålken ständut bräukto, når di jambra säins
11 darfyre förstar ja mi åu inte pa hissen täidens magga nöymäudughaitär. Män fast ja inte faldur ifran, att magt an tigg
nå jer mike bätur än i gambla dagar, så mainar ja läikaväl
pa, att samt nå jer sämbre. Jeir hä sakknes klåukdåumar
hissu lässnigge i alla räggar bittid u saint, bade i nöystävva,
pa lukte ällar äute i garden, da päikonar bi stundum halvflagna
sita uppfleugna i apaldenar u skaika, så bä kan svartna fyre
En stadsresa. Här om dagen var jag i staden (Visby): den
färden glömmer jag aldrig någonsin. Men jag är gammal nu, jag, ock som
jag aldrig varit stadsaktig (högfärdig), brukar jag också nu mitt gamla tal,
eller gutniska, liksom andra gamla folk ständigt brukade, när de pratade sins emellan. Ock därför förstår jag mig också inte på denna
tidens många nymodigheter. Men fast jag inte vill neka, att mångt en
ting nu är mycket bättre än i gamla dagar, så menar jag likväl, att
somligt nu är sämre. År det väl klokskap denna läsningen i alla vrår
bittida ock sent, både i nystugan (gäststugan), på loftet eller ute i trädgården, då flickorna stundom halfnakna sitta uppflugna i äppelträden
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avvonen, um man skudde käika upp — tvi vardes! — ällar hitta
åuförgrävvelia pagklaneräi bi Hästgatona i böyn, som flyttar
tu l inte, män bära gär, att maggen flatnakkugur, gåudmaintur
bånnde gyttar laupa fran gard u grund; u åkksiså alla hissa
laggfärdar tu l Gullande di kalla, som näuk jer hä barmåudliaste av alt, för hä åydar lande pa bade Rik u päniggar, u
i all fald jer hä mike neimarä til Gullbakken i Gråytligbåu
ällar Gullgarda i Råune! Naj, naj, alt släikt hynseräi har äile
slat mi gale tyre haude, u ja har alla täidar biskeuda hä mä
skaivo augon. Män av alt gale förstar ja mi minst pa an tigg,
fålken kalla kågkuss, som nå mäst rumsterar äute i Nårdre, n
så hissen järnvägen sine, som mä rambul u skrambul, så fålken kemi° bläi dauharda, laupur ända äut mot Ståurseutire. Män,
ja jer gamal, skrabbugur u pallfaren nå, ja; u darfyre kåyrar
Ja, lissom far u faffar gärdo, äile häldur mä russ, staduga,
källuga farskjaut, som aldre ränna mä silar. För håpa mäin,
gambla Stjärt() vör kalla, ha var i haustres atten ar gamul;
u han Väitläppen, ätt näkkut häudruss, som drägur pa fjeirarä
säidona, var väl i sin framtäid an skvaipur ti fara stei, män
han jer nå tu l ladiggen fatt u teugu ar, stadugur som an stainvast.
ock spärra ut benen, så det kan svartna för ögonen, om man skulle
kika upp — tvi varde! — eller detta grufveliga banklånande vid Hästgatan i staden, som gagnar till intet, men bara gör, att mången flatnackig (enfaldig), beskedlig bonde måste löpa från gård ock grund; ock
jämväl alla dessa långresor till Guldlandet de kalla (Amerika), som nog
är det ängsligaste af alt, ty det öder landet på både folk ock penningar, ock i alla fall är det mycket närmare till Guldbacken i Grötlingbo
(socken) eller Gullgarda i Rone. Nej, nej, alt sådan pjåkeri har städse
slagit mig galet för hufvudet (misshagat mig), ock jag har alla tider
beskådat det med sneda ögon. Men af alt galet förstår jag mig minst
på en sak, folk kallar konkurs, som nu mest gör väsen uti Nordret (på
norra Gottland), ock så den här järnvägen sedan, som med rammel ock
skrammel, så människorna kunna blif va döfva, löper ända ut mot Storsödret (sydligaste Gottland). Men, jag är gammal, skrabbig ock usel nu,
jag; ock därför kör jag, liksom far ock farfar gjorde, städse hällre med
hästar, stadiga, vänliga dragare, som aldrig ränna med selarne (skena).
Ty stoet mitt, gamla Stjärta vi kalla, hon var i höstas aderton år gammal; ock han Hvitläppen, en skäckig krake (som blott duger att taga
huden af), som drager på fjärmare (högra) sidan, var väl i sin ungdom
en yster fole till att fara å stad, men han är nu till våren sju ock tjugo
år, stadig som en stenmiir.
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Män ja skudde nå snaka um hissu haplial böyfärde! Jåu,
hä var pa dä väise, att ja i laudes märrtäile 2 kårde fran hajmen" mä ätt lass vid av gamalt ägsbörke u an håupnar aikarukkara yttur nöyåudligge i åura 13astogärde. Näuk var väglage,
sine såule fieiat5 burt snåyen, nå pa ladiggen i marsgaisten 6 lale
harklut, u i gaimalden 7 uppe i Äuglebakken midbittnes pa haide
var hä ån näklen !mimas ällar äisgato. Män ja sätte bära mina
hagklä 9 pa russens fram bain, u da gikk hä gilt näuk, ja gimun
lagkäik" u haila straita yvar Böyråume u sine i alla bakkhälliggar, som dar inne jer reit gutt um: bä jer inte att pragga" pa t
Inte häldur hadde ja i förstnigge nåkla äunåygor 12 av hisse
spittale böysårkar, som hällas bi täidum jero aina spiranta 73
skiftiggar ti keuma i kast mä. Alt gikk guskille" gilt u bra
tyre si, u vidlasse fikk ja trast pa stunde säla i Gailråuten 16 tul
a kärligg, som tykte mike väl um aikarukkanar, ha skudde
flyta ti råyka bikkiggl6 mä. Ja, fyre ätt bit milleutn, som
fylgde mä, fikk ja mi an gåudur säup eheggar" mä a läite
kräuto
seukur tu l pa handulen: a, hä gärde gutt i an gamal skälm! Darmä sägde ja takk för skägken, lägde häggjårdanarw pa russen, u dä kvikt, för di hadde vasken rumpgjårdar 21 ällar kårsreimar 22, utan bära halseuk u millbinde 23,
u så jäng" ja pa gata.
Ja gikk i mäina ainvalughait 25, mä eisanar 26 i hande u sväipa
undur armen, pa neimar säidona u jält i slae. Hä var nå
middagar u klukka släng justamänt att i böytåurnen. Män, va
hände si? Appart pa 27 fikk ja i a rägg auga pa ätt kvinn1) fasliga. 2) i lördags morgon tidigt. 3) hemifrån. 4) ruttna ekstubbar [efter nyodlingen i vårt Bastugärde. 5) smält. 6) den rifvande
kölden i n'utrs månad [tämligen knaggligt. 7) den skarpa blåsten [uppe
i Ugglebacken midvägs på heden. 8) halka. 6) vantar. 10) raka vägen
[ock hela stycket öfver Byrummet d. v. s. slätten vid Visby. 11) pruta.
12) svårigheter [af dessa hospitalsgalna stadspojkar.
13) tokiga [bortbytingar. 14) Gud ske lof. 15) Fiskarroten i staden (där fisk gälas
d. v. s. rensas). 16) böckling, rökt strömming. 17) tjärved af midten,
som ger den klaraste tjäran. 18) Ehingers brännvin. 16) smula. 24:9 se_
larne. 21) svansremmar. 22) tömstjälkarne, som gå från den ene hästens
sele till den andres betsel ock sålunda ligga i kors mellan hästarne.
23) rem eller tågända mellan betslen. 24) jagade, körde.
25) enfald.
26) tömmarne [i handen ock piskan under armen, på vänstra sidan ock
höll i slån, d. v. s. den uppstående stafven i lösbanken, hvarpå långstegen hvilar. 27) Apropos, helt tvärt.
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fålksmänska, som a bitöydeli gäuno 28 av sårkar leupo yttur att
käika pa mä ja129 u spitakul. Ja tråude i förstnigge, att hä var
a gamul aturglåymo 39, som var tu l allmänt atlöyge så gale äutkleid tu l paskarn. Män hä var a ung, vakur måypäika, välstäld
pa all väis hällast, män gaggänes mä nasar upp i vädre u
åuvindelit 32 äutstafera i säina kleidsbåunigg av alla såules färgor,
bade geult, ratt, blatt u greideläint, mä magga stäigar 33 kryspluga
kugkelfäusar u fränsor nire kriggum skörten, som var näkt 35 atknäipa kriggum hännes kneiar, så ha mä näpp u naud äffentåu"
kunde flyta bainen um vart anna, så haila dreikte var raint av
åuframkumbli för ätt mäniska, som vill stäiga säina gagg u ga
pa jårde. Pa haude hadde ha a skrållo 37 mä råusut käpoband
u an haug stjärtfjeidur uppe i kullona, sitänes pa hännes aina
åyra, män a gåud äln yvar haude, som i dän staden" var äutkleit mä nåke slaks såulhylliko 39 ällar kryllmysso mä mike krusidullar av fäinaste leirit", ja så fäint som dvärganät" ällar att
mygg u russamausor" knaft kundo kräupa igimun. U så hadde
ha tvärhandshauga asättar" undur skåunar u ätt stälp" ällar lagg
raväina lissom a rävarumpo, skam att säga av, slägänes" u
sladågkänes krig lä,gganar yttur si i gatona, så stöyven
rauk um hänne. A ha, täte ja, huks mäns pa", um inte hitta
skabilke47 jer havfrävve fälv — för ha bräukar äile halda si bi
fånen
som manfålksgale laupur jer i böyn millum häus u
steugor! I dä sama snåude ha si um pa an halv skyns 48, sä ja
granngivlia" sag ryggen pa spitalen. Män va fikk ja da skeuda?
Inte nåklen vakurhait ällar anständughait, lissom mä åura kvinnfålk, når di ga tu l körkur, laupa til laikstävvo ällar i bryllaup.
Naj, naj! män för ti dyla, att ha var heul bak sum ätt daigatreug, hadde ha hympa pa si ätt för haplit baksnörp, som strama
pa all håll, mä magga knäutar, faldar" u slabbar, lissom brigtampanarn pa länsmannens ståursilar att säi, så ha matte snubbla
för vart ivlia stig: ja hä var reit bitöydelit ti skeuda! Når ja
28) hop.
29) sorl. 30) gammal ungmö. 31) till påskkäring. 32) ofantligt. 33) tjog [krusiga grannlåter. ") kjorteln. 35) trångt. 36) just.
37 ) hatt [med rosigt hakband.
38) i det stället. 39) duk som skyddar
pannan för solen. 40) lärft. 41,) spindelnät. 42) hästflugor. 43) klackar.
44) veck, uppstjälpning.
45) slående, vinglande. 46) se man på.
47) åbäke [är hafsfrun själf.
48) till hälften. 49) tydligt. 50) fållar
[ock ändar. 51) stångkopplen.
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sag hissa fullgallna ställnigge, atra ja mi52 u täte fyre mi fälvur: anten jerst däu keume äut fran spittale, ällar ma hä vara
tåurspjäska 53 läivslivänes. Tvi di! sägde ja haukt u spytta; alt
ont av mi u pa di, däin tvärfeuka 54! laup däu, din stjärt-i-kråuk,
bart i a heul aik, män nauga55 di väl u skeuda di gilt fyre, att
inte tåurne56 siar di, förr än du findurt skjaursul 52!
Män ja fikk nå anna att skåyta um u taka vare pa. För
knaft hadde håponar fat säi hitta hynipegympe, förr än gamble
Väitläppen, ätt gamalt skrabbruss, raiste pa nakken, blaiv kar,
gynte klippa mä åyra, fröysta, sia upp u taka tu l ränna mä
silar. U Stjärto var inte klåukare, än att ha fylgde mä. IJ
bä bar av i stigkäne rännigg fyre fakur 58 i vald: an päukens
raljans! Män hä var inte näuk mä då; för nå tåuko all båunderuss, som varo i böyn, ti ränna jamflyges 59, hä argaste di makta,
gat6 upp u gato nidur, så nå tråsso väl igga böyndur mair
kåyra tu l böyn mä sin russ. Gutt jeir hä nå, att hissen järnvägen gar tu l böyn, som hällast skudde bläi raint åydefallen,
kaupmännar mista all handul, u all böyfållien tu l sist dåy äut
av salt, bära för hissa åusöymblia" kvinnfålkskleisbåunigge: hä
rna nå böykarlar u bårrmaistaren fälvur huksa pa!
I gynnigge jält ja äi eisar fast sum a tiglo 62 u tryste 63 lags
jårde, så snaikstar" äurdo kring augonen. Män sine silraipen 65
bläit pasar, täisle u silbråue gat aventvärt, slaar fleuge ör flaute,
tröy jaul leupe säina färde u när lagstäigar u buttnabreide
tåuko ti stjånna 66 härs u tvärs, gytte ja släppa haila skussen, da
i sama tak bakraide 62 mä tjeirobyttona valv rantar um krigg
u yvar mi, så ja blaiv litadur 68 av tjeirona yvar nasar, svartur
som an murjan. Män inte var hä värt ti kauma sin: ja upp pa bainen igänn u ti laupa yttur, bä äimaste 70 ja kunde, mä myssona i
hande, så svaiten draup av mi. Män lumtnodystenn bi lare var
i skrall u alt brännväine, ja fat av måur, var äutrunne! U a
ändrade jag mening. 53) troll som åskan slår efter. 54) något
ondt som kommer (»fyker») i vägen för en. 55) skynda. 56) åskan.
62) blodigel.
57) skydd. 59) fan.' 59) i galopp. 60) töras. 61) opassande.
63) släpade. 64) gnistorna. 65) draglinorna [blifvit trasor, tistelstången
ock vågen, vid hvilken svänglarne sitta, gått tvärt af, slåarna flugit ur
lösbanken, tre hjul lupit sina färde. 66) peka hit ock dit, diagonalt.
ss) färgad. 69) jämra sig. 70) det värsta, yttersta.
67) bakvagnen.
71) brännvinsflaskan i fickan [vid låret, d. v. s. i byxfickan.
52)

