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Lunds landsmålsföreningars fest hösten 1880
den 5 november.
Lunds landsmålsföreningar, som i början arbetat utan att stå i närmare beröring med hvarandra, kände dock rätt snart behof att träda i
förbindelse dels för att ömsesidigt blifva bekanta med det sätt, hvarpå
arbetet i de särskilda föreningarna försiggick, dels för att genom en
större sammanslutning försöka att väcka ett starkare intresse för ock
gifva större kraft åt sina sträfvanden. Denna känsla gaf upphof åt
såväl upprättandet af Samfälda utskottet år 1878 som förslaget att
fira en gemensam fest under loppet af höstterminen 1880. Sedan detta
;enare förslag blifvit af alla föreningarna antaget, utsågs fil. kand. L.
ÄDLER att anordna festen; därjämte bestämdes, att festen skulle vara
tillgänglig blott för föreningarnas medlemmar, emedan man först ville
utröna, hvad föreningarna med sina jämförelsevis små resurser kunde
åstadkomma, innan man inbjöde utom föreningarna stående personer.
Festen skulle bestå i föredrag o. d. på de särskilda bygdemål, med
hvilka föreningarna sysselsätta sig. Inträdesafgiften sattes så lågt som
möjligt, på det att äfven föreningarnas mindre bemedlade medlemmar
skulle få tillfälle att deltaga.
Festen öppnades af skånska föreningens stiftare ock förste ordförande, fil. kand. E. K. Böös, med uppläsande af följande kväde:

Matt är folk, som mäktar knapt sitt morsmål stamma.
Ord af forno alltid ädel mandom amma.
Folk, som värdigt värdar gods, åt fäder gifvet,
får ur värsta vånda vist dock bärgadt lifvet.
Trcrget minne månde höga syner mana.
Aldrig sång har eld långt mer, än många ana.
Friska ordspråk fram ur hvardagstalet glimma.
Samlom dem i tide; snart slår glömskans timma.
Säng ock saga folkets slutna lynne målar;
ut ur hvarje ord dess hjärtas värme strålar.
Fram vår forskning tränge! får ej stå till baka;
ty i bygdemålen folkens följor vaka.

4

FRÅN SÖDRA SVERGE.

II. 9

Sedan föredrogos under allinän belåtenhet profven på de olika bygdemålen, nämligen:
Från Oland: Litet prat vid glasen af fil. kand. A. KEMPE ; En
gammal pasasja, En gammal galen ravin, En liten rolig visa af stud.
J. P. MELEN.
Från Småland: Sven Olof ock liten Karin af stud. A. RAMM ock
H. LUNDIN; Huru en Urshultsbonde lånte hus i Skåne, En skåning i
Urshult, Knallhistorierl af kand. K. LINDSTEN.
Från Bleking: lingelslekspolska af stud. A. P. SVENSSON; Hansalössens orationer på bokalådan, Mönstringsvisa af stud. J. 0. HoLmomn;
Jungfru Bjorkholms silluppköp (dialog) af stud. SVENSSON ock HOLMDAHL 2,
Från Skåne: Klingstorpa Anders, En småländigakrämare, Två
småländingar af stud. L. A. NYRUP ; Räfvens motgångar af kand. N. OLsfiNI;
T(fve ock Sunne af stud. A. MALM.
Broby marknad, som äfven var upptagen på programmet, blef på
grund af sin längd utelemnad. Mest anslående voro LINDSTENS; NYRUPS
ock MELANs föredrag på grund af dessa herrars synnerliga förmåga att
uttrycka sig på sina respektive mål. För att bättre framhålla olikheterna stäldes berättelser på skilda mål bredvid hvarandra, fastän vi för
bättre öfversikts skull här ofvan tagit de skilda landskapens läge till
grund för redogörelsen.
Under aftonens lopp tömdes en skål för systerföreningarna i Upp;
sala ock Helsingfors, ock uppdrogs åt undertecknad att till dessa framföra en helsning från Lunds föreningar.
Lund i november 1881.
NILS OLSENI.

Lunds landsmiilsföreningars fest hösten 1881.
Sedan den egendomliga art af forskning, som fått sitt uttryck i
landsmålsföreningarna, lyckats tillvinna sig ett lifligare intresse hos den
studerande ungdomen, har det blifvit sed, att de inom de olika nationerna
bildade föreningarna åtminstone en gång under hvarje akademiskt läsår
sammankonima. Sådana allmänna sammankomster hafva, utom den fördelen
att de bereda deltagarne en glad kväll, äfven den, att de sätta de olika
föreningarna i tillfälle att få en inblick i hvarandras värksamhet. Ty det
är naturligt, att denna värksamhet i sin helhet öfverskådas endast af
dem, som antingen därigenom att de omhänderhafva samtliga landsmålsföreningarnas gemensamma ärenden, finna anledning ock tillfälle att taga
Trykta i Sv. landsm. I, s. 745 f..
Alla ur K. NILSSONS Muntra folklifsbilder från östra Blekings
strandbygd och skärgård. Karlskr. 1879.
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noggrannare kännedom om hvad Som förehafves inom de skilda grupperna,
eller ock af sina studier eller af ett dess mera lifligt intresse för saken
i fråga manas att göra sig underrättade om landsmålsstudiet äfven där,
hvarest de provinsiella intressena svika. Men vid en gemensam fest,
till hvilken hvarje förening bidrager med något, kommer man lätt i tillfälle att skåda arten af såväl arbetet som intresset. Ock man har äfven
gjort den erfarenheten, att dylika fester, därigenom att tillträde till dem
lernnas åt äfven utom föreningarna stående personer, hos mången väkt
håg för att deltaga i dessa föreningars sträfvanden ock dymedelst lyckats
tillföra dem nya krafter.
Den 19 november 1881 hade en dylik gemensam fest af de hmdensiska landsmålsföreningarna anordnats å Akademiska föreningen i
Lund. Den hade vunnit stor anslutning såväl från de akademiska
lärarnes som från den studerande ungdomens sida.
Deltagarne välkomnades af Samfälda utskottets ordförande, fil, kand.
N. astrri, som framhöll betydelsen af de sträfvanden, som hvilkas
målsmän landsmålsföreningarna vore att betrakta, samt uttalade de förhoppningar man kan hysa om alt större framgång i dessa sträfvanden
på grund af den sammanslutning ock det samarbete de olika föreningarna emellan, som under senare tiden alt mer ock mer förvärkligats.
Talaren slöt med att utbringa ett lefve för framgången af landsmålsföreningarnas arbete i den fosterländska odlingens tjänst.
Det synes undertecknad så mycket mindre nödigt att anföra alla
på programmet förekommande bidrag, som de flesta här efteråt meddelas.
Men så mycket synes det dock lämpligt att säga, att om festkomiOn
befunnit sig i någon villrådighet, så måste det hafva varit på grund af
öfverflödet i tillgångar. Till den grad många ock värderika voro bidragen. »Kiviks marknad» ock »Nämdemanskans bekymmer för sin sonakvinna» voro ypperliga bilder från Järrestadsallmogens familjelif. Vidare
förtjäna att framhållas de förekommande varianterna af ursprungligen
samma berättelse; så kunna ställas bredvid hvarandra: »Om öländingarne
som ville hugga ved olofvandes» ock »Slättboarne som skulle hämta
bränne»; »Smörhulta-Sven» ock »Sikeln». Marknadsberättelserna från Kivik
ock Hultet torde också kunna leda till intressanta jämförelser. Komiskt
anslående var Päll-Päll-Niss-Niss-Lassen. Skildringarna från Gärds härad
visade föredragandens kärlek för ock förmåga att uppfatta folklifvet.
Berättelser om »Blåkullafärder» med alla egenskaper i superlativ grad
utom trovärdighet förekommo äfven.
Ett egendomligt ock i hög grad märkligt prof på folktro var
»Årsgång» från Kinnevalds härad.
Anslående musiknummer voro »Polkor från Nässjö». Den folkdiktning, som i våra dagar söker sitt utlopp förnämligast i kärleksvisor ock
beväringsvisor, var äfven representerad.
Skulle man med afseende på denna fest uttala någon anmärkning,
så skulle den hufvudsakligen bestå i den önskan, att den af ålder så
kallade folkvisan, som väl ändå, den må hafva ägt nog så många främ-
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mande förebilder, är så i ord som ton i hög grad utmärkande ock tillika det mest tilltalande alstret af svenska folkets sinne för saga ock
sång, hade fått sig tillmätt en större del af programmet. Undertecknad
har sig bekant, att de olika landsmålsföreningarnas samlingar på sista
tiden erhållit värdefulla tillökningar i berörda hänseende. Man kan altså
hoppas, att nästa gemensamma fest skall i högre grad än de föregående
bereda deltagarne nöjet att höra dessa enkla ock just därför för både
»lekte ock lärde» inom sångens område lika njutbara kompositioner.
För öfrigt behöfver det väl knapt tilläggas, att en studentkvartett
med sina vackra sånger i hög grad bidrog till feststämningens höjande.
Under aftonens lopp föreslog docenten BOCK en med entusiasm
tömd skål för systerföreningarna vid Uppsala ock Helsingfors universitet.
Lund den 3 juni 1882.
JOH:S PAULSON.

Föreningens för Smålands minnen tjugoårsfest
den 28 nov. 1881.
De landsmålsföreningar, som finnas ibland den vid Lunds universitet ,
studerande ungdomen, haf va med få undantag uppkommit under de
senaste åren. Ett undantag härifrån bildar »Föreningen för Smålands
minnen», hvilken år 1881 kunde fira minnet af en tjugoårig tillvaro.
Det var många skäl, dem jag här ej behöfver omnäinna, som orsakade,
att man ville fira en tjugoårsfest; ock för att bereda så många af
nationens medlemmar som möjligt tillfälle att deltaga i denna minnesfest hade föreningen beslutat att i styrelsens namn utfärda inbjudan till
hela Smålands nation. På den för festen bestämda dagen, måndagen
den 28 november 1881, hade därför samlats ungefär 60 personer, ett
rätt betydande antal, då man tager i betraktande den mindre lämpliga
tiden ock vidare besinnar, att föreningens medlemmar endast uppgå till
ett antal af 30. Bland deltagarne märktes framför alt föreningens stiftare, sedermera mångårige ordförande, numera förste hedersledamot, prof.
ock ridd. C. W. BLOMSTRAND; vidare prof. A. W. QVENNERSTEDT, akad. adj.
P. J. H. LEANDER, lektorn ock ridd. G. PETERSON, samt Skånska landsmålsföreningens nitiske ordförande, kand. N. OLSEN', i egenskap af ordförande för landsmålsföreningarnas samfälda utskott.
Festen inleddes med en enkel sexa, hvilken i sin mån bidrog att
åstadkomma en viss festlig stämning. Men dessutom bjöds enligt programmet »på åtskillig undfägnad af mera ideell art, hvartill dock deltagarne uppmanats att hvar i sin stad medtaga kryddorna: ett gladt
sinne ock kärlek till hembygdens minnen». Sedan därför sexan afdukats
ock bålar framsatts samt deltagarne, livilka under afdukningen intågat i
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»gula rummet», återvändt till »lilla salen», äskades ljud af föreningens
nuvarande ordf., kand. K. LINDSTÅN. I värdiga ock anslående ordalag tecknade han föreningens historia under de svunna tjugo åren; han yttrade,
att man ej kan nämna föreningen utan att på samma gång hågkonnna
prof. BLOMSTRAND; han framhöll dennes varma ock aldrig afsvalnande
nit för föreningen; han betonade, att det är prof. B., som tvänne gånger
så att säga stiftat föreningen — ty föreningens värksamhet har under några
år varit nedlagd —; han visade, att det var dennes af kärlek till hembygden besjälade bemödanden, som åstadkommit, att föreningen nu börjat
visa en lifskraft, som förut endast funnits vid den tid, då föreningen
först stiftades. En sådan kärlek till fosterbygden borde alla äga, en
sådan vördnad ock tillgifvenhet för dess minnen borde alla hafva : då
skulle den skål för hembygden ock föreningen, hvarmed talaren slutade
sitt tal, äga annan betydelse än stundens. Helt säkert tömde alla deltagare denna skål med förtjusning ock rörelse i botten.
Därefter uppträdde på talarstolen teol. stud. F. A. JOHANSSON, som
vidlyftigt ordade om hedersledamöternas förtjänster samt afslutade sitt
tal med en skål för hedersledamöterna: prof. BLOMSTRAND ock lektor GADD
i Karlskrona, samt för de öfrige närvarande, här ofvan nämda, hedersgästerna. På detta tal svarade prof. B. med att på sitt vanliga hjärtliga sätt i vackra ordalag utbringa en skål för föreningens nuvarande
ordf., kand. K. LINDSTAN, ock dess förre nitiske sekreterare, nu mera
kyrkoherden J. ANDERSSON.
Kom så aftonens »piece de resistance», Am jeftaremaulsafärd i
Raskens hus. Förf., som på en ganska kort tid sammanskrifvit stycket,
hade lyckats utmärkt bra att skildra Smålands allmogelif ock förtjänade
värkligen de lifliga bifallsrop, som hördes efter styckets slut. Under
spelet aflöste den ena skrattsalfvan den andra, särskildt i uppträdet
mellan den >lyckade ock misslyckade» friaren samt i slutscenen. En
egendomlighet, som måhända bidrog att göra stycket intressantare ock
mera omväxlande, var att hvar ock en af de uppträdande talade sin
hembygds mål, hvarför man fick höra prof på de mest skilda dialekter.
Bland de uppträdande personerna förtjäna särskildt Magnus ock Anders
att omnämnas för det utmärkta sätt, hvarpå de spelade sina roler.
Efter styckets slut skulle enligt programmet »hållas omväxlande med
sång ock festlig gamman föredrag på landsmål». Kand. LINDSTÅN föredrog först på Urshultsmål (från södra Småland) de mer eller mindre
märkliga historierna om »Klasa-gubbe» ock »Klasa-hall». Sedan uppträdde
stud. A. J. GUSTAFSSON från norra Småland med ett »vittnesmål från
Hallaryd», en historia i Bondesons slag, hvari föredragandens egendomliga
komik gjorde sig gällande på ett skrattretande sätt. Närmast i turen
kom stud. F. A. JOHANSSON från Elmeboda, som föredrog om »HaltKalle ock klockaren i Grönadal». Kom så M. A. ELMBLADH, byars berättelse >om Smörhulta-Sven ock skåningarne» från Femsjö vann ett
allmänt ock berättigadt bifall såväl för den sanna ock riktiga uppfattning af folkhumorn, som där gaf sig tillkänna, som ock för det synner-
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ligen utmärkta sätt, hvarpå historien berättades. Stud. A. G. JACOBSON
föredrog därefter på Södra Vedbos mål en genomlustig »Jönköpingsresa»,
som vann allmänt bifall. Undertecknad jämförde en »ramsa», bland
byars benämningar »borra guldäpple» är den vanligaste, med mer eller
mindre aflägsna släktingar från europeiskt, asiatiskt ock afrikanskt område. Slutligen uppträdde GUSTAFSSON talande ett nytt mål, sin hembygds, ock föredrog från Tveta härad en historia om »Klefva-Britas»
injölkbytta. Härmed var det slut på föredragen, som hela tiden omväxlat med sånger af en dubbelkvartett, hvarvid synnerligast den folkvisa, som här längre fram meddelas från Nässjö, tilldrog sig beundran,
i all synnerhet i den sättning af stud. A. G. JACOBSON, som nu sjöngs.
Sedan därefter lektor PETERSON å hedersgästernas vägnar tackat för
den »angenäma» festen, följde deltagarne sin vördade inspektor, prof.
BLOMSTRAND till hemmet. En stor del af dem vände därpå åter till
»lilla salen» ock fortsatte under sång ock dans den väl begynta festen,
som för visso var den mest lyckade landsmålsfest, som förekommit i Lund.
Det trykta programmet för festen återgifves på s. 10.
Nässjö i juni 1882.
AXEL RAMM.

•
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Program
för

Lunds landsmålsföreningars fest
don 19 nov. 1881.

Årsgåne, Kinnevalds här., Småland
af K. LINDSTHN.
Kiviks marknad, Jär.restads här., Skåne
» H. WRANER.
Öläntlingarne som ville hugga ved olofvandes, Åby
socken, Kalmar län

» G. KARLSSON.

Slättboarne ock bålgetingarna, östra Göinge här., Skåne » N. OLSENI.
Svarta frun, östra här., Bleking
» C. HOLMBERG.
Polkor från Nässjö, Småland
» A. RAMM.
0
0
0
Slättboarne som skulle hämta bränne' Villands här.,} » S.
c,
ENSSON.
SVE
Sikeln
f Skåne
Päll-Päll-IViss-Niss-Lassen, Mell. Öland
» J. P. MELEN.
Sissebäck, Frosta här., Skåne
» L. A. NYRUP.
Käringen som red till Blåkulla} Gärds här., Skåne » G. KARLIN.
Alfölkharen
Beväringsvisa från Nässjö, Småland
» A. RAMM.
o

o

Jaen på .Förarm ock draken på Risö, Kinnevalds
här., Småland

Historier från örkened ock Röke, Göinge här.,
Prof på Femsjömålet, Vestbo här., Småland
Liafrun, Gärds här., Skåne
Blåkullaresor, Mellersta bär., Bleking
0

» K. LINDsTåN.
Skåne » N. OLANI.
» M. ELMBLADH.
» G. KARLIN.
» A. PETTERSSON.

0

Nämdemanskans bekymnier för sin sonakvinna, Järrestads här., Skåne

Från en marknad vid .Hultet, Kinnevalds här.,
land

Små-

» H. WRANHR.
» J. SJÖSTRAND.

Käringasnack, Bara här., Skåne
» J. VIDE.
Böj-om i Ramsadal, Färs här., Skåne
» G. KARLIN.
En riktig sannfärdig historia 2, östra Göinge här.,
Skåne

» N. Gute.

Trykt i Sv. landsrn. II, s. xvj.
Trykt i Bidrag till vår odlings hizfder, af A. HAzEmus, Il. 1,6.109f,
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PROGRAM
vid Föreningens för Smålands minnen fest måndagen
den 28 november 1881 kl. 7 e. m.

Festen, som inledes med en sexa, bjuder äfven på åtskillig undfägnad
af mera ideell art, hvartill dock deltagarne uppmanas att hvar i sin stad
medtaga kryddorna: ett gladt sinne ock kärlek till hembygdens minnen.
Följande dramatiska stycke uppföres:

»Åin geftaremaulsafärd i Raskens hus».
(En »tittin» i Smalands:allmogelif).

Personerna:
Rask, korporal
Elin, hans gumma
Stina, hans dotter
Magnus, bonde
Peter, hans son
Anders, bonddräng
Jonas, böneman

SJÖSTRAND.
ROSELL.
BERGDAHL.
PALMGREN.
JACOBSSON.
ELMBLADH.
RAMM.

Händelsen i Rasks hus i södra Småland sommaren 1855.
Därefter hållas omväxlande med tal ock festlig gamman följande
föredrag på landsmål:
K. LINDSTEN: Klasa-gubbe (Urshull).
A. J. GUSTAFSSON: Ett vittnesmål från Hallaryd (Norra Vedbo).
F. A. JOHANSSON: Halt-Kalle ock klockaren i Grönadal (Elmeboda).
M. A. ELMBLADH: Om Smorhulta-Sven ock skåningarne (Femsjö, Vestbo).
A. G. JACOBSON: En Jönköpingsresa (Södra Vedbo).
A. A. RAMM: En folksaga (Nässjö).
A. J. GUSTAFSSON: Klefva-Brita (Tveta).
111.

STYCKEN PÅ FOLKMÅL.

Samtliga här meddelade stycken äro till vinnande af större noggrannhet först upptecknade med landsmålsalfabetet, det första (från Löt)
ock sjette (från Åby) samt alla från Nässjö af meddelarne, Sone ock
Tufve (från Vemmenhög) af fil. stud. A. MALM; de öfriga af undertecknad, som också senare öfverflyttat alla styckena till grof beteckning:
= sj, sk, skj; g = ng; o = slutet o (som i bo, bodde); w = eng.
w (jfr Sv. landsm. III. 2, s. 8, 9). De inledningsvis meddelade korta
upplysningarna om uttalet äro gifna efter den första ljudtrogna uppteckningen. Filr stud. A. RAMM har lemnat musiken så väl till de af
honom meddelade styckena, som till En gy"termålsaffär i Raskens hus.
Lund i juli 1882.
N. OLSibil.

1. Litet prat vid glasen.
Från Löts socken på norra Öland.
r ock samt åtföljande supradentaler som vanligt i medelsvenska mål.
Slutande -r ock -er ersättas merendels af vokal, som där den står för blott
r, ej bildar särskild stafvelse. Denna vokal liknar vanligen e, men är
efter a ock ä snarast a; i den grofva beteckningen här alltid återgifven
med o. Sådana ord som fara, nå(g)ra, nära skulle bli f4r, nr, ner;
men när r öfvergår till vokal, så öfverflyttas cirkumflexens senare del
till denna, så att ordet låter, som om det förutsatte faer, niker, näer
o. s. v. Så blir också sure, äre(t) o. d. till suo, å°. a =-- kort a, långt
a; men långt a före r + dental; a före (t. ex. jkav själf, yapt stjälpte);
u ock u; 0 = e.
Ja skull by däjj en stassup, Petto Larsa, foo ja va åt
stan i gåo dämsål. De va 5å 2 me att ja skull få hem nån
brännvinståo, ska ja säjj däjj. Foo du ska tro, de händ mäjj
e galen olökk på väjjen, me saamm såm ja va tjordo hemifrån.
Såm ja va utkummen, möött ja me ens gåen gåggs e tiggotjarg
me rånnito tjortel å rutit huvvklä, på huvve, såm jikk å snavla 4
på en bröhåmpligs å tugga åmfulss. De va tjargmöt, si du.
Skomt va de, å blååst joo de, så fämtan tjugo kunn iint hååll
ett kalvfinn for ett navohål. Nu hadd ja Särn, såm ja tjööpt
på höstmarken i förås 7 — du vet ja e mån å aktivos åm golras.
Näo ja tjöft en, va han så resen" å marjfullen å iill mefaon,
å gool marra fikk
att en kunn råken vat eveli rebben
dra bå hånnåm å vaggen himm; fast dän ja tjöft en å, skrääftn
me 'n å sa, att de iint fans bätto hästkräk på heel guss gröön
joo. Män ja pilla,12 for en ja, så han to säjj å ble så hullio
bao på två trättig", så en kunn säätt e fuul" på röggen på 'n,
uta ho datta neo; så nu kan 'n då gni kamp", åm de våo
me Jaalv on", så gutt fotlaj har an. Han e bå löshullen å
så starko, att han kan knejel" åpp en råjhäkk ensammen.
Ja hadd hånnåm, si, å gool marra — ja tökko ja kan jäärn nööt
2) besvär. 3) gående gång adv. = med ens.
1) eg. därmed så.
knaprade. 5) brödstycke. 6) motsols, afvigt. 7) förra året. 8) aktsam.
»gularne», hästarne. 10) skranglig [ock utmagrad. 11) skräpte, skröt.
12) pelade, plockade. 13) Tretting är en tid af tretton veckor. 14) mjölkstäfva. 15) springa i kapp. 16) Oden (med tanken på »Odens jakt»).
17) (mödosamt)edraga.
4)
6)
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me dän däo gammel migka". Män nu badd dän kanobeln"
te dräggen satt hänne på nämra", fast ho va van te gå på
frånsin". Ja täägt i mi stoo dumhet, att hästa skull hiitt
väjjen, å dämså lätt ja dum hålles. Män huo de jikk där å
tåpa, så kum de fo näo diksbrikken 22, å kan du tägk däjj,
Petto Larsa: heel säslass faalpt i dike, å ja mä, foo ja ååkt
dämså. Dike va halt å vatten, å ja såm en fisk åpp ijänn å
kasta åpp fyrfäppensäkka på vaggen, så de va en glääjj å
stå å si på bao. Ja ska sääjj utan te skryyt, att näo ja va
på KullOrp å äksera — de va de där åo, du vet, näo di
sväjersk 23 jifta säjj me Tjitt-Päll-Ål1'n 24 i Millgåln — han ska
åt släta i åo, han, foost åo, män de e int möökk å håjjes åt 25
for en sånn däo kraak såm han, såm hao buken te sin gud å
rova te sin spelman, fast han hao fått koggli majeståts å kronas
pappeo te jift säjj ve nittan åo — män näo ja va däo, då va
de då int moogg sån to mäjj i röggtaj26; i figgokrok va de
iint en enda såm rådd mäjj. Nu va sååmm sääkk silo",
foståss, män de joo ju iggentigg, fo sän skull saljes. Män
tvåkannkruset, såm ja skull ha brännvin i, de badd gått
sönner i fårad biit, å de töökt ja alt va rassenes fosmälit; foo
huo åkull ja nu bäo mäjj åt te väjs? Män du vet, ja e iint
fåggråa 28, liksåm dän däo gåggen vi va i föölj te tårjdan, du
vet, näo vi hadd vatt iinn å druukk på jäfivogåln, du vet.
Du spandera öl, å så kumdera ja fram lit punf — foo, si, va en
kustvarjo 29 på säjj nån gågg på fälo, kan en impåteo" moogg
gågger åm hiimm i stället, åm en e iken 31 å aktivo åm si smålo.
Näo vi hadd fått nåo glas i åss, börja du å ble osams me
nåer össlea32, kåmmo du ihåj, å de börja snart gå hånnkraftes
te vääj, foo si du kum fram nie de där oostävet: »När össlea
kåmmo te äät å östa33 te väät, blio de utan bå mått å tal me 1»,
— å de va alt varr än te je dåm ett slaj på snookammotak.
Män si då va de ja, såm grabba taj i låggtröjjkrajen på däjj å
to däjj me troraänt 34 från dåm å tjoord himm, foo ja vill iint
gå å dragsle35 lägger i stan dämså. Å ja ålåft, att ja iint i
19) lymmeln. 20) närmare (vänstra) sidan. 21) bortre
18) märrkraken.
(högra) sidan. 22) dikeskanten. 23) svägerska. 24) Kitt-Pelles 011e. Pelles
mor hette Kristina. 25) skryta med. 26) ryggtag, brottning med armarne
om lifvet på hvarandra. 27) våta. 28) rådlös. 29) kostar. 30) spara in.
33) östan
31) sparsam.
32) östledar öländingar från öns östra sida.
[att väta. östanvinclen är regnvind på Öland. 34) våld!. 35) drifva.
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bråbrask skull fao te nån tårjda, fo d' e iint nån dröksel me
pägga, när en kåmmo näo 36.
Mälloti tjööft ja ett krus, såm jikk fyo kanner i — ja e nåkk
krojstor 37 åver at — de e de såm ståo på birån daann å bleveo"
Je däjj te tåls, Petto Larsa, ja ska ränn ut å liäåjt på Kaajs,
att ho tar in lit meo brännvinsbrö — ja har e humörli" tjarg,
såm du vet — män töst, ja hao vist nåo rusiner i pofätten 40,
såm ja tjöft himm te barna, dåm ska vi kniip nåer utå.
A. KEMPE.

2. Päll-Päll-Niss-Niss-Lassen
Från mellersta Öland.

r ock som vanligt i medelsvenska mål; framför dentaler öfvergår
r till e. Vokalisering af r för öfrigt som i nr j. o = 0.

Ni hao väl foståss allri höot taals om Päll-Päll-Niss-Nisses
Laass? De va, ska ja sääjj äo, dän vaast snålvarj på guss
gröön jol, de troo ja bestämt. Ja, mänskra sa, att han va så
snålo, så han, skam å säjjens2, kunn äät sin ejen bot. Ä mot
de fattii stakkra va han då en reno rakkre, så de önska livet
u 'n fleofaldii gåggo. Män de så ut, som faalv fasen 3 iint vill
ha 'n en gågg; fo han leevd i oändlihet, å de troodd allri
han skull dö.
Falii strapaffo4 va han i gågg på gågg, män dän vaast va
väl ändå, no han skull riigg fo gamle Sakris-Lass-Antes LenKajs-Briit i Råmptorp. Si, han skull, foståss, va så kavaoti 3
å ta åpp stooklåkka falvo. Män ho möökk han streta å firka 6
å stöönt å blååst me bäägg äänn, va han ändå på å allri få na
i gågg. Män då skutta Niss-Jan-Joan-Krestinas 011-Joan fram å
kommer i tillfälle. 37) högfärdig (eg. stor i kräfvan). 38) blänker.
ombytlig, som lätt blifver ond.
fickan.
1) Lars' fader hette Nils, dennes fader Nils ock farfader Pär, ock
Pärs fader hette också Pär. Ett sådant sätt att benämna en person
förekommer ofta på Öland. 2) skam till sägandes. 3) fan. 4) strapatser,
6) karlavulen [ock taga upp, d. v. s. börja ringningen
besvärligheter.
med. 6) ansträngde sig.
36)

36)
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fikk taj i klåkksträggen. Han bao rökt te ett taj, å klåkka
sto rätt åpp. Män ho han bao se åt, så rååkt han te å hoot 7 te
Päll-Päll-Niss-Niss-Lassen, så han foo fram å stuup. Män just
i de saamm slo klåkka te baks, å sväeln 8 däggo Laass i
äänn å soler9 ut en jönnom gluggen mitt emot, så han kum
svävnes i lufta som e krååk. Män troo ni väl nu, han do
da? Nää han jood så tusan hällo. Just såm han kum flaksnes frå höjda, så jikk klåkkos i° liill feet, vittbrokit ko näräm;
å Laass kum så grensel åm kräkstakkan å blesettnes såm en rijene
atilerist". Män Broka, ho troodd vist, att den stoo kometen,
såm de hadd skreev så möökk åm i blana", nu va kammen
å hadd slaajj näo på na, fo ho satt i väjj me Laass på röggen,
så råmpa sto rätt ut. Män no de hadd huunn" näo te prästes
potatislann breve tjorkgata, så hysto " kon åpp mä bakdeln,
så Laass foo på huvet mitt åpp i potatislannet. Män då fikk
han säjj en skväkk, så han falna" å ble leggens e låg-g stunn.
Män troo ni väl, att jiriheta ätto de häo vaoslii" släft en
nu, no han lå så gutt som i dössens tjääft? Nää, vasarkatrina!" No han vakna te liv ijänn, så badd han e stoo
dukkti petat i vadeo näven.
J. P. METAN.
7) slå.
8) svängeln, den vid klockan fästa trästång, hvari draglinan
fastbindes.
kastar. 15 klockarens. 11) artillerist. 12) tidningarna.
13) hunnit.
14) kastar. 15) svimmade. 16) varningen. 17 ) vasserra
tri svordom.
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EN GAMMAL GALEN RAVINA.

3. En gammal galen ravina.
Från mellersta Öland.
Om uttalet gäller hvad vid nr 2 är anmärkt. Målet är i visan
uppblandadt med högsvenska former. — Förf, af föredraganden.

Ja kåmmo te täägk på e gammel raviin
såm Lass-Briit talt åm, såm va hos åss å tvätta,
å ja vill så jaan, att små harra ska griin,
å däofo så ska ja fosöök å berått a.
Män att ja kan babbel såm Briit, de e slut;
dän tjuga ho har en foskräkkelin trut.
Jo, de va en guubb, si, såm moog-g e väl de,
såm lä ut på fönn å satt tåska 2 i knipa.
Å just i de saamm, si, så bao de säjj te,
en åmre3 tjöod fram, så de dämma u pipa.
Å gubbtrasen vänd säjj så åm å fikk si 't
troodd de va ryssen, såm ämna säjj hit.
Å nu, ska ja säjj dåm, dän stakkon fikk brååsk,
ban firked 4 å roodd,.så de brata 5 i röggen.
Män just i de saamm, si, så to de te ååsk,
himmeln ble svatto såm falveste stöggen,
to te å flattre 6 å sniattre å skrääll.
Män nu, trodd ja, falveste faan for i Pääll.
Hans jaatt to te flyy såm ett skompene nöt,
så ble han vit såna en kritbit åm näsa.
Han troodd, kan du täägk, de va ryssen såm sköt.
Såm illröe stråmpstikko åskstrålra väsa.
På fämtan minuto va gubben i lann,
sen gne7 han åppåt, så att finnbiiksra brann.
Ett stöökk äppåt lann jikk dito tjudra e marr:
så lätt såm en joott flyo gubben på kraken.
1)
4 )=

historia.

2) torskar.

smattre. 7) sprang.

Sv. landsm. II. 9.

3) ångbåt

4) sträfvade.

5) knakade.
2
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Män hao väl små harra höott taals åm nå varr:
i bråska så glömd han dra åpp tjudostaken.
Såm marra la sta, si så röktes dän åpp
å dunas parfäkt i hans fattie knåpp.
Ryssturken hao sköt bott mitt huuv me kanon!
ga gubben te hals, så att flattmålnag flakka.
Män marra foo fram, si, såm falveste On",
å dåmmet de sto såm en våill i bakka.
Så skalka"- ho äänd fram te säksmannes12 dåo,
å mänskra troodd ötteste dommen sto fåo.
Män nu ska ni tro, de i bynn Me ett flägg,
no mänskra fikk vet åm, att ryssen va kummen.
Mä ens lektes bå ätto tjorkharres drä-gg,
fo ban haadd dän vassiste kniven i lummen,
å han va dän starkist å valdes te kogg,
å nu skull de råst" sälj bå gammel å ogg.
Niss-Jan-Joans Jakåp han ladda si bööss,
å Gret-Jöddes Petto, si, han slipa ila,
å gubbtjitten" lånt säjj e öks bott hos Jööss,
å prästdräggen lånt säjj en tjootel å pia;
fo dän skull ble faan me sitt alröe fen,
de annre plååkt böksfikkra pråppfull me sten.
Så skull de te lannets fosvao ut i kri,
ryssrakkon han skull bä dödes å drägkes.
Män kvinner å baon höja klajan å skri,
att lannet så ryslit me bio skull bestägkes.
Så strie såm haj el trall tåra fo tunn;
så röodes de åpp, deres fattie sinn.
Män just i de saamm kum de tjöones en ök.
Å jöss! de va länsman. Min tid, va han blägga!
Va e väl de häo fo ett rasane stök?
Säjj, vill ni ha åpproo, så ska ni få hägga! —
1°) Oden (med tanken
9) de högsta molnen [darrade.
slog [just.
på »Odens jakt»).
11) skenade. 12) Sä,xmannen var byns ordningsman på den tid, då jorden ännu var i sambruk. 13) rusta. 14) Kristinas
gubbe (gubbens hustru hette Kristina).

8)
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så skrek han. Varevie määnsk to te bens.
Å marra me gubben la himmåt te fens.
Män tjarga hans, såna va foståndi å klok,
kum ut, si, å frååjd, vaffo mänsktrasa flägga.
Från marra i stenbron" ho gubbstakkon vrok
å to 'n i kaluven å hala 'n i sägga.
Å läggo, små harra, va Lass-Briit int me.
Ja tägko, att gulibtrasen kvekkna väl te.
J. P. MELÅN.