16

GOTTL. FÅRÖN. - 7'. FEGBAUS.

III. 2

hail almajjan av böykärliggar u sårkar laupte fil" ör all heul,
vino som argaste gaitiggakyllen, grino at mi takkil 74, gårma u
skräio: Hä var an lusturn körkoväldareskuss! U sumblia såuro
u råupto: Däu skatt plikta tu, dän åuförskammade båundeslåukur,
som raint därvar haila böyn fyre us! —Plikta! raut ja. Päuken
äi ne! — u dar ligga min täu russ dauda som stam n mä fäm
bain pa daim slagna aventvärt! Män, va var ti gära? Ja greit
yvar Väitläppen u gambla Stjärt°, plukte gilt upp di fäna russabainen, för bä var gåua skåuar pa daim, u putta daim i håypeusen, jämte täu träia russalårtar u så mina bälghagklä ja
tappa, u kasta alt mä styvlar pa nakken. U ja, sam läikaväl
jeir an trefäkstendailsbåunde 78, gytte så, lissom an annar såuknapjäkkur 77 ällar äutåddur ainstydigg, laupa at haimen mä bära
bainen!
Vakur böyraisa! ja, hä var reit fagtäilt! Män dä har ja
säkt källigge u seunakeuna mäin u åura astupäikor 18, att di aldre
rna keuma mä släika därvlia baksnörp pa skörte, som skräma
såuknes russ ti ränna. 15 ja skal bida åura präst, som jer an
rigalur kar, att han dåtli 18 läsur upp pa präkaståulen träia sundagar yttur si, att inte kvinnfälksmäniska i haila värde far
leug80 ti väisa si pa allfarväg mä släikt haplit baksnörp. Ällar
klagar ja för landshärren fälvur. För hä jer åubegräiplit ti
skeuda pa jausa dagen, skrämmar russen ti ränna, jer farin
fyre keunor som jero gråuv 81, ja fyre läive, alt som mäina dauda
håpor keuno bitöyga yvar tigsbård fyre häradsreiten pa dåumedag. — Jåu, jåu, nå förstar ja, att di nöya böysidar 82 jero gallnar aller i åup. Män gamalt vit u ainfaldut båundeförstand
jero anna slag u mike bätur.
2. När Träska-Lars for hem från gästabud.
Efter N. LINDSTRÖM; meddeladt af T. FEGRZSUS.

Når sale Larsa-Nils var bräugumme i värde, så varo di
gamblo haima fran körkogarden u skuddo säi seunen u seunakeuna bräufålk. Når da uggomansdrägganar kårt fram gambla
72)

svärm. 73) getingbo. 74) stackare. 75) lustig [kyrkovärdsskjuts.
ägare af 3/16 mantal. 77) sockentiggare [eller ruinerad inhysning.
79) granngårdsfliekor. 79) äntligen. 90) lof. 91) hafvande. 92) stadssederna.
76)
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prostens ståuro svart° russen, så ståuo di u fröysta u sparka i
jårde u raisto si pa bakbainen som jams', så prostafar kunde
,inte fa säta si pa. Da förståuo di, att russen haddo vädör av
körkogard, u så kåmo di in yttor mi, för di visto, att ja kunde
fördräiva spöyke. Når ja da kåm äut, skudde just spöyke säta
si pa båk. Män når ja gynte läsa mäina böynar, da heita hä
5i 2, så hä inte klaiv upp. Män fra vagnen kunde ja inte fa hä.
Da förståu ja, att hä var a haidekvinno3, u släikar gikk hä
inte ti dräiva som aro trull, äutan dar vidde mair tu. Tva
gagga läste hä yttor avot 4 Fador-vår9 män tride gaggen hadde
hä inte makt ti läsa yttor, äutan nå gytte hä fylga mi äut pa
häusagarden 5, u dar fikk hä sta, ti ja skudde raisa haim. Nå
kåm hä u vidde aka; män da tåu ja av vänstra bakjaule pa
vagnen u lägde hä upp, u så fikk trulle ställa si undor aksolen.
Nå fåur bä av haim, som päuken skudde ha voro laus. Russen
matto flöy fyre, så di haddo da inte ett tårt har pa si, när ja
kåm haim.
Russen sätte ja in i stallen, u spöyke hä fikk sta undor
vagnen. Jim mårgonen som ja liggor u syvor, kumbor kärligge in, så aitre8 ståu ör hänne, u fraga, va ja nå hadde gärt
igänn: dar va nåko pa garden, som råupa u baula just som an
kalv. Nå hukste 7 ja pa trulle, som ståu undor vagnen, att ja
inte låyst av hä pa natte. Darfyre gynte hä nå skräia u baula,
när hä laid mot dagen u hä inte kåm fil körkogard. Kärligge
kauma 5i8 u svåur, för ja inte vidde skynda mi äut u skila mi
av mä hä. Når ja da kåm äut pa garden u låyste av hä, så
fåur hä äut gimun gatogrinde, så grainar3 u bärror pa vidahåupen fåuro i himmelsköy. U hä fåur vägen fram at körkogarden mä ätt tjaut som an haisor" stäut, så hä hårdes ända
nidor ti kväiagatte" bi breutosaucle 12, u gatostöyve råykte um
hä, dar hä fåur fram, så hä stål' som a tjåkko yttor bä. Yttor
dän dagen tårsta ja aldre sugna" fran daim mair.
Gottl. Lmf. U.

i) ljus. 2) stannade det, dröjde det. 3) hedenkvinna som dött i barnsäng, förr än hon blifvit kyi.ktagen. 4) läste det efter afvigt. 5) ladegårdsplanen.
ettret. 7) tänkte. 8) ömkade sig. 9) grenar [ock barr
på vedhögen. 19) hes [tjur. 11) stället där en mindre väg eller gata
(»kvi») mynnar ut till en större. 12) vid stockbrunnen (brunn med hophuggna stockar i st. f. stensättning). 13) somna.
• 2
Sv. landsra. III. 2.
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3. Högen vid Giftarnilla 1.
Af stud. T. FEGILEUS.

I issen haugen sitor a källigg u spindor pa an gulltain.
Barnen laupa däit tt löydas, um di fa håyra hänne spinna. An
' gagg kånt an sårk 2 fran Båta, som skudde ga ste 3 mä kör, u
da fikk han säi dä källigge sita pa hangen u spinna. Da hälste
han; män ha svara: Däu skudde häldor ha bide 4 mi um gulltainen, män nå fart däu han inte, äutan Båta kåusårkar 5 skeulo
fa han träia dagar fyre dåumen.
Gottl. Lmf. U.

4. Hebreiska skriftens uppkomst.
Af OLOF RINGBOM i Ringvide. Meddel. af T. FEGILEUS.

An gagg var ja i böyn u kåm så in tu l an haugor härre,
som sat u laste i a båuk. Så gikk han äut, u da laupte ja
fram u käikte i båuke. Män hä var läika som ti säi mausaIårti. Leirda män säga, att da mausonar laupa u skäita millum
läinona 2 i bäibolen 3, da bläir ha isso jer brakiska, u hä var brakisko, som ståu i dä båuke.
Gott]. Lmf. U.
4)

1) Sydost om Alnäsa på Fårön.
2) pojke.
bedt. 5) koherdar.
1) fluglort.
2) raderna. 3) bibeln.

3) gå stad [med kor.
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Från Ron.etrakten på 0-ottland.
\

Blott / ock r; supradentaler svagt utvecklade efter kvarstående r,
men rn --> 9.1; ,f =j; tj med t; a synbarligen öfver alt a; ä = a utom
cer ; u = europ. u; et med ytterst kort förslag; ei. =
öy i tveljud
för sv. ö = of, eljest oy. Om aksenten se NOSEEN, Fåröm. §§ 8, 9,
153, 154 (bloti fortis + medius).

5. De små under jorden.
Efter A. Ta. SNÖBOHM, Gotlands natur och folk (Örebro 1871)
s. 323 f. öfversatt till folkmål af stud. T. FEGS/BUS; uttal efter . målet i
Rone socken sydost på ön af stud. T. HANSSON.

, En toursdäskväld kåm en- gammäl gubbä u fiklelanä haus i
en gard. När löydenl sivdä um nati u älden var äutslukken,
sag tiggan, sum var klarvaken, att täu källiggar kåm upp i stäuu 2
bi gräuu. Dainu av daim skudd fa ban, u dannu skudd jalp
via. Da var dä stäurt bikymbar yvar att gålvä int var rainsoupä; för ha sum skudd fa ban, vidd int liggä pa dä lourttiä gälvä, u nå.gen anden stans fans dä intä. Ti slaut fant di pa
rad ti hä,Vä av stäudeuri 3 u lätt na liggä pa dän. Nä skeid förRysniggi. Män ha, sum badd fat ban, sägd till uggmour, stim sivd
i säggi: Däu skatt u fa liggä på deuri, när däu skatt föydä.
Tiggan sag altihöup. Um märgnen frågd en uggmour, um
ha var mä ban. Ha fant, dei nasväist u var läit kripänsk 4, u
så sägd ha, att dej int angikk han. Gubben bad na da kum
i håg han, um nägu nöyd skudd bläi pa färdä, när ha skudd
fa ban. En lali5 täid därättar blai ha lägd i bansägg, män
kund int föydä, fast ,magg -söykt jalpä u magg klouk källiggar läst yvar na. Da huksäd ha pa gubbens ärd u lätt gäinäst
sänd. litta 'n. När han kåm, sägd han, att di skudd häv
av stäudeuri u lägg uggmölr pa dän. Di gärd så, u da fikk
ha traks ban.
Gottl. Lm?.