4. Om öländingarne som ville hugga ved olofvandes.
Från kby socken i Norra Möre (Kalmar län).
r ock
samt supradentaler som i medelsvenska mål; a före k,
g slutet (a); o = e.

g,

Forr so va då vest ölänniga bra mökke duramere, än di
ä nu; fast dumme dä kan di alt va nu mä, förståss. Å so
tale di då or, so en knaft kata förstå dä menste; å di pluttre
ä hakke å går på, so dä ä 'nte likt nontigg. Mogge gågger,
nor vi skoböjdeboe skulle munnhogges mä dom, so begrep
vi 'nte ett evelit 1 or. Å inte kunne 'n jöre dom taltrutne 2,
för måna en utå oss sa ett or, badd an hint å få tie te bakes.
Män si Nesse-Hassen i Nekkebo dä va go •pojk, för an kunne
svare dom, so di ble arje på an å goe ijänn, so titt som lappe
vante. För si di kunn inte barje sä för grin, nor an satte
de sia te å bjönte3 tal om galenskaper. Ja hörd an en gågg
tal om e roli historie för en haltjoj ölännige, om hur dä jekk
för nore .ölännige, son) skulle fäle ve, å bå di å ja skrattede,
so vi boppede.
Si dä va, sa an, en gågg nore ölännige, som skulle fare te
Smålan å fäle ve. Män di hadde ka-gfe allri bånnet e fyröks 4,
so di veste förståss inte, hur di skulle bäre sä åt. Män en
utå dom — han lietede vest All-Ness från Lerkak — han skulle
15)

stenläggningen.
1) enda. 2) svarslösa.

3) begynte.

4) jämbred yxa med långt skaft.
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va so falit klekkelered 5, å han skulle då bli kusen6 för pakket.
Å so sa an: Jör nu barre som ja allihop! Nor di då tjörde över
isen, so tafte Åll-Ness, som tjörde föerst, si öks. Ja så, tägte
di annre, å so solede7 di sie ökser på isen di mä. Nor di so
kam fram te en skoj, so hadde di igge ökser, för di lä på
isen. Män si All-Ness han va 'nte rålös, utan då so sa an, att
di skulle freste å si, om di kunne •dra ikull träa. Å so va där
en utå dom, som hadde mökke stort huve. Då to di ä satte
honom mä havet i klynnas på ett trä; ä sen di alle te å dra
i bena på an. Män fast di dro, so huvet kunne gå u le, sto
trät pall°, å so skrek an te .på tjöpet, so dä kunne komme
falk å få si dom. So skulle di då bränne kull träa, för dä
hadde di hört skulle Mås() va bra. Män si not elldon dä
hadde di 'nte mä sä. Män so va där en utå dom, LustidäggeJoan älle va di kalled an för, som hadd ett par finnbökser
på sä, å honom hadde di te å sprigge; för si di trodde, att
om han skalede 1°, ämman n han orkede, so skulle finnböksera
ta ell å sä falve, presis som en osmord julaksel tar ell, nor
en tjör fort. Varm dä ble an noj, män si ellen släktes, trodde
di, för han ble so svett, so de lakkede å an; so dä bar sä
häller inte.
Nor då inte dä jalp dä häller, so satte All-Ness sä på
en sten te å grunne på, va di nu skulle ta sä te. Å då rann
dä opp för au, att di skulle slo ell, fast di 'nte hadde not ellstål. Nu so va dä, en utå dom, som hadd e doktit lägg å
stor näse. Dän to di te ellstål, å mäns en slo te na mä en
stor sten, hull en aen unner mä en linnelapp te å ta mot
gnistera. Å di slo an på näsa, so dän stakkern så so mogge
gnister som hälst för öjena, män dä kum igge ende på linnelappen; so dä to inte dä
Då så di sä te slut igge aen rå än te å fare te bonnen,
som rådd om skojen, å tjöpe säjj ve. Å sen tjörde di hem
å tökte, att ärliheta vare lägst — män dä va, förståss, för di
brukte na so lite.
G. A. KARLSSON.
fyndig. 6) ledaren.
il) så mycket som.

5)

7 kastade.

8) grenvecket.

6) fast.

10) sprang.
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ETT VITTNESMÅL.

5. Ett vittnesmål.
Från Bälaryd s:n, N. Vedbo härad (Småland).
r- ock -rr- äfvensom -r före kons. skorrande (h), eljest tungspets-r
(r) ock så äfven -r, när nästa ord börjar på Vokal; tjokt 1 (?); a
före k, g, B = a, slutartikeln äfvenså -a; o = e; å =
co, o.
— Undert. själf från Barkeryds s:n.
Dommaren. Nu skall vittnet tala om alt hvad vittnet vet i
denna sak.
Vittnet. Ja, nådi dommare, dä sa ja vest! Jo si, dä va
så, att ja hadde fått lov åm spone å Tåffömoral; å då sae ja
åt Swänn åm måndasmoen — Iii si, domman sa veta, dä va en
måndasmoen: »I da tro ja, ja går ätte sponen, som ja ha fått
lov åm å mor i Tåffö». Å då fwate Swänn: »Då kan du jana
jöra». Å så — —
Dommaren. Men detta hör ju inte till målet; tala blott
om, hvad I vet därom!
Vittnet. Sa fe, harr dommare, sa fe, ja kåmme la dit.
Å så to ja å me träsk» å to på me pjäksera; å sen ja hadde
jot dä, to ja på me mi häldaskåfta å ett rönt hakeklä,e; för ja
sa säa, att sen dotera mi tjänte i Tåffö, ha ja allti, nor ja
vakat föbi, fått lov å gå in å ha lite å bita i; å då ä dä alt
rolit å inte va fti snoen 2.
Dommaren. Jag får påminna vittnet om att hålla sig till
saken.
Vittnet. Te saka, ja, ja mena, d' ä e sak så go som noen,
att fålk ä nedria 3 å se å fägnesamma 4.
Dommaren. Tala nu om, hvad I vet om den ifrågavarande
suggan, som käranden påstår, att svaranden ihjälslagit.
Vittnet. Jaa, nådi dommare, män ja ä inte presis säker
på, åm ho va å Pettera kull i Lastårp — fast dä vet la Joan
i Labbarp bäst fälv, va han fått a ifrå, så d' ä bäst å fråja
hornen åm dä. Män e falia verve 5 so va dä, för i såmras,
nor ja jekk föbi Labbarp, så jekk soa innaför gatelet. Män
som ho höde, att ja kom, så »röff» sa ho, å pep å som en liten
hunn, å allri så ja hår ätter a.
1)

mor i Torsjö. 2) tafflig. 3) nedlåtande. 4) gästfria.

5) liflig.
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Dommaren. Begriper inte vittnet, att rätten ej vill veta
mera än själfva förloppet, då svaranden dödade ifrågavarande
svinkreatur!
Vittnet. Dä, va just då, ja solle tala åm, no domman
fråjde me, åm ja veste noot åm sea,. Då går ja te baka, där
ja slutade. Som sakt ä, ja klädde då på me å jekk te Tålfö.
Nor ja då gått ijönom Måstårpa hästhaje å kom ut te store
väjjen, ble ja så skammanes, fö si, ja fekk si — —
Dommaren. Nå, äntligen! Fick då vittnet se, när svaranden
dödade suggan?
Vittnet. Nää, för all del; dä va Kalle i Lastårp, som lå
å sov i diket. Han hadde la vatt i Ekkfö å tjht brännvin,
för an hadde kuttigen ijämte se.
Dommaren. Sedan fortsatte väl vittnet sin gång ock fick
då se svaranden — — —
Vittnet. Å, tola se lite, harr dommare, vi ä inte där än.
Sen jekk ja, te ja kom te stenen, som ä på jalets ve väjjen.
Där satte ja me, fö si domman sa veta, att dän ä så välvon 7
å setta på, nor en går föbi. Nor ja då hadde sottet lite, så
jekk ja ijänn, å nor ja kom te Massa rojjale, så fekk ja si
en trillefira fwin sprigga kåss å tvass å ännalågs å å tvares i
rojen, å iblann dom Masse, som skrek å håjtade.
Dommaren. Det var då väl, att vi till slut få höra någonting, som angår målet. Berätta nu förloppet, huru han dödade
djuret.
Vittnet. D' ä inte gått å tala åm fö dän, som inte sitt
stället, fö där ä så mågga jassgåla. Män åm dän nämde
mannaraa vore en jassgål å dän nämdemannaraa en jassgål å
domman fälv där fram i bägken vore sea — je me nu en
stake, så sa ja visa, hore han bar se te — — —
A. J. GUSTAFSSON.
5)

skamsen.

6) gärdet.

7) bekväm.

8) på tvärs.
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6. En Jönköpingsresa.
Från Solbärga s:n, S. Vedbo härad (Småland).
Om uttalet gäller hufvudsakligen hvad som vid nr 5 är anmärkt.

Dä va häller inte lessamt, no Stengålspojka fäste gåggen
va i stan. De hadde knapt vatt utåm sokkna förut, så de va
inte lite kärial, sa ja säa, no de fekk lov å mor si — för far
deras va döer fö läigge sen -- te å folja mä gälbon 2, nor an
sulle fara te Jönsepig mä sett slaktade tjött åm hösten. Fö te
å inte presis fara fö ros skull, to de mä se e bötta smör å Bora
fårafal13, å så bar dä å åm natta; fö de hadde fira mil te stan,
å de velle jöra if'rå se så fott som möjlit på tårjet fö te å bli
lösa å få gå å blia i stan, å däffö så tötte de dä va bäst ä
ta ut i tia, å dä tötte gålbon mä.
Som de då kom i de store bakka öster åm stan, dawades4
dä. Å no de fekk si stan legga där jypt nere imälle Sön, sae
dän yste, Swänn, åt dän älste, Jaan: »Sikken e stobbafälla 6
mä tejjelstena!» Fö si han tötte, dä så ut som idelia tejjelstena. Män Jaan va lite sluware, så han fwate: »D' ä la stan
dä». Å no de då kom in i stan, sa ja säa, de bliade, som
åm de lånt öjja. »Si du, där ä noon slaws knekt, dän däre mä
de blagke knappa å knektamössa. De kanfe ha tjörkeparad
här var da, så d' ä däfför an går å vänta». Män si dä va
inte anna 6 en polis, som Swänn fekk si. En tåkker hadde han
kan tägka allri sitt fårr. No de då kom på tårjet, boll de
på å je se levanes7 över alla de mågge tjokke barra å haskapsfruera, där j,ekk å va fårvetna. Å så kom där e hattamänska
å bjudde uoot på dä di hadde. Män dä tötte Jaan va fö lite
å velle ha mer. Då tötte ho då va för möe; män dä, sae Jaan,
va lygn, fö dä hadde mor sakt, att de sulle ha.
Te slut så sålde de ifrå se å ble då lösa te å gå, som de
velle. Så kom de te ett stot, vitt hus, som hadde läsnig öve
döra. Då sae Jaan te Swänn: »Du som ä så kwekk te å läsa
2) grannen. 3) fårstekar. 4) dagades. 5) afröjd
1) morska.
skogsmark med kvarstående stubbar. 6) annat än. 7) förgrufva sig.
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i föhöra8, si åt, åm du föstår de på dä dära!» Å Swänn stavade: »r-å-d sär dår, h-u hu, s- e-t set». — »Å tjyven!» sa Jaan,
»d' ä här som stålla ä. Sa vi gå in å si på dom?» — »Ja, bara
vi inte råka ut för frimurara», tötte Swänn. Å så jekk de in
å klev åppför e stor trapp.
No de kom ovanfö trappa, sto där en vaktkär ve e dör,
för bormästan holl just på å hålla råstova älle va de kalla d.ä.
No Swänn fekk si hornen, sae han: »Si du, där ä en ställe,
som ha jet noot spratt å däfför ha de lett ut en i fasta te å
fämmas». Då kom han å fråjde, va de velle. Män de fwate
hornen iggentig, fö de veste, d' ä allri liht å prata mä stålla r
utan jekk ijönom döra å kom in i råstova. Där satt bormästan
å annra fina harra; män si dä veste inte Juan å Swänn, för
hadde de vest dä, så hadde de la inte kommet se för å gå in
så dära utan ärane. »Nä, allri ha ja då sitt på maken», sa
Jaan töst te Swänn. »De sa låas, dä ä tigg. Dän däre stakkan,
mena de, ha jet illa på noot vis. Ja sa ta å slö en klats mä
piska, så kanfe de bli rädda å släpp en. D' ä synn åm en,.
att han sa stå som ett apespel för allihop, årn dä rätt inte ä
anna stålla». Å därmä så sie han te en klats, som small varr
än en påskasmäll 9. Män då sulle I sitt på bormästan! .Ble
han inte så blek, ja möet blekare än fiole-Johannes dan ätter
e lekestova. »Hore ä de däre kära inkomna?» skrek an. »Ha
ut dom, de ä ju galna!» Då sae Swänn te Jaan: »Ha du sitt
på varr? de tro, vi ä stålleta mä». Så sa Jaan: »Ja sa slö en
klats för far i bägken där framme, som grina så illa». Å
därmä så klatsade han te mett för bormästans näsa, så bormästan skuttade te varr än Stava-Stina, nor o somnade i tjörka
å sie näsa i bokabrät10. Män då måtte Swänn å Jaan palla se
å ut, fö dä kom vaktkära å velle ta dom i kraven å lea ut dom.
Jaan bara klatsade må piska å sa åt dom, att de sulle akta
öjja, å iggen enda tore damma in te dom, fö de va hunnigen så
starka båe två. Å så kom de ner, utan att noon röde dom.
Sen jekk de å tittade på grannlåten i fönstera, som ä så
orimmelia möen i stära. Å så jekk de in i e bo å tAte, son)
mor deras bott dom, anis å pepar å blötfesk å rosiner å
fwesken å va dä va alt. Män än hadde de inte jet ifrå se,
fö de fekk lov å gå på abeteket å tjöpa loktevatten åt skräddare8) husförhören.
9) när man skjuter efter påskkäringar. lo) bokbrädet.
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Danjel. Å sen velle Swänn ännarnås 11 gå på bokloda å tjöpa
granna marke å je Lisa, gålbons doter; fö si han jekk liksom
spekelerade lite på hänne. Å sen no de jekk föbi ett
fönster mä karamäller, jekk Jaan in å tjripte nora å så nora
pålkagriser12. Han sulle la inte va sämmer han än Swänn.
En stor kararnäll Opte han, som hadde e så röli13 läsni, dän
täte han å je e å flekkera där hemma. Dä sto mä granna
bokstäver: »0 hulda, dina ögon blå, de blänka som himmelens
stjärnor de små». Sen hadde de inte mer å jöra, utan satte
för hästen å tjöde hem.
F,jotten da ätte sen talte de bara åm, no de va i Jönsepig.
Å no Swänn inte kunne tia läigger, så friade han te Lisa .å
sae: »Du sulle la inte vella folja mä me te Jönsepig, Lisa, å
tjöpa begåvnig in»
A. J. GUSTAFSSON.

7. Klefva-Brita.
Från Öggestorps socken, Tveta härad (Småland).
Om uttalet se vidare hvad som är anmärkt här förut under nr 5.

Åppanför Klevaliera 1 lå för mågga harrans är sen e lita
stova mä e kål- å jolpä,ratäppa ikrigg. Å där bodde e gammel
pia, som hette Britta, män fålk kalt a fö dä mästa KlevaBritta, ättesom ho bodde i Kleva. Ho hadde så mågga enfaldia å tosia begrepp, som gamla pier bruka ha.
Så inbillade ho se, att ho i sia klaggeda 2 konne fått vem
ho hadde vellat. Å rätt så gammel ho va — fö si nu va ho
ett gått stökke inne på futti — trodde ho, att dä inte konne
va omöjlit för a å få ett jefte, som va bå rikt å fönämt.
En kwäll sto ho å pratade fö se fälv, fö dä brukade ho
jöra iblann, å då !udde tårpans påjka höt, va ho sae. Ho
n) ovillkorligen. 12) ett slags små karameller. 13) rörande. 14) fästmögåfvor.
1) Klefva i byn Åkarp, Rogbärga s:n. 2) klangdagar, unga dagar.
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hadde vatt ner i bynn - å fått se lite ystemjölk, så ho hadde
e bötta full i var näven. Nor o nu hadde stretat e stunn
åppför ha, pustade ho. Å mäan ho då sto å tittade på sia
bötter, muttlade 3 ho fö se fälv, som sakt ä. Å tårparepåjka
höde 't, dä de lå innaför en jassgål å åt hallen: »Här ha ja
bå möa å go mjölk, dä blir en stor ost å dän. Män ja tro,
ja äter inte åpp osten. Ja sälje dän, så får ja mågga pägga,
.å fö dom tjöper ja me en tippe å e höna. Fram på våran så
börja höna å varpa: då säljer ja ägga så nä som på ett par
kulla, som ja sa lätta bli tjökkliga. Unner venten väkse de, å
näste vår varpe de mä; då får ,ja sälja ryslit mä ägg, så ja
tägker, ja kan tjöpa me e ko. Å nor koa kalva, lägger ja på
kalva. Å så åm nora år ha ja en tjue trätti granna kor. Män
va sa ja ha så mågga i bete? (Funderar.) Sarra tri! dom får
ja alt ha i Åkarpa bolhawe 4, fö de få lov å ha bra bete, så bli
dä de granneste kor, som fålk nånstig a sitt. Å så kämnaer
koggen å far föbi å får si mia kor å frawa, vem d' ä, som
, ha så granna kor. .Fö si han tägke som så: e sånn hustra
konne ja behöva te å si åm mia mågge kor. Sa ,ja ta koggen?_
(Funderar.) Dä blir alt möe å jöra, män drånnig ä alt domt å
inte bli, nor en kan få». Då va Britta så gla, ho to tak i
sia bötter å tände å åppfö ha så besatt. Män hore dä va,
började la böttera tjännas toa, för rässom o jekk, sae ho:
»Nä tvi skräll, inte passa dä, att e drånnig går å drar på ett
par mjölkebötter». .Å därmä solade ho • böttera nerfö ha, så
loka, for å, å varenda mjölkaskwätt rann ut.
Män då jole Britta dä ho agkade på; fö dä va inte nokk
mä, att ho inte konne bli drånnig sen älla få höner å kor: ho
fekk inte en julostaknott5 en gå.
A. J. GUSTAFSSON.
4) Bolhage inhägnad äng strax utanför Men eller
3) småpratade.
gårdsplanen. 5) en liten julost.
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8. En knallhistoria.
Från Nässjö i Tveta härad (Småland).

r i början af ord skorrande (h), i slutet knapt hörbart; eljes tungspets-r, med svagt utpräglade supradentaler; tjockt som vanligt; o =e.

Dä va en gågg ett par knalla, sum vakade ikrigg i
böjdera å sålde knallaty å nåla å duka å lärit å sånna sakor,
sum de pläe ha. Å så kum de en kwäll te en bonnagår å
velle ha loft för natta. Män dä sae fålket va rent omöjjelit,
för dä va kalås där, å de hadde så farlit mågga människor, kan
täglga, sum sulle legga där övor natta. Män knalla de va envetena, sura en vet de pläe va, å te slut så fekk de höra, att
dä va ett rum, sum de kunne få legga i. Män dä va just inte
så rolit å va där, påsto fålket, för si dä spökade så förskräkkelit i dä rummet. Män ättesum de så jarna velle, så fekk de
legga där.
»Vi ä fällan inte rädda för spöke, vi», sae dän ene. Män
dä va alt lite könstit ändå å komma in i dän Ore kammarn.
Å nor de kum in där, så hördes dä likksum ett sus i lufta, å
då tökte de, att dä va alt dä bästa te å be aftenbönera. Män
dä va just iggen utå dum, sum kunne nora sånna, män te slut så
började dän ene: »Gu sum havor barnen tjär», å så kunne han
ett par bud utå senare tavvla i katjesa. Män dä dära suset,
dä kum därutå, att de nöttjade dänne kammarn te kanto'r'; å
de hadde på e hölla, sum va övor sägga, stält åpp ett dejjatroj,
sum sto å jäste, så dä sto harlia te. Å rätt sum dä va, så
jäste dä övor, å en stor dejjaklemp slo rakt mett i syna på
dän ene. »Nu, tjära bror», skrek an te i förskräkkelsa å for
åpp, »får du alt låsa bättor bönor, för dä va en svador jävel,
sum satt där åppe på hölla å fet me rakt i syna». Å sen de
på döra — å hore dä sep jekk, sa ja tale åm en aen gågg.
A. RAMM.
1)

spis- eller handkammare.
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9. Sven Olof ock liten Karin.
Från Nässjö i Tveta härad (Småland).
Meddelad af hemmansägaren E. PETTERSSON i Fagertofta (vid festen
föredragen af A. RAMM ock H. N. LUNDIN). Jfr med hänsyn till uttalet hvad vid nr 8 är anmärkt.
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Han klappar uppå döra mä sia fira små:
»Sti åpp, du lita Kan, dra rejjelen ifrå!»
»Ja har la inte möte mä noon utsatt,
äjj hällor står ja åpp å drar rejjeln frå i natt».
Han klappar uppå döra alt mä si kålla hann:
»Sti åpp, du lita Kan, dä ä din fästeman!,,
»Ja, ä dä du, Swann Oluf, min hulde fästeman,
så står ja jenast åpp å tar däjj uti nji hann».
Sen sov de te samman mä glädje å mä tröst,
å Kani ho trökkor dän döe te sett bröst.
»Sti åpp, du lita Kan, ta klär uppå de,
sen kan du jöra sällskap ett stökke ut mä me)).
Å när sam de kum ett stökke utåm byn,
så satt' där två äggla i hemlens klara fy.
»Ja havor iggen ti te å tala mer mä de,
för hemmelens klåkkor de klämta ättor me)).
Å Kani ho gåggar säjj te lelle. Olufs grav,
där settor ho å gråtor, te däss bo somnar av.
Ho gråtor allri mera åttor hornen.
A. RAMM.
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10. Beväringsvisa från Ränneslätt (1879-80).
Uppt. fr. Nässjö s:n, Tysta härad (Småland).

Oin uttalet se här förut vid nr 8. Märk tcyta tärna o. d.
Tempo di marcia.

Uppt. af A. RAMM.
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Då mötor han uppå väjjen
e flekka sam va fön.
»Vart hän, vart hän, föna tarna
å så du stölta mö?»
»Jo, ja ska gå hem te min fador,
sam bor i lunnen grön».
»Å va ska du jöra hos din fador,
sam bor i lunnen grön?»
»Jo, där ska ja rossera plåkka
å hinna kransar å».
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»Å va ska du jöra mä de kransa,
nor du dum bunnet har?»
»Jo dum ska ja hava te en prydnad
alt på min bröllupsda».
Då tagor han å sett figgor
en rigg utå gull så fön:
»Ta dän, ta dän, föna tama,
å bli mi fästermil!»
»Näjj, en aen äjjor mett jarta,
ja svikor allri dän.»
»Jaså; äjjor en aen dett jarta,
så svik då allri dän!»

11. Smörhulta-Sven.
Från Femsjö socken, Västbo härad (Småland).
Endast vanligt / ock skorr. r (k), som mellertid i slutet af ord ock
före t, d, 1, n höres föga eller intet; a för äldre el, rspr. e = a;
au = ay, ; o = e.

Fö mau-gga harrans år tebaka — ja häusa inte nu i
snappet nor, män dä va la på dan tian, da jigge mä lämrnaböjserz
— so levde 'n, sum da kallade Smöralta-Swänn. Han va, ätte
wa da si, en rekti härlek3 å hadde 'n so laier trut, s' att dä, va
ha umöjjelit å kunna karpa ner en 4, sum d' ä umöjjelit å sprigga
fatt i en katt, nor an ha fått fatt i en korvabit. Män dit va inte
nåkk mä dä, att an hadde en laier trut å kunne prata i alla värt
han va åsso so illmari å jore so tnaugga spravatt 5, de laia bästet,
so dä ä 'n skam å tala um et.
Far hansa hatte Lasse å däffö so velle han, att folk sulle kalla
hommen Swänn Larsuu. Män tras 6 an fekk hata annat än
4)

1) minnes [icke nu i hasten.
bringa honom till tystnad.

2) byxor med »läm» framtill. 3) harlekin.
spratt. 6) tror ni.

4
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Smöralta-Swänn? — å dä va då ett passelit näin ont en, fil han
Opte kalvfinn å smör å tjore te Skoune mä. Å manen I
inte, han hadde vatt änna ner i Lunn å slaes mä studenterna!
Män då hadde han fått bo 7 ätte se, fö da vore pou å slou
ijäl en mä kalvfinnen; å däffö va han so urimmelia iller på
alla skouniga å studenter. Ja, han lae ou sin salihetsai på,
att han nåkk sulle bota skounigana.
Däffö an gaugg, nor an tjore te Skoune ijänn, dä va la
so där ve messummarstian, so to han en stor fära mä se å
lae i vauggen å knekade ou ner imot Lunn. Å nor an va
kammen där ner imot, so sulle han bata, å so to han app
Skall å jekk te en kornaker å skar ou en farli hop korn å lot
sen färan bli leggane,' te han sulle kamma tebaka.
Män so velle dä se inte bätter, än nor an va väl kammen
unnan, so kammer skounigabonnen, sum rådd um akern å totte,
att kornet väjste so doulit på dän ane ännen, kan la veta. Å
sun) han sto å grunnade ätte, wa clä kunne va fö illty, sura
födärva hans korn, so fekk an sa färan, å manen I inte, han
bla so bleker i synen sura Swänn i Ölvanäss bla, nor an va
på kalas å brot ou fean 9 i grötafatet; fö se, han hadde allri
sen an bla född te väran, satt an fära. Å 'han te å skrika,
fö se han trodde dä va skam, sum lou å out app hans korn;
ä bonnen spraugg, sum en hadde tänt all" på 'n uggkåst
slät ätt en. Å nor an kum hamm, so toustade 11 han sum
Lagers Kalle12, nor an ha fugget en laugg salm; so hadde han
tatt i. Å han i röa rappet in te gourboana" Nekklas, Petter
å Truls, ä talte um, att skam lou i hans kornaker å out app
kornet, å ba, att da sulle följa mä 'n å tjöra ou en. Å da
folde mä 'n å toe lässestägger 14 å grötaträ å alla möjjelia
tehögge; fil se da sulle tjöra ou skam, kan la veta.
Män nor da kumme bort imot akern, so tore inte skounigabonnetn, sum rådd um en, gou fore lägger. Män Nekklas,
sum va moj ou se, sae:
— Ni san inte va bärnselia", kära srnou, ja sa gou fore.
Å han jekk fore å da ätte. Män nor an fekk sa färan,
so bla han sum an sulle fälats16 å stante, å da annre stante;
bud. 8) Ulfvanäs. 6) skeden. to) eld, n) pustade. 12) Karl Lager,
13) grannarna.
kantor i • församlingen.
14) lassstänger.
15) rädda.
16) svimma.
7)
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å Nekklas grunnade, å Petter grunnade, å Truls grunnade, å
skounigabonnen, sum rådd am akern, grunnade, å all i hop
so grunnade da, wa dä kunne va fö. ett skamsty. Å so sae
sko unigabonnen :
Nekklas, slou te 't mä lässestauggan!
Bevass fö skam! sae Nekklas; hor sa vi jöra?
---- La uss fuga en salm, sae Truls, stim va dän kwekktägtaste.
La uss dä, sae da annre; pigg du en värs, Truls!
Sa ja Sugga: Gu rnäd en nötorti spis? frände Truls, fö se
han kunne iggen aan, kan la veta.
Nä, d' ä fö doulit, dä tar inte, sae Nekklas. Ja sa lugga
hunnratjufira; å nor ja fugger sum alla bäst, so sa du slou te
skamstyet naä lässestauggan.
Å dä totte" da annre va bra sawt". Å Nekklas to app
salmevärsen »Vour Gud ä uss en väldi borj», å Truls to lässestauggan å drämde" te färan. Å ve dä han slo te, so small dä
värr än en hadde slaet ou hornan " på en hare. Män dä va
so uhällit", so han råkte färan på dän ane kanten, so hon
hoppade höjt i väret. Å ve dä so släpte han stauggan å skrek:
Nu four an la va so väldi han vell, fö nu so sprigger
la ja.
Ä han te å sprigga, å Nekklas spraugg, å Petter spraugg, å
skounigabonnen, sum rädd am akern, spraugg; å alla sprugge
da å skreke, å dä kan en då je se dän nolike" pou, att ha
da inte ränt imot, so sprigga da där än i dänna da.
Män Smöralta-Swänn han kumm haler" ijänn te baka å talte
urn sitt spravatt. Å vekan ätte so tjore han ner te Luun
ijänn å sulle korva ner 22 studenterna. Män hor dä jekk för en
dän gauggen, d' ä dä la iggen sum vat; fö da velle han allri
tala nu). Dä va la inte so gott för en å je se i hop må da,
sum ha goutt i stödjer 23, kan en la tro.
M. A. ELMBLADH.
tykte. 16) sagdt. 17) slog. 18) hornen.
onde. 21) h el. 72) slå ned. 73) studier.

15)

Sv. landsm. II. 9.

19) olyckligt.

79) den

3
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12. Nämdemannen i Gastingsbo.
Från Femsjö socken, Västbo härad (Småland).
Om uttalet se vid föregående stycke.

Då ä så här i väran 1, att dän sum bara ha da styvrana,
han blir bu horder 2 å vorder, ja han kan ta se fram i wekken
vinn sum hälst; dä kan en sa på Nesse i Gastigsbo, sum
bleen nämdaman ijänn, å ändå ä Ju raser dummare än ett
hölass. Män se han ä so riker sum vannet ä jypt, å d' ä då
inte besönnelit, fö han ä ou dä dära Sparvatyet 3, sum ha vatt
nonna snoulåska 4 i alla värsens tier. Hans far va då so snoul,
so han nändes knapt å eta, mööt menner unde han annra jöra 't.
Hans folk fekk fwälta, so öjnan kunne falla u höserna 5, å nor
an jekk, so rektit skrek d' ätte 'n, so snoul va han. Män rik
ä Nesse, fö han ha alla da gamle grugkerna 9 å fekk maugga
pägga mä sin kona. Hon va då, föståss, bu rik ä va ou
höggelit folk, fö far hännas hadde vatt tjörkevär; å dä va
nästan lite på härsk 7 boss en. Han tjores te tjörkan å va dän
ende i såkknan, sum hadde rå te å ha häst. Se Nesse han
friade te hans dötter, å tjörkevären totte9 dä va en vakker
vornad 1° där i Gastigsbo, so han fekk na. Fö hon jore sum da
jort i alla värsens tier, hon to skam fö päggana, vat ja.
Alla so friade han på maugga ställe forut, å fekk korjen. Ja
mens, da talte um, att an friade te dan hära Tyskens i Braiaren.
Å dan här Tysken va i Gastigsbo å sulle besa se å totte rnööt
bra um vornaden. Män nor so gräbban kamm dit, so totte hon
bra um alt so när sum pajken: dän totte hon va fabbeter12,
fö nor on sulle gå hamm, so fulde han na en hal fjärigsvää
å sae int ett enda or, fö 'n da sulle feljas. Då sae han: A
dä din rann allvara, att du vell ha me älla hor? Å dä totte
hon va fö skralt frieri. Män dän sum bara ha da styvrana,
han blir bu horder å vorder, fö han fekk; sum sawt ä, dan hära
1) världen. 2) hörd [ock vördad.
3) afkomlingarna af en soldat vid
namn Sparf. 4) eg. snålaskar, snålvargar. 5) skallarna. 6) hopsparade ock gömda penningar eller saker.
7) på herskapsvis.
8) körde.
9) tykte.
vurnad, lägenhet. 11) Breared (socken). 12) drumlig.
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tjörkeväradöttern, å hon va liaso go hon. Å nu ä han bleen
valder te nämdaman, sum i horden'3. Å snoul ä han sum dän
grou14. Sina pägga jömmer an so väl i biråt; fö han ä so
rädder fö tjyva, so hör an et knäppa i väggan, so tror an,
d' ä non sum vell fäla hans pägga. I hin vintern bla han
rädder, sa ja si. Dä va Ull3 nattan, å rätt sum han lou å sov,
so fall boet ner i klåkkan; å dä small bra, kan en veta. Han
app å fekk fatt i besmalen'5 å sulle slå ijäl tjyven å spraugg
ijönom alla rummen. Män inte hitte han non tjyv. Nor an
då kamm ner ifrou loftet, so fekk an då sa, att klåkkan va
stant å att boet va nerfallet. A då funnade han se", att dä,
va dä, sum va tjyven. Å ja sa si, att han bla gla, Nesse, att
d' inte va non rekti tjyv; fö han hadde so maugga pägga, kan
en la veta.
Män d' ä inte nåkk mä att an ä fabbeter å dummer,
han ä åsso höjjfäri, dä fäet. Nor an va bleen nämdaman,
hadde han konenan te å raia in färstekanirnarn" te kantor".
Da sulle spika app julärk 20 på väggana å hägga app juladuka
i taket å sätta ett stort bor mett på golvet. På boret lae han
papper å fliskaft 21 å ett bläkkhus, fö han velle ha se ett kantor stim va rektit på härsk, kan en la veta. Sou han non
kamma te se å han inte va på kantoret, so ba han konena
si 22 : Han setter på kantoret — å so spraugg han diat. Ja,
där sulle han setta iblann, nor an out å dä sulle va rektit
på härsk. An gaugg kamin hinstu-Pälle, ni vat, hamm te 'n å
fräude 23 ätte Nesse. Han ä på kantoret å spisa, sae hans
kona, fö hon sulle kärpa på härsk. Velle du be en kamma ut
te me, sae hinstu-Pälle. Sa ja be nämdamannen kamma ut?
sae hon. Ja, jör dä, sae hinstu-Pälle. Å Nesse kamm ft pellade24
tännerna mä en fwalspeta 25. Å so sac han: Ja har spisat årrstek, sae han, å so pellade han tännerna, liasum fö å la sa,
att an satt tjyt i dum. Män Mille — fö han ä då allti so
fösmäeli — sae: IM sar ja, fö årren måtte ha jort på västen.
Nesse hadde, kan en la veta, sutet å ätet gröt å so spelt en
kladd. Ja, dän gauggen bla Nesse skammane, ska ja si. Män
13) hörden.
14) den gråe, den onde. 15) besman. 16) kom han underfund med.
17) hustrun. IS) rummet upptill förstugan.
19) kontor.
20) julark, kopparstick som vid julen bruka fästas på väggarna.
21) pennskaft. 22) säga. 23) frågade. 24) petade. 25) svafvelsticka.
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hinstu-Pälle han grinade, fö han kunne inte bli iller" på Nesse,
fö dä han judde27, utan han tägte sum son: Han jore 't i sin
dumhat.
M. A. ELMBLADH.

13. Från en marknad vid Hultet.
Från Kalfsviks socken, Kinnevalds härad (Småland).
Blott skorr. h (vokaliseradt nästan = 9 1. a, det senare efter ä
tecknadt a, eljest ä) ock vanligt 1, f = §, tjw -=- ity; e i rotstafvelsen
å = et ock 0 ; el = at, au = au.
för sv. ä vanl. = a ;0=0;
Anders. Go da, Swenn!
Sven. Go da ijåinl!
Anders. Takk fo de sista!

Sven. Takk fo de!
Anders. iluot 2 stauo de te?
Sven. Å jo, gualåv fo helsena!
Anders. Jaa, de ä de fonemsta.
Sven. Haä du sitt Masse pau Tseigganes 3 häa? Han sulle
va här i da mä sina kwie 4.
Anders. Jaa, ja san an i jaugs, bå håmen å hansa tsärig.
Di hadde aukt hit, sae di, å kwiena hadde di lett 5 heon låjjas.
Sune du kanse spekkelera pau na?
Sven. Jaa, näkk måinte ja de, fo de ä åitt döjdit 7 å grant
kriatuo.
Anders. Jaa, de olikas ja inte. Men kåmm du nu, Swenn,
så gaunn vi å tann uss äin syp så leigge, tess Masse kåmmo!
Sven. Jaa, du kan inte bätto ses, fo nu sulle de nåkk
smauka bra å fan se åin syp ella tjwau, men si ja haä mina
tsärig å tråi grebbo mä me, å ja fau väl inte gau ifrau dum.
Anders. Va haä du dum?
Sven. Di stau vest däa nere ve vejakanten. Nee si, nu
kåmma di te uss!
ond. 27) ljög.
2) hurvuret, huru. 3) Skägganäs. 4) kviga.
1) igen.
Pieren, gossen. 6) leda. 7) dygdigt. 4) betviflar. 9) säga.