5)

13.

i) folket [sof.
tämlig.

2) stugan [vid spisen.

3) stugodörren.

4) spotsk. "

•
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6. Om Söderdals möte med lotsen.
Af T. HANSSON.

Järumsäistens var ja pa hamni, a kväldstund i skäumniggi
u skudd ha mi en fjärndail snäus u någ andrä smasakar.
Lains I ja såylädä, så blai dä reit väl saint, förn ja kåm ti
laup haim, u när ja da skudd ga, frågd di mi, um ja int var
räddar ti laup förbäi körku nå så saint pa kvälden. Di
maint pa att ja kund möyt lousen, sum hadd hänt si i strandboudi u sum a mårgstund hadd blitt neirgraven pa nådarsäidu 2
um körku. För släik sum gar stei u går a- mä si, daim far int
prästen läs yvar, u int far di bigraväs pa sudarsäidu, u int far
di ring för dum. När di da stou så u galnädäs mä mi, sägd
ja, för ja hadd fat nåli seupar u -var väl läit moudnäs3: Ja vänd
um dän aumä4 kåm falvar, så jär ja int räddar. Lousen far
nukk letig5 u ligg där en jär. — Män dej årdi daim fikk ja
ångrä sein daim. .Sum säkt var, dä blai saint, u reit väl mörkt
var dä u, så 'tt dä var bisvärlit ti hald vägen. Män dä gikk
bra altihoup, änd ti ja kåm upp mot Läilroues6 häusi. Da
fikk ja säi a svart skull 7 mitt i vägen. Dej kom neimarä u
neimarä, u ti slänt sag ja en stäurar, svartar stäuts, sum kåm
läik mout mi. Däu fat väl gå ör vägen, tänt ja; män dej var
lygn dej. Da tou ja staurstumpen 9; sum ja hadd i bandi, u
lägd till en y-pen 10 rapp millum bägg hånni"; män da blai dä
ann -av. Han blai störr u störrä, ti däss . en räkt fran dain
täunen ,2 ti dän annä. Da förstou ja, att ja hadd kumt ätit för
trull u att dä var lousen, sum hadd blitt argar yvar, att ja
hadd speilt spitakel mä en pa hamni. Äi dä samä huksäd
ja pa, att präst boudakan 13 var treiden, u så störtäd ja mi yvar
täunen u äut pa a tvär. Da .var ja j säkarhait, för trull u
slikt kan int kum yvar kåss. Nå gär vägen knäi 14 bi körku, u
boudakan lag millum bägg vägar, så 'tt dä var bär ti ga snitt
yvar akan. Män när ja kåm ti-stourvägen, da vist ja aldri
1) huru.
2) norra sidan.
3) upprymd, glad.
4) den onde, fan.
lof. 6) Lilla Roes en gård nära Rone kyrka. 7) föremål. 8) tjur.
'9) störändan. 10) öppen, väldig. 11) hornen. 12) gärdesgården. 13) prestgårdens bodåker Flåg i träde. 14) gör knä (kröker) [vid.
5)
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mitt armäst rad, - för stäuu lag pa dann säidu. -Ti slänt tänt
ja: Dei far ga va Geud vill; ja gir mi av i Jissu namn, — u så
sättäd ja läik pa fastådeuri u ränd upp na, för ha var leist.
Män just när ja störtäd in ginum deuri, da känd ja en blas i
nakken, u sein hail nati bauläd dä äutför, u stäuu ruskäd, så 'tt
ja,..troud ha skudd ga yvar ändå.
Dei sär ja ar: gjaud" aldri mä slikt, för da kan ar la fa
minnesbit såssum ja fikk. För sein dän dagen blai ja haltar u
skaivar u har aldri hatt en hälsdag.

7.

På vrak".

Af T. HANSSON.
sundäs, när vör gikk fran körku, kåm ja ti ga i fylg
mä astufar 2; u lains vör gikk u jambrädä um dain u dannä,
kåm vör ti prat . um strandi, u att dä badd gat klaint av mä
fiskaräiä i haust, så 'tt nå fikk nukk upplänningar jeit 3 lagum
strämmigg. Dä var till u mä mag strandbräukrar, sum int
badd fat häusfisken falvä. Härman Olsen, ed 4 batkamraten,
har ikk ända rang tunnar stanäs, vätt jä? sägd ja. — Jaufa, dä
trour ja knalt; dä har jå vart moutut för en änd sein i ladis 7,
da när en var så fömäten äut pa Luksvarpu8 a nat. — Ja,
lainsa var dä mä dej? Sag en int någ gal, när en sättädäla? —
Nai, dä var när en droug 11, u dei gärd så mik, att vör ,naug
int badd kum i land, u halv raki 12 matt vör låym där. Dä var
nati ättar Gläves-Pettar la sigläd si kring äutför Närkhålm u blai
där. Finstnården 14 blast reit väl, så 'tt vör kund int bärg mair
än bakfäglä frammä u stourtuppen 15 bak, u dä härdåd" si mair
u mair, så 'tt di andrä täu Hörtsbyggarbatar '7 di vändädä.
Män Härman Olsen tykt, att di var någ stakklar, u maint pa,
15) skämta. 16) ni (eg.er).
2) granngårdsfar.
gottl. pa rak på vrakning eller uthafsfiske.
3) äta. 4) er. 5) har väl ändå [många (fulla) tunnor stående (i fiskboden),
vet jag. 6) Å, gud vet. 7) i våras. g) Luksvarpan ett grund utanför Burs. g) huru. 16) satte (ut näten). 11) drog (in näten), [ock det
gjorde så mycket, att vi knapt. 12) ock halfva vraket (nätsträckan)
[måste vi lemna där. 13) Gläves en gård i Burs. 14) nordanvind som •
blåser vid pingsttiden. 15) toppseglet på stormasten. 16) härdade sig
friskade i, tilltog. 17) båtar från fiskläget Herta (i Mu s).
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att dä blai nukk hattar sein pa nati,, när mån'n kåm upp u
fikk raid pa säidå18. Äut pa varpu19 sköväd dä pa a läiti stund
dej. Vör tou neir u sättädä u bant äi mäin a spildarnöy taug,
sum aldri hadd vart i fouen förr. Män dä blai int någen
bättarlaik, äuten när vör badd ligg till så där. halannen täimä,
matt vör ti drägä; män dej var int gutt, ska ja sägä. Millkalen" mat jalp mi you ganP' upp, u sat ihoup gärd dä, för dä
vår en sån avhoulit 22 starkar sudausf straum 23. Batganä24, en
reit gonar säkstifattä 25, fikk a stäur hallrivå 26, u ätten hallar hadd
riss ifran. Män lains dä var, så gikk dä, änd ti vör hadd fat
in trätten gan u en fäir fän] flaar 27 pa dä fjourtendä; män da
var da lygn ti kunn batä28. Ja ton äi, så 'tt de knäkt,i arar; män
fast var dä, u fast blai dä. Da svour Härta till: Nå jär da dän
förrbann Gläves-Pällä, sum liggar u haldar äi drållen 29! —Män äi
dä samä fikk en en snöytigg", så 'tt en naug hadd fleug pa häuäd
i Sonen, u så brast tjanen 31. Dä var änd pa a nöyliti 32, fjourdgammäl sli-ggä 33, sum Alvengreins kalar hadd skeut 34 i vinträs.
När en da kåm pa baini igänn, slou en knöytnäven i stamleuku 35 u skräiäd till: Nukk päuken" har ja gitt di så mag
seupar, mäns däu livdä, så 'tt däu kund lätt bläi mi nå! — Män
da blai ja argar u sägdä: Dän matt änd vit hänt! — När vör
da saftad till, da kåm dä en snäyböy 37, så 'tt vör naug badd
blitt där, u! da blai laikväl Härmä läit fåyar 38 da så. Mån suni
Geud till lykku var, gikk vädrä mair äutpa, så 'tt .vör kåm i
land äut bäi Gråytligglousar 39 dann ruårgnen.
Dä jär da läikväl märkvärdut, va sumbli mänskar kan
var fömätnä så.
Haddjö, astufar! Takk för fylgä!
Haddjö! Haddjö!
18)

reda å sido (rensa undan molnen). 19) på Luksvarpan [ilade (kilade).
den af båtbesättningen (tre man), som har sin bestämda plats i mellersta
21) ro upp garnen. 22) förskräckligt.
delen (»rnillstammen») af båten.
23) ström(sättning).
24) nätet närmast båten.
28) nät bundet 1867.
26) hål i närheten af hallarne eller sänkstenarne.
27) flöten, flarn. 28) rå
med. 29) det yttersta nätet »På raket». 30) örfil. 31) Tjanar de lillfingerstjocka tåg, som äro fästa vid långsidan af nätet. 32) nyfärgad. 33) Slinga
är ett ofärgadt, nytt nät utan flöten ock sänkstenar.
'4) försett med
. »tjanar, flaar u hallar». Skjautä, skjaut, skeutä. 35) stamluckan (en trekantig brädlapp i vinkeln mellan båtsidorna i för ock akter). 36) nog fan.
37) snöby.
38) häpen.
39) hos lotsarne vid stationen Grötlingbo udd.
20)
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8. Sönerna.
Meddel. af T. FEGRXUS, korr. af T. HANSSON efter målet i Rone.

En skumakarmaistar fran böyn var en gagg äut pa landä
bäil en boundä u skudd gär baindount 2. En kväld i skäumniggi
kummar gambläfar in, sein han skilt av mä söyslä kräki 3,
u sättar si pa a krägkå 4 för ti pratä mä Salvä maistar. Blant
annä pratäd gambläfar mik um säinä bäggä synar u biröymd
dum ymsädeirä5 haplit6, män måst sin ygstä seun. Mäns di sitar
där u pratar, kummar boundens älstä seun in ginum denn,
hälsar mikä blöykt: Gu kväldar, maistar! u sättar si sinä äi
a sägg u tigar stillä. Maistar vändar si ti gambläfar u sär: Dä
jär en mikä hyggliar seun far har. Dej jär intä någä ti talä um, sär
han; män da ska maistar fa säi u håyrä min ygstä seun: del
jär en märkvärdut duktuar sårk 7, ska ja sägä maistar. — Um a
läiti stund kummar boundens ygstä seun in ginum deuri, slar
till na mil ett haplit buldar, tar äuten ti hälsä a krägkå u sättar si mitt framför gräuu mä hägg baini pa späishälli. Säi,
maistar, sär gambläfar, dei jär min ygstä seun, han jär någ
heivaräs han än dän annä där bårt i säggi. — Dän ygstä seunen
vändar si mik 'maklit um, när en håyrar far sägä issä årdi,
käikar a lagg stund stint pa en, män yppnar ti släut .sin
braidä mun u sär: Bä, har slapse kummä lans pa ouä gamblä
läusbukken 10 ? Ska vör intä fa käpband pa en u blaigarä 12 yvar
ällar va nå? — Ilåyr, maistar, sär far; dei jär ård i ban
dej. Ska fa säi, att dä bläir fålk av dän' sårken mä täiden.
Gottl. Lmf. U. — Fest U. 1880.
1) hos. 2) skodon. 3) fordra kreaturen: 4 ) pall, låg stol stol utan
ryggstöd. 5) bägge. 6) fasligt. 7) pojke. 8) duktigare. 9) hakan.
10) lusbocken. 11) hakband. 12) kil. 13) kullen.
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Grottland.

kransgille.

Af n. v. kyrkoh. P. R. Klimax.
Vid hastigt uttal bortfalla slutande ä ock e, i synnerhet före
följande vokal.