26)

5) låtit
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Anders. De va rolit de, fo de ä luggesigg 10 ja sau dum.
Goda, Kattriga! Häa stoen 11 Swenn å ja å tittaden ette eo.
Di smau piono 12 ha fautt följa mä, si '3 ja, Britta å Kajsa å
Lisa, go da, go da! De va ju redit rolit, att ni kum men hit
åin hauggavännig14, fo Swenn å ja sullen likksum talas ve lite
um åin afäad å så ta uss åin syp; å sigg sunn vi väl låita åpp
nået te eo mä å dekono.
Katarina. Takk sa du ha, Annos, du ä alldåiles fo govelen"; men sypen ni, kara, så sunn dekono å ja låita åpp lite
paubet" te eo.
Anders. Skaul, Swenn!
Sven. Takk sa du ha, Annos! Skaul ijåin!
Anders. Haull te goe!
Sven. Takk å hedo! De va redi vara, de tsende ja. Men,
moo, haä du inte lite paubet å visan Annos?
Katarina. Joo men, ja haä väl de, Swenn. Si däa, Annos,
haull te goe! Krigglono ii 5waäta18, men vi visen, va vi hann.
Anders. Tsära jäatans goa! De ä ju alldåiles fo möe å
redi hasskapsmat endau. Men nu fan kwennfålken låv å ha
åin blm" mä.
Katarina. Nee, du sa inte ta frau de så möe, Annos. A
sigg så ä de nåkk fo stat" fo uss, sum inte änn vana ve tökkena däana meklamänto 2'.
Anders. Å ne, de ä inte faälit, fo de jöo gått, vaä de
kåmmo. Si san däana, de va snelt, att ni bullen te goe. Nu
tann vi uss åin syp te, Swenn!
Sven. Jaa, takk sa du ha! Ja neka allri te nået gått.
Men de ä skamlit å allri kunna visa nået ijåin.
Anders. Se inte de, fo de haä du ,joot mönna edelia
gauggo. Skaul, Swenn!
Sven. Takk fo de! Skaul, Annos!
Anders. Haull te goe!
Sven. Men nu sa du, moo, je uss lite vetta" paubet te.
Sigg gaunn vi åpp pau maken" ijåin, Annos å ja, å lawen i
aänig 24 vaura argado 23. Va så go, Annos!
10) längesen. ") stodo. 12) pigorna, flickorna. 13) ser.
14) handvändning.
15) godvillig, frikostig.
16) tilltugg.
17) bjuda. 18) svarta.
21) eg. medikamenter.
22) smula, grand.
tår.
20) starkt.
23) marknaden. 24) i ordning. 25) affärer.
19)
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Anders. Takk sa du ha, takk, takk! Nu ä ja belauten
å bäaja me fo håile dan, ess de vue sau. (Ser sig omkring).
Men si du, Swenn, häa stauo ju Masse mä sina kwie.
Sven. Ja gu, tro 'ke ja de! Go da, Maugnis!
Magnus. Go da ijåin!
Sven. Takk fo de sista!
Magnus. Takk fo de!
Sven. Haä du sault kwiena en?
Magnus. Nee, ja haä väl inte de, fäst ja haä hatt mönna
spekkelanto. Men di ha inte vellat je me, va ja vell ha å va
hugg ä väa.
Sven. Sa du ta tjwau hunnra, Maugnis, så fau de bli
däave, fo ja stauo ve de bå, sam ja ga de här um daen.
Magnus. Nee, du kan jäana leigga dit åina femme te, så
fau de gau; fo ja vell inte' va oliko 26, å krihauriou haä ja
allri vatt.
Anders. Jan, nu tökke ja, sum skam å seanes ella allri
leiggo me i afäado, sam ja inte haä må å jöra — nu tökke ja,
sum sakt va, att ni kunnen jäana klövvja" femmena rnett itu
å slå dit, å sign sa ja bestau migg siste dråpe te likktsöp29.
Magnus. Jaa, de fostauss de.
Sven. De fostauss väl, men
Magnus. Å ja, de fau gau.
Sven. Ja gu, ja de vaugga"! Leigg te dan!
Magnus. Däa haä du migg neve!
Sven. Å här ä migg!
Anders. Å här ä migg te å fwelja31 co aut å te å bevettna afäaden.
Magnus. Heo 32! Jaan! Kämm å låjj kwiena te guffa33
Swenns vaugg 34 däa nere i hawen 35 ve vejakanten, du våit!
Rigg na väl, så hugg inte slito se frau an, fo nu ä hugg hansas.
Janne. Jaa, de sa ja jöra; men va fe 36 ni fo Rödda, faä?
Magnus. Tjwau hunnra å femtan dalo. Swygga 37 de nu
bara, så fatt du va må um likktsöpet!
Janne. Jaa, nåkk sa ja låjja kwiena dit hugg sa va, men sigg
gauo ja te Stina å bry me inte um likktsöpskalaset.
28) klyfva. 29) köpskål. 30) våndar,
27) omedgörlig.
25 obillig.
bryr mig om. 31) skilja. 32) here, gosse. 33) gudfar. 34) vagn.
37) skynda.
36) fick [ni för Röda (kvigans namn), far].
35) hagen.
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Magnus. Måina du Pella deke i Kalshawa 38?
Janne. Ja 'vest måina ja de, Stina, ja våit. Hugg åja, vi
sunn ju va likksum lite sams; å vi sunn nu talas ve lite rnåjjo 39
um vaur afäad.
Magnus. Jaa sau! Ajös mä de dau så leigge! Gau bara
inte å syp de fullo å slauss, fo de kan va faälit nåkk.
Janne. Ne men! Ja har anet å teigka pau å ta me fåre.
Ajös mit co, faä! (För sig själf :) Jaa, nu fosakade ja likktsöpet
bara fo Stines föll. Men ess en folora i kin änne, så vinnor
en i kin anen. Men bara ja figge råjje pau na nu endau!
Ja sa nu jöra mett ärane fåst, å sigg sa ja nåkk fau tak i
mina deke, ess ja dan sa låita håile maken ijömen.
(Han möter Stina.)
Stina. Jaan! Va ä de, du gaur å muttla fo de felvo mu?
Janne. A jestanes me, så tro 'ke ja, du ä häa, Stina lella!
Ja je å likksum teigte pau de nu, sa ja se de mä. Men va
va de, du frejde" me? Ja tötte, du sae nået.
Stina. Jaa, ja sae väl de — ja frejde de, va de va, du
je å sae fo de felvo.
•
Janne. Jaa sau. Jo, ja sulle låjja ne denna häana kwiena
te vauggen däa baäte. Sigg rauo ja me felvo fo daen. Men ho
leigge haä du stautt häa å ventat pau me?
Stina. Å jo, ja har vatt häa åitt bra båite å gossmat me
umkrigg 41 änna tess nu, no du entelien kumni.
(Janne går ock binder kvigan).
Janne. Si sau däana! Nu haä ja bunnet kwiena, å nu
gaunn vi åpp pau maken å sinn pau sakono. Vell du kanse,
vi sunn gan å tsöpa nået te vauot bo, mäan de ä gått pris?
Fo de blio väll snaät, vi sunn te å jefta uss, å dan ä de gått
å ha nået i aänig. Ja haä sakt te faä„ att ja inte vell gau
däa hemma leiggo, utan bli pligg ejen, å ja spekkelera just pau
å tsöpa me åin gaurabit, it däafore tökke ja, att de vue så
gått å lawa se i aänig fäst sum sist.
Stina. Jaa, vest vue de de, de tökke migg faä mä. Han
sae, att vi faunn jefta uss så foot vi vellen. Men si du, Jaan,
häkket aätit 42 juo di ha däa baäte! Ä de kin bjöon ella åitt
lejen? de si ut sum kin låjjo gris. Si du, huot de stam, pau
38) Kalfshaga.
39) mera. 40) frågade. 41) sett mig omkring. 42) besynnerligt (eg. artigt).
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tjwau båin å haullor åin stoo stake imellen kloono! Kumejanten bara staur å grina aut at.
Janne. Jaa, de va åitt låitt kriatuo, åitt tökket läitt juo
haä ja då allri sitt fåo. Men kånim nu, Stina, så gaunn vi åpp te
boono, ella vell du drekka bio • ella nået anet tökket däana,
så gaunn vi å jöon de fåst.
Stina. Du kan inte bätto se, fo uåkk sulle de smauka
gått å fan nået tökket däana fint drekka.
Janne. Kåmm nu dau, så gaunn vi å tann uss nånna glas
vaä i boena pau hyonet". (Till utskänkaren:) Je uss tjwau
potello" bio ella va de håite sum an seljo! (Får det. Till
Stina:) Skaul, Stina!
Stina. Skaul, Jaan! De va gått å de tsens, vaä de kåmmo.
Janne. Ja gu, jöo de sau! Tya" du mit åitt glas te, Stina?
Stina. Ja våit inte de, men nåkk sulle ja väl inte råjja"
de mön, våit ja. Men höo du, Jaan, si ja rätt, så ä de ju
byuggdumen, sum dansa däa nere pau slättena ve skujakanten.
Höo du inte beljaspelet"? Sunn vi gau dit, Jaan, å ta uss
åin fweigg? Vi hann inte dansat i hopa må 'n 48 tråjj ella fira
gauggo, sigg vi blåjjen åvoråins, så nåkk sulle de va nytelit" å
fau fweigga pau åin gaugg te, mäan vi höon te uggdummen.
Janne. Ja gu, ja de vaugga! Ja vell jäana dansa å mä
de sa ja håppa, så tnåset" å daummet fiyo. Men ä •du seko
pau, att de ä vaura tsennigan, sum dansa däa?
Stina. Ja måtte väl de si! De ä ju Kalsigaherana" å
Kalshawagrebbono å Klekknigadekono" mä, si ja; å höo du
inte, håkken dåktio speleman di ha? KållIM nu bara, så gaunn
vi dit å dansen så bra sum nåen anen! (De komma fram till
dansplatsen.) Si sau ja, ä du fäadio nu, Jaan?
Janne. Ä väl de, Stina lella! (De börja dansa ock sjunga:)
Haä du vatt i stan i da, fa la la o. s. v.
(Vals.)
Si sau däana, nu hann vi valsat uss väama. Men vi sunn
väl ha åina: pålke mä, få 'n vi gaunn hän. Spel åpp åina
pålke, Pelle! Fe ja våit, att du kan. Si sau ja.
(En polka spelas ock de dansa.)
) hörnet. 44) buteljer. 45) orkar. 46) känna. 47) dragharmonikan.
) mer än. 49) trefligt. 50) mossan [ock dammet. 51) känningar,
bekanta. 52) Kalfsvikspojkarna. 53) flickorna från Kläcklinge.
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Jaa, nu änn vi fwetta beigge tjwau, å nu tro ja rätt, att vi
gaunn åpp pau maken ijåin å uträtten vaura afäado. Ä no
vi de hann joot, så ä daen fobi, ä dan sunn vi anka i hop pau
håimvejen.
N. M. 0. SJÖSTRAND.

14. Huru en Urshultsbonde lånte hus i Skåne.
Från Urshults socken, Kinnevalds härad (Småland).
Blott skorr. a ock van!. 1; 5 ock J. e i rotstafvelse för sv. ä
vanl.
o = e, å = a ock 0; a ell. ä för r =a , a. 1 allsom i rspr., i tväljud au. Märk nwht
mänhet långt a, u, kort a,
riktigt; dcemda dängde, bces,ga bagge, tcesyta tänkte, samt last lätt,
ovan änden, thatstuba träds-tubbar; nco när, sic° slå, lcogt långt,
spame sprang (med ett ljud mellan å ock a); ug ung, bud bonde
med europ. u (fr. ou); u9su/t Urshult. Jfr språkprofvet Sv. landsm.
1, s. 745f.

Åin Uosultabugge, såm va ute pau färaveja ner aut Skanne,
va inte mänska te å fau launa hus åin kwäll, såm vanlit a
pau de båotet 1. Han jekk stue frau stue, men vaä, han kumm,
så viste dåi håmrnen te hinastuena 2.
Så na han kilram te den siste gauon i byen, så rnåinte han:
Ja, nu gauo ja dau inte läiggo, raitt va dåi så. — Å så jekk
han igg i stuena å fräjde ätte å fau launa hus. Å dåi nekade
fostaus. Men han lots såm han inte fosto se pau de, utan
han saa:
— Ja, takk skunn 1 ha, gått fålk ; de va rejtit dåktit au eo.
Ja ha gautt um håile byen å inte fautt bli nåen stäss. Ja
dan så fan ja väl sätt igg hästen, våit ja.
Å så lawade han se te å gau ut, å joo så niä. Å skaunebuggen han snölad 3 ätte, å så foot Hosultabuggen spände frau,
så skulle skaunebuggen bevass väl sätta får ijåin. Men han
kumm iggen stäss, fo han hadde knaft vreet se um, fo 'n
1) i de trakterna.

2) till grannstugan.

3) stultade, traskade.
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Uosultabuggen hadde hästen ut au skakklana. Å så na Uosultabuggen san, va hin hadde täigt å ta se te, så saa han:
Ja, takk skunn i ha, guffan lille! Ni behöven vest inte
å jälpa me, fo ja tya4 väl jöra 't fälvo.
Å skaunebuggen han blåi inte te giss å sä nån tigg, utan
blåi baä ajo 5. Å så na Uosultabuggen hadde tatt i grimmeskawtet å skulle låjja igg hästen i stallen, så to skaunebuggen
i rumpena pau hästen å dro, så bra han nånstig tydde. Så
saa Uosultabuggen:
De va kånstit, bruken I å ta i däa, na ni skunn låjja?
Vi tann allti i hän framme.
•
Å Uosultabuggen han latt åpp stalldöona å låidd igg hästen
å bann håmmen. Å hin han sto däa ute så snåen 6 å råiv se
bak öonen me bägge hänno.
Å Uosultabuggen han jekk ut au stallen, å skaunebuggen
han jekk igg i stuena,.å Uosultabuggen han tålde mä å satte se
däa pau såffäiggen 7. A allihop så glodde dåi så hiskelit låitt
pau håmmen.
Å så va de nataradais 8, så dåi hadde satt fram mat pau
boot. Å allihop jigge fram å satte se te å skulle aita. Å Uosultabuggen han satte se fram mä, likka väl de va vest i-ggen
mänske såm ba an. Å na dåi saue, att dåi inte sluppe håmmen däa hällo, så måinte dan tjärigena, att hugg skulle rejtit
fotråita håmmen. Hugg to åin stoo smöoklump å laa i grötafatet ve sigg gubbes vann°. A na Uosultabuggen san (le, så
saa han:
— I vaura böjd däa fins de kara så staäka, så dåi tya
väigg äpp å ne pau åitt hus likka läitt såm ja vrio detta
grötafatet.
Å me de samma to han å vråi de råintan ikrigg, så han
fekk smöot ve sigg vann. Å dåi blee så rädda, så dåi velle
golautas 1° me håmmen. Å han fekk vest bå smöot å gröten,
utn han velle. Å dåi bråidde n te håmmen, så han fekk legga
däa mä, å de pau fålkavis endau.
K. LINDSTtN.
4)
9)

orkar, kan. 5) arg. 6) snopen. 7) soffändan. 8) kvällsvardsdags.
kant. 16) ställa sig väl, vara vänner. 11) bäddade.

IL 9

43

EN SKÅNING I URSHULT.

15. En skåning i Urshult.
Från Urshults socken, Kinnevalds härad (Småland
Om uttalet se under nr 14.

De va åin skaunig, såna brukt å slass mööt b pau akSonor å makna, å han tötte han va åin rejtio bjässe. Å så
hadde han höot talas um Uosulta knivaheral, håddana kusa 2
dåi vue. Å så måinte han, att dåi skulle fan vår au 3 åin
knivahere, såm va äitt strau vassare, måinte han.
Han fräjde se vejen te Uosult. Å så na han hadde kånimet åitt stökke vej iggaut såkknena, så mötte han åin Uosultabo, sånt han hadde blett bekant° må pau åin maken. Å
så måinte han, han skulle rejtit fotråita håmmen. Han fräjd
an ätte å fau tala ve nåna Uosulta knivahera. Å hin, han
tjände denne häa skaunigen å brydde se inte um å bjönn åpp
nåt krakil må an, utan han velle baä skkja mä an.
— Jo, de ska ja så de, häa båote sau ja nåna stökkna
ve åin äiggalaeknut. Baä gå dit å bösta 4 pau knuten lite
vettanes 6, så fan -du tala ve dum.
Å han jekk dit å bjönt å sia så hiskelit me åin stake. Å
iggan han veste not au, så kumm där ut åin hållo fwäam vespo,,,
sån" sloe ne pau. an å bjönt å stekka håmmen så faslit så. A
han te å håjj å skrika, å t'ekk bäigge hänno fo öjnen å au 6 å
spragg, så foot han nånsti-gg tydde', å stypte um ståin å träistubba. A han humrade tim åin ståin å sin kull å sin se i
skallen, så de bloade. Å så kumme vespono ijåin. Å han fe
låv å åpp ijåin å sprigga, å däigde au åitt lagt stökke, såddano
han va. Å så na han trodde han hadde sluppet dum, så stante
han å lyddes, um han höode au nåntigg. Så na han inte de
joo, så to han hännono frau öjnen. Å så tjände han, ho hiskelit ugt de joo, däa vespono hadde stukket an, å hå de vaäk 8,
där an hadde slaat se. Å så töokade han au bloen me hännono å tittade pau dum. Å så saa han fo se fälvo:
— Å jesusana me, så toset de to!
1) Here = gosse, dräng.
2) bjässar. 3) få väder af, lära känna.
4)

slå, banka.

5) en smula.

6) åstad.

7) orkade.

8) värkte.
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Å så glodde han pau vejen. Å så fekk han såi nåt fwaät
krypa däa. Å så va de baä åin toobäigge, såm han trodde
va kina vespe, så han saa:
— Ja san, kanse du tro, ja tjänne de int ijåin, fast du
ha bytt um tröjjo!
K. LINDSTÅN.

16. Klasagubbe.
Från Urshults socken, Sinnevalds härad (Småland).
Om uttalet se under nr 14.

'Jo si laint neo däa i söra IJosult, nära däa Blekig taä ve,
a de kin fö, såm heto Mien, ä däa va får i tien åitt slått, såm
trållen raudd um. Men så fugte 7 de, alla bäst de va, na
trållen velle flötta ne iggunne, å så blåa Mie i stället. Sönnen
läiggo se fåo jul, nästans ho lite de frys pau; men ätte jul ska
de bli kina allvasamma sefframässeknute 7, um Mie ska fau au
se å je mä se.
Na trållslåttet drall ne3 å Mie ståi åpp, så velle Klasagubbe ändan ha åin åppgaugg aut väat4, it så sto Klasahall3
kwaä så dano han va. De fins må 'n 6 hunnra negaugga, men
fosök å rauk åpp ijåin, si de a lite värre. Ja haä höot talas
um kin såm vauade se ne däa, å han träffade gubben. Han
sat däa ve kitt selvoboo å räkknade gullpäiggo. Gubben
feska bra: i åitt stoot rum va alldåiles fullhäigt me törro
fesk. En kan fau såi an va ute å justra iblann pau llättono.
Iblann tjwätta han sina fauo 7; en såis, ho wita dåi flyta pau
böljono, na de blaus bra. Gubben kalla dåi i waddasla6 KlaSagubbe, ålla så ska han håita Vidrek ålla Didrek Väalamsön.
K. LINDSTÅN.
9)

tordyfvel.
1) sjönk.
2) skarp köld vid Sigfridsmessan, d. 15 febr. 3) sakta
sjönk ned. 4) vädret, fria luften. 5) en ur sjön Mien uppstående klippa.
6) mera än. 7) får.
8) man ser. 9) hvardagslag.
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Jaen på Förarra i ock draken på Risö.

Från Urshults socken, Kinn.evalds härad (Småland).
Om uttalet se under nr 14.

Pan åina ö i Ausne, där iggen a 2 hemma, va de åin drake,
såm lau å made pau äin hop mede13, såm dåi gamle hadde
gravet ne däa fo hunnratals auo sig-g. Igen mänske hadde
vauat se paa å ligga åina natt pau Risö å vajt ut 4 draken.
Men Jaen pau Föräam han too 5 de. kin ättemedda rodde han
au te Risö me träl avaselvokulo9 å, så sina bösse å åitt stoot
bölte me lasa. Nära iggte däa draken pläe 7 visa se, kläidde
han ut åin stoo alleståkk 8, å så laa han se ue bak åin buske
ålla ståin, wa de va. Fåsta skåtet träfte han draken, ve han
kurnm åpp. Å draken te å riv å slit i denna hän utkläidde
alleståkken. Så skåt Jaen um ijåin, å draken blä,i alldåiles
veldo; å fåst me trea skåtet tydde9 han öa au 7° håmmen. Sigg
grov Jaen pau stället å blåi riko sån' åitt tråll. Men hansa
baän dåi blee fattia såm tjöokeråtto.
K. LINDSTÅN.
2) är. 3) penningar. 4) vakta
1) en ö i Åsnen.
7) plägar.
vågade.
6) kulor stöpta af ärfdt sifver.
6) förmådde.
80) öda af, döda.

ut.

5) tordes,
8) alstubbe.
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18. Halt-Kalle.
Från Elmeboda socken, Konga härad (Småland).
Blott vanligt /; r vaul. h, men i förb. pr, br, tr, dr, kr, gr
växla r ock a, r i slutljud mycket svagt; o = 0.
En lumpsamlare, som inkommer i en bondstuga: Goa daa här
igge! Nåå, moran lella, ho a de mä särken i da? A an åppsleten än, sa ja kan fan an nu?
Moran. Nää da, fö ja behöva 'n fälvor.
Lumpsamlaren. Jaa sau män, de blior väl bra mä de,
na vi fau talas ve. Män ho a de mä eor, faär? -Ni si lite
skrabbior ut.
Gubben. Åå na'; män ho a de mä eor, Masse? Ni halta,
töökk ja. Ho kan de kåraina säjj?
Lumpsamlaren. Joo si, ja fwara 2, likksum halt-Kalle fwarade. Na di fräjde håmmen, vaföo han haltade, sa fwarade
han: Däföo att ja a haltor.
Gubben. Män va va dän däa halt-Kalle för åin, Masse?
Va de åin, lusasamlare likksum ni?
Lumpsamlaren. Nää, de va de iint, män kin lusautdåilare
va an, för an hadde gått um de slajet, sum an dåilade mä säjj
i stuona. Män de va åitt fönämt slaj, ska ja så; fö di va känna
frau stan, för an va åma gammel skräddare, sum va åppföddor
här i såknen, å sa kåmm an te stan å sa blåi an fösåpen 3, å sa
föste di an pau åss häa te å tigga å fwela4. Han jekk å dråiv
i gaurana å haadd sa möön tosigafora föo säjj. Å kin gaugg
kåmm an igg pa Väkkfö abeta, å sa fräjde han: Haa ni alltigg å
säilja häa? Jaa, fwarade di, fö di troodd, att an måinade
abeteksvaror. Dau saa halt-Kalle: Lä mäjj tjöpa åin halvor
tålt gräipasliors! — Män dan to di ne kin tjuramaaj6 å bjönte
fwäigga 7 äätt låior8. Män dan ska ja så, att de blåi brautt,
för an ligkade au ut, sum di haadd vatt äätt hå,mmen mä åin
åillgaffel i bakaiggeng.
1) Å nej.
2) svarar. 3) försupen. 4) stjäla. 5) grephorn (till
dynggrepar). 6) tjurmege (dagg). 7) svänga. 3) den lede. 0) bakändan.
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Gubben. Ha, ha, ha! Våit ni flåira historier um haltKalle, Massa?
Lumpsamlaren. Joo män. Åin gaugg skooll di byka gaän
te Pällas i Trylsbo, å di haadd lajt igg byken. Män sa åin
kväll i skumnigen, na di va uut, sa snåi 10 halt-Kalle säjj igg
i tjöket å vrok ut gaänen å höv11 dum oonn åitt gammelt kaä
i åin vrau, å sa vrok an bykekaät fult au fauraris 12, å sa la
an nånna gaän pa faurariset. Å tjärigabrajden 13 bjönte te å
byka å dro pau i nära aukta da. Å hugg skritt mä dän byken,
för an rann sa bra. Män sa na hugg skooll te å ta åpp byken,
sa va de bara fauraris. Å nåkk haadd de bleet råint allti.
Män gaänen heett" hugg lika dana oonn knät. Å sa fekk hugg
dra pau i aukta da te.
Sa va där åin klåkkare ååpp i grannsåknen, å di däa bäigg"
di haadd sa möön tosigafora i hop. Åin gaugg na klåkkan råi
håim frau tjöokan, fekk an si halt-Kalle ligga ve väjen å
auje" säjj. Ho a de mä däjj, den okse? saa klåkkan; haä nu
fäigken 17 faät i däjj, sa du iint tya" röra däjj u fläkken? — Åå,
ja a sa fukor, saa Kalle, lä mäjj ria bara åin liten bit. — Klåkkan
ståi au, å Kalle han klåggad" åpp pa hästen å råi i sajta
mak, å klåkkan jekk jäämt 20. Män iggan klåkkan veste not
au, sa sträjte Kalle au i brennande flöj. Å han råi håim te
klåkkans å saa te klåkkaremoona: Ja ska hälsa sa mööt frau
klåkkan, att an kåmmor håim mä åin håilor hop häaskap, å
klåkkaremoona ska slajta jökalven å laja te kalas i braurake". — Å de blåi åin fanor röra. Dräiggen te å slajta å
pian te å tjaäna, å di te å koka å steka å raisa 22. Såint pa
ättmiddan sa kåmm klåkkan å fwettades 23 å for å lååft, att an
skooll slå de annra båinet mä au Kalle.
Å sa åin ann gaugg, na klåkkan skooll fara te tjöokan,
sa haadd halt-Kalle jett säjj au föo håmmen bittior pa maänen
å bånnet alla leen mä bastaråip å vält stora ståina föo dum.
Men dau skooll ni ha sitt åin klåkkare! Han for å välte
ståinana å skar au råipen å råi 24 i träkkande iiöj, å höll ända
pau å kåmma fö såint te tjöokena.
10)
14 )
16)

smög. 11) kastade. 12) ris af hvilket fåren ätit löfven. 11) käringen.
hittade.
16) båda.
16) jämra. 17) fan [farit i dig. 18) orkar.
klef. 20) bredvid. 21) genast. 22) fräsa. 23) svettades. 24) red
[i sträckande galopp.
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Åin gaugg haadd
Män iblann lurade klåkkan
i
julajus
å
kåmm
te
klåkkans
å
launt
hus um nattna.
Kalle täjt 2
Män sa na Kalle haadd väl såranat, sa to klåkkan hans jus å
hääigd dum i pipan 26. Åm maänen, na Kalle vaknade, sa lan
hans jus i åin taljhöj i åillstan.
Gubben. Va blåi de au dän däa halt-Kalle te slut?
Lumpsamlaren. Joo, han do, han sum annra. Män ho
de jekk te, våit iggen, fö di heett håmmen döor kin gaugg, å
di troodd, att påkkor tatt livet au håmmen, fö di saa, att han
föfoot22 säjj te håmmen.
F. A. JOHANSSON.

19. Slättboarna som skulle hämta bränne.
Från Fjälkestads socken, Villands här. (Skåne).
r är vanligen =_-- it; såsom slutljud ock framfor d, t, s, 1, n uttalas r, or, (er) ock re i det närmaste som 0; å = 0; i förb. äi framför
kk, gg ock gg är 1-ljudet stundom ganska svagt; kort u = u, långt
= u; au är = au; uti al ock aj är a = a.

Naur släbboana skå tjöra te skos älla na dåj skå ud
pau annra lauggäikko I, ha dåj ölle 2 to vane o ji se au . sta
hålla byalad 3, sa da blir kin håilo hob mä öga, såm tjöre i
åin räikka ätte inandra. Aullomannen 4 tjöre dau ölle före
Lilla, åm inte han säl e mä, hansa huedräigge. 0 dåj såm
tjöra ätte, skå ölle rätta se ätte hanåm o jöra pau samma vis
såm han.
Sa va ad kin gaugg ått håilt byala, såm skulle äikka 7
åpp öd Jyiga härad fo te p hänta bränne. 0 aullomannens
huedräigg tjörde fåst — fo såm en väl kan veda, ble aullomannen säl hemma o tittade te kakkelo'nen. 0 sa hade huedräiggen tjört ått stikke i förväj före dåj annre. Naur han
dau skulle tjöra . nåj for kin brant lie, lo han julen gau övor
åin stor ståin, sa håila bagtjärran höppade höjt i väred o han
25) tigt. 26) skorstenen. 27) försvurit.
3) bylaget, alla bönder som bo i en by.
1) långfärder. 2) alltid.
5) alltid. 6) fördräng. 7) färdas. 8) sluttning.
4 ) åldermannen.
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säl haulde pau o trilla au, o da hade han nåkk jort mä, åm
han bara hade blett färi te 0 släppa töjlanag, män dåj haulde
nåm pau vajnen. Män råibed 1o, såm han skulle ha o binna
lassed mä, daj ble liggane där.
Naur dau då annre kåmme fram o figge säj, öd huedräiggens
råib Ian där, sae dåj:
— Här ha huedräiggen lajt sitt råib, dau fan vi väl läigga
vaura råib mä.
sa stannade dåj öll i hob mitt pau librikkan for o läigga
sina råib där.
Män naur huedräiggen hade tjört ått lided stikke te, stötte
han mod åin ståin ijen, män da va mä da åina framjuled. Dan
slant ysan nåj mällåm häikkaspolana o ble liggane pau väjen,
sa da åina bagjuled jikk övo na o knäjte" skavted pau na.
Da nöded hade ju lajt na löst i vajnsbåsed 12. Naur dau dåj
annre ögana kåmme did, där ysan lau, sae dåj:
— Här ha huedräiggen lajt sin ysa o slaad au skavted pau
na, dau fau väl vi jöra pau samma vis.
sa sloe dåj au skavten pau ysona o kastade dåra pau
väj en.
Såint åm sina" kåmme då dau äpp i skoen. Da fåsta
då jore, va te o ta åpp madpåsana o sätta fram brännvinskaggen. Sinn ande o söbe dåj. 0 naur daj va jort, skulle
då läigga se o söwa middesbåide". 0 daj jore då, sa da
hördes i håila skoen.
Naur då sa skulle te o hugga te lass, hade då igga yso.
Dan ville huedräiggen, öd nöön au unnepaugana skulle tjöra
tebaga ätte dåna. Män dau va där åin anen, såm sae, öd då
kunne hinna ått råib åppe i töppen pau träid o sinn dra i
kull ad. 0 daj tyte ölla va sa bra udfunderad, sa då ville
bejynna pata tnä ad jenast. Män naur da kåmm te stikked, sa
hade dåj inte råib i hällo.
Nu blee då illa ve se, kan täigka, o viste inte pau nööd
vis, hö då skulle ta se te. Då funderade bau läigge o väil,
hid o did. Te sista slut sa va där dau åin au dåm, såm kåmm
te o täigka pau, öd då skulle lä15 åin häigga se åppe i töppen
10) repet. Il) ku åkte. 12) vagnshalmen. 13) sent omsider
9) tyglarna.
14)

middagsbete. 15) låta.
Sv. landsm. Il. 9.

4
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pau träid, G sinn skulle ölla dåj annre häigga se i båinen pau
hanåm o hundra, te då rajte16 te jord, sa kunne daj gau
ha sa bra o dra i kull träid såm mä råib.
Män innan då kunne bli sams åm, hem såm skulle
häigga avvost, stoe dåj o krusade for inandra bau läigge o
väil. Te slut ble da dan bestämt, öd huedräiggen skulle va
fäst här mä. Män for öd då skulle va säkra pau öd han inte
skulle släppa, loe'7 då nåm sätta huded i åin klygga åppe
blann då awoste gråivana. 0 naur då dan voe färia, droe då
te. 0 må da samma ramlade då nåj övor inandra öll i hob.
Dan blee då rädda o trodde, öd träid hade slaad i häil
dåm öll i hob. Män naur då dan saue ätte, sa voe då levane
ölla. 0 daj blee då sa glaa for, sa då saue inte ätte, öd
träid sto ha fast säm förud. Män huedräiggen hade bleed au
mä huded. 0 dåj te o låida ätte ad, ölt hö då tydde. 0
naur då hade lett ått båide, hitte dåj ad pau annra sian åm
träid.
Nu kunne 'n trott, öd då skulle vreed huden au se öll i
hob, liasåm huedräiggen hade jart. Män daj jord dåj ändan
inte, udan då figge i ställed brauttåm mä o sätta huded pau
stakkaIen.. 0 da väjste strajs ve, fo da va gnistrane kalt
åm dan.
Sinn fosögte dåj inte måjo o fålla nööd träi pau daj
vised, udan naur dåj inte kunne finna pau nöön anen rau, sa
figge dåj äikka 7 hem ijen mä dän räjan 18.
Naur då sa kånime te Hörby jefivaregaur, skulle dåj in G
ha se haur sin syb. 0 huedräiggen jikk före såm van 16. Män
där inne i krustuan" va bra värmt, a naur då hade såded
där nööd lide, sa va där 'n katt såm mjawade21. 0 huedräiggen skulle vria pau huded o såj ätte, hö da va, o dan
bar ad inte bädo te, än öd huded ramlade au nåm. Daj tyte
då nåkk va bra besynnolit, män måinte patt, öd da skulle då
väl fan bod te. 0 sa satte då huded pau nåm ijen o trodde,
da skulle väjsa ve liasåm förud pau dan. Män da såm va indau
besynnoliare, va öd da ramlade jenast au ijen, hovort då
fjumlade mä ad. Då fosögte maugga gaugga, bau rätt G
bagvänt 22, män ha titt såm då satte did ad, ha titt ramlade
16) räkte. 17) läto. 18) med den redan (d. v. s. med oförrättadt ärende).
18)

vanligt.

20) krogstugan.

21) jamade.

22) både rätt ock afvigt.

H. 9

SIKELN.

51

ad näj. Te sista slut figge då ju lä bli da därna o skulle te
o knalla se i väj hem.
Män dau ble ad ått nytt bry, fo nu hade då ju iggen
huedräigg o ho skulle då dau kunna tjöra nönstäns. Da va
inte sa lätt o bli klog pau ad. Ja tror inte, då ha bled
ad änt.
NILS OLSÅNI.

20. Sikeln.
Från Fjälkestads socken, Villands här. (Skåne).
Närmare upplysningar om uttålet finnas vid nr 19.

Da va åin gaugg åin jyig1, såm va tjörane nåje pau slätten
mä humle. 0 sa hade han åin nött skored lide hawre te o
fora mä. Män sa bar ad se inte bädo än öd han glömde o
ta segelen 2 mä se, udan lo 3 an ligga pau agon, naur han hade
nöttad an.
Dan därätte va 'n sönda. 0 naur släbboen åm mornen
kåmm ud o skulle säj ätte sin ago, såm han brugade åm söndasmornana, sa fikk han såj segelen o öd där va skored ått stort
stikke pau agon. 0 han hade allri såitt nön segel för, sa han
trodde, da va ått ojur, såm hade äided åpp hansa hawre.
Män sa tore4 han inte säl tjära bort ojured, udan han fynnade
se ud i byen o fikk tag i aullomannen 5 o talade åm f'o hanåm,
håkked ått ojur där hade äided åpp hansa granne hawre. 0
aullomannen jikk mä nåm ud pau agon for o såj ätte, hög
da va. Män inte han i hällo hade såitt nön segel; o inte tore
han röra ve ojured.
Dan jikk aullomannen hem o to byahorned. Sinn stälde
han se pau byagadan o tudade ölt hö han tydde. Dan sangkaclesi ölla byamannana o ville ha o veda, hö där va pau färe.
Jaa, aullomannen talte åm ad, såm da va, öd där va ått sauras
lett ojur, såm hade äided åpp nabboens hawre, o öd då pau
1) göing (från Göingehäraderna). 2) sikeln, skäran. 3) lät. 4) tordes,
vågade. 5) åldermannen. 6) hvad. 2) samlades. 8) svåra, mycket.
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nöd vis skulle fosöga, äss 9 då skulle kunna fatt bort ad. 0
da tyte ju dåj annre mannana ossau.
0 sa dåj hem ätte remedjo 1° for o slau i häil da rälia
ojured mä: gråibo", skolo 12 , pläjla 13, höitjuo 14. Aullomannen
hade säl inte fautt tag i nöd aned än törelen '5. 0 sa öll i
hob, aullomannen, byarnannana, dräiggana, unnepaugana o
vallhybben" ud pau agon for o drya väikk 17 da låjja.
Naur dåj dau kåmme did, sa va där iggen, såm ville gau
fram fäst o däigga18 te trölled, udan dän åine fosögte o kryba
bagåm ryggen pau dän annre. Te sista slut va där åin an
dräiggana, såm va nöd modiare än dåj annre, o han jikk
drämde" te fanstyjed ölt hö han tydde. 0 da bar sa te,
öd han rammade" segelen pau skavted, sa han flö åpp åm
halsen patt dräiggen. 0 dåj annre trodde, öd ojured ville
äida åpp an. 0 dåj fram o Agge fatt i skavted o droe te
for o rykka bort ad. Dau for huded au dräiggen. 0 släbbona
te o ränna mod byen o be dräiggen ligga där, dö såm han
va, o iggen au dåm tore gau did for o inte bli pau samma
vis åppäiden.
Sa hän öd pau stan 2' kåmin jyigen te baga. 0 dau blee
släbboana glaa, to då trodde, öd då skulle fau hanåm te o
befria dåm frau skarnstyjed. 0 sa talte då åm fo hanåm,
håkked ått ojur dä va kåmmed i bonnens ago, o öd da hade
äided åpp dän ligaste au dräiggana. Män då trodde liaväil,
sae då, öd jyigen skulle kunna fan majt 22 mä ad, fo jyigana
kunna meed, såm inte släbboana kunna. Nää, jyigen loss2",
såm han inte tore han i hällo. Män släbboana voe åinvedna"
löwade 25 nåm åin håil tynna" ru fo beswäred. Ja, dau
tyte jyigen, öd han inte ville näga läiggo, udan jore såm då
boe nåm. Män släbboana voe sa rädda, sa då tore inte såj
pau, naur jyigen to fanskabed. 0 jyigen tjörde hem mä sin
segel o sin rutynna.
NILS OLSANI.
) om.

9

10) remedier, värktyg.

1') grepar.

12) skyfflar.

13) slagor.

14) hötjugor. 18) kärnstaken. 18) vallpojken. 17) drif va bort [det leda.
22) makt.
21) bort mot kvällen.
18 ) slå.
19) slog.
20) råkade.
23) låtsade. 24 ) envisa. 21) lofvade. 26) tunna.
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21.
Från Örkeneds socken, Ö. Göinge här. (Skåne).
r i slutljud ock framför d, t, s, 1, n ersättes oftast af vokal (e
1. a), tjw är närmast = ju); al = at (märk dock lamt långt, thantt
trångt),
; å=E 1. 0, = e,
=
au = ou, åu = ou, eu =
kort u = u, långt = u.

Da va 'n fjöntigoll jyigaheo, såra hade höot talas åm, öd
da skulle va sa bra o blia nööt 2. 0 sa åin gagg, na han vatt
au o tijt 3, saa han te sina DIG)0, na han kåmm håirnm:
Moo, nu e ja bleen nööt!
Hö estu bleen? saa hun.
Joo, ja e bleen skabedo 4, swaote heon.
Da va 'n gagg åin jyig, säl-n va ude pa slaittna 5 o skulle
sälla° humle. Sa launte han heus pa 't ställe fa nöttna 7, o
sa va däo traint° mä plass, sa han skulle ligga i samme säigg
såm tjwau° slaiboa. 0 sa buo '° dåj o talas ve, hao11 han
skulle ligga. Sa saa dän åine:
Joo, vi sku ha 'n imällä,m våss, sa sku vi slida pauhöiled 12 au 'n hauo sin gagg, sa ska han inte man fa vail.
Da va 'n gagg tjwau knalla, såm launte hus pa 't ställe
na nött. Men sa hade då pa daj stället iggen annen sta o
lä dåm ligga än unne 't bagetru 13. Ne då hade ligget åitt
båide14, sa buo dein o hävas15, sa da paslade. Sa saa dän
åine:
Broo, lä våss läsa! — fa då trodde da va spöge.
Na då da hade ligget åitt båide te, sa flöd dein övo o
nåj pau dåm. Sa saa dän annre:
Ja ha vatt i färe16 ve faan mågga gåggo, män han ha
da aldri mökat se pau mek för.
1) tokig [pojke från Göinge.
2) blifva någonting. 3) varit borta
ock tigt. 4) skabbig. 5) slätten (i Skåne). 6) sälja. 7) för natten.
8) trångt [om plats.
9) två [slättbor. to) började. it) hvar. 12) på_
höljet, täcket 1. dynan. 13) baktråg. 14) ett bete, en stund. 16) jäsa.
16) i färd [med (varit ute för).
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Da va 'n knejt 17, såm håitte Hallenbäols, såm hade co
fa19 öd han inte va sa meet äoligo. Sa åin gagg han va bleen
tröd 2" pa brö, sa fe han fa se o gan igg i na kwäon o ta lide
mjöl. Män sa vant 21 han inte bryda se iggäm däona 22, udan
han to se fa 23 o kryba åppöd kwäonjulet fa te o kårarna igg
jönåm åitt hål, såm va övo julet. Män da to inte bä,do, än na
han kåmm lide åppöd julet, sa snurrade da, o gubben blåi
sedans imällåm julet o rännena. Na han hade soot däo lide,
kåmm däo 'n båunne o gauans. Hanåm skråig han pau o ba
nåm jälpa se däin. Dau saa bånnnen:
Hö skulle du däo?
Joo, swaote han, ja hade äonat me te o launt lide mjöl
au kwäonena. Ölla" andra ha nägat nie, män ja kunne val
aldri tro, han skulle näga me må.
Jaa, saa båunnen, ja fao gau fram te gaon o bea
bönnona jälpa te, fa ja veinno 25 inte ta däin de säl.
Sa läigge ha ja, nä ta me jäveln, inte ti te o vänta,
saa gubben. — Sagen va daj, öd han va räddo, han fe stryg,
äss 26 då bönnona kåmme, såm raudde åm kwäonena.
NILS OLSENI.

22. Slåttboarna ock bålgetingarna.
Frän Broby socken, Ö. Göinge här. (Skåne).
Blott vanl. 1; stundom nyttjas tungspets-r, men vanligast skorr.
r (4,), som dock i utljud ock före t, d, s, n vokaliseras (liknar 0 eller
a); tjw =
prepalatala 4, g, y efter »mjuka» vokaler, t. ex. drebu
dricka, jeb• gick, rigo rik, stryg stryk, ög häst, räliga otäck, tiga
tigga, pceyo pengar, Bcemta Bengta, celyelbrceAt Engelbrekt; I =5.
Öppet a som i sv. fall äfven långt, i slutet af ord a (åt ä till) ock så
älven i fa, da, val m. fl. Slutet a som i sv. tak, men i en del ord
CO (åt å till): albua armbåga, andra aldra, agka ångra, gag gång,
Hans, lagg lång, lass lags, na nå; ä = a ock 0, o = 0, u kort u,
långt u; märk åu = okt, al = at, el = e, ai = z (före g-y). —
Föredragen af N. OLstru.
17)
21)

knekt. 18) Hallenberg. 19) ord för, rykte för [att. 20) led brist.
förmådde. 22) dörren. 23) tog sig för. 24) alla. 25) förmår. 26) om.
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Da va åin gagg nönna jyigal, såm hade vaad nåj pau
slaitten o hitt pau nöd hyss2 mä slaibboana 3, såm dåj ölle 4 brut
o jöra. Dan täigte slaibboana, öd då skolle ta åpp te Jyige
härad o ji jyigana, fa gammal ost, sa då skolle inte glömma 'd
au. 0 sa sagkade5 då se i bob åitt hällt byala 6 o gåå se i
väj. Nauo dau jyigana figge veda, öd slaibboana skolle kånania
sa magga, sa täigte dåj ätte, ho då skolle korna ritted lura
däm. 0 sa Sikkade då dän kwekkaste jyigen ud o möda
slaibboana.
Nauo dau slaibboana mötte dänne jyigen, fraute 7 dåj an,
hauo8 jyigana då våå. Dåj e pau tigged, swaote han. 0
sa saa dåj, åm han inte velle visa dåra väjn did? Jaa, da
konne han val jöra. 0 sa földe9 han dåna laint" in i skon.
f-a då våå tjöranes
Nauo då dan inte konne tjöra läiggo
— sa satte dåj ögen 12 .o vajnana i åin bonnagauo o loo13
dräiggana stanna o passa haistana. Sinn sa földe då mä jyigen
läiggo in i skon.
Nauo då dau kåmrae fram te äitt stoot trai 14, saa jyigen:
— Här e jyigana inne. Sätten bara kionen te traid, sa
konuen I böra, ho då vaisnas!
Jaa, da joo slaibboana, o sa figge då höra, ho dant måjo115
däo va. Dan fraute då jyigen, ho då skolle konna fan tala
ve dåm.
— Joo, da ska ja si åjo16, saa han. Bösten 17 bara
dokted pau traid, sa kåmma då nåkk ud. Män lään18 me fost
sprigga bott o jömma nie bagåm train; fa åm då fau o veda,
öd ja visad åjo hid, sa slau då hail me.
Jaa, da mägåä19 slaibboana dm. 0 sa ga se jyigen te o
sprigga däofrau, ölt hö" han vant 21.
Sinn bjynte 22 slaibboana o bösta i traid, sa gött då konne.
Män i ställed fa jyigana kärnan där ud åin håil swäom båljediga.
dåj våå dau attan" gagga varre än tie gagga sa magga
jyiga; fa dåj bede o stokke dåm, sa då veste inte sin levanes 24
rau te o ble fri frau dåna. 0 slaibboana te o skriga o hoa 25
1)

Göingar (fr. Göinge här.).

2) skämt.

3) slättborna.

4) alltid.

6) byalag, alla bönderna i en by. 7) frågade. 8) hvar.
5) samlade.
11) ty.
10) långt.
13) läto.
12) hästarna.
9) följde.
14) träd.
16) er. 17) slån. 18) låten. 10) medgåfvo. 20) hvad.
15) oväsen.
21) förmådde. 22) begynte. 23) aderton. 24) lefvande. 25) högt skrika.
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sprigga, ölt hö då vonne26 mod gauon, däo då hade satt
haistana.
Män sa män slaibboana våå i skon, hade dräiggana, såna
skolle såj te haistana, faued syn pau nönna päotrai, däo stoo
udanfa gauon, o dåj klöve 27 dåj åpp i öll i hob o plåkkade
päo. Män dan bao da se san te, öd paugen pau ställed kåmm
hemm te gauon, o sa je han o skramlade mä åin hossaskarra 28.
Natio dau haistana figge höra hossaskarran, blee då rädda o slede
se lösa o gåå se te o sprigga mod slaitten. 0 sa foot dräiggana
figge 29 asad se nåj au train, sprogge dåj ätte.
Nauo dau slaibboana kåmme fram te gauon, fans däo äntans3°
haista ålla dräigga, udan då figge nåkk va sa goa o gau hemm
mä dän råjan31.
Auod 32 ätte skolle åin au dässe slaibboana tjöra övo Jedie bro 33. 0 nauo han dau kårnm mitt ud pau bron, sa fekk
han såj en toobagge 34 kryba däo. 0 han trodde da va åin .
au dässe jyigana, o så saa han:
— Troo du, ja tjänne inte ijen de, fast du bytt åm tröja?
Gakk du din väj, ja gauo min!
mä da samma tjöode han ud i ann. 0, ja män, blåj
han däo mä.
NILS OLSPSI.

23. Broby marknad.
Från Broby socken, Ö. Göinge här. (Skåne).
Om, uttalet se nr 22.

För i väoden fans inte mål 'n Broby makad pau via väja,
dau va da inte onnaled, öd en jekk did holga 2 manngrant.
Nu fa den löda 3 då, där e makad i haur anen by. Män
orkade. 27) klättrade. 28) bästskramla. 29) hunno [asa sig (släpa).
32) året.
hvarken.
37) med den redan (med detta besked).
33) Getinge bro (öfver Löddeström, en mil nordost om Lund). 34) tordyfvel.
1 ) mer [än. 2) någorlunda. 3) låtsa, mena.

26)

30)
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dåj e dau inte meed våra, sömma au dåm; då håida ju inte
makad hällo, udan bara stootöodaa 4, o töoda da e där i Broby
hauo5 fråida, fast han inte e sa räliga 9 stoo. Sinn sa kan en
val veda, d' e inte te nööd 7 mä telga makad hällo, såm inte
stan udsatta i almenåkkan. Fölk konna ju stonnåni knapt
bara ha reda pau dåm. Sömma sko va åin da o sömma åin
anen i hauo trei ålla fjäre maunad, ålla ho titt da e. Män
d' e nu umöjled, en kan veinnas ha ölt da i huded. Nä, takka
vell ja dau Broby makad! D' e inte må 'n tjwau gagga åm
anod, o da staur i alrnenåkkan, sa did kan en dau veda, naur en
ska gau. D' e 9 inte magga, såm veinna gau hällo o ble hemma
dän dan, meinstone sa läigge dåj e åugga — sinn då ble gamla,
e då ju inte sa åpediada mä ad, udan då ha nööd ärane,
män dåj åugge då vella jäona did, äntans då ha nööd ärane
älla inte. Fa däo konna då träffa inandran, o där e meed
ha roled o aoted" o såj. Där e kåmejanto", o där e påsetivspelare o gåugga" o häila väoden i åitt skab, o bleinna 15 särn
konna laisa, o ölt möjled besynnaled. Sinn sa e däo sa menna
kräg, haista o ossa o jedor16 o tjö, o däo hannlas 0 jöos
afäro. Dåj sån' ha nööd o säila, kåmma did mit ad, o dåj
såm vella tjöba, veda, öd däo fauss nödlonda saudant, såm då
vella ha. E da åin, såm vell ha åitt pa ossa, sa gauo han åpp
pau faiplåssen" o titta se ikrigg o lyss se •föo, bådat] ti där e
pau krägen. Fa han dau syn pau nönna, såm han tykke åm,
sa frauga han, ho meed då kösta. Män sa e da maist, öd dän
såm ska säila, han bejära pau tosavis", o sa prada dåj o pruta
ha läigge o vail.
Ho meed kösta dåj ossana? va där åin, såm hette Päo,
o saa te åin anen, såm hette Tryls.
Fira hondra reksdalo, swaote Tryls.
E du galen, Tryls, ålla du ha täigt o ble? Du fa nu
val säila dåm fa bälten, årn d' e sa du äona o hannla i da?
A näj! dau konna då raua gau hemm ijen. Ja ha plass
te dåm hemma o bo te dåm mä, sa ja behöva inte o ji bott dåm.
5) hvarje. 8) fasligt. 7) till något (duger ej till något)
4) stortorgdagar.
[med sådana marknader. 8) förmå. 9) Det är [inte häller många som
förmå gå ock som bli hemma. to), upp i det, ifriga. 11) hvarandra.
13) komedianter. 14) karusell. 15) blinda.
12) artigt, märkvärdigt.
18) getter [ock kor. 17) fäplatsen (där kreaturen finnas). 18) å tokvis.
p
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D' e inte min rnåinig, ja vell tigga ossana au de hällo,
fa ja ha päiggo te o betala dåm mä. Män ska du ha tjwau
hondra riksdalo, sa tjöo te! Ja troo val inte, ja messbyo 19
pau dina ossa dau.
Joo, da fa du val tass mä", öd du jöo. 0 sinn vell
du val inte tjöba fa tjuapris" hällo. Da konne såj ud, sån
ja hade stoled ossana, äss 22 ja saulde däm te de fa haltväot".
Män ja ha säl fött åpp dåm, sa ja ved, ha då dua te.
Jaa, ossana konna val va bra, män då e ju bara holga
smau o inte fåna" hällo. Sinn sa — nåkk e tjwau hondra
reksdalo bra päiggo i dässe daa, skolle ja tro. Lia vail —
ska du ha tjwau hondra fämti, sa si!
Nä takk, män nu ska ja si da sista prised, o da e try
hondra fämti reksdalo. Sau meed e ossana äoliga värn, o ja
troo inte du kåmmo te o agka", äss du jio da.
Riven 26 ad dau mitt itu o hannlen åm try hondra reksdalo älla krono, håkked ni hälst vellen. Sinn kanse en kan
fau se åin dröpp au lötjöbed" mä — ha, ha, ha — saa åin anen
bonne, såm hette Hans, såm kåmm o skolle mägla. Han va i
släjt rnä Päo o Trylsa nabbo, sa han lod, han skolle jälpa
dån] bägge tjwau.
Go da, Tryls! Takk fa sist, Hans! Jasau, ni hannlen
ossa. E da han såm ska tjöba dåm?
Takk fa foste gagg! — kåmm där en ka, såm hette
Mauns, o saa.
.— Ja män skolle ja san. Män Tryls vell ha fa meed föo
dåna, saa Päo.
Ho meed vell han dau ha?
Try hondra fämti reksdalo, o d' e ju maist dobla päiggo.
Try hondra fämti! A ja, d' e ju fa meed. • Ja kan
säila åitt pa te samma pris, såni e dan ligare än dässe.
Hauo 28 pau lass stall dåj?
Taitt ve häo, d' e bara lide graunn bott te dåm.
Da gauo ju an o s4 dåm meinstone.
Ja, sa lä våss 29 gau did dan. Du föil val mä, Hans?
missbjuder (bjuder för litet). 20) erkänna. 21) röfvarpris. 22) om.
halfva värdet. 24) feta. 26) ångra. 26) Rifven [det då midt itu
(d. v. s. tag tnidt emellan). 27) köpskålen. 28) Hvar [på lag (= hvar
ungefär). 26) oss.
16)

23)
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Ja, da kan ja val jöra, ja heigka" me inte må ad.
Ja skolle bara säila åitt gammalt ög; män haistahannlen plää
inte gau, sa d' e te nööd, fa 'n pau ättemiddan.
Na, sko vi dan inte hannla, Päo? saa Tryls, nauo då
velle te o gau.
Nää, inte te da prised. Du rano uåkk ha dina ossa
säl i da.
Ja, sa gauon da val te, må inte storre söjo 32. Dåj e
bra o ha magga gagga, o ja behöva inte sälla dåm fa päiggo
fyll. Män ha du äonad o hannla i da, sa by ödmeinstone pau
fölkavis. Ho meed vell du ji, äss d' e ritted fraugan åm allvao?
Ja ska ji de tjwau hondra säjsti o päiggo strajs. Ska
da va, sa si kwekt!
Nää, dau e ossana mina.
Ajjö må de dau!
Ajjö må åjo 33!
.Sinn jigge då bott te Maunsa ossa. Då va lide ha storre
o grannare än Trylsa. Män Päo, sån' skolle tjöba, velle pattstan, öd då va inte nöön bid bädo.
Ho meed sko dau dässe ossatia kösta såna billigast?
Kanse _vi skolle konna hannla, saa Päo te Mauns.
Try hondra föoti reksdalo, andra" billigast, swaote
Manus. Ossana e halträttane 33 kwateo o bara åugga, inte
må 'n film auo, sa då vajsa 36 meed änit o ble storre.
-- D' e umöjled, öd då konna va övo tråj alena. Ja täigko,
dåj e val inte må 'n haltölta kwateo, saa Päo o tå åpp sin
ossatjädjan o maulte dåm. 0 sa våå då presis tråj alena.
Ja, da däona hala kwateod ha då falled in pau väjn,
då ha ju gaud övo Ju fjärinsväj. Män nano då ha stand nönna
da, slauo da dau inte fåil, öd dåj e halträttane kwateo ijen.
Sau pradade dåj o prutade åin lagg ti, o slutligen hade
Mauns slaad au te try hondra tie reksdalo, o Päo hade bööd
tjwau hondra
Nu sko ni bestämt riva da mitt itu, sa en kan sinn fan
lötjöb. Alla vell ja inte jälpa åjo 0 hannla läiggo, saa Hans.
39)

hindrar (försenar). 31) går [det väl för sig. 32) sorger. 33) er.
aldra. 35) halftrettonde. 36) växa. 37) Fin kedja, vanligen af ståltrådslänkar, med märken för alnar ock kvarter; brukas att mäta oxars
omkrets bakom frambogarna.
34 )
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Tjöo dan! Ska du ta try hondra reksdalo? saa Päo o
rajte fram näven.
Slau dan, bara fa vi sko hannla o sinn drekka lötjöb,
sa Mauns.
0 sa sloo då ihob, sa da small ätte, o Hans slo pau. Päo
tå åpp tråj hondriga o flydde 38 Manus. Sinn jigge då nåj" i
åin magetäutarebo" o bejynte o rämla dåktiga tag. Manus
hade brännvinsflaskan i amman, o sa besto han öl o bio",
sa då konne dan inte sia, han knusslade pau lötjöbed.
Nu ha vi reda pau, ho da gauo te o hannla ossa. 0 sa
fa vi säj, ho då bära se öd anenstäns pau makasplassen. Där
e åin gåugga, o dåj hon snorra, sa en kan ble öo au o bara
titta pau ad. Män nåkk våä da roled o fasöga o aga ändan.
Däo stauo sa taitt mä fölk ikrigg na, sa en kan knapt bara
lamma näo. Män vi fa albta 42 våss fram. Nu stanna hon, o
då såm ha aged sko au, o andra klyva pau.
Kösta bara tära öre, e da en tysk, ålla ho han e fa
nööd, såm stauo där inne o sio.
Da kösta inte må 'n tie styvo, wyska" nöön ygka 44 au
fölked, o sa klyva dåj åpp.
Rässåm d' e, gnia tyskana pau fiolono, o sa gauo ba speled
o gåuggan ijen. Dän stauo åitt pa panga, såna ha aged magga
gagga; män figge då bara hauo sin grebba" te sällskab, oge då
jäona åin gagg te. 0 sa velle da se sa lykkled, sa åitt pa såna
hette Anna o Bäigta kåmme fram te dåm o hälsade pau däm o saa:
Go da Swänn, o go da Ola!
Sinn stoo dåj o vadade lide, te gåuggan stannade ijen. 0
sa traute paugana grebbono, åm dåj inte velle aga en taga 46
mä däm. 0 da hade då dan iggentigg mod. Swänn han
lo dän åine tysken fan åin fämfällig fa se o Anna, o Ola betalte sammelö fa se 0 Bäigta. 0 sinn satte då se te jämtes
i åin vajn, telga såm där e pa gäuggan. I da samma kniokade47 spelemannen, o sa jekk ad. Swänn han hade ölle"
monnråjan bra i auonig, o han pradade mä Anna åm ölt sia"
39) ner. 40) marketäntarebod. 41 ) bier, bajerskt öl (öl
38) lemnade.
däremot -r-- svenskt öl). 42) armbåga. 43) hviskar. 44) enstaka. 45) flicka.
46) ett slag. 47) började spela. 48) alltid [munredan (munnen). 49) slag
[något (allting).
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uööd. Män Ola tyte, da skolle va rolegare o fa höra åin visa.
Han velle Bäigta sko1le fåugga åin. Män hon saa, öd hon
konne inte nöön ny, o då gamle va inte te nööd.
Ha du inte höot då däona granna visan, såm då fåugge
häo pau ättehöstamakaded i fjoo? saa han.
Jo, da ha ja nåkk, män ja kan hänne inte ritted ändan,
swaote Bäigta.
A, lä våss jälpas öd, sa gauo da val. Du jälpo val
te, Swänn, o du, Anna, f'a fåugga föo, äss da ska gau bra.
Ja, sa lä våss fåugga dau! saa då öll i hob, o sa
stämde då åpp:
Ung Erik mötte Karin sin
På skogens öde stig —
Män då hade inte vonnad" läiggo än te
Väl hundrade slag hännes hjärta slog
För hvarje vingadt steg han tog,
fa 'n gåuggan stannade, o sa klöve dåj au.
Ni vellen val inte gau ruä o drekka åitt glas vin, grebbo?
fraute Swänn.
Jo takk, da konna vi val jöra, saa ba Anna o Bäigta.
O sa skolle då nåj i åin magetäntarebo. Dan kårame då
te o gau fabi åin dåil krämmare, såra hade sina laudorm o
staunn i lagga rao.
Guterne köbe vakkre dukar! Give flikkorna mikke
vakkre fine dukar! IVIikke pillig pris! — skräig åin jude.
Ja lä våss da, Swänn! saa Ola.
A prat, ho skolle ni da fau! Tro ni, vi velle ha nönna
judanaisduga? saa Anna, o sa tittade hon pau Swänn sa fälmajted, sa han velle jäona gååd 52 na åin. Män nauo hon saa, öd
hon inte velle ha nöön, va da val inte väot o nöa 53 na mä
ad, udan då jip,ge lide läiggo nåj. Däo sto kin gåbbe, sånt hade
håila väoderi i åitt skab pau kin tjarra. Grebbono då hade
såitt da däona föo, o då saa, öd da va sa hemst o räled, sa
då velle vest inte säj ad åm ijen. Män paugana va favedena 54
o velle ha reda pau, ho da san ud. Da köstade inte må 'n
säjs styvo, sa figge då titta ijönåm åitt glas in i skabed. Däo
va Jerusalems fastörig o Ståkkölms blobad, o hodant da jekk te,
50) hunnit.
51) lådor. 52) gifvit [hänne en. 53) nödga. 54) förvetna, nyfikna.
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nano då möodade Äiggelbräkt o nano då skåde 55 Kal dän tölte
Guståv andre Adolv, 0 nauo tyskana tå in Påris o nauo ryssana
kridde56 mä töokana, o sa meed, sa da va dau nåkk väot säjs
styvo o fa såj ad.
Män nu hauide då ju råint pau o glömma vindrekkaned.
A näj, då kåmma nåkk ihu ad te sist. Nauo då kåmme in i
magetäntarebon, va däo sa meed fölk o magga bekantiga;
aina te57 Narregauos Augas Päo" sa va han däo. Ja, da va
dau fa resten inte nööd uvanled, fa ban brute o va mä, däo
såm råmlades. Hanåm mötte då raitt i dörahäled, 0 han
saa, öd han skolle tjöra mod hemmed jenast. Han tillemä.
fraute Anna, åm hon inte velle aga mä nåm, fa han va nära
pau hinsammen 56. Han va lide halföllo, såm han brute o va,
då saa inne i bon, öd hade han inte gaud såm han jekk,
sa hade han and stryg, fa ölle velle han gräla mä fölk. Nauo
han velle Anna skolle aga mä nåm, ba Swänn na, öd hon
konne val vänta o gan mä, sa konne då ju fan föile. 0 da
joo hon o saa fa Päo, öd hon va inte fäog" te o ta mod
hemmed änt. Män nano då hade drokked äni lide, sa läigge
då tyte, va da taitt ve käillo" o ti pau o gau mod hemmet,.
Däo väå magga frau samme by, sa då ble åin stoo skåkk i
föile. Män Swänn han magade mä ad sa vååd 62, sa Anna o
han ble lide bag dåj andre, sa då skolle konna talas ve, såra
då velle, udan öd nöön höode da.
Narregauos Augas Päo tyte nåkk inte meed åm öd dn
inte velle aga mä nåm, saa Swänn.
Nä, da kan val hända, män ja bryo me inte meed åni,
hö han tykke, swaote Anna.
Bryo du de inte km nåm, sa bryo nåkk han se sa
meed te måjou åm de.
A, da ska han dan inte ha meed föo, fost ja ha nåkk
höot da tjabbed 64.
Män du velle val hällo ha hanåm, såm e sa rigo, sa
kanse han ha åin håll tynna gul165, än du tåå kin såm våå
fattigare o inte hade sa meed?
sköto. 56) krigade [med turkarna. ") till ock med. 58) sonen till
Åke i Norregården. 59) ensammeu. 60) färdig. 61) kväller, aftonen.
62) så vuret (inrättade det så).
63) så mycket dess mera. 64) det försmädliga pratet. 65) 16,666 kr. 67 öre = 100,000 daler.
55)
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Inte skolle ja behöva o si de 66, håkken ja hälst velle
ha, saa Anna o skolle grina ve ad; män da va knapt hon
konne, fa hon ble dau lide falägen, da syntes nåkk.
Män ättesåm du sio, öd du vest inte velle ha Päo, sa
ha du kanse höot, ha då sia i byn?
Nä, hö sia då val?
Hade da inte vaad lide halmöot, såm da va, e ja säko
pau, öd en skolle faud såitt Anna sa rö såm åin pion.
Jo, te o kåmma fram mä ad, rässåm da e, sia dåj, öd
du o ja vi sko ha inandra, o inte konna vi behöva o lä dåtn
jua 67 mä da.
Hö då sinn saa måjo, e där iggen 0 ved, fa då tydde 68 se
sa taitt iliob o pradade sa töst, sa da konne inte höras laint.
Män sau meed ved en, sa nönna söndo därätte justes" da
foste gagg föo dåm, o då kåmma nåkk te o minnas dän kåillen
läigge, nauo då jigge i föile frau Broby makad.
NILS JÖNSSON.

24.
Från Röke socken, V. Göinge här. (Skåne).
r alltid -=

1 = 1;

au = au, ai = az, å = a ock o, o =- e.

Da va i am n by naire pau slätten, tid där va aha vär sårn
dai inte pau nööd vis kunne banna au kaulhavana. Å san
naur dai inte pau nööd vis kunue fau rajja pau värabästed,
sau blai där ingen aan rau, än öd aullormannen 2 måtte ud å
tuda i byahorned å sagka 3 alla byamannana, sau dai skulle
kunna talas ve, va dai skulle jöra mä da rälia jured. Naur
dai dan hade talads ve am n stunn, män iggen kunnad hitta
pau nötin rau, sau va där am n au mannana, såm sae:
66 )

69)

säga dig.
67) ljuga.
69) smög) [sig så tätt intill hvarandra.
lystes (till äktenskap).
1) bagge. 2) åldermannen.
3) samla.
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Am vi hade nåtn 4 najje i am n brunn å san vi hade vars
am n hötjuva, san skulle vi kunna jöra nåm tye 5.
Män dau va där am n aan au mannana, såm hade am n falla
lai tjärig; han sae:
Da duor inte, udan bara jutt° dän jävorn, san blair han
spag. Ja ved ed, ja ha försögt ed.
Da va am n da am n tjärig, sårn mötte am n au nabbomannana.
Go da, sae hun, 'mur staur da te mä Skage17 ?
Skagel? sae mannen; da e väl Aksel I mainen?
Ja gu, sae tjärigen, veste ja inte, da va nööd pau vajnsraja 8, paugabläran hette; män åm da va Skagel ålla Ajsel,
fölte ja inte åift 9.
NILS OLSÅNI.

25. Räfvens motgångar.
Från Raus socken, Luggude här. (Skåne).
at, å = et ock 0, o = e,
r alltid = h, 1 = 1; au = au, ai
e = e ock a; långt a ofta = a, detta alltid i sådana ord
i = t ock
som ata akta, mat makt, nal nagel o. s. v. — Stycket är förut trykt i
tidn. öresundsposten nr 140, d. 19 juni 188.0, ock i Aftonbladet nr
143, d. 23 juni s. å.

De hände se en gågg, ad en räv, sånt hade bå kvigga å
glötta, vauga se ud på låggfär for å skaffa föa i hused. Han
kåmm då fost te en hane.
— Go da, harr ryttare! Jär kappa e så rig å grann, ni e
nåkk en fornäm harre å har nåkk rau te å ji me ett par
tjölliga 2 udan å frauga fruen åm ed.
— De har ja vest, sa hanen; män du faur säl ta dum, di
liggor där i de lilla hused mä de runna håled på väggen.
Räven stakk igg nosen. ,Män darigge Ian gaurshuggen, å
åm han inte hade %mad buggen, så hade Mikkel eded sin siste
ost. Nu fikk han bara ett hugg övor nosen.
5) tukta honom. 8) gift. 6) skakel. 7) vagnsreda.
4) honom [nere.
8) mindes jag icke.
1) hustru [ock barn.

2) kycklingar.
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Så ga se räven därifrau ud på en ägg. Där jikk en gans
mä sina ugga.
Hör pau, tjära jäsligamor! ji me ett par au dina ugga
nu, män di e smau; for sinn di blajj stora, e de svaurare å
mesta dum.
De har du rätt i, Mikkel räv. Ja ska ji de ett par,
bara ja fått tvättat dum rena.
Dn e en klog jäsligamor, män ata 3 de nu bara, så
du inte sägkor uggana!
A näjj, Mikkel; män vell du ha dum, så faur du kårnma
ud i bäkken å ta dum.
Då jikk räven sin väjj å kämm te en fauraflåkk.
Go da, harr bagge! hälsa räven. Ja har kvigga å glötta
hemma, såm vänta på midda. Du faur kåns 4 ji me ett au dina
låmm, får älla blair ja tvuggen te å ta dum allihoppa; får ja e
så tåmm i maven, å hemma har ja inte så meed såm ett gammalt gausabain.
E de så stält, Mikkel, så e de bäst, du faur me säl;
får ja fyller bäst i skraued 5. Ställ de där näanåm bakken å
gava alt va du kan, så ska ja ränna i de!
Takk, harr bagge! Ja veste nåkk, a du va ett gått liv.
Räven gava, å baggen rände mad en, så han vände alla
fira bainen i väred; å så fikk Mikkel sonauga, hor go han va.
Naur räven fikk sin sans ijänn, lågka han vidare å kåmm
te en mär, såm hade föl. Nu va räven så sölten 6 å lessen, så
han inte gad å hålla tal, udan han sa bara:
Hör du, fölamor, ja vell ha ditt föl.
De ska du åsse fau, får ja har lövad ed te dän foste,
såm kan läsa dän forjylda skrift, såm staur på min högra
bagsko; å inu har ja inte träffad nåån, såm vaad så lärd.
Aa, så lärd e ja väl, sa Mikkel.
Då vände mären se åm å ga 'n ett dra, så han san ju sola
å karlavöjnen 7 på hemmelen. De va dän forjylda skriften.
Nu lågka Mikkel igg i sköven å satte se nör ugge ett trä
for å grugga ätte8, vaffor de hade gått så galed for en:
Fost va de hanen. Hor kunne nu ja, som älla e så
klog, tro, a tjölligana Ian i huggaboed. Sinn va de gausen.
3) akta. 4) kanske. 5) skrofvet. 6) svulten. 7) karlavagnen, 8) tänka efter.
Sv. landtm. II. 9.
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Ja ved inte, va såm kåmm ve me, a ja lo 6 na tvätta uggana,
ja såm älta inte e van å bry me åm renlihed mä föan. Sinn
va de baggen. Ja ved inte, hor ja hade mitt forstånn, såm
trodde, a ban kunne ränna i me, han såm va en hal gång
storre än ja. Å te sist va de mären. Hor kunne ja va så.
dåmm å forsöga å läsa higgas forjylda skrift, ja sära inte
kann läsa ett ända or. Män nu vell ja grugga på å jöra bädor
hyss" nästa gågg.
Män åppe i träd sad en kar mä en ysse i hånnen. Å justamänt såm räven sa di sista oren, taxan karen yssen. Dän
falt nör å hugg rännan au räven.
— Naa, sa Mikkel, nu kan en inte en gå-gg si ett fidor i
sköven, udan råmpan rygor au änna te röven!
N. OLSÅNI.