Tim vi da skudd bigynnä r- eit fran fystä bigynniggi, så; fa
vi fyst tal um att någlä dräggar en sundäskväld gar ikrigg u
beir um räum ti dafis äi, när dä bläir kransgild, u dej brämkar mästen altut varä andrädagen pinst. När di da har kumt
ör körku u fat jitä middä u sivä middä mä, dän sum vill, så
gar allä uggdoumar, badä päikar2 u dräggar, neir i-marki u pinkkar brakä 3, u seinä gar di mä vassin nävä upp pa körgarden
ällar till någ annä bistäMt gröynt ställä, u där bindar di en
krans av braku um. en träibänd 4, sum jär så stäur, att en drägg
kan ha dän pa si, så 'tt dän häggar pa dainä aksli u gar neir
undar dän andrä, armen. Någä .blåmmar bräukar di intä ha äi
dän, män mästen allä päikar har ett ällar par älnar grannä
band mä si, sum jär raudä u bla u släikä färgar sum skul1ar 5
bra. Maggä ha dum av boumull, män di sum jär räikä u vill
varä någä pa sis, har siikäsband. Däm bindar di äi kransen,
sein dän jär färdu, så, 'tt dä, häggar fult av ändar runt um
krigg. Seinä häggar di kransen pa en drägg, sum haitar kransdrägg u sum blai äutseid gagen föräut pa dej väisä, sum vi
snart ska talä um.
Så laupar hail fylgä7 till laikstäuu, u pa vägen speilar speilmannen en mass8, mäSt bräudmassen. Kransdräggen jär dän SUM
bigynnar dansen u dansar .fyst mä kranspäiku, sum u bläit
äutseid gagen föräut, ällar tim ha int jär där, så bläir dei
töysi krauspäikä, sum dräggen fyst dansar mä. Seinä dansar
di hailä kvälden, u ti förtärigg läggäs ihoup av allä dräggar,
u iblant bitalar päikar bälten, u dej sum fattäs far kransfålki
läggä till, för di ska varä såssum värtfålk.
4)

1) Socknar söder om Visby.
2) flickor. 3) bladen af Spira ulmaria.
träring. 3) lyser. 8) vilja vara för mer än andra. 7) följet. 8) marsch.
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Sunndagen ättar skall kransen räiväs sundar. Da samläs
allä uggdoumar pa dansställä mot kvälden u får fyst läitä till
bästar. Seinä dansar di ä stund, u så tar kransdräggen kransen pa si, u så bigynnar han laggdansen. Han tar ä töys i
dainä handi, u så tar ha en annen drägg i dann handi, u så
drägg u päikä var annen gagg, u så rännar di i am n lagg rumpä
alli boupnä, u kransdräggen, sum rännar föyrä, går avhoulit 9
maggä krummläurar u kroukar undar vägen, till di kummar
någenstans äut bakum häusar, u där räivar di sundar kransen,
så mag sum kan kum at. Seinä tar kransdräggen dän
toumå bänden pa si igänn, u så rännar di ti bakas pa samä
väis. När di kumt in i stäuu häggar han bänden pa en annen
drägg, sum -han vill skall bläi kransdrägg neistä ar. Män
. iblant har han reit svårt ti fa pa någen, för iggen vill varä.
Summli vill nukk gännä, män di ska bärä går si till sum di
int viddä, u så bläir dä ett haplit nåys u bistöyr, fönn di
far 'kransen pa någen, u må reitä så skall dä varå dän läikastä
dräggen av däm sum int ha vart förr. Seinä bigynnar di
dans igänn, u dän äutseidä kränsdräggen tar fyst dei päiku,
sum han vill ha ti kranspäikä neistä gagg. Män dä jär int.
så leit ti fa raidä pa dän sum han vill ha, för di gåymar si
i räggar u bakum durar• u äut pa garden u i bryggarhäusä
va di kan hittä pa, u när han da ti slänt far raidä pa dej
päiku sum han tykkar um, da bläir dä ett dräg u släit ti fa
in hännä, u magg gaggar nappar ha tak äi di andrä töysar, så
doukar u kleidi gar sundar, u iblant gyttar han bär in hännä.
Män när han fat in nä pa gålvä, da fylgar ha mä gouvillut.
Seinä haldar n di laikstäuä till ett stykk in pa nat, u så jär dä
slänt. Bänden gåymar kransdräggen ti neista ar.
Gottl. Lmf. U.

9)

fasligt.

1°) stugan.

11) håller.
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Från Nu.ekö vid Estland.
10. Basjkirerna.
Uppteckning af P. A. SÄVE efter Nucköbor, som under orientaliska
kriget 1854-55 smögo sig igenom den engelska blokadlinjen till Gottland för att hämta lifsmedel; öfversättning till Nuckömål af docenten H.
A. VENDELL. Jfr VENDELL, La-ut- und formenlehre der schwed. mundarten
in Ormsä und Nu/ekö. Hels. 1881.

tottl rast huvu krt mce cegges,f0kt, slaka tat 'nikt soldatar
te nuka, sea baskirar mce. tai levd hwr uat stuvuna varar.
most vuru tai fur itat hora pcert 2, man ncest me vuru
o
tt satur. tat riu upa sma tuktar, sea buru tes spiuttr, pistokr
o vcert. kruna btta ftrt tam, bora cent rota tat hottsmat 3.
katar utu tat, atkiar mce, bora igg svintr. aiktshutna Nu» tes,
sea stetft dat tom utt un; tama vuru mce stut ut gylta. sum
dat sea satst upa tta, sea tasewa tat cent salt hceldur bre, cans
spanar hwldur. fm spanar hcetst tett mce hendrt ut grita tanma,
sea druku tes samund visa sot upa. terupa vuru tat stankur,
fiksur tt ri o tt sktut mce buabisar. tuZts sktutu tat svcaur,
mta tar Ruu. at/cia fed da alta gut: fm team guvu tat ha
bret o mat, sum tes katt.
Då ryssarne hade krig med engelsmännnen, skickade de mycket
soldater till Nukkö, sedan baskirer med (äfven b.). De bodde här i
våra stugor. Mest voro de två i hvar gård, men hos mig voro två ock tjugo
satte (inkvarterade). De redo på små hästar, vidare bero de spjut,
pistoler ock värja. Kronan betalade för dem, men inte ratade de någotslags-mat. Kattor åto de, hästar med, men inga svin. Hästhufvudena
klöfvo de, sedan stekte de dem uti ugnen; tarmarne voro med kokade
uti grytan När de sedan satte-sig att äta, så behöfde de inte salt eller
bröd, ej-ens skedar häller. [I stället]för [med] skedar öste de med händerna
ur grytan tarmarne, sedan drucko de [på] samma 'sätt spadet uppå.
Ändå voro de starka, snälla att rida ock att skjuta med bågbössor
(bågar). Sålunda sköto de svalor, medan dessa flögo. Hästarne födde
de särdeles väl: åt dem gåfvo de det bröd ock mjöl, som de köpte.
1) eg. to ta då för tiden (när).
2) pcert f. hushåll, familj (estn.
lånord). 3) eg. ho tas mat hvad tids roat sorl hälst. hotis brukas så
väl ensamt som i sms. såsom pron.
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tai tok, cen hamna terasa skal vora cet fagut ,land uta
~tur, bora mikt sko o stor lovanstkartar4. cent skyt tor vora
mila cerva gera 5 : bora fiur stund me dam.
sea vuru tai hadniggar, lusu cent helt skrifh vora, bora on
stora bok upa unttsk 6 , tor tamt bere fram hegur o ga vinstutd.
-u9m hon bob er he 'skriva, cen kwar cen far huva mg hustor
han vii. fin he toa tam, cen tce tikut hova stu mig. tcerpa
vuru dce alta fiksur h ron at nukakununa. to tam stuZu holdur
gw61 alt d, figgic tam bZaku o bZzvu stua w upsera, sum vuru
faZi stragg o vula matn.
ta! sosa var e sa tis. rces'n tam, hm untisk basktra, cent
tcerupa tcemft rot som vt tcegkz.: or haitm aldur so amt, so
cer e tcerupa vaumts.
De talade, att hem deras skulle vara ett fagert land utan vinter,
men [med] mycken skog ock stora boskapshjordar. Inte skulle där vara
mycket att arbeta 5 : bara fyra timmar om dagen.
Ock-så voro de hedningar, läste inte Heliga Skriften vår, utan en
stor bok på främmande-språk 6, där de börja från höger ock gå åtvänster. I den boken är det skrifvet, att hvar en får ha [så] många
hustrur han vill. ,Därför talade de, att de ofta ha sju hustrur. Likafult voro de mycket begifna att ränna efter Nukkflickorna. Då de
stulo eller gjorde synnerligen illa, fingo de stryk ock blefvo risade [på
befallning] af officerarne, som voro fasligt stränga ock bistra män.
Ja! så var det den tiden. Monne de, desse främmande basjkirer,
inte ändå tänkte just som vi tänka: »är hemmet aldrig så armt, så
är det likvist varmt»!
af /ffivanst eg. lefvande, sedan djur, boskap + karl. hjord (estn. karl,
f. karja). 5) eg. arbete göra: n3rva, wrvo n. = fsv. servul). 6) unttsk
— »ondtyska» — kallas alt till nationalitet, språk ock sed främmande.
7) äfven tce-tai. 8) halm kan äfven vara fem., ock ordstäfvet lyder

4)

cer Amma aldur so atm, so cer hon tcerupa
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Från Nyland.
Uppt. af stud. G. E. LINDSTRÖM, meddel. ock korr. af A. 0. FREIIDENTHAL.
1 = / (icke tjokt); r = r (tungspets); u vanligen u (fr. ou); äi
= at; le
te. Målet äger kort konsonant efter kort vokal; så äfven
i sån son, hånån honom, kåma komma, någå, -er o. s. v., låva
lofva, tåla, ihålit, ävan ofvan, gära göra, läva lefva,-läsa, snäru
snara, tjöligg käring, i hvilka vi af brist på bokstäfver ej kunnat utmärka
detta förhållande; likaledes lång konsonant efter lång vokal, t. ex. snodd.

11. Om de tre bröderna.
,Uppt. i Helsinge socken.

Dä ya tri bröder, såni sku ärva ätt föräldrana sina, män
dåm hadd inga vidare ti ärva, b'åra äin stävu, äin kudda å lite
bast. Dän älsta to stävun, dän millersta kuddan å dän ysta
ga dåm lite bast åt bära. Så börja han fundera, hur an sku
bör läva mä dä baste. Han börja då låga snärur åta baste å
fånga djur. Så fågga'n äit ikorn å äin håra först. — Äin .gågg
kåmd an ti äin träskisstrann, där såm björn hadd sin lyå. Han
låga äin snäru ijänn, han sku då fånga björn. När an snodd
ihop baste sitt, så så näkkin, at påjkin satt på strann å snodd
snäru. Då ba näkkin sån sin gå åpp å fräga, va'n sku göra
må då räipe, såm .an låga.. Han sa då, at an sku snör ihop
träski, at däm igga sku slipp åpp därifrån. Näkkispåjkin
gikk å birätta för far sin, at an sku snör ihop träski. »Gå du
åpp å fräg å'n, åni an ä dukti ti sprigg åpp i tränana å, å ta
du å kast ner'n senn, så nu får vi räidå mä'n.» Påjkin gikk å
fråga å'n. Då svåra han, at an int iddist fölv, män at an hadd
äin liten påjki, åm an vild sprigga må hånån, så sku an få. Så
släft an ikorne löst, å näkkispåjkin sku ta fast då, män fikk
int. »Ähhå», sa näkkispåjkin åt far sin, »han add äin liten påjki,
å han spragg så i tränana, at ja igga hann di-åt hälder». Så
ba näkkin påjkin sin gå åpp å sprigga i kap mä'n, »å när an
tråttnar», sa näkkin, »så dra hi'n, nu får vi båkt mä'n senn
nu». Näkkispåjkin gikk å ba'n kärna å sprigg i kap. »Ja is
int», sa han, »män ja har äin lite större påjki än dän första;
frälst på åm du ståppar må hänån först, så ska ja kåma senn,
åm int han tyar». Så släft an håran sin löst, å när håran
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slapp löst, så for an så, at int näkkispåjkin hann nåmniggåm 1
hälder, å fikk int si bära lite skymte å'n. Så sa näkkispåjkin
åt far sin:' »Igga ståppar ja mä hånån, han add äin liten påjki,
å dän for så, at ja int fikk si bära skymte
— »Gå nu
åpp då å fräg å'n, åm an ä dukti ti kritas», sa näkkin åt påjkin gin, »å får du vinsten på'n, så dra'n hi i träski senn; no får
vi då räidå mä'n.» Näkkispåjkin gikk då å fråga såm fadran
ba, män han sa: »Ja is int nu, män kåm, åm du vii, å briltas
må gåmbel fafa min, han ligger där i lyån. Han kan väl int
idas först, män ge'n äin örfil, så nu kåmber an då.» Näkkispåjkin gikk ti lyån å fråga å björn, åm an vild kärna brätas.
Björn börja ti murra å sku int idas stig åpp. »Pass igga murra,
stig åpp bära», sa påjkin å slo åt 'n äin dukti örfil. När han
slo björn, så slo björn ramen i påjkins aksla„ at an knekna ti
jorden. Påjkin spragg ti far sin ä sa: »Åhhå, nu mått an våra
starker, för an add ein gärna! fafa, ä han slo mäj mä hann
sin på akslan, at ja vild rakt gå må.» — »Ä an så farli kar?»
sa näkkin; »gå då åpp å fråga, åm an int vii ha päggar? Vi
ska ge åt 'n, bära'n int gör illa åss.» Näkkispåjkin gikk å
fråga, å då sa han, at an sku ha hatten full mä päggar, annåssku an int lägg däm vår i fred. Näkkispåjkin gikk å sa åt
far sin, at an sku ha hatten full. »Nå, då ska'n no få», tykt
näkkin. När näkkissån va bårta, så skär påjkin bål på hattkullan sin å grävd äin grop undi hatten, at alt päggana for di
i, när näkkispåjkin slo päggana i hatten. När påjkin kåmd
ner ti näkkin ijänn, så sa'n: »Då förslo igga ännu, dä syndist
int bära någer slantar i hattbåttne». Så ba'n föra äin häil fjäå sa: »må int då ska 'hinn te? Å säj åt påjkin, at ja igga
päggar har mäir bära häilt lite.» Näkkispåjkin förd då häila
tjäliggin, å då va påjkin nöjder å läva ti int göra igga illa, å
så for an himm ti brödena sina å visa päggana. Då fråga dåm
var i värden han add fått så myki päggar å blivi så riker. »Ginun djurfågst» sa dän ander; »såm ni int ga åt mäj äna bära
lite bast, så börja ja fågga djur å så ha ja .blivi riker:» Så
lämma däm åt hånån alt sammans å to lite bast å börja låga
snärur å sku gå å fågga djur. Å på säma vägin ä då.m, igga
väit ja, åm däm a blivi någå rikare mä sitt bast.
1)

nära, på nära håll.
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12. Om fan i Skrattbärget.
Uppt. i Esbo socken.

Då va förr i värden äit bärg, såm fålki kalla ti Skrattbärgi,.
ä där sku fan a båudd. Där fins ännu ståura kittlar i bärgi,,
såm fan sku a kånka mat i. När Äspåbåuana sann köft dän
där ståur klåkkån, så hördist hun så bra ti Skrattbärgi, å då
kand int fan tåla då jude mäir, å så flytta'n bårt frän häila
bärgi.
13. Om flickan som stod fadder för tomtebarnet.
Uppt. i Sjundeå socken.

Då va ien gagg ien flikkå, såm va snäll ti gära all tigg.
Så fyörd un ien gagg sopåna ut po bakkan, å då hitta un iet
briev i sopåna. Å sån] un int kund läsa skrivit. fölv, så ga
un dä åt hussbon sin ti läsas. Där sto igga åna, än at un ska
å stuå fadder åt tåntana. Så hadd un nu hyörd, at man sku
jölpa »dän fyödda ti dopa å dän dyöda ti graven» å tägt:
»ja måst nu ful guå då». När un kåmd ut, så kåmd tåntana
o fyörd hänna ti jet ihälit bä,rg. Där va myki grant inne.
Väggana va häda må spieglar å glas å 'pärlår, å säggin, där
såm dän pika må, så va uta gull å älfelbien, å så va vaggån
må. Tiden gikk där i lust å gläddji, såm där va så rolit,
hun trodd, at un int hadd vari bära ien da, å så hadd un våd
hiela uåre. När hun senn sku kärna himm därifruån, så va
dåm å fyld klännigsfikkåna hännas 'fulla mä gull, å så hänta
dåm himm hämna ijänn.

14. Pärnå kyrkklocka.
Uppt. i Piirnå socken.

Tåm gäriabäl bisana, hjär i Soknen ha äin gäggå, når såna
te stor ofriden va i lände, säntji nider te stor tjyrkklukkån i
1)

gubbarne.

HI. 2

FADDER FÖR TOMTEBARNET. PÄRNI KYRKKLOCKA.

31

jöln äpa Nygålsänjin vider Pärnåvitjin, än int ryssen sku far
å mä hänna. Aina ha sitt klukkån åvan upa jölisbryne å tåla
ämm ä för tåni adra. Tå jikk tåm ti, å lagd stavurn 2 undi
klukkån. Män når shm klukkån räidan va åpp i vå,tubryne,
kåmd tär äin. tjöligg roandist yvi vitjin, å når hun bläi klukkån vårs, skräik hun: Häjj, si tär får tåm åpp Pärnå storbåmbån! Tå full klukkån jinast nidet i jorden åter, å alder mäira
fikk tån] sia Pärnå storbåmbån.
Slikan äin skåda jör tjöliggar i värden.
2)

en stör (eg. stören)...
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Fran. Orv-er-I-Kalix i Västerbotten.
w nästan 6; r samt 1 ock 4 med supradentaler som vanligt; z = fr.
ts, dz i någon mon dorsala. Om i kweirn, sprint, äint rätteligen är i-diftong eller dentipalatalt 9, v med i-glidning, kan jag ej afgöra. Skillnaden mellan tonlös ock tonande, stark ock svag explosiva
(tennis ock media) tyckes försvunnen, så att man hör något som hvarken
är det ena eller andra, utan ett mellanting mellan båda, i det medierna
förlorat sin ton ock tenues sitt starka tryck, samt båda sålunda sammanfallit i tonlös media. Det förefaller därigenom, som man sade ta ti
för da di, kåp för gåb, lik för hg, naden, pado för naten, bato
o. s. v. Jag har mellertid för att lätta förståendet skrifvit p-b, t-d,
k-g efter härledningen. a mest åt a, äfven som kort; a mellan ä ock
öppet a (a); e mest (eller alltid) = a, men et ock au; el = g; ån,au, ju med europ. u, eljest u (eg. norskt u) med dragning åt y.
Målet har kort vokal + kort kons. (: gamal, pota, tros., koma,
skora, väta veta, stila stjäla, såved m. fl). Sammansatta ord ha
hufvuclaksenten på andra leden. Man har dativ med särskild form.
Målet, här från trakten kring kyrkan, är mer eller mindre olika i olika
byar, i det hela så afvikande från Neder-Kalix, att det ofta ej utan
tolk af den nedre socknens invånare kan förstås. Uttalet efter skolynglingen L. E. CARLSSON. L11.

15.

Han Jåck-gubben.

Af kyrkoh. A. H. SANDSTRÖM.

Laindz sömn, da di bird a bäuseti si fåftse hin opett Kölisano,
§t5 var e in gåb, so hit Joakim; men di kåle 'n Jåkk-gåben, ell
gamal-Jåkken. 'N bird a läa si hausvista kräiggo fellen, pota
si opp nan akerbäit å leved so in ann nöybiger. E var den
täin mitsi faula ipi skåujo, uti flakalöndro, å fistsen fik di
takko åys opp ve slaiven bårti ano, omarn so lögg 'n var.
Gåben löved hali bra å vart raint a förmöjen. Fläita
var 'n, å äini var 'n red a si bölder. Ai gögg iset hösto, kräiggo
Länge sedan, då de började att bosätta sig folket här uppefter Kalixån,
så var det en gubbe, som hette Joakim; men de kallade honom Jåckgubben eller gammal-Jåcken. Han började att laga sig husvist (bostad)
omkring fallet, potade (bröt) sig upp någon åkerbit ock lefde som en
annan nybyggare. Det var den tiden mycket foilar uppi skogen, uti flakländerna (öppna platser i skogen, där giller uppsättas för fångst), ock fisk(en)
fick de nästan ösa upp med slefven bortur ån, sommarn så lång han var.
Gubben lefde ganska bra ock vardt rent af förmögen. Flitig var han,
ock inte var han rädd af sig häller. En gång frampå hösten, omkring
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Mikaeli, da di just skull ger hg o kweil'n, linde in bat frami
strönden, å naer karana baist hg ivi naten. Jau, rnaint gåben,
he skull di fa. Di våur kånsti å.vild äint just sai, wå di he ini
bato, ell wåran di be kimi; men oanett sesse di våra, å brattom
be di nerett ano. Di froa, imi di skull känn stöyr fjölv fårsen.
För wåri äint lie? se gåben, da I jöra ven. — Da di he gai
hg di eren, dzik gåben fram skora opa bato å sekro dömars.
Opa kläiro, tsöylo, skräino å skåtdåuno sa gåben, at e var naer
tiva å röyvera, so be baist hg ner o. Di såved äint laindz, sö
stai di opp å vild asta. E hul a löysen opa deo. Da di ske
stsiut aut baten å höl dåne a fellen, frpa di, imi gåben vild
stöyr nerett fårso at do. Jau, maint gåben, ji skå koma ve I;
ji ha arne mi, wå håurso, undi fårso uti naer fiskvåunen. — Å.
sö fik di söti si uti aro, å gåben be do råu. Nå äint sko
I stila mair, taigkt gåben; men äint knött lit en, der 'n ståu.
Å sö stöl 'n lirove de ståur staino, so hg frasen lönden,
so 'n skull känn spräint opp fjölv; å sö spräint 'n opp bårti bato,
just so 'n skull hurr a nerivi fellen. Far veil ve di, röyverpakk,
räupe 'n at do, he di fåur. Men di höl äint ne, å äiggen höl ne
Mikaöli (den 29 sept.), då de just skulle gå [ock] ligga (lägga sig) om
kvällen, landade en båt framvid stranden, ock några karlar bad-sig
(bad att få) ligga öfver natten. Ja, menade gubben, det skulle de få.
De voro konstiga ock ville inte just säga, hvad de hade ini båten, eller
hvadan de hade kommit; men ofvanefter (norrifrån) sade-sig de vara,
ock brådtom hade de nerefter ån. De frågade, om de skulle kunna styra
själfva [i] forsen. För hvad inte det? sade gubben, då I åren vana. Då
de hade gått [att] ligga de andra, gick gubben fram [att] skåda uppå båten
ock sakerna deras. Uppå kläderna, väskorna, skrinen ock skjutdonen
såg gubben, att det var några tjufvar ock röfvare, som hade bedt-sig
ligga när honom. De sof inte länge, så steg de upp ock ville åstad. Det
höll på [att] ljusna uppå dagen (att dagas). Då de skulle skjuta ut båten
ock hörde dånet af fallet, frågade de, om gubben ville styra nedefter
forsen åt dem. Ja, menade gubben, jag skall komma vid (med) er; jag
har ärnat mig, hur som hälst, under forsen uti några fiskvåner (fiskredskap). Ock så fick de sätta sig till årorna, ock gubben bad dem
ro. Nå inte skall ni stjäla mer, tänkte gubben; men intet knött (ej ett
ljud) lät han [höra], där han stod. Ock så styrde han bredvid den stora
stenen, som ligger bredvid land, så han skulle kunna springa upp själf ;
ock så sprang han upp ur båten, just som han skulle hurra (rusa) af nedöfver
fallet. Far väl med dig, röfvarpack! ropade han åt dem, [vid] 4t de
for. Men de hörde inte något, ock ingen hörde något från dem häller.
Sv. landam. III. 2.
3
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fra dömo bölder. Do vait ju Jåkkfelle! Men gåben Löved
laindz der baki. Å hitt vöta di åll Jåkka, maks bana, imi do
froa dömo, å ji main Jäkkböyn ha fai namme sett ett sorna
gåbo. Ain a gålo käle di Jäkkgåln enna i denna de.