26.

Klingstorpa-Anders.

Från Munkarps socken, Frosta härad (Skåne).

au, al = at (framför to bortfaller ir alltid skorrande h, au
ljudet), i = z 1. 2, e = e 1. a, å = u 1. o, o = e.
D' e am n regåll tosig, dän däre Klinstorpa-Annorsen. Han
bor här nare i de gamla Klinstorpabused, jaa han e bror te
da andre Klinstorpapaugana, ja tror telemä 2 han e älst au
dum. Där e nu han, o så e där Pär — han va galen 3 i hint
aured 4 — ja nu e han då dö. Sin e där Hans — han e murare — jaa, han staur se meed bra — ja de jöra daj då alla
for dän föll. 0 så e där Torkel, såm ha humane. De va
han, såm skulle sälja am n stud åd Pär Trållsen i Vrekkarp 6, o
så velle ban ju si nååd, såm kunne jälpa 'd i gagg, så sa han:
De — de vell si, han e au korasen. Nu mainte han, åd
studen va lajd pau 6 au Pär Trålls dän stora koen, såm här
lät. 10) hännes. 11) skälmstycken. 12) tappade.
3) svagsint. 4) för några
2) till ock med.
1) riktig, värklig.
år sedan. 9) Namnen i denna berättelse äro diktade. 6) pålagd (fallen)
[efter,

9)
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va så meen åmtale åm. Sin så va där am n söstor, Sissa —
jaa hon e då kröben i joren for länge sin. De e hon.
Ja, balgalna e daj o ha vaad alla, män dinne häre Annorsen e varst. Han vännor bag o fram pau alt va han sir o
blånnar i hob så dant så. Han sa te sin broor Pär, åd de va
raint for slöfed 7 å slajta haila grisen pau am n gagg å eda åpp 'n.
Naur tjärigen, hansa mor, va döor, så hade där vaad bå 8
hos prästen, åm han velle kåmma å skrifta na. Män så dö
hon ifrau ed, o så velle staudaren 8 inte, åd prästen skulle ha
de befwäred o kåmma, udan han sprant o mötte 'n. Så skulle
han tala åm ed sin for me, håddant de hade gaued te; så
sa han:
Sprant" pil katt Hans Täkka jär — kåmm am n släbbo
tjörane
tjör hemm, spänn min söstor Sissa ifrau" — just
nu slågna" mor — skulle sprigga o jenföda" prästen.
Så fikk väl släbboen hytta se", så gått han kunne. 0
sin sprant ståmrigen nar te Hans Täkka. Män så hade han
inte ti o hålla ijen, udan de bar åsta, så åd bainen kunne
inte kåmma så fort såm yeraian", udan han jore nånna kållböttor" där nare på hällan". Så kåmm han då igg te Täkka
sagde åpp stuedåren o skreg:
Just nu slågna 12 mor — lan såm am n tosig på järahällan,
skulle sprigga o jenföda" prästen.
0 där e ye traj fjärigsväj frau hused o te prästagauren;
män han sprant, så han mötte prästen ve Bögebakkalien, o de
då migstigens daj traj fjärigsväjen.
Såddent bär han se åd. Män se han fattas inte begreb,
åm han bara nåntin hade brugt ed, o kwekk kan han åsse va.
Naur han va laefod" — for de va han en åtta da nånstäns, män så kunne han inte va 'd läggor, for i ställed for o
gau o saj åpp mä dräggana, så kunne han inte la va o arbea.
Daj hade olnig 19 for se, o så naur där va nån stam, sån)
dräggana tyttes va for stor, så skrege daj på laefoden. Naur
7) slösande.
8) bud. 5 ståtaren, stackaren. 10) (jag) sprang [(som
en) pil (flyger ock en) katt (springer längs) Hans Täcks sandås (rullstensås). 11) säg till min syster, att hon spänner ifrån hästen. 12) dog
(eg. slocknade). 13) genskjuta. 14) taga sig fram
18) öfverredan
(öfre delen af kroppen). 18) kullerbyttor. 17) sluttningen. 18) ladufogde.
18) odling.
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han då kåmm, så satte han brögistan" te, o sin skulle for
stainen ryga itu, 'n han ga se i taged. Män de dudde inte
lägge o ha am n sådden laefod, udan han fe avfe på grått paOr.
Män de va de ja skulle talt åm, åd naur han då hade vaad
laefod, så for han åppad Smaulen o tjöpte se ett humane,
o där va ban i en tulltry aur. Män • sin blaj han tji 22 au
ed, o så kåmm han hemm ijen. Så naur 'n fraugte nåm åd,
hoddent där va, så sa han, åd där va så fint så. Haila äjendåmen va stainsatt, udan bara på gauren. Så kunne gräfa 23
am n jed där vart trega 24 aur, sin han hade samlad åpp all
tvaiden 25, for se trävara fans där, män de va bara tvaid 25, G)
dän va brädd 26 ud på all marken, å dän måtte han fost remma
bort, iggan han kunne fau saj nåån gräspildra.
Han ha stuggåm sånna uggalia lekknelsor, dinne häre
Annorsen. Han sa åm Ola Kabbs piga, åd de va dän varsta
männeska, han hade sätt, te o eda: hon and mä bägge sior
präsis liasåm am n fölmär. 0 am n gagg sa han, åd naur am n har
am n bulle, så e de liasåm am n måkull" pau am n höj bakke: all
tjeden 28 rännor bort. Ain gagg kåmm ja i följe mä 'n nare
forbi Nail-Sepps29 i Ruere. Så sto där ett par träsko på
väjen, så sa han:
Sar ud präsis såm naur am n spriggor ätte bi. Se daj
borja o flya i maj maunad, där såm e goa traktärigor". Män
sen på slätten — på daj magre ortorna där kann am n ta ett
par tönnlann 32 på röggen.
De mästa han snakkar åm, de e bi o ög. Ain gagg talte
han åm, åd han skulle te Söbo 33 markad. Så sa han:
Kåmm am n brun följa, lövanes 34 — velle bytta, slo te —
kåmm pau bagfoden" Östraby jefivaregaur, ga na am n kappa
havre, glavs o de glavs36, tjörde näven nar i halsen, igga
tjeggtänn, klakk egg i me. Nä, naur ein ska tjöba ög,
skulle 'n saj o inte saj, höra o inte höra, forstau o inte
forstau.
21) två eller tre. 22) ked, ledsen. 23) gräsa,
20) bröstet (eg. brödkistan).
fodra. 24) tredje. 25) spån efter vedhuggning. 26) bredd. 27) gödselhög.
29) Nils Jäppssons. 30) trakter. 31) underförstådt :
28) gödselvattnet.
det är. 32) så mycket som växer på ett par tunnland. 33) Sjöbo marknadsplats (i Färs härad). 34) lefvandes, vacker. 35) återvägen (till).
36) Jfr gläfsa.
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Han tökke meed åm ög. Ain gagg sa han:
— Ett ög kann va klogare än am n männeska — va am n gubbe,
såm hade am n vid mär
jikk allti hemm tvau timma for än
de räjna — åm am n så velle slaad na ijel, hade am n inte faued
na frau väggana. Så kåmm där am n gagg am n sådden dåra ifrau
stan. Så fraugte gubben nåm, hånt väred ska blaj. Han
satte åpp sina tjekkare" o istramentor, sa: Ska blaj finaste,
grannaste solfensvär. Pegte gubben på mären, sa: Ska räjna
såm bönestägge i bakken — hade staued där o haselerad 38
ett baide, borja de räjna o följa nar såm au am n kvarnränna.
De vell si, am n vid mär kunne va klogare än am n sådden dära
fönstornisse 39 frau stan.
Jaa, skulle ja tala åm all galenskab, såm han ha sajt o
jort, så figge ja stan här o snakka te am n aan sol. Han tyss"
meed åm o narra fålk te o grina, bara de blar inte for galed;
män då blar han arri". Han ha vest blajjed så tosed på de
vised, åd åt han ha kåmmed i vane mä o snakka toseri, såm
fålk skulle grina åd. Män se, de duor inte o vella drya"
mä 'n. På akfonen här nare te Stormsa san ja på ett rolit
hyss". Där va dän däre lille kåborbåltaren" här borte i
Tjyde håla. Han sto o forsögte o drya" mä Annors, o Annors
lo se nöa mä 'd letta, män så te sist tå" han am n byga där
lau o hölde övor kåborslåb" o satte se pau na. 0 där fikk
han seda inge så lägge. 0 dinne kåborslavaren" blaj så
begrinad så, de kan am n veda.
L. A. NYRUP.
37)

kikare [ock instrumenter.
tycker. 41) arg. 42)
43) tog [han ett bykekar.
4°)

38) pratat. 39) ordagrant: fönsternisse.
43) skälmstycke. 44) kopparslagaren.
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27. En Småländingakrämare.
Från Munkarps socken, Frosta här. (Skåne).
Om uttalet se anmärkningarna vid föregående stycke.

Ain gagg va där am n sådden dåra smaulännigakrämrnare,
såm hade vaad nar åd Skaune mä hannel. Ain ved ju, daj
jegge får här nar åd mä sitt krämm, te daj blajje så riga, så
daj kunne sätta åpp bo, håddent daj då jegge åd - o samla
pägga. Jo, så hade han vad nar åd Skaune. Naur han då
kåmm hemm, skulle han tala åm sin raisa. Så sa han:
— Sau kåmm ja te åitt stoot, witt ståinhus, sau fraude
ja, wa de va. San sae dåj, at dä va åina tjöoke. Å ållri hade
ja såitt åina tjöoke å ållri hade ja vatt i åina tjöoke. Naur
ja väl kåmm igg, sau kåmm däo fålk i stora, lågga raor; daj
bausade se igg sårn fä, war i sin baus, ålla mumsade, män
iggen bed, å ålla hugade, män ip,gen sked. Nauo ja hade
stautt där åitt graunn, kåmm där en fwauoto dävel åpp å
bjönte skrika å väsnas, å fraude: Äst tu Elias ålla en profet,
äst tu Elias ålla en profet? Nauo han dan hade sakt ad for
andra älla tredje gauggen, sau kunne ja dau inte lägg° tia, udan
ja skrek: Nä, ja e vaoken Elias ålla åin profet, utan ja e åin
knivahere frau Uosulta såja å e ude å hannlar mä lite smausmie, å e da san, att du inte kann tåla, att ja stauo häo, sau
kann ja minn fäksen jaona gau. Å ja hade inte väl sakt ad ud
au min munn, får än där kåmme tjwau fwauota dävla å låidde
me ud. Å liagått va ad, for i åin annan stue fikk ja bätto
hannel.
L. A. NYRUP.
I)

härmning af krämarens språk.
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28. Två småländingar.
Från Munkarps socken, Frosta här. (Skåne).
Om uttalet se anmärkningarna vid nr 26.

Ain aan gagg va där ett par smaulänniga, såna kåmme
tjörane te Malme te markas mä pånapståkka 7. 0 så kåmme
daj tilja 2 på mårenen, såm am n ju brugar o kåmma, så am n kan
vegga mä å blaj i aurnig, eggan bannelen borjar. Så jegge
daj där på tåred å titta se åmkrigg. Så behövde dän aine
lösa böjsorna 3. Så haulle daj rau åm, hånt de skulle gau
te, o så kåmme daj te de beslutted, åd han skulle gau egg i
aln gaur o laida se åpp am n krog.
Mällorti så naur han kåmmor egg på gauren, så sto där
ain piga i tjöked. 0 se, de ved am n ju, åd am n smaulännig inte
kann saj am n männeska, udan han ska sätta munnrajjan i gagg.
Så gaur han då hän te na o hälsar: Go maren, mansälla! sir
han. Så sto hon o mol senåp, o såddent hade han allri sätt
får. Så fraugte han, va de va. Så sa hon, de va sådden
gröd, såm harskab brugar o eda.
Så blaj smaulännigen lösten o sa:
Snälla, goa mansälla, lä me smauka åina fe!
Ja, män då ska han fynna se, for frun kann kåmma!
så fikk han se 'n fefful4, såm han välte au i munnen
på se. 0 de hade am n sådden unnali eggvarkan pau bainen
på 'n, så daj borja o gau såm veggana i am n glöttavarmölla 5.
0 de bar au sta, kan am n tänka, ijönåm porten o övor tåred o
åpp åd storgadan.
0 dän annre smaulännigen for ätte o skreg: Petto Niklas,
Petto Niklas! säljo du fo tålv fällig alnen? skreg han.
Män Pettor Niklas varken hörde älla svara, udan de jekk,
kameraten földe ätte, så gått han kunne, te han kåmm ett
stekke udåm Tjissebjerabakka 6. Där lutta7 han åpp Pettor
Niklas i am n grob.
pumpstockar.
2) bittida.
3) lösa byxorna, göra sitt tarf.
sked-full. 5) barnväderkvarn. 6) Körsbärsbackar (ett ställe öster om
Malmö). 7) luktade, sökte.

4)
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Ho jikk da mä ditt ärana? fraugte han.
Nåkk blåi da fött, så da blåi.
Vaffo swaote du inte, nano ja skrek? Ja veste inte, ho
mööt ja skulle tatt fo ditt lass.
Tjära broo! äss ja hade yppnat flabben, så hade stan
stautt i jusan låje.

L. A. NYRUP.

29. Sissebäck.
Från Munkarps socken, Frosta här. (Skåne).
Om uttalet se anmärkningarna vid nr 26.
Ja v' inte, åm I han hört, hånt de je te, åd där blaj markel
imällåm Skaune o Blegen? Se, de va på dän tien, åd SåntePär je åmkrigg på joren. Så kåmm han am n kwäll, de va så,
dära på framtien 2 te ett ställe där åppåd imällåtn Skaune o
Blegen o velle launa hus. 0 de va am n stor bonnagaur, män
morskan 3 va så galed snaul, så hon hade väl allri launt nån
männeska hus.
Så kåmm nu Sånte-Pär egg o velle launa hus. Män hon
kunne bevas inte, for där va skomagare, sa hon, o pigorna
skulle leddja egge, for daj skulle vaga övor am n ko, såm skulle
blaj lätt 4. 0 daj hade då liaväl så meen husvarnigs, så daj
kunne husad, åui de hade så vaad am n haj! bröllåpstass.
Jaa, så måtte då Sånte-Pär glia au 6 mä dän rajjan 7.
Så je han te uggantagskviggans, o dän hon hade ju inte
så britt stekke 3 o brajja se patt". Hössbonnafälked 11 hade
sina jäss i fosstun 12, o sin så va där am n liten kajötta13 egganfor, såm hon bodde i. Så je nu Sånte-Pär egg te hinne o
2) våren. 3) husmodern. 4) fri från efterbörden.
1) gränsmärke.
husrum, sängställen ock sängkläder. 6) glida af; gå bort. 7) den
redan, det beskedet. 8) undantagskvinnan, som lefde på ett vist
underhåll (undantag) från gården. 6) bredt stycke. 10) Utbreda sig
på, röra sig på. 11) husbondefolket. 12) förstugan. 13) kajutta, kyffe_
5)
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velie launa hus. Jaa, hon åmföllau se mä, åd hon hade så
traint15; män naur han va ainstauen16 o velle blaj, så fe han
te sist. Män hon sa nåm på forhånn, åd där va litt" o leddja,
for hon hade igga palta" te o ha ikrigg en, o jässena hålle
sänt väsen åm mårnana, så en kunne inte fau am n blugg i
övenen. 0 så lau han där då.
S' åm mårenen, naur han skulle gau, så sa han te tjärigen,
åd hon skulle fatt de te lön, åd de fosta hon tå se for åm
mårenen, de skulle vara dan ud.
Naur då Sånte-Pär va gauen, så tå hon nar am n åskan o
skulle laida åpp nånna styvra, for bon skulle gau te råkkadräjaren" o hänta ett råkkahod. 0 hon borja o 'plåkka
pägga, o de velie allri ta slut mä pägga. 0 där va pägga,
så de mor121, o där va pägga bå vida o rön, o där va pägga
såm am n pärestakk.
Så sad hössbonnamoran o unnra pau, vaffor dän gamla
inte syntes ude. Te sist bortad på stan 22 kunne hon inte
styra se läggor, udan hon småtta nar 23 o skulle saj ätte, va
tjärigen tå se te.
— Ii, så ha ja då allri så sätt", I ban ju pägga såm ett
tråll, de kann då inte ha gaued rätt te, de ved ja då vest. I
kunnen mar 25 än rättfram, bevas för säla dän lajje! borja hon
o gatt pau.
Så måtte då gamlan ud mä, hänt hon hade kåmmed åm
dåm. Så sa hössbonnamoran, for hon blaj så fortröden 26, så
hon glodde så smått sånt am n pattagris 27 — så sa hon, åd åm
dän dåre karen kåmtue tiare28, så skulle hon visa nårn egg
te hinne, for hon kunne bädor ansaj" nårn.
Jaa, am n kwäll nån ti därätte kåmm Sånte-Pär ijen, o tjarigen viste 'n egg i dän stora stuan. 0 han blaj så väl imodtan mä mad o allteg o fe leddja i barrbarshused", o de va så
harlit o bra så.
14) undskyllade. 15) trångt. 16) enträgen. 11) ledt [att ligga. 19) paltor,
sängkläder. 19) ask. 20) spinnrocksvarfvaren. 21) myrlade, krälade.
22) mot kvällen. 23) sprang ned.
24) sett. 25) mer [än (läsa) rättfram.
28) oftare. 29) anse, mottaga.
26 ) förtruten, afundsjuk. 27) divis.
30) härbärgshuset, gästrummet.
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S' åm mårenen, naur han je, så sa han på samma vis te
kweggan, såna han hade sajt te uggantagstjärigen, åd de fosta
hon tå se for o orättas?, de skulle vara te sol je nar.
Så hade tjärigen bara am n lennräkka 32 de aured, for hon
hade tjört bort pigorna, just naur daj skulle te o väva; for
se hon va galen. Så mainte hon ve se säl: Nu ska ja ji me
te o kleppa lenned, så ska ja endånss fau lett i tjistorna, fost
grebbeasen rände sin väj.
Män så behövde hon o bytta åm vann; o så tägte hon,
åd de skulle hon jöra fost, så hon hade de aufött. 0 där
blaj hon sedane, te sol je nar.
0 ättesåm tjärigen hette SiSsa, så fe bäkken heda Sissebäck. Män sin fe hon, så hon kunne tvätta sitt lenned.
L. A. NYRUP.

30. Liafrun.
Från Huaröds socken, Gärds här. (Skåne).
r alltid h. a framför g samt ofta annars = a, å = o, o = e, al =
at, au = au, u kort vanligen = u, långt =-- u. Märk med hänsyn till
kvantiteten namn, somn 1. sown, torka o. dyl. ad = gd. I sammansatta ord ligger aksenten på sista sammansättningsleden.

Ja, ja e nu holjans se 2 gammel, män naur ja va liden,
hörde ja au min faffors en pafafa, sum va dan faseled markeli,
um ett skåvrau 4 ålla nååd tilled 5, daid e ätte bonnatagens en
skosnita, u hon dro ikrigg i flaire härador u hålt fåjt. Ja,
hun va nåkk i vaur såmn åsse, får snu meed e dau säkort,
ad gamla Bålla Nails Torkels 7 pau nummor fira, hun sum va
nära huggras aur, naur hun döe, hun hade hört sin måmmors
snakka um, ad hun hade mött rälihedenio en gagg i Borresta
fere. IJ grann va hun, san olykkli dän drägg, sum glodde
na i ynenu. 15 klä jore hun se sum de finaste tjöppstafålk,
31)

uträtta 32) vähtyeke af linne. 33) ändå.
1) duktigt. 2) så. 3) farfar [en berättelse. 4) skogsrå. 5) dylikt.
6) bondetagen, allniogeuttryeken. 7) Nils Torkelssons hustru, Bolla el.
Boel. 8) hundra. 6) mormor. 10) den fula. 11) ögonen.
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san am en inte veste au ed, kunne 'n dan rakt inte tägka, ad
hun va ett tilled 12 forbannad stikke. Män naire ve Owsklåstor 13
u Vålse u daid hålled au tykstes" hun måst um u va. Min
faffor han tjänte pau Vålse gaur, u där va 'd han hörde au na.
Daj fälde" na får Liafrun, räliheden, n ja kan nåkk snakka
am får er, ho hun fe dä namnet. Män de kan dan osse va
desamma nu se länge.
San 'n gagg va där en hogaurare" pau Owsklåstor", stim
je u aurden pau sin agor. Naur han san kumm te agorainen 18
u skulle vånna un), får där va en brant hälla" nairfår, sau
han fe ajta se u tjöra får lajnt, får älla kunne han ramla
nair mä studa u adetöj" u alt i håbba i ett alletjarr, stim
hed Glarvaled u va san farlia jypt, san en inte kunne
bånna 2"d, u där en veste, ad Liafrun hade nååd slavs tehåll
— ja naur han satt kumm, sum sajt va, te ramen, se fe han saj,
ho där lau en bagegresla 22, sim va i tu 23. Mannen to na mä
se hömra u ansa" na, u sin je han u laa na ijen, där han
hade taad na. Naur han san hade aurt ett slav u kumm te
baga ijen, san va där dugad åpp en redi middesmad: äggakaga 25 u vedekaga u risengröd u brännevin; män greslan hun
va där inte mair.
Mannen te aida u syppa", san meed han tydden u liid
te, får han forsto grant, ad 'e va Liafruens gresla han hade
ansad, u ad hun velle jöra num se gått ijen. U san aurde
han ett slav te u kumm ijen te ramen; män dau va 'd sin väj
alt i håbba, u han fe bara saj, ho Liafruen sprant esta 28 mä 'd
i fårkled 29.
Sin s' va 'd en anen gagg, di hade bligged" au mä en
liden tösn nånstäns i byen, u di kunne allri veda, haur hun
va taan väjen. U di lyste ätte na i tiorkorna, män daid
blykk 32 de samma ilö133. Män san va där en klog kvigga,
ska ja si vuss, åpp' i Hårby såmn, sum di sporde te raus, had
12) dylikt [förbannadt stycke. 13) öfvedskloster [ock Vollsjö. 14) tykte.
15) kallade.
16) hofgårdare, bonde som gör hofveri. 17) körde med
årder. 18 ) åkerrenen, åkergränsen. 19) sluttning. 20) ärjetyg. 21) bottna
[det, nå botten där. 22) bakegressla, brödspade. 23) itu, sönder.
28) supa.
24) lagade.
25) äggkaka [ock hvetekaka ock risgrynsgröt.
27 ) förmådde.
28) å stad, bort. 29) förklädet. 30) blifvit. 31) flicka.
32) blef.
33) likväl.
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sum kunne va te jöra. U hun saa, ad tösen va kummen i
före ve nååd skåvrau älla" ällas nåån döllihed, u där va inte
nååd aned sum jälpte, udan di skulle rigga i tjorkeklåkkorna,
sau kimme hun nåkk ijen. U daid jore di en hail da. U
sau finge di te sist saj, hor tösen sad ud' i Glarvaled paa
en tua35, sau di figge ta en iga 36 u ro ud te na får u fan na
i lann ijen. U dan snakka hun um, ad bun hade vaad hus
Liafruen nair' i Glarvaled, u hun hade hatt så rälia grant, se
di kunne dan inte ha grannare pau harregauren.
Sin va 'd en vintor, u byamannana kunim te sammen hus
allormannen, stim ed va brug får i varden. U sau snakka di
um mällum syppanan, bor ed skulle stan te u maula, ho jypt
där kunne va i Glarvaled. U sau blyge di övorains um, ad
di skulle ta am n tömsträgg te mans38 u bigga i håbb u bigga
ett stam n i ännen u hugga hål i isen u sau saj te, um di kunne
hitta nåån bånn 39. U san jore di u bugge i håbb" sau mena
tömsträgga, sau de blykk ha lajnt stim ett tiefajnaraib". Män
nåån bånn va där dau inte, får tömsträggana noe" migstigges
inte te. Naur di sau skulle dra åpp dum ijen, hörde di, hor
stainen klagg emod nååd. U sau va där liasum en röst, sum
saa nairifrau: Tim ni vell maula mina vägga, se ska ja
maula ära" lägga. U mannana sta", alt ha di tydde" ränna,
u tömsträggana glemde di u sau dum allri sin. Män ad 'e
va Liafruen, sum hade snakkad mä dum, daid va nu en sag.
U sin dän dan bydde" di allri te u maula Glarvaled mair,
får än Liafrun blykk dö, u dan tårka 'd ud au se säl.
Män san naur Liafrun en gagg hade vaad u draad i krigg
i höjden u skulle gau hömm ijen, san kumm hun te Vålse, u
där mötte hun en drägg, sum hed Tölle, u de va den grannaste" pang i såmoen; u inte va där hällor nåån, sunt tösorna
tyttes se meed um, ålla nåån sum kunne dansa se bra sum
han. Män hor ed nu va, sau blykk ed liasutn lid bra mällum
hanum u Liafruen. U hun bydde num te se, u han hade glott
Da får meed i ynen får u kunna si näj. Därmese je han did en
gagg u to en anen drägg mä se, får han tore liaväll inte blaj
eller [eljest någon dålighet (otyg). 35) tufva. 36) eka. 37) suparno.
till mans, hvardera. 39) botten. 40) bundo tillsamman. 41) tio_
famnarep. 42) nådde [åtminstone. 43) edra. 44) åstad. 45) förmådde.
47) vackraste [pojke, yngling.
46) bjödo.
34)

38)
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hensammen mä na. U där figge di redi jillesmad te fäjnad.
Män alt sau titta Liafruen ätte, um inte hin dräggen skulle
gau sin väj. Män naur ad blykk nött 48 u han liaväll inte
löddes" um, sum han velle ji se sta", sau ha Liafruen 'um
lägga se i säggen u vila se liid te en anen maren. Män dräggen
va, me gunn 51, inte se dummor au se, får han ansa52 näkk
ätte52, ad daid va nååd fanstöj mä i legen. Därmese" to
han sin fällekniv 54 u slägde 'n i säggen, u dau blykk ed äppenbart, hor ed forhålde se; får Liafruen hade forvänt synen pau
num, u i ställed får sängen va 'd Glarvaled, hun hade båd
num te säggaplass. Dan velle dräggen ha Tölle mä se hörnm,
män daid va han inte mänska te, udan han fe pallra se au 55
hensammen. IJ sau blygge Liafruen u Tölle får se säla. U
hun hade nu faud num sau i sin majt, se han forgatte56 han
gu u sin salihed u Nails Boels Hanna 57, sum han skulle
jutta se" mä. U sau kröbe di te hinanen, u hun låva num
all varsens rigedutna, um han velle jutta se mä na, u daid låva
han åsse. Naur ed sau va bled maren, ga hun 'um se meed
pägga, han tydde bära, u di skulle han tjöba se ett hömman"
får. U sau to han mod hömmed. Män dau bejynte han tägka
ätte, hor stor sygg u urätt han hade jort, u san täte han
pau Nails Boels Hanna, hor hun skulle graida ynen au se,
naur hun fe veda au ed. U dau sor han får se säl, ad han
allri skulle jutta se mä Liafruen, u päggana di brände num
i lumman, sau di slägde han lajnt ifrau se, a sau kumm han
te se säl ijen.
San je ad en ti, u Tölle hördes inte au mair; män daid
va nu gaud se lajnt mä Liafruen, ad hun kunne ligga lagga
stuggana u skräna, sau ed hördes via ikrigg, naur hun tägste
pau, ad han kunne va na otroen. San je hull en da u skulle
saj um num. U naur di sau träfte horaen, san pemigde
hun 'um, um hor han hade lävad u jutta se mä na, n tyttes
ed kunne va ti u jöra alvara au ed. Män dau ba Tölle, ad
hun bara skulle bia, tess han hade tesått 60 u faud igg en gröe.
U daid låfra hun, u sau ga hun se te töls. Män dän sura sådde
49)

blef natt. 49) låtsade. 50) begifva sig bort. 51) min sann. 52) insåg.
där med så, därför. 54) fällknif. 55) begifva sig åstad. 56) glömde.
57) Nils Bodels dotter Hanna.
58) gifta sig. 59) hemman. 60) tillSått,
afslutat vårarbetena.
53)
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agarn", daid va Tölle. U ho fort di, vöjsa, daid veda vi nåkk
lide te mans.
Män naur Liafruen skulle gau hömm ijen, blykks ed ett
farled uvär mä räjn u döna, sau en allri hade sätt" pau värre.
Män dau blykk Liafruen arri u hötte mä näven åpped u saa:
lim ja inte hade tan nösten ugge min barm, san skulle ja
ränna väjjalöba63 mä de te lien — får hun va bleen mä glötta
au Tölle. U san la hun te u skala alt had hun tydde. Män
naur hun san kurnm te lien, blykk hun slan ijel au tordönan.
U sin dän dan hedor lien Frualien, u hun säl fe heda Liafruen. Män di agarn", sum Tölle satte, di vöjste" åpp u
blygge te en skobakke ve Vålse, n ännu digge da hedor han
Tölles lugg. U san va 'd slut må, digge hindelsan.
G. KARLIN.

31. Käringen som red till Blåkulla.
Från Huaröds socken, Gärds här. (Skåne).
Om uttalet se anmärkningarna vid nr 30.
Får meed lagge sin va 'd i Graisma by i Huared såmn en
gammel kvigga, sum hed Töre; hun hade nåkk vaad pe möde
mä dän ene i Blaukulla mena gagga får, män dan hade hun
di vanlie reskaben, onkåsteril, ragan, greslan älla brunnastagen,
san därme va dan inte nååd markeled. Män san en gagg
blykk ed ed aned slavs rietöj au.
De va pau daid vised, ad di hade faud en ny drägg pau
ställed, sum e de samma naire ve auen, där Sän Möllare 2 nu
bor, han sum e jutt 3 mä Jins Tröls Hanna frau Graisma boställe.
U dräggen hed Isåkk u tykstes4, kan tänkas, ad ed kunne va
onöded, ad tjärigen skulle alOas5 mä dän ene i Blaukulla.
DärmeSe 6 naur de blykk färtorsda, to han u 'rida koss
pau kåsten n ragan u greslan u brunnastagen u annra slavs
61) ekållon.
62) sett. 63) springa kapp. 64) växte.
2) Sven
1) ugnskvasten, [rakan, brödspaden eller brunnstaken.
Mjölnare. 3) gift. 4) tykte. 6) väsnas. 6) där med så, därför.
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remedja 7, stim tjärigen kunne nytta te ria pau. Får en ved
ju, ad dän one inte tar emod nåån får än ti e, udan en ska
kumma rianes paa nååd.
Tjärigen ud u sprant jönum fähused u ben, y-e gauren u
igg i stuan ijki. Män alt ha där va hade dräggen forjort får
na. Naur hun san kumm te bagas i stuan, sad dräggen där i
onbägken u grina ad na u sporde na, ha farias han galnades får.
Daid ska du snart fan te i:reda, sa tjärigen, u hun ud ijen
i stöllen ätte 'd bessel. U iggan dräggen veste ored au, hade
han bessled i muggen u tjärigen pau ryggen, u san bar ed
åpp jönum skostainen.
Dräggen te via u skriga; män daid nytta inte te nååd,
får han hade glemt u kossa se säl, u mä måtte han, äntans 8
han velle älla inte. Hade han dan migstigges° bara hatt ved
u jöra koss i spisen, san hade tjärigen nåkk faud blö 1° kvar
i stuan, u Isåkk hade väl blööd" fri frau na nåån gagg; män
nu je ad sum ad je. U äntans" tjärigen älla dräggen hördes
au sin, san nåkk to påkkor bana tau. Får fastan" en jör en
farli sygg u urätt, um en slaur se i slav mä dän one, sau fanr
en liaväll saj se får u sätta se får meed ud mä num; får hor
ed nu e, san jälpor skam alle" sina.
G. KARLIN.

7) remedior, redskap.
vit.

12) hvarken.

8) antingen. 3) åtminstone.
13) fastän. 14) alltid.

10) blifva. 11) blif-
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32. Mjölkharen.
Från Huaröds socken, Gärds härad (Skåne).
Om uttalet se anmärkningarna vid nr 30.

De va i Bjorka i Fars härad, där va får nånna aur te
bagas en rig tjärig, u nåkk snakkades där meed um blann
nabGina, haur hun hade faud all sin rigedum ifrau. Män där
va iggen u tore 1 si nååd mä nåån säkorhed. Män se hade
daj skreddare en gagg. U sum ed va brug får i varden, hade di
får de mästa hantvarkare bara en gagg um aured; u dau va
där ju meed u jöra, sau di fe higka 2 holja 3 lägge, u daid
um ed sau va flaire ugor.
Nu va 'd sau mainigen, ad skreddarepaugen lias= dro
misstanke pau nååd, u därunese lau vagen um nötten. U
mäns han sau lau vagen, fe han saj, ho melkaharen kumm
igg i hused u stälde se ve melkafaden u spydde ud en räli
håbb melk i dum. U naur han hade faud alla faden fulla, je
han sin väj ijen.
Dan ätte skulle di ha vällig te middesmad. Män skreddarepaugen velle inte söha 4 nåån. Naur di sau va blena får se säla,
se sporde mästor num, ho daid kumm se, han sum ällas alle
va hilli 5 te aida, han sum annra pauga. U nåån orsag måtte 'd
ju va, ätte han forsatte8 middesruaden. U dau saa paugen, ho 'd
forhålde se, u ho 'd hade tegaud mä melken um nötten.
U nabdkna daj hade faud lide melk ugge flaire aur. Män
orsagen hade där inte Yaad nåån mänska te udfundaira, får 'n
skreddaren snakka um, bad paugen hade sätt um nötten.
U nu velleth daj ha ännrig i sagen, u de faur en dau raint
inte fortägka dum får, får di hade, ja mefånn 7, döjt8 nåkk
sum ed va au dän . rälia tjärigen. Därmese snakka di mä Sänyns8 Ola, får han va en dukti fötte10, ad han skulle passa
pau u fuda melkaharen mä 'n sölvorknapp 11, får bli12 bidor
inte pau tilli13 rälihed. U daid jore han åsse um nötten,
1) som tordes, kunde. 2) dröja. 3) tämligen. 4) supa, äta supanmat.