16. Landrået.
Af skolyngl. L. E. CARLSSON.

Laindz skan, mran e var böra am n gål isi 1 alsano, sö var
der lannrare 2. Di bäudd äint lagt fra gålo. Fåftse uti gålo
tåla ve do nestan wårn3 de. Ai gögg da tröllberitselligga4 dzik
dzöno gålo, råupe i bana dzöno fönstren: Kåm häit bitti a
mörno! — an mårjan sö kåm a däit, mkan di såved, å da a
äint slapp in, sö dzik a ini fausen 6 å sleft aut Ml klötera ini
håylöron 7, so di skull säi, at a he vöri däit.
Di brauke mist mitsi bärti gålo, å di vist äint, wänn so
tån a do, he di he. Di miste aitt ar i ståur, fwårt. mar bårta
baiten, å gaffelen å knäiva, so di he leist nej ini in anne råmm,
miste di.
To ar söran di miste mara, kårn beritselligga å baus kilno
bårti gålo dzest. Men a se at en: Dog finn äint tu l åss alen,
ji skå koma häit bitti o såndesmårjan, sö fa I fåli mej haim.
0 såndesmårjan kåm a däit å se: Nå, sko I korna ve mi na?
Jan, se kfino, ji skå koma, bra do vent, tul ji fa kleir mi.
Da a he klett si, sö dzik di, å da di he gai naer minaut,
sö kåm di tul mo gål ipi skåujo 10, so äiggen he säitt för. Da
se beritselligga: Hin båu ve. — Jasså, se kilno; sö jer e äint
lögger. — Da di kåm in, sö sat gåben ati båulen" å hul in
fwårt hest uti gräimskaften. Kfino lit äint ne, ane sat å sa
uti marn. Da se gåben at en: Ha I miste nan hest? — Jau,
Du vet ju Jåckfallet I Men gubben lefde länge därefter. Ock det veta
de alla Jåkkarne (folket i Jåckbyn), till-ock-med barnen, om du frågar
dem, ock jag menar Jåckbyn har fått namnet sitt efter samma gubbe.
En af gårdarne kalla de Jåckgården ännu i denna dag.
, 7) uti (byn) [Alså. 2) landril(et). 3) hvarje. 4) trollbärgkäringen.
ett barn. 6) fähuset. 7) höladan. 8) bjöd [kvinnan ur gården gästa.
9) Du [finner inte till oss ensam. 10) i skogen. 11) vid bordet.

5)
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se hon, ve ha miste i ståur, fwårt mar; å ji tits, lie den jer
jåu mara våur. — Jan, se gåben, -e jer mara iar, å ålt he I
äint bi Gu velsinn o kweil'n.,, ha ve rettihait ta. — 0 såndeskweil'n dzik måura haim. Å da fik di att mara.
Bra laindz der baki sö kåm e in lill kråuka gåb tu l alsagålo å §e tul måurn: Sko I våra bra å koma tul åss, ktino
mäin hg sjuk. — Måura tsind äint gåben, men a nestan förståu, at e skull våra tröllberigåben. A dzik ve no enda. Å da
a kåm däit, sö la kåno hans siuk. Da a he la 12 'n öta å kåuke 'n
kaffe, så skull a ger haim. Men för en a dzik, tån gåben
kåla bårti späiso å ga 'n ini" firikleiren å se: Do fa äint sia
bårt do, för en do kåm haim. — Da a kåm haim, sö slån a
kåla ipi späiso, å da vart e böra silverpenigga.
Sist gögga beritselligga tåla ve känon bårti alsagålo, sö
se a: Ji jer fåti, men ji ha i sister i når, å hon jer räik, å da
henars räikdåum upptekkes, da skå veila" förgass.
12) lagat Ehänne äta (mat).

13) ini [förklädet. 14) världen [förgås.
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Från Neder-Kalix i Västerbotten.
Af teol. stud. 0. G. Wnnurrn.

r, 1 ock 1 samt beroende supradentaler som vanligt; tj ock dj blott
svagt dorsala, ej långt från ts (resp. sts), ds; kj, gj egentligen b, w med
j ytterst kort, nästan blott som glidning; märk lz3 ligga, leb• lägga;
w är nästan lineärt (6); e väl i allmänhet a (men 01 ock (et); o i
ändelser ej fult så rundadt som vanligt svenskt 0; ou nästan mu (eller
mo) d. v. s. med dragning åt a i början; i, y ock u (äf ven i korta
stafvelser) med ett ytterst kort förslag af resp. g, g (-ment,
frgukt,
ggul, foul, bgåsk o. 8. v.); a = a ock a; å vanligen co, särskildt i ord
sådana som år, åt, då, rå, mål, Råån, lå, så samt vid tilljämning: tåla, småka, för öfrigt äfven i t. ex. dåån, fåån, nåt, bån.
(barn), tå, jåra (äro) m. fl. Nasala vokaler förekomma möjligen före
ock efter m, n, g. Målet har kort vokal + kort kons. (lesa, seli,
jevel, smöre, lögo, dropa, sopan, sova o. s. v.). I st. f. cirkumflex på rotens vokal (geminering) vid bortfall af ändelsevokalen i
tvåstafviga ord fördelas aksenterna på de båda beståndsdelarne af ett
tveljud, t. ex. lä-indj, brö-yt, så att orden blifva tvåstafviga. Sammansatta ord haf va hufvudstyrkan på senare leden. Särskilda dativformer
finnas, men användas tämligen regellöst. Målet gifves här sådant det
är omkring kyrkan efter uttal af stud. K. G. ANDERSSON; är för öfrigt
olika i olika byar.
17. Nr 46 Haubitz vid Virta bro.
Nar ve your i Idensalmi, så ya, je kommendere som yedetti o ston opa annar säira o bron 2, o he va just nar soula
höull å gja opp o morjan. Je stou äti3 1ansv4o o he ha yyri
töyst o stiill; men så höörd je, att he byyrd å dona ini bakko, o
då teegt je, att he va nager borti satakosakko 4, som ållri your
i fri. 0 då steg je isi, bakken baki in buusk, o då kom e räiend in kosakkopatröull, o nager sie framför do re in röyssoffs6., o he va 'n ougg o vakker kjar, o grann va 'n uta helyiti. Han haadd silyerakselpolettan o silvertjidjen yvi brysten,
o så tee-gt je: Kom nermare, din jeyel, så sko do äint bihöv
fåra te baks o tåla om, wo do ha sett. 0 nar 'n kom lögo
ner, så skönt je, o han föull pladask i bakken; men hesten
2) på andra sidan om bron.
1) utpost.
kosackerna (de satans k.). 5) uti.

3) vid.

4) några af sat-
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snoudd djInest dåån o four ve kosakko, o dom reo bort. 0
då djikk je fram o fisintere 'n, o då haadd en in pougg, som
va föull ve göull- o silverpenniggo, men dom tours je äint tåå, för
be va förburi; men han haadd i litar gullklokk, som va rö o
väit o gröön glasstena opa, o jeveln tyykt skull tjiin till
anne en te räiv sönt 6 fikken, o höu tou je o teegt håå na hm
till Kjölis o såli na åt nagen borjar frå Päit ell Mul, så skull
je no få tjigofem ell tretti riksdåller för a. Men så fikk ve
sveelt uta helviti. Koonn i våta he, att nar man tjyypt in söup,
så koost en adertan stjilligg, o så va 'n så leten, att om
man satt toumben till förstleda isi glasen, så var e toumt.
0 då lönt je såli klokka åt in krögar för femtan riksdåller.
Fest U. 1880.

18. Nr 46 Haubitz i Norge.
Nar ve your i Norje, så djikk ve in dag i jegartjIdil yyi
in hed, o he va äiggen skon anne en nager småböusko, o så va
der en o aann sten. Äiggen norsk ha ve sett till opa läindj, å
je djikk o teegt, att nöu skull e ha vy'ri roulit att våra heem
i Kjölis opå höstmarknin, för he va just höstmarknistäin. 0
mitt der je djikk o äint teet opa na ount, så kom je åti
in sten, o der lå in norsk o sikte opa me. Då roupe je:
Stjiut äint, din jevel! Men he bryydd en se fåån om, utan
skönt, o köula djikk djöno fakonjen 2. Men då ble je ani uta
helviti o saa åt norsko: Flina sko do, ta me jeveln, få säi han
som kjan stjiut rett; o så sköut je. Men för att je va an,
så råke je äint riktit, men köula djikk djöno knire3 å norsko.
Som he tou, så steeld en se tvekrouka4 o byyrd bäli5 som in ouks.
0 så djikk je till o, o så tou je å no6 djivere o slou hej 'n sten,
så be ble leka kroukat som norsken va fölv. 0 så fisintere
je 'n, o då haadd en seks stjilligg i penniggo, o så haadd en i
tennflask, så drou 7 i kworter, o hön va föull ve brennven, o
be söup je opp o kjaste flaska åt helviti o sparke norsken i
röva o tjyyrd håna en till legren.
Fest U. 1880.

sönder.
1) jägarkedja.
2) tjakån (soldathatt). 3) knät [på norrmannen.
4) tvåkrokad hopböjd [ock började böla.
5) böla. 6) från honom.
drog rymde.
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19. Beskrifning öfver Kalix.
Ve silnin hans Framigårs-Peett 1, som o mörno 2 sko rees till
Råån, stjiikk je de biskräivnigga yvi Kjölissoukna, som je
lova, nar ve höull å eksersU i Päit för nager år Oran. Je ha
h5vi 3 ount utäi me, att do ha ltiti 4 veent så läindj; men je ha
vyri till söyss o ha nöyli kymi hem.
Över- o Nederkjölis ha frå byrja vyri e souken, som di
kåle 5 Bjölis å va steinna ° så stour; för si höu reekt frå Lappmarka enda haven. Då var e äint gött för huken so helst
te dji se å till tjörken ouiten 7, o he va äint anne mölit en
te nestdjåra ses.
Di see, att norskan, feinnan o lappan ha vyri fer 9 frå hyr.
ja, o att sörlenniggan drIvi fåån do 11. Je tron, att di liu o
att kjölisan 12 ållti ha boutt fer, o di jåra 13 äint så gou te dräiv
ounda, meen je. Sekstan höundra fyriti föyr i etthälja 14 stjeildes
di åt, o då ble översoukna kåle Överkjölis o de annar Nederkjölis. Till översoukna stjiusse je i gjaagk 15 nålta sålt, men je
four djinest dåån 16 .
Je förstå Ränmåle, Löulmåle, Päitmäle o aro n touggmål;
men Överkjölisboundmåle förstå je äint ålldeles outolkels, o äint
fremmandherra heller, så studere di en jåra. 0 hfiri båna 19
domers koonn leer se tåla i tukedin touggmål, då di armest
jåra sju ell åått år, Ile kjan je då äint bigräip arolönto 20, en att
di jåra mäinder hålmeint 21 o oustjilli, en båna i aro soukno.
Frå översteinto22 ve älva i Nederkjölis o till öyttersta sykjanto23
jer e siu mäil; frå Tållbakko 24 i Töur till tjörka jer e ett stourlansvego träi mäil; fåran" till Lars-Jönsa-bakken i Saggis jer
e to mäil; frå älva till skouksböyan jer e to ell träi mäil,
o lie bläi jo nera sekstan kwodratmäil yvi hela soukna, om je
1) Med Petters söner i Framgården. 2) i morgon. 3) haft. 4) måst.
5) kalla.
6) fasligt.
7) oäten fastande.
9) taga matsäck med sig.
9) här. 10) söderländingarne söderifrån inflyttade nybyggare. 11) drif vit
dem härifrån. 12) Kalixborna. 13) äro [inte så goda att drifva undan.
15) en gång [något salt.
14) strax efter påskhelgen.
16) därifrån.
17) andra.
19) otolkadt, utan tolkning.
19) barnen [deras kunna.
20) annorlunda. 21) hårdminta: hafva mindre svårt för att minnas
[ock förstå. 22) öfversta-ändan. 23) sjöstranden. 24) Tallbacken (i Töre).
25) därifrån
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äint ha rekne göli. Åtapå 26 läik på båå säiren o Kjölisälva
likk soukna, som ha maagk böyo. Te röken opp namna på
do ååll jer äint så nouat 27. Je kåål do älvböyan, syböyan o
skouksböyan. lsj Öytterböyno 28, som jer folktjokkest i soukna,
söli di smöre, sopan 29 o fäile på fartöya. Till maagk böyo kjan
do rees ve hest; men till aro liut do no mass&" om sommaro
yvi stenhårstren 31 o möyren, o no gja32 he o för se, om do äint
jer hålt 33 ell arolönto falit i bena o fouto.
Treska jåra der o Ser. Nager" holla di å däik öut, men
stourlapptreske meen je no di liut leemm oudäike, för he
jer oubällit 35 djiupt. Bärja jåra o i soukna. Hökst, vet i, jer
no Raggdöyna36. Opa hennar kjan do, nar e jer ljust, säi tjörka,
böyan, älva, treska, äindja, lörin 37, tållan, grenan o aro tresorto
kräiggo marka, o telegrafstolpan eett woraro 38, som do räit hanta.
Di see o, att misomarssoula söyns na grönt" meitt i nåta;
men je vissa" ha åller säitt he egenhendit. För huken voork 41
holl å köut 42 däit för äintna o kwilan, nar aro ha gö å sova?
Kräiggo härja, treska, möyren o skouen jåra rövan o aro
småroudjuro. Di see o, att i väinter ha björnan kymi häit
sonnanett o rivi nager hambou43 för böndren i böyan. Men he
dena, vet i, jer no i läiknels44.
Opa oddo" meitt emout feristellen" ha do tjörka, o höu jer
stöupröste47 o no }eten åt folken. Klokkstapeln, som ha vyri
referere o måle som täidest, jer äint heller så bålstour. Nöytjörkgåln, vet i, di no ha tö till, så 'n rekk till". Di see, att påven
i Roum ha anstaltere, att tjörka va fäla trettan höundra femti;
men he dena rön" no som e djeissnigg, för ååll gjamalpapera
frå, den täin ha kymi bort. Men makt i hel): gjamal jer a
oubällit. Kål jer a o o väintro, o he läis äint anne veent51,
nar a åller iles. Isi maagk böyo jåra skoulhöusa, o ouglamin"
23) nästan. 27) nödvändigt. 28) Ytterbyn vid hafvet, mellan Törefjorden
ock Kalixälfvens mynning. 29) sötmjölk [ock filmjölk. 30) marschera.
37) stenig mark. 32) går. 33) halt [eller annorlunda bristfällig. 34) några
[hålla de på dika ut. 35) ganska. 36) Raggdynan. 37) höladorna, [tallarne,
granarne. 38) efter hvarandra [som du utsträcker handen, d. v. s. i rät
linje. 39) något litet. 40) åt minstone. 47) orkar. 42) löpa [dit bort för
inte-något om kvällarne. 43) boskap. 44) liknelse (skämt om tvåfotade
björnar). 45) udden. 46) färjstället. 47) stupröstad, med brant tak.
48) räcker.
49) synes. 50) stor sak i det. 57) man kan inte annat
vänta. 52) unga-kvinnor [undervisa.
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skoul båna i lösa o skräiv. Dadden vourn 53 si, att båna leer
se sveensk för mytji i skoula, o att di ha fö lesnigga o kristendoumen utäi do" för o, båra ve gjamalbouka o stokken.
Men je trou, att he va si o så ve lesnigga den täin, o kristendoumen domers va äint heller te skröyt å, då do säi55 opa
fröukta. Men läiko he56, see wo di viii: skoula jer nytti. Je
djikk der in termäin de åre, nar söystra me lå sink i feber°,
je ha gou lerdoum, som ååll vöta. Je liut bitjenn, att je
sömn" ha kymi uti lasta" o byrt småka för mytji. Men rå
skoula för döy? Naa, he jer djiriheta o krögeräie, som lekk
öut snörin för tjyten" ållomstes, så he jer röyslit. Lensman o
poläisen, som di käle 'n, holl no å prosess ve do skjarpt; men he
röu, som om äintna skull bäit opå do. Få oule" väärk o
döönr, så jer e best lensman o poläisen, meen je, o he ha je
fölv erfy'ri. ile va fyre höstmarknin, som ,je fikk säi, att je
söynde, b je kom i stour nö. Men söran ha je vyri nökter,
äiggen dropa brennven sko korna i meno monn, för nöu
röken61 je en söur o stärkvörin båå läik, o åller slöut je ak kord
mer ve Adam, som Röutström 62 si. — Men he dena läiken i
predäik, som äint hör till biskräivnigga, som je nöu slöat å.
Frå )(ppigårs-Jotta 63, som djikk op lösa, nar je las, kjan je
heels de. Han djifte se, nar älva höull å jåka 64, o han ha byrt
höns åt se hissa tresken" i smål frå Nils-Oulsa-nöybröuke. Je
var till o fräimarknisviko.
Låån me tjigo kroun till tjiromarknin 66. Je jer stjöylda
Åtigårs-Nitts, o han ha oulovas söök me, om 'n äint få pennigga åt vikon.
Norrl. Lmf. 13.
53)

Far hos-oss [säger, att barnen lära sig tala svenska d. v. s. blifva
högfärdiga. 54) i sig [förr också, bara med gamla-katekesen ock käppen.
55) ser [på resultatet.
56) det oaktadt. 57) sedan. 58) lasten, synden
[ock börjat supa. 56) köttet. 60) ordet [värka ock dömma. 61) räknar
[jag den Onde ock stärkvarorna båda lika.
62) Rutström, förf, till en
andlig sångbok. 63) Jon i Uppgården. 64) isbeläggas. 65) på andra
sidan träsket. 66) tjärmarknaden.
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OM BÄRARN.

Från Luleå i Västerbotten.
Af stud. P. A. PETTERSSON,
ock beroende supradentaler som vanligt (märk hav, fints);
r, 1,
tj, stj, dj mindre dorsala än normalt; e = a; ö merendels 61 (men Uh,
rosslit); u äfven kort = u (eg. norskt u) med dragning åt y; å
närmar sig co (åt minstone vid tilljämning: våra, dåga o. s. v.);
med tämligen svag rundning; yl = p (åt go till). Nasalerade vokaler
finnas i koont, ånt, gaagk, =Lank o. möjl. andra (läs legt med
cirkumflex o. s. v.) Tveljud i roten klyfves vid bortfall af slutvokalen i
tvåstafviga ord. Uttalet efter skolyngl. N. J. NORDBERG från Holfjärden.

20. Om

bärarn.

Vill man fa se in berar, so mååst man stjera se uti i fyigger
leta bloon fleot apa na ullegarn; sedan sko man tryi stjertoorsdåga a rad nist i hoop garne, o ner niste jer felat', sko
man kast e ifra se d seejj si söyna: Jö ha djivi bloon, skam 2 fa
djiva lyive. Da blyi e in goobb, som hav ett öög mitt upi enne 3.
Ålt wo man behöv, våra wo ne våra vill, kan man be 'n bera,
hån ber. Mest breok en bera smöre, korne o peniggan. Man
jer e so, att nagen dregg ell Dagar piig förari 'n, so ber 'n
döndja i stelle för peniggan. Wol kwel sko man steell i fat •a,
gröt till mat 4 at o isi forstugo. Man om nagen ha dyit 5 he
ooreint jer, so blyi en förarje o böni bera till nage anne
der 'n förstass jer valkymin. De förste 'n ber apa nyistelle, so jer
in smörbit; o skull so våra, att husbdonden eller husbondradora ånt vill leta 'n bera at se, so behöv en ånt nieir en
tåga nu i sorters ryis o piisk smöre ve, o berarn sko djenast tå
ne dedant o fliitt till nage anne steell.
ile var i gaagk i tjelig, som haadd in berar, o yiggen
fremmand koont liigg i heose henars över'nåtta, för e spökese
der ålldeles rösslit. So kom e dyit in prest o ba att fa liigg der
över nåtta, o tjeligga koont ånt neik en e, fast a var redd, att
presten skull skremm bort berarn henars. 0 so he djikk.
Ner presten hadd lakt se, so deoke tjeligga upp i bool° ve åll

5)

2) satan [får gifva lifvet.
1) färdigt.
har dit [det orent är. 6) ett bord.

3) pannan.

4) till mat.

•
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mojli mat, o presten undre förstass, wom so skull eta. Man
hån behövd ånt leendj under, för djesten var in goobb ve legt
stjegg o ett öög. Ålt he so var upa boole, at en upp, o ner
he var djoort, so börje 'n måka 7 se runt omkryigg romme.
Kom en so till sega, der presten lag. Presten fåta 'n i
stjegge o sleit bort e, o som in blikst bar e a eot a döm n för
berarn, so hela heose skåkase. Åller meir kom en till båka,
bedröve var tjeligga; för haadd a föreot djöno berarn blivi
ryik, so vart a neo upa ej gaagk fåtigare en ååll ander.
Norrl. Lrof. U.

21. Gubben Alström.
I alvyikbyino doo för Dager ar till båka in boondgobb,
som heite Alström. Hån haadd mitji ti skaaff ve döfolke o förstoo se upa ålt mojlit. He fanf ånt in .fiokdoom, som ånt hån
koont boot, o maagk, som plagese 2 ve döfolke, boote 'n okkso,
so let en tjioan3 bera at, wo dom badd stuli fra hono ell fra
nago aro. ile djikk so till, att en stjikke eot döfolke, som
too reda upa tjioen o eotan kreos mitt i nåtta tjyrd en upp
borti sega. Ile var ånt vart för o ti neik: fram mååst en ve
wo 'n badd stuli, o eotan bökso, båra ini tonna stjoorta,
fast e koont våra smellkåla vöntern, fikk en lov ti dji se asta
fölv bera at he 'n badd toi.
Ej gaagk var Alström ini stado o fikk syi in vakker kålv 4,
som en djerno vild tjööp; man hån tiikt, att hån fo 5 att en, var
för dyir, so he vart yiggen handel a. Nager dåga ettat doo
kålven, o dreggen i heose koont ånt anne troo, en att Alström
var skulda till e; för firi 'n djikk, badd en tjent kålven
co tett hålso 5.
I annar gaagk hadd Alström breitt eot hoie 7 upa i heilt
eendj, för att e steld se till att blyi törkvere. Man knaft var
hoie breitt, so vart e mulit, o hån viist rakt ånt, huri 'n skull
bera se at för ti hiinn låda8 ne. Man so kom en i hog döfolke
befåld in hoop a dömenistjo att korna o jölp se. 0 dom
7)

maka.
i) till baka. 2) plågades [af dödfolket. 3) tjufvarne [bära åter.
4) kalf. 5) han som [hade. 6) utefter halsen [4 ---> sj. 7) höet. 8) lada,
lägga in i lada.
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koom o fråge, wo en viild. Hån ha dom refs ihoop hoie o
bera ne ini lödin, firi ne kom regne. Wo sko ve refs ve? sa
dom da. Alström vart greolit förskrekt, för hån haadd ånt
noo refsen at dom; man hån fann se o sa: Refsen ve fyiggra.
— 0 so dom djool; o eitt, tu, tryi var hoie låda. Man hadd en
sakt, att en yiggar reefs haadd ell att en ånt haadd noo, so badd
e viii farvel9 ve no, he troodd en fölv.
Norrl. Lmf. U.