6) icke brydde sig om. 7) min sann. 8) utstått. 11) Sven
5) rask, villig.
Jönssons (son) Ola. 70) skytt. 71) silfverknapp. 12) bly. 13) dylik.
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naur melkaharen va ude patt fäladen 14 u patta" nabbotjörna.
Naur han san hade skåded num, je han blitt tt skulle titta
ätte, had ed va te num. U nu kan ni veda, daid haila melkaharen va bara en pälsaärm u pigga, sum tjärigen hade bugged
i håbb mä håsegarn 16.
1J for daid en ska saj, ad mä orädfårdihed kumtner en inte
lajnt, naur ed jällor, san döö tjärigen bara nåna da därätte.
11 sönen, sum fe arva hömmaned ii pägga te u en uvårdi
håbb au alla slav, han la se te u syppan u sypte åpp
alt i !Alba u meed te, u kumm pau såtnnen u döö sum en
stakkale 18.
G. KARLIN.

33. Böj-om i Ramsadal.
Från Volsjö socken, Färs härad (Skåne).
r = i tti = jy, ddi = 07
— 4), ggi
= 03, ö före v = 9, -ou. =- Ou 1. 00.

å = 0, o

giti=yig';

Nöre ve Lövesta på Ystabanan ha där vaad meed mä
trävara får i varden. Å då .va 'd ju en sag, ad där va skåwsnuor1 å skåwmanna 2 åsse. Å så lågt igg i skåwen bodde
där en husmånn. Had han säl hedde, de ve ja 'nte; män
huskilllan 3 å kolbåven å agorlyttjan 4 di bedde Ramsadal.
Nu va 'd så, ad di hade' kummed i före ve en skåwman
å hans kviggja, sum di fittj husa alt sum tättast. Summar,
mente på, ad de va Skam säl å hans mormor. Män bad
ed nu va, så kumm fålked, sum allas va fittjelia 6 männifor, for
de samma i vanröjt i såwnen. Bå skåwmannen å skåwsnuan
hade en tilli 7 majt å jorra se säle osynlia älla forvänna synen
la) diade
14 ) fälad, betesmark gemensam för alla åboarne i en by.
[grannarnes kor. 16) strumpgarn. 17) supa. 18) stackare.
1) skogsnuor. 2) skogsmän. 3) huskulan. 4) åkerlyckan. 5) somliga. 6) skickliga, beskedliga. 7) dylik [makt.
Sv. lanclam. II. 5.
6-
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på fålk, hyttjeds ved ja inte; män ded kan ju måst va de
samma åsse.
Så va 'd en gagg, nor rälihedana hade kummed did, så
laa skåwmannen se runt umkrin,j, for ded kunne han åsse, å for
dän orsågen föll hedde han Böj-um. Så kumm där en tilli froa
Asien älla nåd ou di annre sönnre lanskåben; for frou Amerka
va han då slätt inte, for de ved ja hor de leddjor. Ded va,
mainigjen3, en tilli, sum gour umkrinj å dansar mä björna. Å
så sporde han, um han fittj låw å kumma iggj i stuan å värma
se lid, for ded va holja '0 kalt. A ja, ded kann du ju åsse
mä, sa husmånnen. Å så je han iggj i stuan å hade björnen
mä se å skulle te seda nör. Män hor han velle seda, så hade
han Böj-nm före, så han begreb, ad inte va 'd sam ed skulle
va i ded hused. Män te sist fittj han plass mitt på died
å björnen mä.
Så skulle han te stedja 12 pantåfflor '3, sum han hade i sin.
madsätty4. Män nor di väl va stäjtal5 å han skulle te eda
dum, toss di or növen" på num, ä så kunne 'n höra, ho där
va nåd, sunt pasla hän i krogen; män se nåd va då inte å
tägjtja på. Så sa han te mannen:
Ded e nåkk inte sum de ska va i ditta hused.
Aa, nä så män, sa mannen, å så tajde17 di i3On.
Nov han så hade stäjtu nånna pantåfflor'3 te, så la hart
di te björnen. Män då va Böj-um framme ijn å skulle nappa
dum åsse te se; for ded va han, ska ja si våss, sam hade
taad di annre. Män dän sum nappa Vn, ded va mesånn
björnen, å ded så 'd tjändes; for Böj-um te vija å skridja å
ud ou stuan å skåwsnuan mä; for fast han kunne forvänna
synen på fålk, va 'd då inte sajt, ad han kunne på kredj å.
viljår åsse. Män di sum va glaa, ded va husmånnen å hans
kvinja, for de Böj-um blittj så rejält tesnövst18.
Nor ed så kumm en aan da, jittj han sum va mä björnen.
sin väjj å to björnen mä se, sum en nåkk kan veda. Män
alt son di inte te Böj-um på nån ti i Ramsadal. Män så blittj
ed så sabla 1.3 kalt, så en kunne fou tjöllen" i träskostövlana.
Å så va där en kväll nån som böste2' på vinjeded22. Å
10) ganska.
11) golfvet.
sj hvilket.
9) vill det säga, menar jag.
steka. 13) potatis. 14) matsäck. 15) stekta. 16) näfven. 17) tego.
tillsnäst. 19) fÖrbannadt. 29) frosten. 21) slog. 22) vindögat, fönstret_

12)
18)
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mannen hän å skulle titta ätte, hömrn 23 de va. Å ad de va
Böj-um, de va ju en sag; å frös jore han, stakkalskabed, så
han va rent blofrösen i synen. Å så ba han te å titta iggj i
stuan, män ded nytta då inte te nåd, for di hade slöjt 24 spounen.
Män por han inte kunne sajj nåd, sporde han:
— Ha ni dän gammla tjättan 25 int?
— Ja män ha vi så, sa mannen, å hun ha tjällad 2fi, så hun
e Ju gagga varre än får.
--- Ja, så kan ni, me gånn, ha na for jär säle, for hällor
vell ja frysa ijel än ble te mad for katta.
_k därme så jittj han sin väjj å hördes allri ou sinn; så
nåkk hålt han, bad han låwa, ded kan en då gått veda.
G. KARLIN.

34. Käringsnack.
Från Genarps socken, Bara härad (Skåne).
gjtj = yfy I. Ms, ggi = , tj y i. jy, tti =
1. y, ddj =
1. t; å = o, o = e, ou = Bo 1. ou; märk: hoza hOZOlt. -- En variant
af denna »ramsa» har förut varit trykt på folkmål i Samlingar till Skånes
hist., fornkunskap o. beskrin. utg. genom M. WEIBULL, 1873 s. 89-100;
en annan, hvilken den nu meddelade närmast liknar, är trykt af A. STRINDBERG på högsvenska i Förr och nu, 1879 sp. 515-518 (ock därefter i
Kulturhist. studier, Sth m 1881, s. 168 —171).

Tore. Guss fre, goa Anna! D' e mågga our, sian vi
tjente i håva 1 te Pär-Jens i Storegour. Då va vi ugga; män
du sum ja borjar nu å ble bra te ouren. Horr gammal kan
du va?
Anna. De ska ja si de: urn ja löwor 2 så te jours, sum
havren gour i resme 3, så bier ja tre our te den fjäre snesen 4.
Män borr gammal e du då?
Tore. De ska ja si di: um ja löwor så te jours sum fouren
önor 5, så bier ja Ju å fännti, de e sant. Män löwor din mann
må, ålla e du ägjtja liasum ja, kan tägjtja?
23) hvem.
24) släkt [spånstickan. 25) katthonan. 26) ynglat.
1) i hop, tillsamman.
2) lefver [så till års. 3) ax. 4) tjoget.
3) lamma.
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Anna. Nää, de bier snart tre our, sian han dö. Han kumm
te joren samma da, stim Ola-Pärs' de stora päreträd bleste
ikull i dorras dän västre haven 6. Män migs du, nor vi gräbbor7
tjente i håva? Då hade vi inte så mied bry å sliss8 1211ä. Män
vi ha våss säl å fulla, for nor en e ugg, har en inte forstann.
Tore. Ja män, då hällor en alla dräggja ha tjära. Män
um en då va klåg å hålt väl nåt en, så va de mied bättor;
for um du husar 9, så je Mittjel-Nels' Jören å slo se ud for mi
en lägg ti. Hade ja då hålled me te hanåm borra", så hade
ja nåkk foud en; män nu ble dar iggjen tiggj ou mä 'd.
Anna. D' e sant. Du huwsar väl Kresten-Jens' Pär? De
va ju bra mä våss tulltre our; män äjtast ittjen ja fittj en!
For dän forbannade tåssan, Hålla, la si imällum, så de ble
inte nåd ou 113ä, 'd. Män e dina gräbbor juta inri?
Tore. Bäddje tvou, å dän ena har foud en suldåt, sum
drittjor åpp så mied han bå äjjor å har. Du kan allri tro,
hor rnied ja sorjor for dän gräbban! Män dän annra har foud
en dräggj i byen, å d' e en tjön13 man, kan du tro. Han kan
jorra alltiggj bå ude å iggje, å hans nöwa '4 kan ,jorra alt va
hans yen" kan se, å han e så snäll å dokti te alltiggj. Han
har inte lärd nåd, män han kan liaväl klampa" träsko å jorra
pölsepiggjan å tännestittjor, ja han kan tillemä" jorra toskla"
knyda syllor 29 å fortjena på alt vis. Ja dän gräbban gläss
ja ou, for hon har en träjjenn man, stim kan forsorja higgje
å glyttana 22. Män borr kan du dra di fram i desse dyre tidor?
Du har väl smått um bröbidana å f'our väl liasum ja spiggja
blour" å fättefal124 for fålk? Män ja drar mi liaväl hättor
fram, än nor min man han löwde, for »har en iggjen sum hållor
ou en, så har en hällor iggjen sum drar ifrou en».
Anna. Ja, ja brute åsse å spiggja te fålk; män de la ja bort,
for de e som di sior: »där vöjsor 26 inte gull uggor råkkatjarran26,.
Tore. Män hådden bär du di då ad for å fortjena dina
bida? Jorr du hossor", alla va tar du di te?

) hagen, trädgården. 7) flickor. 8) slitas. 9) hugsar, kommer i håg.
bara. II) tu eller tre. 12) likväl icke. 13) kön, snäll, förträfflig.
18) ögon. 18) lägga läder eller trä under. 17) kod14) näfvar, händer.
stickor. 18) till ock med. 19) trösklar, klappträn. 20) solf . 21) trägen, omtänksam. 22) g I y ttarne, barnen. 23) blånor. 24) skäktaffall.
27) hosor strumpor.
28) växer. 26) spinnrocken.
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Anna. Ja ska si di, sum de va. Där kumm en kviggja ä
lounte hus, män hon va min fel. inte dum, kan du tro. Hon
lärde mi å sina" å såntdarnade, så nu fortjenor ja mied mer
på en timme, än ja fortjenor på råkkatjarran på en hel uga 29.
A dän därnade kviggjan va inte dyr i hällor; hon fittj borra
min mans lijforta, sum han dö i, å de va hon mied louten" 111å.
Tore. Nä män, håddent jorr du då? Si mi ed! Vi bo
jo så lant 31 afilda, så ja kan inte jorra di nån ska må a du
sir mi ed.
Anna. Ja väl kan ja lära di dän klågskåven, borra du
inte sir ed for nån. Du kan tro, dän e vår å ta vare på. Ja
har fond mågga stittje su132 å inågga kappor malt å gryn; å
du kan tro, ja kan fou så mied på en uga 29, sum ja behöwor
på en hel mounad, d' e jagn sant. Ska ja då seda å spiggja!
Nä, de måtte en gammal hugg å inte ja!
Tore. A, si mi, håddent de gour te, så e du så tjönor13 så!
Anna. Ja, du må tro, d' e en klågskåv, stim mågga härikriggj velle veda. Män nu ska ja si di, håddent du ska bära
di ad. Du ska inte bejära nåd, udan la dum ji di, va di vell,
så four du mind mer, än tim du bejär nåd; for så lärde kviggjan
Sian di då four jid di, va di vell, så ska du frouga dum,
tim di inte har de älla de, så four du de må. Ja sior inte mer,
män ja vell inte for mågga päggja ble ou mä dän klågskåven.
Tore. Na, män håddent jorr du då?
Anna. Jo, tim nån beklavar si ovor buaskräll 33 älla vårspännigj34 älla sånna fugdoma — män si ed nu inte kr nån —
så ta en säjs36 å vyppa 36 i ett hannkle 37, å ta tre gågga
aved" tim dän fuge å sputta tre gågga yor höjra äjselen", å
så ska du lesa tyst en bön tre gågga å så där e iggjen hör
ed. Sian ska dän fuge sawa" i nie nättor på hannkled, så e
han bra. E de ett kräj, sum e solskutt 4', så ska du ta en
rouanäjle 42 ou en vöjn 43 å vyppa i en särtj, um de e ett
konkräj, å e de ett hankräj, så ta en forta, å ta rätt åm de
fuga kräjed å lava så, ad rouanäjlen kummor te å röra ve

) signa, göra signerier. 26) vecka. 30) belåten.

31) långt [afskilda.
sofvel.
33) en slags magsjukdom. 34) väderspänning. 35) sax.
36) inlinda.
37) handkläde, handduk. 38) afvigt. 36) axeln. 40) sofva.
41) fått solstyng.
42) den nagel som sammanhåller vändbordet ock
framkärran. 43) vagn.
28
32)
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bugen, å så lesor du tre gågga dän bönen: »Sante Pär hade
en ko, sum va rö, hon löwde, te hon dö», å så sputtar du for
var gägg mällum dina ben. Sian ska fortan älla särtjen seda
um i tre nättor. Sian tar du dum å sior, du ska bränna äpp
dum, män du kan jarna säl behålla dum. Ta så hetta sed ou
skorstnen i surdåj å ji kräjed, så ska du fou se, ad de snart bier
dokted. Vell du jorra ou mä koukirma 44 i din have, så Sanhånsdasnatt" ska du ta en bagaronskoust 46 å klä di nyjen 47
å ta ett fätteträ i höjra nöwen å ria på konsten nie gågga
fram å tebaga i koulhaven, å så sir du: »Här kummor ja rnä
fätteträd forn å ännen ätte, hissa, hissa, koukårma», så torr dar
allri kumma nånna koul6rma i haven. Har nån kummed for
spöje, så ska du ta tvou tännestittjor å bränna svouled 48 ou,
sian ska du stittja dum i vänstra hossan rätt i agkelen. Ta
sian hossan nie gågga aved å nie gågga rätt krigg höjra bened;
ta sian en särtj å en stubbed koust å en selakakk 49 å vyppa
selakakken iggj i särtjen å konsten liaså å hutta 5° alt i håva
på illen, så bier han fri frou spöjed. De kan du tro e sant.
Tore. Ja män e de så, takk ska du ha for dän klågskåven! Råkkatjarran må seda å spiggja å inte ja ätte denne
da! Farväl mä de! Nu four vi väl fels ad.
Tore går ock skall försöka upprepa, hvad hon hört: A, va ja va
lyttjeli, sum träfte Anna å lärde mi så mied! Så fort ja
kummor hömm, four ja min föa liaväl å lant bättor än seda å
lira på dän rälia räkkatjarran. La mi se: buaskräll, rouanäjle,
sed de bodde" fätteträ — nä, de va inte så — rouanäjlen
röra ve bugen, ja så tror ja, de va. Klä en bagaronskoust
nyjen Sanhånsdasnatt — ria på ett Jätteträ — nä, minfånn um
de va så, de va besönnorlett, va en bier glömfor, nor en bier
gammal — stubbed konst i hossan, va de inte så? — Nä,
hissa, hissa fätteträ — la mi inte glömma rouanäjlen röra ve
bugen — de va biggja en forta um en särtj, — sputta tre gågga
på rouanäjlen. Håddan va nu bönen ijänn? Buaskräll for en ko,
sum dö? Nu kan ja 'd: bagaronskousten, bränna pulvor i en
särtj å ria på. Hissa ska ja näkk husa på, for så sior ja te
Pär-Pärs' grisa, nor ja tjör dum yor järed. Nä, nu four ja
bejöggja pou ijänn; en säjs bodde ett hannkle å vyppa um säjsen,
46) bakugnskvast.
45) natten före midsommardagen.
44) kålmaskar.
47)

naken.

48) svaflet.

49) selpinne.

50) kasta.

51) botade.
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um inte ett stittje sul jälpor — buaskräll bodde for ett hannkle
å lesa töst dän bönen: Sante-Pärs rouanäjle han va rö, han
löwde te han dö — ja, så va de: en forta ria nyjen på ett
fätteträ å hissa bagaronskousten — nä konsten fore å ännen
ätte — nu hade ja nära glömd fätteträd mä rouanäjlen, män i
maren, nor ja four sawed, så husar ja 'd nåkk. De va liaväl
en bra klägskåv. Rakkaren ska seda å spiggja å inte ja, sian
ja har bled så klåg.
J. VIDE.

35. Tufve ock Sone.
Från östra Vemmenhögs s:n, Vemmenhögs här. (Skåne).
=
-gg = y, tj = jg^ eller fp, ttj = J eller fp, dj =
.eller 43; ddj =j eller t ; & = 0, o = 0, u kort = u; långt = u,
ou = 00 eller elf, ou = (52.c; kort i uti stamstafvelse ock motsvarande
rspr. e är = 2,, kort e i samma ställning motsvarande rspr. ä är = a.
orden Sönne, föll, föst, föste, mötte, mött, fötte, fött är ö
ett mellanljud mellan 0 ock u.
De va 'n gå gg tvou bröra, den ene hidde Tuwe å den
andre hidde Sönne. Nu va de si sum så, sum de ju e så tit 2,
ad Sönne han va så uvardet 3 rij, men Tuwe han va så faselet
fatti. Sönne han va den rijaste bounen dar fans i hela banal:led, å defforså hadde han åsse bled risstasmann, å han stou
så höjt buss laggen så.
Så en da skulle dar varra krissnadejille4 te Sönnes, å dar
va sagkad alt stourt fålk i hela ourten, å presten me forstous;
å Tuwe, sum boudde tett äpad, han ble ju åsse bön for skam
011.
Norr di då skulle gå ti bours, så satte di presten for
bur&men å så di andre ettor sum di va rija å fagtila ti. Tuwe
kan va ju inte noud kledd, ettor ti han va så fatti, udan han
kumm me en gammal, lappad pels å ett par fårade ligp,jböjsor,
å han fittj sidda allor nääst.
1) hette.
2) tidt, ofta. 3) ovärdigt, mycket. 4) barndopskalas.
3)

a

lagade, lappade [linbyxor.
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Norr di då skulle eda, så va dar en sånnen hötijd 6 me
presten så, han skulle ta föst, å di sa: Ta, ta, å var så gou,
se inte ve for dar e lided! Men norr friden då kumm te Tuwe,
så va di, sum en vell kan tägjtja, tumma, å han fittj raga' litt
åw dum, va han kunne. Å dar va iggjen sum bryjde si um,
tim han fittj noud ellar ej.
Ditta grouna 8 Tuwe mijed, ad han, sunt va brouor ti jelva
jillesfaren 6, skulle varra så lided estemerenes 1°. Å så sad han
å tägjte for se sell, va de skulle vad for en hunad 11, urn han
hade vad i prestens stelle. Å så norr han jittj himm am kvellen,
fundera han pu, ad han skulle ta Sönnes di tvou hesta studana
å le ti LuBg me å ji biskäppen, for de ad han skulle jorra 'n
ti prest. Å de bar åw for an me studana ti Lugg.
Så norr han kumm ti Lugg, så mötte han en stour, lågor kar.
Hour ska di studana gou? f'rougte karen. ,
Di ska gou ti biskäppen, sa Tuwe; men ja vidd inte,
hour ja ska hitta 'n.
Jou, de e ja, sum e biskäppen, sa karen.
Jasä, sa Tuwe, de va bra de, ad ja trefte biskäppen,
for ja hade tägjt å forära biskäppen disse studakräjen, um de
va si så, ad bislappen ville jorra miti prest.
1j; sa biskäppen, du trour vell, ad katten har eddj 12.
Men då har du nåkk inte fölt" en räktet, utu du trour, ad de
gour så ti å ble prest i en hounavennigj". Men du kan ju
säjtes" le åpp å setta studana i den svenbårske16 purten, så
kan du kumma ti mi kjenn, så ska du treffa mi här.
Ja, Tuwe han joure, sum biskäppen sa for han. Å norr
di då treftes, så sa biskäppen:
Här har du en båg. Nu kan du lesa åwor i den, ti
du kan en, så ska ja höra di.
Men Tuwe han sa, ad han inte viste, hudden" de skulle
gou ti, for han kunne inte lesa our i båg.
8) husfadren,
krusande.
7) skrapa.
8) grämde [Tufve mycket.
11) hugnad, glädje.
värden. 10) värderad.
12) att katten har ägg
(d. v. s. att det omöjliga kan ske). n) känt. 14) en handvändning, i
hast. 15) gärna. 16) Sven-Bergske, i ett hus tillhörande en köpman
Sven Berg. 17) huru.
6)
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Ja, de joure ju åsse inte noud, sa biskäppen, for han kunne
borra lesa åwor vär da i ett halt ours tid: Alt de sura har
hent å ska henna, de vidd ja.
Så jittj Tuwe himm. Å så um marenen, norr han skulle
bejyggja å lesa, så sou han, ad de va den svourta bågen", å
då kunne han vidda, att biskäppen han hade mött, de hade
vad felva döwlen 19. Men han leste lijavell.
Nu skulle , dar varra jille te Sönnes den andre dan me.
Men då hade di inte sitt ti Tuwe pu hela dan, for di hade
hatt nåkk å fött å leda .ette studana.
Nour då jillesfålked va sagkad, så sa Sönne ti dräggjen:
Du four gou norr å se, va dar e, men inte Tuwe har
kummed hid i da, å si ti 'n, ad han kummer hid.
Ja, dräggjen jittj ju dar norr å frougte, hufformen" han
inte hade kummel did.
Men Tuwe han sadd å valden i sin båg å sa:
Alt de, sum har hent å ska henna, de vidd ja.
Dräggjen mutte gou himm ijenn me den rean, å norr
han kunna himm, sa hann:
Tuwe han e rent galen dar norre. Så fourt ja sa noud,
så sa han borra: Alt de sum har hent å ska henna, de vidd ja.
Så jittj Sönne sell dar norr. Å norr han så kumm igkj,
•
så sa han:
Va e de för toseri, du har for di, men 22 du inte kan
kumma, norr du har fond budd" um ed?
Men Tuwe han sa borra:
— Alt va sum har bent å ska henna, de vidd ja.
Na, ettor ti" du e så klåg, så kan du muss 25 si mi,
hour mina studa har tad vejen då? sa Sönne.
Nu ble vell inte Tuwe en buss å svarte:
Jon, di stour i Lugg i den svenbarske purten.
E du sekor pu de? sa Sönne.
Ja, min liv å figjtja" e ja så! sa Tuwe.
Na, nu ble vell inte Sönne sen å fou drägp,jen åw te Lugg
å se ettor studana. Å rett hade minsann Tuwe: där ston
svartkonstboken. 19) djäfvulen. 20) hvar-för-män, hvarför. 21) blädd25) kanske.
22) emedan.
rade.
23) bud.
24) efter till, enär.
26, skinka (en vanlig svordom).
18)
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Grim å Jelm i den svenbårske parten juws löwenes 27; men
smala va di på sijorna å hade inte de bittorsta å eda.
Norr då dräggjen kumm himm nie dum å fittj fortald,
huddan de hadde goud ti, så ble Sönne så dann, så han jittj
norr å skulle takka Tuwe, å tou sin den besta huwan, sum
han hadde pu huweded, å. satte pu Tuwe.
Så bar de si litt ettor, ad Sönne han skulle åw te risstan,
for han va ju risstasman. Å uggor de ad den va sagkad, så
ble dar ståled frou kåggen en farli håw" söll å gull. A
kåggen låwte ud en stour fänkås 29 ti den, sam kunne skaffa
rett pu 'd ijMn.
Då sa Sönne ifrou ti kåggen, ad han hadde en brouor,
såm hadde säd" han, hour hans studa di va en gå», han va
bien åw me dum. Å så ble dar fittjad budd ettor han. Norr
han då kumm ti Ståkkälm, så frougte kåggen han ad, um han
kunne si han, hour hans söll å gull de hadde bled åw. Men
Tuwe han borra sa ti alt va han sa:
Alt va sum har hent å ska henna, de vidd ja.
Då tägjte kåggen, ad han va fjälled. Men han tägjte
lavel], ad han kunne forsöja han, så kåggen ton iggj tvou tallritja, sum han holt isåmmen. Så frougte han, um han kunne
si, va han hadde i mellum di tallritjana. Men Tuwe han va
lijavell litt dumdristi, så han sa:
Bröws", nu e du i klemme!
Då ble kåggen gla, norr han hörde, ad han kunne si de,
å så sa han:
De va mi markvårdet! Horr kunne du vidda de, ad
de va en kröws?
Men Tuwe han sa borra:
Alt va sum har hent å ska henna, de vidd ja.
Nu e de ti å forstou, ad kåggen hade en kröws mellum
tallritjana; men Tuwe han hade säd ed um si sell, for de va
ett ourtöj, sam han brute ha.
Så fittj Tuwe ett rumm te kåggens, å där skulle han sidda
i tre da, ti han fittj säd, hour sölled å gulled de va. Å så
skulle dar en betjent passa han vär da.
25

lifs lefvandes.

28) hop [silfver.

28) gåfva.

30) sagt.

31) kräfta.
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Norr då den föste dan va goun, så um kvellen, norr
tjenten jittj ud, så sa Tuwe for si se!!:
De va den föste.
Nu mente Tuwe, kan täp,jtja, ad de va den föste dan; men
betjenten han stou udanfor daren å lyjdes. Å de bar åw for
han ti de andre betjentrana, å han sa, ad Tuwe hadde säd,
ad han va den föste. Men di andre sa:
A Sitt, han har tvou da in, de e inte värt å jorra
bullor aw si i fortid.
Den andre dan va dar en an ti å passa han. A um kvellen
så stou di å lyjdes ijenn. Å då sa Tuwe:
Ditta va den andre.
Men då ble di redda å bejygjte leddja åwor 32, va di skulle
ta si ti. Å de ble inte bettor en ad di jittj iggj ti • Tuwe å
töjde 33 å ha han, um han for gu föll ville la bli å si, vim dar
hade tad ed, så skulle di ta fram alt i håp. Å de låwte
han dum.
Så ton di å la alt sölled å gulled i en höj mitt pu boured.
Men Tuwe han va lijasum litt duradristi så darra, så han sa:
•
Dar va mer ini.
Men di litte å läte", å inte hitte di noud. Men så lant
um läggje, så kumm den ene iht, ad han hade flyjd" sin
festemö en riggj, men hun va rest lant bort, så de stou intete å fou den ijenn. Men då sa Tuwe, ad de joure iggjentiggj.
Å den andre dan, så kalla han kåggen te si, å han ble
vell inte litt mill36 um muggen, norr han fittj se, ad alt sammen
ou dar å glindra 37 pu boured. Å så velle han ha å vidda,
vim dar hadde hatt tad ed. Men Tuwe han swarte, ettor ti
han va så dumdristi, ad de va nåkk, norr han hadde foud ed
ijenn.
Nu spourde kåggen Tuwe, va han ville ha for sitt besvär.
Jou, svarte Tuwe, de ska ja si kåggen, ad ja e en
fatti stakkal, å pu fattidum föllor" alltid foräjt. Men ja tyttjor,
ad dar e iggjen, sum har ed så bra sum presten, å defforså
tägjte ja, ad kåggen kunne ju rett" fägjtja mi ett kall".
32) öfverlägga. 33) tigde. 34) lette, letade, sökte. 36) lemnat. 36) mild
[om munnen, glad. 37) glänste. 38) följer [alltid förakt. 36) gärna.
40) pastorat.
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-- Ja, de kan ja ju åsse jorra, sa kåggen, etter ti du e en
sådden klågor kar. Men då ska du åsse jorra en prätjan"
här pu sönda um ditta harnade sölled å gulled, sa kåggen.
De mutte ju Tuwe låwa. Men han viste allri i varden,
huddan han skulle bära si ad, for han kunne ju inte lesa our
i båg. Men så jalp betjentrana han, for de e ju sum en sijor:
Den ene villiheden" bör den andre fal. Ä di lou å leste åwor
for han budde natt å da, ad han skulle si, norr han kunim
åpp pu prätjestoulen:
I skoulen fon ett tekken se,
i soul å moune ska de fe,
å färnor skoula fallau!'
Å så me de samma så skulle han slou i prätjestoulen me
beddje nöwana", de västa han nounstins" kunne.
Å så um söndan, norr Tuwe kunim te tjartjan, så va kaggen
dar å mijed anned fagtilt fålk. Å alla så glodde di å gava
pu Tuwe. Men han va ju alltid så rälet" durndristi, så han
masa." åw lija åpp pu prätjestoulen. Ä norr han så kumm
åpp, så råwte han ti så de skrall i tjartjan:
I skoulen fon ett tekken se,
i soul å moune ska de fe,
å färnor skoula falla!
Å så slou han i prätjestoulen. Å den ramla åwor enua, å
Tuwe trilla pu huweded åw; for betjentrana hadde vad i
tjartjan å savad" pillaren åw, så norr han slou i prätjestoulen,
så styrt" den i bakken.
Norr då Tuwe va åppkummen å di andre hadde fond åwgrinad — for dar ble ett faselet grin — så jittj käggen fram
å ga Tuwe ett stourt kall.
Å så skafte Tuwe si en kappelåwn ti å Otta tjensten. Å
han siddor i sin prestagour inå å har ed mijed bra.
KABNER.
predikan. 42) villigheten [bjuder. 43) Efter folkets sätt att läsa_
näfvarna [det värsta. 45) någonsin. 46) hiskligt. 47) gick. 48) af_
sågat [pelaren. 49) störtade.

41)

44 )
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36. Folkdanser från Nässjö
meddelade ock föredragna af A.. RAMM.
1. Polka.
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Anm. Nr 4 är en af de mest omtykta polkorna. Upptecknaren
har i en afskrift sett den under namnet »Jenny Linds polka». De fyra
första styckena utföras vanligen på »handklaver» (dragharmonika). Den.
femte brukar trallas af hjärtans grund.
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37. Huskvarnamarschen.
Trallas ock skrikes.
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38.

En giftermålsafärd i Raskens hus,
en tittin i Smålands allmogelif
af

N. M. 0. SJÖSTRAND.
Uppförd första gången på
»Föreningens för Smålands Minnen» 20-åriga jubelfest
den 28 november 1881.

Sv. landsni. II. 4).

7

Personerna:
spelades af N. M. 0. SJÖSTRAND.
Rask, korporal
J. J. ROSELL.
Elin, hans hustru
»
LUDV. BERGDAHL.
»
Stina, hans dotter
K. M. PALMGREN.
»
Magnus, bonde
A. G. JACOBSON.
»
Petter, hans son
M. ELMBLADIL
»
Anders, bonddräng
»
Ax. RAMM.
Jonas, böneman
Händelsen timar i Rasks hus i södra Småland sommaren
1855.

Vid första uppförandet talade de uppträdande personerna byar ock
en sin hembygds mål. Enligt följande uppteckning antagas Rask, Elin,
Stina ock Anders vara från Kalfsyiks socken (SJÖSTRANDS uttal) samt
Magnus, Peter ock Jonas från Nässjö socken (RAmms uttal). Jfr nr 13
ock 8.

Första scenen.
Elin ock Stina.

Elin. Jasau, Stina lella! du vell allaråjje jefta de å kåmma
frau digg gamla moo å faä? Nu kan du si, att du je aut, du
mä, fåst higgastuenas Annos inte vårade pau de!
Stina. Jaa, nåkk trodde ja väl, att ja mä nåen gaugg
sulle te 4 jefta me likksum annra deko; men att de sulle
gau så foot, de kunne ja allri venta, nor Annos hull se fo goo
te å ta me.
Elin. Jaa, du, Stina lella! de gaur aätit te här i väana,
sum ja haä sakt de fåo så mönna edelia gauggo. De åin rata,
de haullor åin anen te goe mä; å den en sa ha, den fau en
— de ä sekot de, att sum de ä utsitt, så blio de.
Stina. Jaa, inte trodde ja, no far å ja foon te Väanamo
maken, att ja sulle treffa nåen så fikelior å rolio here sum
Pettor i Bjeramaula, ella att han å ja sullen bli så åvorens.
Men han sae, att han va så faälia glaä ve me, å de va ja ve
håmen. Å faä sae, att han tsenno hansa faä. Å nu haä ju
Pettos bönaman, träsko-Jonasen ja våit, allaråjje vatt häa
åin gaugg fo Pettos rekknig å friat te me, å ette va Jonas
sae, så kåmmor an väl snaät ijåin å jör åpp afäaden.
Elin. Jaa, han sae väl de. Å fåst de sa bli töst å aätit,
no du kåmmo baät, så ä de åitt annbå, sum mönna su låita
ette. Fo nåkk ä de åin here, sura ä bå ansiddor å höodor
vöodor. Å no du nu ä glaä, ve an mä, så kan de ju inte bätto
va. Men du haä väl inte endau glömt higgastuenas here?
Stina. Joo, ja tötte väl um Annos; men no han inte velle
ve me, så bry ja me inte um håmen måjjo. Men Petto, de ä
åin here, sum håito dua, de ä redit karaty endan.
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Andra scenen.
De förra. Jonas inträder.
Elin. Ne si, här ä ju Jonas!
Jonas. Go da, go da i dänna stova! Takk fö da sista!
Elin ock Stina på en gång. Takk fo de!
Elin. Ä de iggen stol å seta pau?
Jonas. JAG), bevåss, d' ä la dä, män alla så tya ja nokk

te å stå.
Elin. Tsära jäatans goa! de kåmmo dan allri i frattan.
Stina sätter fram en stol.
Jonas. D' ä alldeles för möö befWär, sum en pläe sa.
Män var har i Rasken i da? Ja sulle liasum vella tala ve
hornen om dän dära afåda, i vet la.
jaa, han bara je ut i jaugsens, så han ä
Elin. Jasau
häa nåkk snaät ijåin.
Jonas. Jaa så. Jaa, d' ä då en doktio kar. Han ä så
kryor å hörkor å liaså raskor sum e mar, nor ho går på bete.
D' ä inte alla, sum fräjja så lite ättor ållorn, å d' ä 'n guss gåva
å ha hälsa å kunna fwägga se, sum en pläe sä..
Elin. Jaa, de ä väl de, å faä han hatt dau allti vatt så
faälia kryor å helsesamo, sum nånstigg nåen menske kan jess.
Jonas. Ja ja män, d' ä inte mönna människor, sum har
gått ijönum så möö, sum han jot. Han har fösökt bå ettå
ett aant, sum en pläe sä. Män si här ha vi 'n.