22. Om seende.
Ein som eotan att viii ne, ha börje syi döfolke, hån kåles
syiend, just för att en syi wo ander ånt syi. Na anne hav
en ånt att skaaff ve dom. Ofta plages in tuken ein greolit, o
meir en ei gaagk hav e hent, att en ha miste förstände, om en
ha vin fwagli o klein a se. Man lie finf okkso maagk, som
gott sta eot ve ne, o till sist koonn dom blyi so våna ve döfolke, att dom titjes hå leissamt, ner dom ånt syi nage. Åldri
syi dom so mitji, som ner dom våra till tjörken I. Da hå dom
so tjokt a dömenistjo kryiggom se, so dom ånt veta, wors
dom sko snoo se; o enda koonn dom ga rett fram eotan att
stoit i hoop ve nagen.
Ållti ner nagen i byin sko doi, vyis döfolke se. 1 Måttsond 2 hende ne i gaagk, att i kuno, som var syiend, sag in
kår eotan heod koma tjörend ve in stjes 3 so foort, att a knaft
koont foli 'n ve ögo; o ner 'n hadd honne ati 'n heoskneot,
stöölt stjesen o hela syina var förfwonne. Man nager dåga
ettat doo bush:Sonden i di heose.
Syiend blyi man, om man kreop undi i lyiktjist o ånt
kreop till båka samma veg. Man man kan blyi e okkso
djöno ein, som ha makt ivi döfolke, o som man ha djoort
till syiend. So djikk e ve in bokhällar i Leo14, som kom
eot för in lapp, som spadd 3 upa no döfolke. Hån plagese
greolit o vart till sleot gaaln, so man viist se yiggen levanes eotveg ve no. Man so kom man att erhinder se sobbago'bben, okkso in lapp, som trooddes hå i enno större makt
) farväl [med honom.
3) kärra (chaise?). 4) Luleå.
1) äro till kyrkan. 2) byn Måttsund.
5) spådde [på honom.
9
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ivi döfolke en den aann, o till hono foor man ve bokhällaro.
0 he vart ånt fördjeves. Bokhållarn vart frisk o lyika glad
minier, som en nagstin badd vin i firiata. — 'Lipa samma sett
kan man djöno spadoom blyi fiok till kroppen o boot e.
he förstass, att okkso ein, som ha voorte syiend djöno att
kreop undi i lyiktjist ell upa nage anne sett, kan jölpes a in
taken ein som sobbago'bben. Alström i alvyik ha boote maagk
taken hån okkso.
Norrl. Lmf, 15.
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Från Piteå i Västerbotten.
Af stud. A. Krum.
ock beroende supradentaler som vanligt; sg eller gg ? 1 i
r, /,
e troligen a ; o ock å, t. o. m. G) osäkra; å
ändelser tämligen öppet
i tilljämnade ord troligen a); kort vok, + kort kons. (alt efter uttal af
stud. K. A. DAHLBERG).

En liten fisk- ock jakthistoria.
En Joobb o jeg vor som ut o dråga nota. Seda ve så
haadd dröje en par varp, djikk ve o få oss en frukostbit. I haadd
som ve me nålta brännvin, så ve fekk oss en par rejäla drammom 2. itt veit i, vo slag döm haadd djivi me opa bolage; men
man vart som nålta togs i skållen, så i sa: Vele ve 3 lut oss en
stond? — o så joord ve. En Joobb skull som först håågg nålta
dorj4 o breid över fistjen, I men si hänna joord itt en Joobb. 0 då
ve vakne, fiigg ve si aderton krååk o futton siitj o he i himmels höjd — o no var du veta kråtjen, hura tjoivat döm våra.
Senn to ve bössa o djikk som ut o jåga, o ve haadd itt gått
måågg steg, då ve fiiss si en jäärp uti om tåll. Då burje ve
disputär, om i skull kunn trääff fogeln, för he va som lågt
håll. Men då sa i åt om Jobb: Få me bössen, o han fåådd me
bössen, o i ladde o i skeut —• o som du sleekk brinnandes
guss jus, fäll järpen steil neda jolen. Men då fekk en Joobb
si mestarn uti en Peett.
Norrl. Lmf. U.

Back-011e om. Norgrens märr.
Swågern menn, Norgren, skull som stjuuss me ti tjörken en
gäss. Rejäl hest hadd en, men så viist en väl o tåla om e. I
let en skroit; men när 'n dell sist sa åt me: Hör du, 011,
i e rakt ut rädd ti tjör ihel foltje, märra min vell rakt ut över
döm åll, så gat i seg åt en: Om märra din jär så fin o du
jär rädd tjör ihel foltje, skull e itt gå an poo åt a?
Norrl. Lmf. U.

1) Johan.

) supar.

3) Vilja vi d. v. s. låt oss.

4) risruskor.
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25. Abborren.
Åbbarn jär 'n go fisk: kook du 'n, så jär 'n go; steik du 'n,
så jär 'n go; it du 'n rå, så jär 'n go; men jär 'n sur, då
jär 'n som en jär.
Norrl. Lmf. IT.
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Från Skellefteå i Västerbotten.
r, /, 4 ock beroende supradentaler som vanligt; /antan lemna, hmv
hans o. s. v., samt best. pl. -an, förmodligen svagt utveckladt n i allmänhet efter lång vokal; tonlöst 1 i ot.2,ta alltid, vagt ville, ag, in (ondt)
o. d., äfven i slutet dat) eller dt) till, vat) vill o. s. v., på sin höjd
med tonande öfvergång fr-ån vokalen; Jumg med tämligen svagt utvecklad
frikativa efter /; sa1,4 säck, baj bäck, vaW väkte, togt tykte, sa?,y
säng, ratyd regnade, tamkt tänkte, trabsAt träsket o. s. V. med tämligen
hörbar I-glidning före det prepalatala ljudet, ännu tydligare i /am för
cirkunnfiexens skull (här tecknadt ikk, igg); best. baVyan o. s. v. Märk
vidare raty rinna, aty in, atyj inte, men fa-ty (tvåstafvigt) fingo o. d.;
samt de nyss anförda- exemplen med --- alla med tämligen svag dorsalbildning. I toggt tungt, ta'pej tänkte o. d. öppnas den palatala kontakten
först sedan den dentala är bildad, hvarigenom g ock k blifva föga hörbara. e vanligen eller alltid a; yi drager starkt åt oy ; å nästan co, t. ex.
pcp, gcpin gården. — Uttal ock korr. med hjälp af åtud. C. F. SIINDLING.

26.

Berattelse om en resa från Skellefte till Arjeploug.
Af med. kand. J. A. FJELLSTRÖM.

Ile var 'n teisdasafta, då i for frå Sälett 1 opett Djörsvajjen 2.
He hadd vöre solfine o vakkervere bra no laigg, men nu såg e
ut som torn' skull fara gå. Då i komme åt Vörutraiske 4, såg e
no na fwart o kuselit ut vesti marka, men i taigkt: I jer fell
eint nan saltsaikk heller, o se ga i me å dea i fortest fäla 5,
bara dem feigg sett för. Foltje dera djefivargåln saa, att no
skull fell handena få blait allti; men he lökkese endå, s' att
i flapp onna, för raigne djikk före me haile vajjen, enna deillef
i komme dill Djörn, fast no syintes e, he halld skwala ne
duktit, för dika å ööms sii o grusgrobben 6, som voor utve vajjen,
voor smikkfull å vatten. Om natta mot onfdan kriggom klokka
tjwå komme i dill Djörn. Men der mått i raint å ha vorte
oppsteld 7, för djefivargåln var flyitte bortersti byin, s' att i
troodd i aller skull komma fram, o tjörvajjen raikt int alt dill
gårs, o eigge le8 var e, s' att i gatt 9 kliiv över hagan. I haadd ve
2) Jörn socken i Västerbotten, v. om Skellefteå.
1) Skellefteå.
åskan [skulle börja gå. 4) Varuträsk gästgifvaregård. 5) i fortaste
färden, d. v. s. så fort jag kunde. 6) handgroparne. 7) häjdad, rådlös.
8) led grind. 6) måste.
3)

48

VBOTT• SKELLEFTEÅ. - J. A. FJELLSTRÖM.

III. 2

me brade" tjista og, som i eint tordes lemmen uta bakken, o se
fikk i dragas ve hennar og. Farstudöra var oopp, s' att i djikk
som rettest ini tjöken o vaikt opp dem o ba dem beedd åt me,
s' att i fikk komma meg i saigg.
Om morjan, då i vakne, nöggese n i fraist å styr deill e
opå nage vis för å taga me fram o få sakren ve me og; för
överom Djörn jer e eint nan ransvajj, utan en jett' laijj berara o
få int hava se to-ggt då. Defför tjöft i me en tunnsaikk o teft
dit he i haadd om wortanne, s' att eint for e just se väl. Tjista
lemd i o tala ve am, som dem sa skull vara dill o liit opå,
att en skull fikk me a sea. I först° no, att e int skull
vara för lustelit ett skoksvegan o opå myren i skull över,
etti he hadd raid se pass, o vorfloa armest hadd honne reinn
onna. 0 värre fäl en den raisa ha i då aller vöre ut
för. Ini skojjen forse vattne utett vajjen, se 'n fikk hoopp
mela tuven o ågga", o opå myren djikk e na allomstass över
foten, s' att eint var e just se rolit. Worevigen baikk var som
en älv, o myren säg ut nestan som föa, o ve feigg djera
flair kroka, o stonnom voor dem eint se små. Opå aitt
steell feigg ve gå en halv fjärndel borta vajjen, åti 14 ve koonn
taga oss över e myrflyi". Men förstdan djikk e fell endå,
för ve feigg hava opphålle, deillef ve voor na åti Glommerslia 16;
men då komme ne e
fast ve eint heinne val riktit djönigblait,
etti" he var se ner dill byss. Karan, som båår åt me, flitte no
eilt, o he var riktit sönn om dem. Värst var e för han, som
foolt me tjwå seist milan, för han haadd vöre uti teimmerflyittniga
o just nyiest komme ham o int fått vaal fullsövd, åti 'n gatt
å sta.
Deni Glommerslia töykt i, i var som haam, för i hadd gått
opå skola der den tia i var pajk. I helfe opå deni gåln
i holl deill den tin; men der hadd dem vorte gudeli allihop o
veilt bara språåk om höre he var ve fela mein, o be töykt i var
laissamt. I låg endå kwar över natta nest om Lass-Ant, han
haitte se hussbonn deni gåln. I hadd fälese fyyr mil, s' att no
sov i otulle" den natta allti.
10) duktig.
tr) nödgades.
12) knapt.
13) uppstående trädrötter.
14) innan.
15) myr, sank mark.
16) nära fram vid Glommersliden.
17) skur.
18) eftersom. 19) ovaggad.
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väl i de olika skiftningarne af dess tungomål såsom folkandens tydligaste uttryck, som ock öfver hufvud i folkets uppfattning af den inre
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