Tredje scenen.
De förra. Rask inträder.
Rask. Ne men si pau! Ja tro, vi hann fremmat å de
redit endau. Go da, go da, migg tsära Jonas! De va rolit,
att du tittade hit, sum du lå,fte, no vi spraukadens ve här um
daen. Ja ventade de rätt i da, sa ja se de mä. Men du hatt
väl sutet å ventat pau me åin lauggo stunn, kan ja tro.
Jonas. Nää, ja kumm presis på stunna, d' ä, bara en minut
senn, sum en pläe sa.
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Rask. Jasau, ja halt vatt ute i hawen å sitt te kriatilon,
å så halt ja vatt åppaut jäat å sitt pau ärigena. Till Elin:
Men ha du, moo, inte de mensta bet å visa Jonas? Vi sann
väl menstnigens ha uss åin syp å lite paubet.
Elin. Tsära jäatans goa, ni sunn väl de!
Jonas. Jaa, dä blir då alldeles för möö, sum en pläe sä.
Män nu sulle ja liasum vella tala lite ve de um dän där afåda,
du vet la, å för min patt, så tökkor ja, att bana passa bra i
hop, för pöjken ä doktior å far ans ä rikor, å di flekka ä bit
åbsalverad å äkspierad å rekumänd&ad, sum en pläe sä. Å
inte ä ho så bar ho hällor, fö nokk har o klära på kroppen
sum en pläe sä, å no nu bana har tökke te varannra, så nokk
tökkor ja, att dä blir en ruggane jerål afåd, sam en pläe sä.
Rask. Jaa, du tala sum åin präst, å de bäa ju väl i hopa.
Men de våit iggen, huot Masse vell ha at, å kanse han blio
alldåiles åppi at, no han fau veta, att du ä bönaman aut
hansa here, utan att han haä butt de um å jöra de nitet
befwäa.
Jonas. Jaa, d' ä nokk sant, att ja va här föste gången
utan Massa kumderig. Män nu vet han um, att ja ä här ijen,
å ja tror inte, att han ä så falia möö imot et, för han tjännor
de ju ifrå dä dåra kriet, sum I va mä i förr i vala. Å sen ä
han så glaor ve pågablären, så ja tror inte, han blir så illbattior, å sen tökte ja, han sae, att dä liasum va en aan sak,
sum joie, att han fälv velle liasum va mä um afåda, sum en
pläe sä.
Rask. Jaa, de ä åin anen sak, sum inte du tsenno te,
men sum du sa fan veta, ettesum den angauo denna afäaden.
Ja jefte me attan hunnra elve, å auot ette sullen bit ja å
mönna annra hera härifrau ut i kriet mot Dunnrapaäten, å
iblann di mönne Smaulennigana, sum dan jigge ut i kriet, va
Maugnis, Pettos faä, mä. Han va dan bara attan aur, å ja va
tjwau å tsue. Vi vuen goa venno å stoen iggte varannra i
leet å kridden ette bumbor å granato. Men så blåjj han illa
skuten i båinet åin da, å sigg kridde han inte måjjo. Fo
nor an blåjj bra ijåin, så va kriet slut. Men ettesum vi vuen
frau åitt haull å goa venno fo rästen, så je ja te an, no ja
hadde åin ledio stunn, å däafåre så blåjj han endau glaare ve
lire nu en fornt, nor an tydde slåss breve me i leet. Så kumm ja
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te an åin gaugg å va så glaä, så ja veste inte rnigg levanes
rau, fo ja hadde fautt åitt bråiv ifrau Älig, att hugg hadde
fautt åin here, å så blåjj ja kåprål samme da. Å Masse han
va glaä mä, for an va nu pau bättrigsvejen. Å så hadde han
höot, att kriet snaät sulle ta slut. Å dan sae han sum sau:
Jaa, gu jie, ja vue kryor å hemma ijåin, så jekken anfekta
me, sulle inte ja jefta me, ja mä, mä mina Britte å ha likka
rolit sum du! Men detta seo ja vest inte ho att ja messunna
de din lökka, fo ja våit inte, va ja velle jöra •de fo gått for
alt, va du ha joot me, fo nåen troenare venn en du de fens
då inte pau joona, å kunne ja pau nået vis jöra de gått ijåin,
så sa gu veta, att ja velle, å fan ja nåen gaugg åina deke,
så sa ja je digg here na, ess de ä guss velje, å dau sunn vi
takka gu for att vauo venskap blett te välsignelse. San talte
han mä taurana i öjenen, å gu sa veta, att inte mina hello
va törra, fo ja san tydelit, att han måinte, va han sae. Å nu
si de ut, sum hans cio sulle habba se te å gau i fullboodan.
Å däafåre så tro ja, migg tsärå Jonas, att denna afäaden sa
slutas lökklit å väl. Å va me angauo, så sa ja inte mota
baänen å kåmma ihop, å ä nu Masse mä håjado, så kåmmor
an nåkk hit. Men fo råsten så fajta de inte, fo baänen ä ju
späa beigge tjwau, så de vue väl duunor å granato, ess di
inte tydde venta menstnigens åitt auo te ella tjwau.
Jonas. Jaa, nokk å dit sant, att d' ä bara ban än, å sant
ä då mä, att d' inte väksor bå vet å plana på en On, sum
en pläe så; män nu tökkor ja ändå, att tien kan va inne,
ålla va tökkor du, Stina lella? Sulle du inte vella jefta de
mä Massa Pålle, um de så vure i dänna da?
Stina. Jo gu, ja de vaugga! Fo nåkk sulle de bli rola
å bli motmor å fau åin så dåktio ka, sum Pettor ä. Gu jie,
han bara kumme å de snaät blee au, fo maken te here de
fens då inte i håila Kalsiga såken!
Rask. Jaa, han tya nåkk inte freja, fo 'n du skriko »ja»,
så de rugga ette at å de höos i vaä knut å gatehyon. Å de ser
igen urn, fo de ä åin here, sum duo. Å sigg sa du väl inte
va semmo en digg nio° va får i väana! Du våit kanse inte, •
huot de jekk te, no vi sullen i hop?
Stina. Nee, huot va de, faä?

II. 9

EN GIFTERMÄLSAFÄRD I RASKENS HUS.

103

Rask. Joo, baän lella, de va san, att de baä san te, attä
hugg ä ja åitt laugt båite hadden hatt åitt gått öja te varannra,
å sau vuen vi ute pau Ausnen å ..jiggen pau krissko åin kwell
dau sae ja te na: Kåmm å
mä rnönna annra hera å deko.
haull i me, så blinn vi åitt paä, vi sura di aunre! Å hugg to
me i neven ä de bar au, så de knakade i isen. Ä sign spraukadens vi ve å blåjjen så åvoråins, så vauot jefte bläjj aujoot,
fo 'n vi toen au uss krisskona. Ä de ha gautt bra, så allri
haä vassen hugg ella ja augkat pau den afäaden.
Stina. Ja, ni, faä lelle, de va nåkk san utsitt. Å san it
de nåkk nu mä uss, å däafåre faunn väl vi jöra san mä?
Rask. Jaa, baän lella, ja sa inte mota de, fo ja tökke
urn heon, å no vi treffaden an pau maken, så blåjjen vi glaa
ve an beigge tjwaui å att han va glaä ve de, de bit sae å
visade han tydelit. Ä gauo bara Masse igg pau afäaden, så ä
hugg allaråjje åppjood.
Jonas. Jaa, nor Masse ha jot ett sånt löfte, fö 'n han
hadde ban här i vala, sum en pläe så, å nor han nu vet, att
pöjken träffade de å Stina på dän däre maten i Vanarno å
ble övorens mä flekka, som en pläe så, så sa du la få si, att
han kåmmor, å då blir afåden anat kumnis&at.
Rask. Jaa, Gu jie, han kumme! Men kåmm du nu, Jonas,
så tann vi uss åin syp så leigge, mäan vi spraukens ve.
Jonas. Jaa, du kan inte blitt° så, ft; nokk sa de smaka
bra å få se en knapp i böksera, sum en pläe sä.
Rask. Skaul, Jonas!
Jonas. Takk sa du ha, Rask! Takkar ernjtkast å skål
ijänn!
Rask. Haull te goe! Å takk sa du ha fo ditt befwäa
mä afäaden. Å sing fau kwennfålken väl si de te goe mä de
övria, sum ä digg rättihåit.
Jonas. Jaa takk! De bli la bra rnä de. A gu jee nu,
att dänna vektia afåda velle bli bå de å me å dänna sokkna
å gu å alla annra människor å kriatur å bana mä te bit gläe
å fromma, sum då står i pasalmeboka!
Rask. Ja, gu jie de! De vue rolit, Masse kumme å jigge
igg pau afäaden. Å de vell ja tro, han jöo, fo heon letto
nåkk inte bli an, fo 'n han jeo mä se, ess han ä illbattio. Men
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si bila, Jonas, ta de åin sigää, fo ja haä ingen tobak fo tefellet. Haull te goe!
Jonas. Takk sa du ha! D' ä mi fäl inte allti en får
sånn fiignig i Kalsiga sokken. D' ä då nontigg rektit redajält, sam en pläe sä.
Rask. Ja, nu tro ja rätt, att vi gaunn ut åitt slaw å sinn
paa ärigena, tess Masse å Petto kåmma.
Jonas: De sa bli redit rolit å si, hore äriga sir ut, ätte
dätta låggvaria räguet. Stina kommer in. Nää, si på Stina!
Ä du inte bra glaor, att Pälle kåmmor i da?
Stina. Joo, ja ä väl de, de sa gu veta. Ja ha glott utaut vejen ette håmen mönna edelia gauggo:
Rask. Jasau, tsära baän, nu gaunn Jonas å ja ut åitt
båite. Å kåmma Maugnis å Petto, mäan vi änn ute, så lipa
du nåkk inte fo de.
Fjärde scenen.
Stina ensam.

Stina. Akkana me! um di endau kumme snaitt! Dan
sulle ja visa Annos, att ja blåjj jefto fo 'n han, endau han
inte vårade patt me.. Ja unnra just, va han sa se, nor an fau
si Petto häa. Dan augka han kanse pau, att han inte hull te
goe mä me. Ennu höos iggen Pettor au; men han kåmmo
nåkk endau, bara ja tya å tåla me. Jaa, ja velle flya de i
faugg, Petto, ess du bara vue häa. Sjunger:
Fo du, du ejo mitt jäata, du, du ä me så tsäa. O. S. v.
[Musikbilagan nr I.]
Femte scenen.
Stina. Anders kommer in.

Anders. Jaa, de kunne ja, migg fäl, tro, att gammal tsäalek råstar inte så lätt. Stina. Vaa? ä du häa, Annos? Va va de du sae?
Anders. Joo, de sae ja, att de ä iggen fare mä de, så
ja tro rätt, ja taä te baka mitt autobå, fo ja tökke lika möö
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um de, sum um di annre dekono. Å no du allri kan glömma
me, så tökke ja, att de ä likksum lite sy gg um de, å däafåre
sa du fan bli mina festemö ijåin. Å fåst vi hann vatt lite
okuntanta, fostauss, så jöo de iggentigg. Je me nu bara åitt
redit fauggatak, så ä de, skam -å seanes, allaråjje glömt. Å
dau blinn vi likksum åitt festefålk ijåin, fostauss.
Stina. Nee, de tro ja inte, vi brynn uss um, fo du haä
slaet åpp åin gaugg, å de kan va nåkk.
Anders. Jaa, vest ha ja de joot, fo ja tötte, att du va
fattio mot me å annra deko, skam å seanes. Å så va du
nebbitor å ajor å låjjor i truten, ess ja velle je de åitt fauggatak ella nåen gaug ta åin muss ifrau de. Men ja vell ta
de endau, fostauss; fo faä sae, å moo sa må, att di inte vauggade,
att vi blåjjen åitt paä, skam å seanes, fostauss. Å däafåre
sulle ja nu likksum fria te de odentlit, fostauss, å du sa bli mina
tsärig, ettesum du så jäana vell at.
Stina. Lett bli me, Annos! Ja vell inte ve de måjjo.
Anders. Si san däana! Du sa inte jöra de te! Tro du
inte, ja våit, att du så jäana vell bli mina tsärig, sum du
vell äta, no du ä sulten? Jöo de nu inte te leiggo, utan ta
fåiena i granne haugg! Ja kunne, skam å seanes, fau me
åina bå bättor å rikare tsärig, fostauss, men ja sa ta de endau,
å i maän da faen vi te prästen, fostauss. Du mens väl, ho
mönno gauggo du sae, att du va glaä ve me, enna sigg vi
vuen smau å roaden uss ihop, å däafåre så sunn vi väl ha
varannra nu, våit ja, skam å seanes, fostauss.
Stina. Nee, Annos, de sunn vi inte, vi sunn allri bli åitt paä.
Anders. Stina! sunn inte vi ble åitt paä? Joo, så sant
sum ja ejo hunnra tusan dalo å åitt paä trättan kwaäteos-oksa,
så sa ja ta de, bara fo de du ä glaä ve me; å no ja vell,
Nå sa du bli migg tsärig (vill taga hänne i famnen).
Stina. Haull de i styo, Annos! Ja jefto me allri mit de,
ess du sau ejde hålla väana.
Anders. Jasau, du ä illbattio! Nå, dau våit du, va ja
kan jöra. Ajös må de å kånna inte sigg å lipa å se, att du
autra de å att du ä glaä ve me måjjo. Fo fan ja de inte nu,
so taä ja de allri, fostauss, så möe så du våit de.
Stina. Ajös mä de, Annos! De va rolit, att du blåjj
råjje te å gau nåen gaugg.
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Anders. Jasau, du tökke inte um me måjjo dan?
Stina. Nee, de jöo ja allri måjjo, en ja haä joot.
Anders. Stina, va seo du! Vell du öa me ella va måina du?
Stina. Joo, ja seo, att de ä slut uss imellen, å de ä
digg ejen föll.
Anders. Plaza me inte måjjo, Stina! Ja styota, ja fwemla!
(För sig själf :) Joo, sau gauo de, nor en inte ä nöjdo mä de,
sum ii bra. Ajös mä de Stina. Rusar ut.
Stina. Ajö, Annos!
Anders (kommer in igen:) Ä de datt digg raåinig, att du
inte vell ha me? Du sa veta, ja ha peiggo; å sigg kan faä,
digg tjwigga de te å ta me.
Stina. Nee, de vassen vell ella kan an jöra.
Anders. Jasau, ja sa inte je de måjjo tebå. Går.
Stina. De va faälia väl, han je nåen gaugg. Ja blåjj redit
tsåjjo ve an. Gu jie, Petto kummel Ja sulle ta mot håmen
pau åitt anet vis. Men ja ä tjwuggen te å jelpa moo å lawa
i aänig, tess di fremmade kårarna. Går.

Sjätte scenen.
Petter ensam.

Petter. Här ä då la, sum Stina ä hemma. Då va rolit,
att farstuten fekk å se te å följa mä, så jer an kanse mä se
lite bättor, nor an få se flekka å tala ve hänna far. Å ja ä
tvåggen te å ha flekka, hore de då sa gå te. Anna sen ja
fekk si hänne på Vanamo maten, har ja allri kunnet lätta bli
å täigka på hänne. För härma skull ha ja glömt å bå Mata
i Baljary å Äva i Bakkatorp å Britta i Ligkamålen å Hanna
i Stuntamålen å prästadotera mä. Å bara far nu ä lite mäjölio,
så sa då nokk gå bra, för här ha de inte noot imot et, höde
ja »tå Rasken på maten, å då har Jonas sakt mönna ädelia
gåggor sen däss. Akk, tim bara Stina kumme, så ja figge si
hänne. Ho vet la inte, att ja kumm i da, för ja sae te Jonas,
att ja sulle kamma, så fot ja fekk far mä me. Kanse ja sulle
Sugga e visa, så hör ho la me å kummor, enna far går ifrå
hästa. Sjunger: Hände det sig en helgdagskväll [Musikbil. nr
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Sjunde scenen.
Petter ock Stina.

Stina. Ne si, där ä ju Petto! Ja tötte väl, att ja höode
de fuga. - Go da å välkummen hit! Ja lia,ä; ventat de håile
fåom edd an.
Petter. Go da, lella Stina! Nu sa ja så de, att ja ha
lurat fargubben mä me. Män ja velle träffa de, enna fargubben kumm in, å dilfö fogde ja dänna visa, å de lökkades ju .
bra. Nu få du lov å jälpa me te å få fargubben te å je mä se.
Han ä illbatti sura en tjuraskalle, män dä sa nokk gå bra, um
bara vi bäigge jälps åt.
Stina. Jaa, vi sunn • fosöka. Å far å Jonas su jelpa te,
så gått di venna, så jer an nåkk mä se. Men nu kåmma di
vest igg ijåin. Kåmm du, Petto, så gaunn vi hit igg å grunnen
övo, huot vi sunn jöra!
Petter. Ja, dä jör vi, å dä sa gå bra, hore illbatti han ä.
Båda sjunga: Ja Petter är min hjärtevän
Ja Stina är min hjärtevän
[Musikbil. nr III] ock gå sedan in i ett sidorum.

Åttonde scenen.
Rask, Magnus ock Jonas.
Rask. De va rolit å fau si de, Maugnis, unne mett ejet
tak. De ä nit rätt luggesigg vi sauen varannra.
Magnus. Jaa, mönna år har gått sen däss, å dä vet iggen,
um vi hadde träffats nu, um inte pöjken draat me mä se fö
sin jeftaremålsafad. Män han va så enveten, så ja fikk lov å
je mä me.
Rask. Jaa, de joo du rätt i. De va snelt, att du fulde
mä. Ja blåjj så glaä, no ja fe si de, så ja to pau nie migg
beste krissråkk; fo de ä inte ofta en fau si åin gammal krisskamrat kåmma igg i sina stue. Men vaä haä du joot au digg
here, Petto, våit ja?
Magnus. Ja tökte, att han jekk in, män han syns inte te
här, så ja så la fel, män han kummer nokk, d' ä inte falit.
Han lättor nokk höra å se, um ja tjännor hornen rätt.
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Jonas. Jaa, han sulle la då, ättesum
ä la i da d' ä
fräjan um hans afåd må Stina. Å nor I nu har kummet i hop,
I bäigge, sum en pläe så, så sa I la jöra åpp dän däre kumfonsafaden föst • sum sist.
•
Magnus. Jaa, då blir vår afåd. Nu sa ja föta dän fälv,
så nu behövor au, jädlarigensmokk, inte jöra då mer befwär.
Jonas. Så möö hättor, fö nokk har ja jot roi földihet.
Å nu sa ja inte läigga me mer i afåda; för antigen dä går åt
.hemlen ällor häkklefjäll, så jer ja, jästrarigenbo, faen i hela
afåda, sum en pläe så. Å nu sa i få va i fre för me så läigge,
dä lovar ja.
Rask. Du gauo väl inte baät, Jonas?
Jonas. Nää, ja sa bara gå ut, så att ja inte ä i väjjen
för Masse. Går.

Nionde scenen.
Rask ock Magnus.

Magnus. Ättesum vi nu ä ensamma, så velle ja veta,
hoot d' ä rnä afåda imälle min pöjk å di flekka. Ja vet, att
d' ä liasum lite övorens, män ja vet inte, va du täigkor um
saka.
Rask. Joo, de ä nåkk sau, att baänen ä galena i varanura.
Å de si ut, sum di velle jöra allvaä mä saken, ess di fau vauo
telautelse; å fo migg dåil haä ja igget imot aråaden, utan sulle
jäana je digg here mina deke.
Magnus. Jaa, ja har inte sitt di flekka än å tjännör inte
te dia afådor fö rästen, män ja fulde må pöjken hit å sa nokk
täigka på saka, nor ja sitt flekka å ett sum anet.
Rask. Jaa, Stina måtte väl snaät kåmma igg, fo hugg
ventade co i da, å kanse hugg allaråjje haä treffat (lid here.

Tionde scenen.
De förre, Stina, Petter ock Jones inträda.

Rask. Si däa hann vi dum. Go da, Petto! Kåmm, Stina,
å helsa pau Pettos faä!
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Magnus. Takk för 'föste gå, go da, go da! Da va e
dokti fleka, du har, Rask.
Rask. Jaa, gualåv, ja haä inte å klaja. Semmo halt ja sitt.
Magnus. Män du, Petto, du ä så framfusetor, så dit sir
ut, sum du vore hemma här.
Petter. Nää, män no Stina å ja sa ha varannra, så tökkor
ja inte, ja behövor å va så falia blyor.
Magnus. Jaa, män dä har inte blett avjot än, å än så
läigge kan du hälla de ve döma, te vi får si, va dä blir ä.
Petter. Då sa nokk bli bra, far lelle, bara i vell je må
er lite.
Magnus. Töst, pöjkor, å håll de i styr! Då sa då inte
allti gå ätte din velje. Här ä dä ja, sum talar, å inte du.
Rask (till Petter:) Venta lite, Petto, så gauo de nåkk bra!
Elin (kommer in:) Go da, Maugnis! Välkummen te uss it
uosekta, att vi inte hann nåentigg i aänig!
Magnus. Å, d' ä iggen fare må dä, d' ä nokk bra.
Elin (hviskar till Rask:) Bju karana pau åin syp så leigge!
Rask. Jaa kåmmen nu, kara, å tann er åin syp så leigge,
mäan feskana koka. Å välkumna hit alli hopa! De ä redit
rolit å si eo hos me. Men ja tsenne pau me, att ja inte duo
te å haulla nånna tal, å däafåre vell ja bara se, att ni enn redit
välkumna.
Magnus. Takk sa du ha, hå dn å Elin! Då va redit rolit å
få si er en gågg te. D' ä nu övor åtta år, sena ja va i dätta
huset.
Rask. Skaul, skaul, alli hopa!
Alla. Takk, takk!
Petter sjunger [Musikbil. nr IV.].
Anders (kommer in utan att märkas af de öfriga :) Va stauo
pau! Jevelen i migg Jul, si 'kke de ut, sam de vue frieri pau
färe. Tager sig en sup.
Rask. Nee, si pau Annos! Va haä du i sennet?
Anders. Joo, ja sulle, skam å seanes, likksum vella tala
ve eo lite, fostauss, um åin afitad. Men ja si, att ja kumm lite
olejlit, så ja venta så leigge, fostauss.
Rask. Jasau, vi sunn talas ve sing. (Till Jonas:) Nu kan
du, Jonas lelle, sum begrip() de pau alltigg, Digga åina pålske
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får uss, så di ugge fan ta se åin fweigg. Jonas sjunger [Musikbil. nr V.]. De dansa.
Rask (efter dansen:) Jaa, no ni nu hann Sugget lite vaä, så

kåmmo tuon te me, å däafåre sa väl ja mä bju te, va ja tya.
Men ess de haä, knutit se lite i strypen, så faunn ni uosekta
de å jelpa te, va ni vennen. Fåo kunne ja mä bå Sugga å
tralla; men nu ä de inte möe ija,in au jehöot. Men no ja haä
åin tökken gammal krisskantrat hos me, sum Maugnis häa,
så liva de åpp gubben å jöo håtnen glaä, å ja sulle va möe
glaare, Maugnis, ess vi väl hadden joot åpp denna häana afäaden uss imellen.
Magnus. Jaa du, d' ä noot stim töl å täigka på, å ja
grunnade just nu åttor, horovolet ja sa jöra, fö d' ä inte bra
å fara å i ojot vär, fö 'n en vet, hoot då sa bli, å d' ä alt
tämmelia jwåt å sätta se på twaren, no d' ä fräjan um en sånn
vekti afåd.
Petter. Ja, i kan jana je mä er, far, föst sum sist, fö
d' ä så utsitt, att vi sa ha varannra.
Magnus. Då begripor dn inte, pöjkor. Då sa Rasken å
ja talas ve mit.
Rask. Jaa, vi sunn fosöka å jöra de te de besta, mina
baän.
Stina. Takk, faä lelle! Men ni låvaden ju å Sugga får
uss, ni mä. Jöon de, så enn ni snello.
Rask. Jaa, ja sa fosöka. Han sjunger »Raskens trall» [Musikbil. nr Am]. Jaa, de va får i väana. Tien haä forennrat se
möe sigg dess.
Magnus. Jaa, män ja tökkor, du förännra de inte; du ä
allti lia rolior å kryor å raskor, surn förr i vala. Å du hettor
la fö råsten inte Rask för iggentigg.
Rask. Ja, gualåv, ja streta mä at. Till Anders: Men va
va de, du velle me, Ånnos? Ja tötte du sae, att du velle tala
ve me. Alla gå utom Rask ock Anders.
Älfte scenen.
Rask ock Anders.
Anders. Jaa, nåkk velle ja likksum spraukas mä co lite
um afitaden imellen Stina å me. Å fast vi blåjjen likksum
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lite okuntanta här um daen, fostauss, så sa ja ta na endau.
Fo de ä likksum lite fygg um na, skam å seanes, att hugg inte
sa fan me, sum hugg alla daa haä tött um. Ja velle däafåre
likksum pau allvaä, skam å seanes, fria te na, fostauss, å jöra
åpp afäaden i da, så sleppor ugg å gau å lipa, for att inte ja
våra pau na.
Rask. Jaa, ja tro inte du behövor å befwära de må å
visa digg ömhåit fo henna söaj; for an ä inte större en fwelit
ä. Hugg halt nu åin anen festemann, sum ug ä redit glaä
ve å sum ette migg måinig passa na hättor en du.
Anders. De vell se, att an ä fattio sum åina tsöakeråtte.Rask. Vet ut, here! Han ä rikare en du, men så halt
han fålkaforo, å de ä hättor en peiggo. Men du åppföo de,
så du sulle baugkas bå blauor å gröno, ess ja joo rätt. Du sulle
ha de nånna tökkadäana (åtbörd) håppsanluriga krigg öanalappana, så kanse de blåjje fålk au de.
Anders. Ni våren dau inte pau me te co maw?
Rask. Nee, ja tro inte, de blio nået au er imellen.
Anders. Jasau, håkket faen sum helst! Ja sa inte krusa
leiggo, de kunnen ni lita pau, fo ja kan väl fan me åina tsärig
endan bå rikare å grannare.
Rask. Jaa, lökka te pau annra stellen! lita tro ja inte,
du halt nåen tuo. Elloså halt ja iggentigg imot de. Men
fosök å fålka de te, så kanse du mä nåen gaugg blio moen
te å jefta de å bli digg ejen. Går.
Tolfte scenen.
Anders ensam.

Anders. Han sae, att ja inte va moen te å jefta me, å
de va då väl jedrigen så aätit. Ellaså no ja hadde slaet
skaugkana au mäana å mä lien hugget båinen au dreiggen,
bara fo ro föll, fostauss, så sae falt te me, att ja va moen te
galjen. Å ä ja moen te nået så höjt, så måtte ja väl fo faen
i vaull va moen te å rejera åina tsärig. Men de sulle va rolit
å si den däane juvelen, sum sa ha Stina. Jaa, ja sa treffa
håmen å se an sannigen, de kan an lita se pau. Fo hadde
inte den suggen vatt, så hadde Stina, migg fel å liv, takkat
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gu å siekkat tummana änna åpp te ambåjana, ess ja vellat ta
nu. Men nu va, må tro, bå hugg å gubben så karia å kavata,
så di veste inte sigg levanes rau. Men treffa ja Pelle, den
krabaten, så sa ja tseta åpp an odentlit. Å jelpor inte de, så
sa ja ta åitt kravatak mä an å tsenna, va han duo te. Jaa,
ja sa inte vaugga, ess ja då deiggo hånrien i gålvet, så de
rugga ette at; fo venno ja inte aubatta håmen, så fau ja allri
dekena, skam å seanes, fostauss. Men si däa kåmmo nåen,
å de ä Pelle.
Trettonde scenen.
Anders ock Petter.
Petter. Va faan ä du för en, ällor håkken i hällvete
du? Va plana vell au här?
Anders. Angauo de de, digg snöobeigge! Du kan i stellet
se, håliken du ä.
Petter. Joo, ja ä Stinas fåsteman, äss du vell veta dä,,
dett lea skrälle!
Anders. Jaa, ess inte ja funnes så kanse du blåjje henna
festeman, digg dunime sulamit.
Petter. Akta de, din grönjölig! Så inte um då två gåggor,
din snusmalare!,
Anders. Joo, ess de vue san attan tusan gauggo — fo
de ä ja, sum 'å Stinas festeman.
Petter. Vell du höra då en Og te, din attanes hunnra
dummige, att ja ä Stinas fästeman å att d' ä avjot i da å
att då inte kummer å ännras för en sånnor stut sum dek.
Anders. Men ess de ennras endau au me, va vell du dau
jöra, digg dumme stöaje?
Petter. Joo, du sa, ta me !attan, få tjänna, va ryggaraa
settor på de, dit sa ja då lova de, din fåralot!
Anders. Jasau, du tro de. Kanse du vell ta åitt tak mä
ens å tsenna, mä hå,kken du har å jöra, digg drasilt däa!
Petter. Joo, då hadde ja lust te å jöra mä de, din stöt,
äss då inte vore skam te å remenera se mä e sånn höna sum du.
Anders. Jasau! (rusar på Petter). Dan sa du, jestigen anamma,
fau de åitt fauggatak.
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Petter. Å da ett mil, ättesum du så jana vell, å dä så
du tjännor då, din krabat!
Anders. Ajj, ajj, ajj! vell du möoda me, din jevla festemöruffare! ajj, ajj, ajj!
Petter. Fy fassen! då va bara bejynnelsa, sa vi ta en
kläm te?
Anders. Jaa, vi sunn ta åitt kravatak, så kanse du inte
blio så satans kario.
Petter. Vi få la si, horevolet då går. Ä du fadi än?
Anders. Jaa, ja ä fåadio te å leigga de i golvet, så tilljono håppa.
De rusa i hop, Anders faller ock skriker.

Petter. Si så ja, vell du inte ta i en gågg te, din glop?
Anders. Nee, du ä min fel inte vår å röra ve. Ja fitor

i bå de å dekena, å sa ja ha måjjo stryk fo henna föll, så
jeo ja na så mönna sum bå håppa å nekka.
Petter. Jaa, d' ä, min fäl, di bästa rå, för ja sa ha hänne,
årn ja sa slåss bå natt å da för hänna skull.
Anders. Jaa, dan tnau du, trespiuåde, ha na. Hugg ä,
jeveln i migg fel, inte måjjo väa.
Petter. Då behövor du la inte stå Ute hänne mer.
Anders. Nee, ette denna dan så sa du fo me fan ha na
i fre.
Fjortonde scenen.
Alla personerna.

Rask. Nee si här ä bå Pettor å Annos. (Till Anders:) Si
du häa, Annos, här ä Stinas festeman!
Anders. Jaa, ja våit de.
Rask. Du tar at lugt, tro ja.
Anders. Ja, va faen tsena de te å lipa å fwäaja, fo stim
de ä, så ä de.
Rask. Jaa, de hatt du alt rätt i. Men leden uss nu va
glaa allihopa! Jonas lelle, tralla te åin vals får uss, så
faunn vi ta uss åin fweigg lite vaä. De våit iggen, naur ella
ess nånnstigg vi faunn «Vira de måjjo.
Jonas sjunger, mel. som »Viirmlandsvisan» [Musikbil. VII].
Sv. landa'''. 11. 9.
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Rask (till Jonas:) Takk sa du ha, fo du trallade. De joo du
frau de sum åin håilo ka. (Till Magnus Jaa, Maugnis, nu ä de
väl ti pau, att vi bestemmen, huot de sa bli mä baänens afäad.
Fo di tya nåkk inte venta leiggo. Å fo migg dåil, så saue ja
helst, att vi letten dum kåmma i hopes.
Magnus. Dä kan la va dä. Män si du, ja tökkor inte dä
samma, ja får lov å grunna på saka. För, må tro, d' ä alt mönna
tösor hemma, sum ja tökkor bättor åm.
Rask. Jaa, de olika ja inte; men ja ä räddo, att inte
Petto tökke de samma. Å sigg så sa ja se de mä, att ja må 'n
åin gaugg haä ventat pau denna stunn, no du kunne åppfölla
de löftet, sum du joo fo luggesigg i Tysslann, du våit, no vi
kridden.
Magnus. Jaa, ja vet la dä. Män dä va, äss ja fekk e
flekka te din gosse, män inte älla, så dä kåmmor inte här i
fräjan. Å däför ä ja tvuggen te å näka afäda föst sum sist. Fö
nor ja täigkor på saka, så opsalv&a ja, att dä inte habba se.
Du vet, Rask, att ja inte älla velle näka, å ja har inte hällor
jot dä fö 'n nu. Män nu, nor ja täigkor övor regleriga lite
bättor, så sir ja, att gradera inte *går i hop.
Rask. Jasau, de ä dan de fwaä, du jeo?
Magnus. Jaa, ja kan inte jälpa 't, horo innorlit jana
ja vell.
Petter. Jo, dä bä kan å sa i jälpa, älla så vet ja en
anen rå.
Magnus. Töst, pågablär! Dänna gåggen sa du inte få
din velje fram.
Anders (till Stina:) Si du Stina, tsenn pau! De gaur inte
så faälia lätt å jefta se. (Till Rask:) No nu inte Pelle fo den
illbattie gubbastöten, far ans, kan fau Stina, så måtte väl ja i
harrans nam fau na. Jenn me dekena, så blio de sum ja allti
trott, de sulle bli.
Rask. Venta lite, Annos, så sunn vi talas ve sigg.
Magnus (till Anders:) Va ä du för en? Vell du mä ha flekka?
Anders. Jaa, de vell ja, ess ni vellen veta 't, å ja sa ha
na, no ni, eo snaulvaj, inte unnen eo Pelle fau na, fo de hugg,
kan teigka, inte hao så möe sam eo heraluns. Å hos me sa
hugg fau åitt bättor å rikare hem en os eo.
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Magnus. Tror du inte, ja har så möö sum du, din fåralot! Jo, dä kan du lita på.
Petter. Fö dän siste gåggen friljar ja er, åm I vell je nie
löfte te å ta Stina; å åm I näkar, så sa I få t,jöra hem ensammen, för allri i dänna vala sa ja sätta min fot på våra
äjor, fö 'n I ha loft me te å jefta me må Stina.
Magnus. Jaså, inte dä! Nå, så håkket faen du vell!
Anders (till Rask:) Letten me dau fau uggen, for inte kunnen
ni ha jäata te å letta na följa må dum, sum kanse inte ha rau
te å ib åina tsärig.
Petter. Nää, dä sir, min fäl, inte hättor ut. (Till Magnus:)
Vell I lova me 't ålla inte?
Magnus. Du har la böt, va ja sakt, pöjkor!
Petter. Jaa, dä har ja, å d' ä fräjan åm, att dä sa ännras,
för ålla sa i sleppa å höra nora bönor ifrå eran son. Åjö,
Stina lella, du sir me allri mer.
Magnus. Va vell du ta de te?
Petter. Jo, ja sa ställa te, så I sleppor å befwäras utå
noon sons bönor mer å sonen mä. Springer mot dörren.
Magnus. Ä du galen, pöjkor! Kåmm hit, dä sär ja de te.
Tager i Petter ock drager honom fram på scenen.

Petter. Får ja inte Stina, så sa ja inte leva te kwällor,
Magnus. Va sär du? Paus. Nå, så ta hänne då i Guss

namn, din tjuraskalle! Män hör du, Pettor, ett vell ja så de,
å dä ä, att no du nu tar an gålen; så näka du me la inte
fira tönnor roj å säks hinnor potator å en hallspann kon åm
året te mia döada?
Petter. Nää, far lelle, åni i vell ha dubbelt så möö, så
sa i få.
Magnus. Jaa, gu välsigna er då bäigge två, å lätt oss nu
allri anka på, att vi släpt i hop er! Gu välsigna er, dä önska ja.
Rask ock Elin. Å vi må, de sa Gu veta!
Jonas. Å ja niä, ättesum dä liasum ä ja ändå, sum stenat
äktenskapet, sum en pläe så.
Rask. Välkumna dan, go vänno allihopa um sönda tråjj
veko te pau Pettos å- Stinas bröllop, ess de ä Guss velje,
att vi dan sunn treffas. Å huot de gauo, så takka ja Gu fo
den gläe, ja hatt i da. De ha vatt den stöste au mina hökk•
tisdaa.
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Anders. Jaa, sä kan ja, migg fel, inte se de samma! Men,
jeveln i me, sa ja ha åina festemö ja mä, fo 'n märla kwelle.
De kan dan allri gau besattare en häa.
Petter. Nää, dä må du la säa. Sjunger [mel. Värmlandsvisan]:
Män nu me e doktior fästmö ja fått,
stim me jönurn livet sa följa
å innåm en måne våt bröllöp ha stått
ve Åsenens glimmande bölja.
Så lätt oss då fugga å dansa mä fröjd,
så glädjen får höras i dal å på höjd,
män stannar dåkk kwar i vår hydda.
Dans, under det att ridån faller.
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Musikbilagor.
Upptecknade af A. RAMM.

I. 4:de scenen: Stina. Meddelad af N. M. 0. SJÖSTRAND.
Valstakt.
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II. 6:te scenen: Peter. Meddelad af A. G. JACOBSON fr.
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Polskatakt, rättande sig efter orden.
Orrt---:

1-

I

r

r

r

1
gröna.
sköna.

hel-gedagskväll — Ljufligt är i det
Hän-de det sig en
Ef-ter flickorna
Skå-da omkring från hö - ga ste fjäll

h • ----‘--71
AH;
Ne-dan-om fjället
—Pt
-4K 4
a---1--ir

--- d •

,m,e'

••

-_

••

T

••—•

80-1

än - - gen var grön, Därstod min Stina blåögd ock skön

, g• ., i 1 • ..
I—*-r—1/
--10.--

oI

.. 5 T 1--.--

Id I--',

lo0

Vips, stodjag där, vred hatten omkring, vi-ste mig höfvisk t

skicka,

1

118

II. 9

FRAN SÖDRA SVERGE.

III. 7:de scenen: Stina, Peter. Växelsång ock Duett.
Meddelad af A. G. JACOBSON.
Andante. (Sista versen duo).
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IV. 10:de scenen: Peter.

Meddelad af A. G. JACOBSON.
Sjunges äfven i Småland.
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V. 10:de scenen: Rask. »Blekingepolska» från Nässjö.
Meddelad af A. RAMM.
Vivace.
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NI. 10:de scenen: Rask.
N. M. 0. SJÖSTRAND.
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VII. 14:de scenen: Jonas. Vals från Nässjö. Meddelad
af A. RAMM.
Jfr Sv. landsm. 1. 10, nr 17.
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Ordförklaringar.
afäad, afåd f. affär.
allaråjje redan.
anka, augka -ade pau ångra.
aubatta -ade afstyrka.
autra -ade se ändra mening.
aäti -t underlig.
baän, ban n. barn.
haut bort.
deka, pl. -o fiicka
enveten envis.
fåo förr.
glaä : va glaä ve tycka om.
habba -ade se råka sig, hända.
hawe hav.
here, pl. -a gosse.
higgastuena b. f. granngården.
håjado hågad.
hörkor rask.
illbattior envis.
jaugses i jåns, nyss.
jergd ordentlig; utmärkt.
jat b. gärdet.

menstnigens åtminstone.
muss m. kyss.
måljo mer.
nebbitor näbbig, stursk.
olika -ade betviffa.
patt m. andel.
plana panna.
redujält m. utmärkt.
räjje färdig.
sa skall.
Seo säger.
stöaje m. stör.
sunn skola.
Söaj sorg.
fajta -ade brådska.
fwelit skäligt.
fwemla ade svimma.
fåi, b. -ena sked.
tseta åpp skälla ner.
tsäljo ledsen.
ty, tydde orka.

vassen hvarken.
krissråkk krigsrock, uniformsrock. venna förmå.
vuen voro.
letta, pres. -or låta.
våra -ade pau bry sig om.
maken, maten marknad.
ärig f. årsväxt.
maw måg.
maäna morgon.
öa döda.

Tryckningen afslutad i febr. 1885.

•

NfARB BIDRAG TILL KÄNNEDOM OM
DE SVENSKA LANDSMÅLEN OCK SVENSKT FOLKLIF IL il.

Anteckningar om tvänne dalvisor
af
GUSTAF ENESTRÖM.

Dalavägvisaren.
I Palmsköldska samlingarna å Uppsala universitetsbibliotek
(Topographica t. XXXVII, s. 273-277) finnes en uppteckning
af denna visa, hvilken med tämligen stor sannolikhet kan
anses återgifva den ursprungliga redaktionen'. Den består af
16 verser ock har följande lydelse:

Om sommaren sköna, när marken hon glädz,
wijdh Dahla-två-Elfu.erna wijda
från Tuna-åå-Stranden, åt Gångermans Nääs,
Så fagert ähr roo ther och rijdha,
Gudh glädie, Gudh frögde, the män som ther boo,
wijdh Elfwer på bergh och i Dahlar.

Ther sjunger mongh fogel så liuflig å land,
och diuren på Ålisen högst gånga,
Som Ithll uthi floden; I Sjö och på Sandh
om wåre tijdh leeka så många
Gudh glädie, Gudh frögde, the män som ther bo
wijdh Elfwer, på bergh och i Dahlar.
1) En afskrift af denna uppteckning, gjord af PALMSKÖLDS egen
hand, finnes i samma volym s. 3 7-40.
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Then leken har warat fln tijderne långh,
och blifwer till werldennes ända,
På leke-sandh sökia förfarenheet mångh
Som up åth till Dalarne lända,
Gudh glädie, Gudh frögde the män som ter bo
widh Elfwer på bergh och i dahlar.
Man reser så lustigt för Sili-anom,
then siö sigh fast wijda uthsprijder
Aff Sp.der till Wäster, i Norde rundt om
Men Oster uth Rättwijken wrijder
Gudh glädie, etc.
Blandh siögar och strömar mång steniga Obr
Sandh-Räfwel och klippor upstijga
I lunden widh Ohre man tryggare boor
för Stormen och wädret oblijdha,
Gudh glädie etc.
Näst Ohre-lans-Öö, Nohres Elf och Mohråå,
ther liggia och uthe-medh-lan.de
nampnkunnighe spians hampnerne twåå
then sköneste Modhen å-Strandhe,
Gudh glädie etc.
Ther Måhnen sitt huse, och Solen sin Öö,
ther stiernorne himmelen pryda,
belägne i Norde om Sidelanda Siöö,
bergh up öfwer skyarne stijga,
Gudh glädie etc.
Från Måhne-åå-ISiö öfwer elfwer och dahl
från Serna-åå- Idhe och Rodhe,
alf Swea sigh åhrlig mångh tusende tahl
bortresa till öhrlig beredde etc.
1) Måhända bör man här rätteligen läsa Wähne-M; jfr motsvarande vers i 1670 års trykta upplaga.
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9.
Thet samma i Wäster the Dahla-mäns mo-dh
0 resande wandringzman skåda
från Lijma och Mahlugn och Apalen boo
till Jern-Åå, Nähs och till Ploda etc.
lo.
Så ähre belägne till watnen och landh
the sköneste dahlar i Swea
besökia then orten hälst huilcken som kan
förfarenheet gifwer wäll mehra etc.

Thess och bergningh bedrifter och dygd
Gudh wyrdnat och forna mäns seder
från Swea och Göta blef fordom bebygd
än dahlarne lända till hedher, etc.

Af Ålder wår frijheet och relligion,
then rätta wij hafwa förswarat
medh mandom och lydna then kunglige thron
upwachtat tyrannen bortjagat etc.

Een Konungh af stämma stort wälde och macht
Nu Svea och dahla regerar
uthöfwer oss'herren Gudh sielf håller wacht
och Sveriges gränsor förmehrar
ty frögdes och glädes, the män som ther boo
widh Elfwer på bergh och i dahlar.

Guds ande i Norde så hwijla må sigh
sidst in emot werldennes ända
i Svea Nordh Rijke then salige tijdh
Gudh werdades dahlarne sända
Så frögdas och glädes etc.
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I _Svea Nordh Rijke widh Silians-Strand
tacksäijelsse Gudhi heembära,
förgätom tå icke att prijsa hans natupn
Hvadh kunnom wij mehra begära
Nu glädies och frögdes etc.

•
Wår Himmelske Fadher som seer och bäst weet
hvadh wij uthaf hiertat ombedie
han ware nu ährat, som fordom ähr skedt
sin ewiga nådhe oss gifwe,
Till himmelen före sist helgonen sin
och glädhie them uthan all ändha.
Visans författare är, enligt sammanstämmande uppgifter
hvilkas tillförlitlighet ingen anledning finnes att betvifla, ANDREAS WALLENIUS. Född i Väster-Våla socken i Västmanland, blef W. student i Uppsala 1640, lektor i hebreiska i
Västerås 1643, slutligen förste teologie lektor därstädes 1659,
utnämndes 1660 till kyrkoherde i Mora ock tillträdde denna
tjänst 1661, men dog redan den 7 januari 1663. Då det är
sannolikast, att Wallenius författat visan under sin vistelse i
Mora', så torde den kunna anses härröra från tiden 1661-1663.
I vers 13 talas visserligen om en konung af stämma, stort
välde ock makt, som regerar Svea ock Dala, hvilket uttryck
snarare synes passa på Karl X Gustaf än på den ännu 1663
blott 8-årige Karl XI, ock man skulle på grund häraf känna
sig böjd att antaga visan författad före Karl X Gustafs död
(d. 13 februari 1660), eller kanske rättare innan underrättelsen
om hans död blifvit spridd till det aflägsna Dalarne. Men
måhända bör i det nämnda uttrycket »konung» uppfattas såsom liktydigt med »svenska regeringen».
Då nu den här ofvan aftrykta uppteckningen, att dömma
af några anteckningar, som finnas å densamma gjorda, föreskrifver sig från tiden omkring år 1664, så torde antagandet,
1) Jfr äfven slutstrofen i den nu brukliga redaktionen: »Allt detta
blef fattadt en midsommardag på Mora mäns nöjsamma ängar», samt
MUNICTELL, Westerås stifts herdaminne, D. 2, s. 333.
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att vi här hafva för oss visans ursprungliga redaktion, vara
någorlunda berättigadt.
De särskildt utmärkta orden i visan hänföra sig till socknar, ställen, sjöar ock floder i Dalarne, ock då dessa äro anförda i ungefärlig ordningsföljd, så har visan häraf fått sitt
namn »Dalavägvisaren» (på latin har titeln blifvit Itinerarium
utriusque Daleearlite, med hänsyn därtill, att den omfattar
både Oster- ock Västerdalarne). Se här en förteckning öfver
de antydda ställena (angående några är jag ej fult säker på
riktigheten af min tolkning):
Vers 1. Dalälfven—Tuna—Gagnef.
'2. Djurås—Ål—Leksand.
Leksand.
Siljan—Rättvik.
Ore.
Orsä—Älfven vid Noret ?—Mora—Utmeland--Morastrand.
Mångbärg?—Sollerö—Siljan.
V enjan ?—Älfdal—Särna—Idre—Elede.
Västerdalarne—Lima—Malung—Äppelbo—Järna--Nås
—Floda.
" Med vers 9 (Floda socken) har man återkommit ungefär till
utgångspunkten. De följande verserna stå blott för prydnadens
skull. Den i dem framträdande religiösa tendensen förklaras
naturligtvis lätt genom författarens prästerliga befattning.
Den första trykta upplagan af visan förskrifver sig från
år 1670; den upptager 8 opaginerade sidor i kvart ock har
följande titel:
Zhen tnijba beröintige Ttoka,€tranbC od) bly0 ther0 aorbom
Zrogne
od) Atfmarfamme Wäcbtara Wigh4Bijjare,
&nom 3egge nampn=funnige 2atarne, offerera Zba .56fibt be.
prifietige 3tuoåbttare od) bber gannte- Wie anbere liebbabcnbe af G.
W. W. eefterg Ztlyft Doel3 23oötbiu0 ,agen, My 1670.
Det -synes mig ganska troligt, att initialerna G. W. W. betyda GABRIEL WALLENIUS WESTD/IANNUS, A. Wallenii SOD, född
1648, död 1690 såsom bibliotekarie i Åbo. På titelns baksida
finnas några latinska hexametrar, däri utgifvaren uppräknar
dalsocknarne i följande ordning: Gagnet, Ål, Bjursås, Leksand,
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Rättvik, Ore, Orsa, Mora, Venjan, Älfdalen, Idre, Särna, Hede.
Härefter följer själfva visan med nedanstående:lydelse:
1.
Om Sommaren sköna, når Marcken hon gläds,
Wid Dahla-twel-Elfwerne wijda,
Från Tuna-åå-stranden, åt Gånge-mäns Nähs
Så fagert är ther tå att rijda,
Gudh glädie
Tilstädje
The Män som ther boo, wid Elfwer på Berg och i daalar.

Ther höres een liuflig Nächtergals-sång,
Och Diuren på Ååsen the gånga,
Wijd Ähl uth med land, på Sjö och på Sand
Om wåhrtijd Leka så många,
Gudh glädie
tilstädje
The Män som der boo, wijd Elfwer på berg och i Daalar.

Näst kommer man hädan tu l Sillianom
Then Sjö sig fast wijda uthsprijder,
I fyra the deelar som löpa rundt om,
Men öster uth Rettwijken wrijder
Gudh glädie
tilstädj e
The Män som ther boo, wid Elfwer på Berg och i Daalar.

Från Sande-Ohr, Ohre-fths-öö och Nohr-åå
The liggia ther uthe med Lande,
Nampnkunnig och liuflig Hampnerne twå,
Dhen sköneste Modren å Strande,
Gudh glädie
tilstädje
The Män som dher boo, wid Elfwer på Berg och i Daalar.

Ther Månen sitt Haus. och Solen sin öö
Och Stiernorna Himmelen prijda,
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Belägne i Nord om Sijdelands-Slöö,
I Swea Nord-Rijke thet wijda,
Gudh glädie
tilstädje,
The Män som ther boo, wid Elffwer på Berg och i Daalar.

Från Wahne-åå-siöö till
Wijd Idre på Särna och
Aff Sweriges Män mång
Til Krieg och fåldt sigh

Elfwe-mäns Daal
Heede,

tusende taal,
beredde.
Gudh glädie
tilstädje
The Män som ther boo, widh Elfwer på Berg och i Daalar

Från öster- till wester-Dala-mäns-Boo,
Thet samma nu Wandringsman skoda,
Från Lijma och Malung och Appaleboo
Til Jerna, Nåhs och så Floda
Gudh glädje
tilstädje
The Män som ther boo, wid Elfwer på Berg och i Daalar.

Guds Ande i Norden nu hwijlar han sigh
Sidst in emoot Werldennes Enda,
When Saligheet Gudh och så nådeligh
An wärdes Dala-män sända,
Gudh glädie
tilstädje
The Män som ther boo, wid Elfwer på Berg och i Daalar.
Till slut kommer på svenska hexametrar ett 2Enigma G.
W. W. ad Daleearlos, hvars uttydning utan tvifvel är Dalälfven.
Jämför man nu denna redaktion med den föregående, så
finner man först och främst, att visan blifvit förkortad från 16 till
8 verser, därigenom att, med undantag af slutversen, alla verser
(v. 10-13 + v. 15-16) blifvit bbrttagna, hvilka ej innehålla några
ortnamn, samt dessutom verserna 3 ock 5 blifvit strukna, af
hvilka den förra är obehöflig ock den senare åter ersatts
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II. 1.1

genom införande af Sandhe-ohr i den nya versen 4. De öfriga
förändringarna röra mera form än sak ock synas icke alltid
vara bestämda förbättringar. Så torde t. ex. näktergalssången
(v. 2) vara skäligen sällspord i Dalarne; äfven ändringen af
omkvädet synes mig varit mindre nödvändigt.
Båda de nu anförda redaktionerna skilja sig ganska betydligt från den i våra vanliga vis- ock sångböcker intagna.
Denna sistnämnda redaktion har jag första gången påträffat i
HeLPHERS' Dagbok öfwer en resa igenom Dalarne år 1757, Wästerås 1762, s. 194-195. HCLPHERS anmärker på detta ställe:
»Här will jag meddela en beskrifning om Dal-Soknarna, hwilken Prosten A. Wallenius i Mora rim-wis fordom författat, fast
den sedan är på några ställen uti poösien ändrad, som jag
finner af en är 1670 i Wästeräs tryckt Wisa och innehåller
åtskillige af desse orters nöjen, etc.»; hvarefter visan anföres
med följande lydelse:

Om sommaren sköna, när marken hon gläds,
Vid Dala twå Elfwerna wida,
Från Tuna å strand, till Gagna-mäns näs,
Så fagert det då är at rida.
Gud glädje och styrke de män, som der bo
Vid elfwom, på berg och i dalom.

Der hörs en förnöjelig Näktergals sång
Och djuren i lunderna gånga,
Vid Ähl ut med land, på sjö och- på strand
Om wårtiden leka så många.
Gud etc.

Vid Leksand möter man Siljanom,
Den sjö sig så wida utsprider,
I fyra de delar, som löpa runt om,
Men öster ut Rättwiken wrider.
Gud etc.
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Från Rättwik och Ore man färdas också
Till Mora mäns nöjsamma strander,
Dit up ifrån Fahlun de Handelsmän gå,
Så sjöleds som ock uppå landen.
Gud etc.

Der hafwer wår Sol formerat en ö,
Som Siljan så kärligt omfamnar,
Der tusendtals fiskar de lemna sitt frö,
I gräsrika wikar och hamnar.
Gud etc.

Från Wenjan och Orsa till Elfwenes dal,
Och så öfwer bergen till Särna,
Der Elgar och Renar till tusental
I skogarna wistas så gärna,
Gud etc.

Från Öster- till Wester-Dalmänuernas bo,
Man kommer och der får beskåda,
Båd' Lima och Malung och Äppelebo,
Tillika med Jerna, Nås, Ploda.
Gud etc.

Guds Ande i Nordlanden hwilar nu sig,
Ja längst up i werldenes ända,
Wår Himmelske Fader, vi rope till dig:
Dn wärdes din nåd till oss sända.
Gud etc.

Alt detta blef fattat en Midsommars-dag,
På Mora mäns nöjsamma ängar,
Vid Utmelands by med lust och behag,
Bland blomstrande grönskande sängar.
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Il. 11

Gud glädje och styrke de män, som der bo
Vid elfwom, på berg och i dalom.
Denna redaktion öfverensstämmer, såsom vi se, i afseende
på omkvädet tämligen nära med den ursprungliga, men för
öfrigt äro ganska betydande ändringar gjorda. Särskildt hafva
flere namn blifvit borttagna, så att nu endast de egentliga
socknarna: Tuna, Gagnef, Ål, Leksand, Rättvik, Ore, Mora,
Sollerö, Venjan, Orsa, Alfdalen, Särna, Lima, Malung, Äppelbo,
Järna, Nås, Floda återfinnas. Att visan i poetiskt afseende
vunnit genom ändringarna, torde väl vara otvifvelaktigt. För
öfrigt har en hel vers (9) blifvit tillagd; genom hvem detta
skett, därom lemnar HCLPHERS ingen upplysning.
Under denna form har visan blifvit aftrykt af ARWIDSSON
i Svenska Fornsångerl D. 3, s. 109-110, samt ingått i en mängd
vis- ock sångböcker 2.
Särskilda upplagor af densamma känner jag två, båda
trykta 1838, nämligen:
Två hundraårsgammal Dal- Wisa afsjungen på Kongl. HofKapellets Concert till förmån för de nödlidande i Dalarne den
21 April 1838. Stockholm, Hörbergska boktryckeriet 1838. Oktav,
4 opag. sidor.

•

Tvåhundraårsgammal Dal-Wisa. Säljes till förmån för de
nödlidande i Dalarne. Malmö, Berlingska boktryckeriet 1838.
Oktav, 4 opag. sidor.

I dessa båda upplagor har sista versen blifvit Utesluten
ock ersatt af WALLINS tillägg:
Så sjöngo de fordom i Dalarnes bygd,
Men tyst är den glädtiga sången.
I fädernas drägt går en gammaldags dygd,
Men fädernas fröjd är förgången,
Gud styrke och tröste de män som der bo!
De hafva ej brödet, blott ära och tro
Vid elfvom, på berg och i dalom.
Arwidsson uppgifver Såsom WALLENII dödsår oriktigt 1653 i st.
f. 1663.
- B. SCHÖLDSTRÖM] utgifna nya upplagan af
2) I den af —ö—ö— [:tA. I. STÄHLS [L. Ta. ÖBERGS] 700 svenska sångstycken (Stockholm 1877),
s. 387-388, finnes visan aftrykt med omkvädet »Gud glädje tillstädje
etc.», hämtadt ur upplagan 1670.
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0 Svea! räck hand åt den redliga stam,
Som lider sitt öde och tiger;
Men, gäller det fäderneslandet, den fram
Med stormsteg och kämparop stiger —
Glöm gerna en okallad lidandets tolk,
Men glöm icke Vasas och Engelbrechts folk
Vid elfvom, på berg och i dalom.
Den ursprungliga melodien till Dalavägvisaren var »Den
signade dag))' (Svenska salmboken af år 1695 nr 354, salmboken af år 1819 nr 424), hvilken melodi, som bekant, ej
egentligen är en koral, utan utgör början till en gammal vismelodi 2. Att denna melodi ännu vid medlet af 1700-talet bibehölls, framgår af HeLPHERS' anteckning'. Hvem som först
upptagit den nu brukliga melodien, kan jag ej med absolut
visshet angifva; men det synes mig ytterst sannolikt, att upphofsmannen härtill är ELEFFNER, hvilken i Svenska folkvisor (1832)
infört Dalavägvisaren med den nya melodien 4. Denna melodi
uppgifves visserligen i några visböcker vara »från Dalarne»,
men denna uppgift är väl fabricerad på fri hand; enligt en
mig meddelad notis skall melodien återfinnas hos en tysk
folkvisa.
I) Å kong]. bibliotekets exemplar af upplagan 1670 finnes af sartitida hand antecknadt : »not som then signade dag».
Se t. ex. HZEFFNER, Svensk choralbok [1821], D. 2, s. XI.
HeLPRERS, anf. arb. s. 194.
Jag har ej sett originalupplagan, utan blott den nya upplagan af
år 1861, där texten finnes s, 46-48 ock melodien under nr 8.
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II.

Visan om Konung Gustaf ock Dalkarlarna.
Visan om konung Gustaf ock Dalkarlarna finnes aftrykt af
GEIJER ock AFZELIUS i Svenska folkvisor D. 2, s. 266-270 (nya
upplagan D. 1, s. 466-470, D. 2, s. 413-414) efter en handskrift i Kongl. biblioteket i Stockholm, jämförd med en annan
handskrift i Palmsköldska samlingarna (Acta ad hist. reg. sv. t.
II, s. 285-292). Denna förstnämnda handskrift har, med ett
noggrannare iakttagande af stafsättet, blifvit å nyo aftrykt af
HYLTFN-CAVALLIUS ock STEPHENS i Sveriges historiska ock
politiska visor D. 1, s. 165-170. På dessa båda ställen finnes
aftrykt äfven en annan uppteckning, gjord af SCHULTZE ock
ursprungligen införd i Stockholms mag-azin utg. af SWEDERUS,
januari 1780, s. 64-67. HYLTÅN-CAVALLIUS ock STEPHENS
omnämna ytterligare en tredje, fragmentarisk, uppteckning,
gjord af Fr. HAMMERICH ock trykt i Brage og Idun (Kjöbenhavn 1839), II, s. 363. Bland skillingstrycket har jag påträffat
en upplaga af visan, trykt i Stockholm 1829 hos Elm61 ock
Granberg, men denna är tydligen blott ett aftryck ur GEIJERS
ock AFZELII Svenska folkvisor.
Ännu en uppteckning, hvilken åtminstone i ett afseende
skiljer sig från alla de omnämnda, är gjord af J. EENBERG i
inledningen till Kort berättelse om Dahlska språketz Egenskaper,
Dialecter, Alphabet etc. såsom det nu för ti/den kan wara Til
Högwyrdige Biskopen Hr Jesper Swedberg uppå begäran ställ
af Yoh. Eenberg (1702), hvilken finnes i Palmsköldska samlingarna (Topographica t. XXXVII, s. 157-215) i Uppsala universitetsbibliotek'. Jag återgifver här denna uppteckning med
den upplysning, att afdelningen i versrader, sådan den nedan
visar sig, blott delvis återfinnes i handskriften ock i öfrigt
förskrifver sig från mig:
1) En af skrift af denna berättelse finnes i Nordinska handskriftssamlingen i samma bibliotek. Ett »extract» i samma biblioteks egen
samling förbigår visan.
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Konung Gustaf rider tu l Dahlerne han
medh Dahlekarlerna sin,
Kung Christiern ligger för Stockholm
och äter stuhlin Swyn,
K: Christiern ligger för Södermalm
han dricker både miöd och wijn.

Hären i mine Dahlkarlar
alt hwad iag biuder uppå,
willien i mig följa tu l Stockholm
och slå de juter åf:
willien i mig etc. :11:

Tå swarade de Dahlekarlar,
de swarade alle i sänd:
stod jett slag en långefredag
wi minnäs äd åller än.

Då swarar der på Konung Gustaf,
K: Gustaf swarar så:
wi bedie Gud fader i kiimmelrijk
oss må nu wäll bätre gå

Då swarade och de Dahlekarlar
de swarade alt för dy,
willie ihr wårå om n Hufwidzman
alt fyry Stocklums by :11:

Gärna är iag Eder hufwidzman
K: Gustaf swarar så:
willie i wara mig trogne
alt under min fahna blå: :
fu, samt beer ock mm i det följande utmärka här upplösta förkortningar.
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Då swarade de Dahlekarlar,
de swarade alle en man:
wir mod och hleifwed wogum
moot jen så jälåk tyran:
wir mod och hleifwed wogum
alt fyr ornt fäders bland.

Så gladlig rijder K: Gustaf
utöfwer Tuhna broo,
Here woro de Dahlekarlar
än K. Gustaf kunde troo :11:

Så gladelig rider K: Gustaf
utöfwer Tuna heed,
Here woro de Dahlekarlar
än K: Gustaf kunde öfwersee.

Så mannelig togar K: Gustaf
alt in för Stöckholms by.
tiockare röka de dablepijbler
än haglet faller af sky :11:

Ut kommer en Mölnare hustru
alt wid det samma sinn,
De säckiar äro malne
hwi dra i dem här in :11:

Tag hafwer så ondt i min sijda
iag gitter mig icke wändt,
iag hafwer ätit den härska Strömming
som är ifrån dahlerna sändt

Tag hafwer så ondt i mitt hufwud,
iag gitter ey lemmerna rördt:

II. II.
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iag hafwer druckit det starka Pors öhl
som är ifrån dahlerna fördt

K: Gustaf rider på högen häst
i fältet af och an,
tacka wil iag mina Dahlekarlar
för Eder trohet san

I hafwen med mig ståndit
som trogne Swänske Män
will Gud mig lifwet unna,
iag giör Eder godt igän
Den förnämsta olikheten mellan denna uppteckning ock
de förut anförda är, att dalkarlarna här tala sitt eget landsmål. Att detta ej är alldeles korrekt, kunde ursäktas därmed,
att de ville göra sig förstådda af konung Gustaf. För öfrigt öfverensstämmer ..uppteckningen tämligen noga med den af GEIJER
ock AFZELIUS aftrykta, utom att de där förekommande verserna 6, 9, 13-15, 17, 20, 21 här saknas. Olikheterna få väl
i allmänhet skrifvas på EENBERGS räkning; dock synes mig i
vers 8 läsarten: »Än K. Gustaf kunde troo» vid en jämförelse
med följande vers vara att föredraga framför den hos GEIJER
ock AFZELIUS förekommande.
Angående visans ålder har jag ingenstädes funnit några
fult bestämda uppgifter meddelade. SCHULTZE antyder visserligen (Stockholms magazin, januari 1780, s. 64) att den förskrifver sig från Gustaf I:s tid, men detta är väl en blott gissning. LUNDELL har, i den af honom utgifna nya upplagan af
A. PRYTZ' Comoedia Om Konung Gustaf Then Första, påpekat
en anmärkningsvärd likhet mellan en där förekommande replik
af Spiote Säbbens Nisse (uppl. 1622, blad C i a; Lundells upp!.
1883, s. 28) ock en vers (vers 6 i HYLTÅN-CAVALLII och
STEPHENS' aftryck) i visan, hvaraf synes antagligt, att den
varit känd redan i början af 1600-talet. I hvarje fall torde
den emellertid i Dalarne varit så godt som okänd ända in i
senare hälften af 1600-talet. EENBERG berättar nämligen, att han
vid konung Karl XI:s besök i Mora 1673 hade jämte en annan
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dalgosse — båda klädda i nationaldräkt — inför konungen
sjungit denna visa, ock tillägger därvid, att den blifvit känd i
Mora först genom dåvarande pastorn därstädes ANDREAS NOHRMOR/EUS, men att den sedermera lärdes utantill af skolpojkarna
ock på detta sätt blef allmänt spridd. Hvarifrån NOFIRMORIEUS
(som tillträdde Mora pastorat först 1671) erhållit visan, därom
säger sig EENBERG icke hafva lyckats erhålla någon upplysning. Någon handskrift, som med full säkerhet kan hänföras
till tiden före 1671, har mig veterligen hittils icke blifvit anträffad.

Stockholm 1884. ICongl. Boktryckerlet.

För följande årgångar af tidskriften äro bidrag färdiga eller under utarbetning af:
Med. stud. E. ALMBLADH (Historier på landsmål från N. Möre),
Bibliotekarien R. BERGSTRÖM (Folkvisor), Stud. G. BLADIN (Folkmelodier), Lektor C. J. BLOMBERG (Multrå-målets ljudlära; Fonetiska studier), Med. kand. A. BONDESON (Halländska sagor ock sägner), Fil.
kand., V. CARLHEIM-GYLLENSKIÖLD (Folkmelodier), Rektor G. CEDERSCHIÖLD
(Isländska ilfventyr ock legender), Kammarherre G. DJURKLOU (Visor
ock melodier), Kapten V. E/NmELKE (Från Helsingland), Professor A.
0. FREUDENTHAL (Anteckningar öfver Vöråmålets ljud- ock formlära,
jämte språkprof ; Upplysningar om Gamla-Karlebymålet i Österbotten,
jämte språkprof), Brukspatron J. V. GRILL (Anteckningar om Tylömålet), Lärovärksadjunkten K. A. HAGSON (Ljud- ock formlära för
e-målet i Östergötland), N. L. HALLENDER (Ordbok öfver Barne härads
folkmål), Fil. kand. 0. HOPPE (Svenska ordspråk på folkmål), Chargé
d'affaires G. 0. HYLTI1N-CAVALLIUS (Värends ordbok; Sagor ock sägner
från olika landskap utom Småland), Stud. J. JONSSON (Person- ock ortnamn från Hossmo; Folkminnen från Möre), Fil. stud. G. J:SON KARLIN
(Folkvisor från östra Skåne; Folkskådespel), Fil. kand. A. KEMPE (Sagor
ock skrock från östra Öland), Lektor E. KORSSTRÖM (Nagu- ock Pargasmålen), Komminister A. KULLANDER (Västgötamål), Biblioteksamanuensen
E. II. LIND (Samlingar från Filipstads bärgslag), Docenten J. A. LUNDELL
(De svenska landsmålens utbredning, I. Plan för undersökningen; of vorsikt af de svenska landsmålens fonetik; Bröllops- ock andra kväden på
folkmål från 1600- ock 1700-talen ointrykta med kommentarier), Lektor
M. F. LUNDGREN (Ortnamn), Professor A. Tu. LYSANDER (Sagojämförelser),
Fil. kand. A. MALM (Dopnamn inom Vemrnenhögs härad; Ordbok öfver
Vemmenhögsmålet), Skolläraren K. NILSSON (Ordbok öfver sydöstra Blekings folkmål), Fil. kand. J. NORDLANDER (Ordbok öfver Multråmålet i
Ångermanland; Ordbok öfver härjedalskan; Äldre ock yngre norrländska
personnamn; Hexprocesserna i Ångermanland; Barnvisor; Sagor), Kartografen E. 0. NORDLINDER (Bergsjömål; Lule-socknarnas ortnamn), Docenten A. NOREEN (Grammatikor för dalmålen; De svensk-norska gränsmålen), Med. stud. A. G. NYBLIN (Staffanssjungningen), Fil. lic. N.
OLSÅNI (Luggudemålets ljudlära; Om verbalböjningen i nordvästra Skånes
landsmål), Hemmansägaren P. PETERSSON (Ordbok öfver norra Hallands
folkmål), Seminaristen 0. P. PETTERSSON (Lapparnas sommarlif), Fil. kand.
A. RAMM (Folkmelodier), Lektor J. 0. I. RANCKEN (Svenska folksagor
från Österbotten), Docenten H. Scafick (Den vandrande juden), ,Biblioteksamanuensen C. G. STJERNSTRÖM (Om källorna för Ihres dialektlexikon;
Förteckning öfver den svenska landsmålslitteraturen), Med. stud. G. SUNDSTRÖM (Dansföreningen i Uppsala), Hemmansägaren Sv. THOMASSON (Sagor
ock visor från Bleking), Doktor F. UNANDER (Ordbok för västerbottniskan ;
Bomärken), Docenten H. A. VENDELL (Runömålets ljud- ock formlära samt
ordbok; Sagor, visor, gåtor m. m. från Estland; Ordlista öfver Nargömålet), Med. kand. V. VENNSTRÖM (Upplandshistorier), Litteratören A.

(Sägner från n. Roslagen), Fru E. WIGSTRÖM (Visor upptecknade
i Skåne; Vandringar i Skåne), Språkläraren C. G. ZETTERQVIST (En svensk
polyglottsamling från 1850-talet); hvarförutom skola lemnas Redogörelser
för de svenska landsmålsföreningarnas värksamhet, Visor, sagor, sägner,
gåtor o. d. ur föreningarnas samlingar. I en särskild serie lemnas som
bihang till tidskriften äldre blott i handskrift eller sällsyntare tryck tillgängliga arbeten på eller om folkmål eller rörande andra sidor af folklifvet, ock förbereda vi f. n. till utgifning dels (i förening med Svenska
litteratursällskapet) en samling af 1500- ock 1600-talens visböcker, dels
äldre skrifter om folkmålen af BUREUS, ENBERG ock TOFTP.N.
VIRIRG

I följd af ökadt statsunderstöd utkommer tidskriften Svenska landsmålen från ock med år 1884
med trettio tryckark (480 sidor) årligen. Priset
för årgång är oaktadt denna utvidgning oförändradt,
då subskription sker hos utgifvaren, 3 kronor med
tillägg af postporto, ock betalningen sker genom postförskott vid mottagande af årets första nummer. Prenumeration kan ske genom närmaste postanstalt. Tidskriften är äfven tillgänglig i bokhandeln.

Genom öfverenskommelse med Universitets-Jubileeets
danske Samfund är tillfälle beredt för subskribenter å tidskriften Svenska landsmålen att mot nedsatt årsafgift 6 kr. 50
öre (i st. f. 10 kr.) för år blifva medlemmar af nämnda samfund
ock erhålla af detsamma utgifna skrifter. De som önska begagna sig af denna förmon, böra därom underrätta docenten J.
A. Lundell i Uppsala. Årsafgiften erlägges genom postförskott
samtidigt med betalningen för Sv. landsm. vid mottagandet af
årets första häfte. Nya medlemmar få förut utgifna skrifter,
alla eller enstaka, för 3/4 af bokhandelspriset.

Stockholm, 1884. Kongl. Boktryckeriet.

