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Förord.
Efterföljande folkminnen från Lillkyrka socken (i nordöstra
Närke) äro upptecknade sommaren 1897, under halvannan månads
landsmålsforskning, ock folkminnena från Vinön (i södra Hjälmaren), Lännäs socken, under en månads landsmålsforskning
sommaren 1899. Båda gångerna arbetade jag med anslag från
Styrelsen för undersökningen av Södermanlands ock Närkes
folkmål, Uppsala.
Jag hade på förhand ingen närmare kännedom om dessa
trakters folkmål. Då därtill kommer, att jag sommaren 1897
gjorde mina första lärospån som dialektupptecknare, måste jag
på förhand frånsäga mig alla anspråk på att dessa uppteckningar skulle kunna motsvara strängare anspråk på exakthet
.ock tillförlitlighet i fråga om ljudbeteckningen. — I uppteckningarna från Vinön har jag med [] angivit sådant, som inte
nedskrivits omedelbart, vid min sagesmans berättelse, utan senare ifyllts av mig ur minnet, i regeln dock tämligen omedelbart efter upptecknandet av täxten. Vid mina uppteckningar
från Lillkyrka ha primärupptechningarna tyvärr inte givit mig
tillräcklig ledning härvidlag. Aven i fråga om innehåll ock
.ordval torde därför risken för misstag vara större i fråga om
Lillkyrka-täxterna.
Fil. lic. Torsten Ericsson hade år 1905 godheten att genomgå
dessa uppteckningar (med hänsyn till ljudbeteckningen) med
några av sina dåvarande lärjungar vid Kävesta folkhögskola,
som hade sin hembygd i Lillkyrka eller Lännäs. För denna
värdefulla jälp beder jag härmed få betyga min gamle vän
ock arbetskamrat min stora tacksamhet. Att ,uppteckningarna,
trots denna överarbetning, icke visa någon fullständig konsekvens i ljudbeteckningen, framgår snart av en närmare granskning. Någon sådan konsekvens har icke häller varit avsedd.
I många fall torde vacklande uttal föreligga hos mina sagesmän; folkmålet var tydligen statt i snabb förändring. I andra
fall beror väl vacklan på osäkerhet hos upptecknaren; vilketdera
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av de alternativa beteckningssäten som i sådana fall varit det
riktiga, har efteråt inte varit möjligt att avgöra. Växelformerna
ha därför fått kvarstå. — 1 fråga om sakinnehåll, ordval ock
uttryckssätt hoppas jag, att dessa folkminnesuppteckningar skola
vara någorlunda tillförlitliga.
Göteborg i december 1922.
Flilding Celander.

FRÅN LILLKYRKÅ SOCKEN.

1— 223600. Sv. landem. Celander.

Folkliv ock folksed.
1. Om slåtter i de gamla byalagen.
jå, de va egkum gplagar mce cick. tate Ii skala slå lm
m4nd, so skjg-da nace trånad., o dce fik igan ge-t, ana tråna4
jik. am nög...kani fqr i_tt, so fik han pk'akta. che vat jysum en
fecrrnci.i g4t4, noqi kam åla höva.
lats-14,9a.

2. Madam Vattenström' berättar om sitt bröllop. 2
jå, do va de rikta rang. cice bbrya po tc_Sgran, o hol-i te
si4adan, ja ~raga stana te möndan, [o tf setan firbta ja] .
j4, ja va bri.cpiga, nor [åna] a östa stog bric. o va pk dit na
tran o höna andra.
do kåtn da po naltan,. sön at,..cta mida. o do lava da te
bck. do pk v&cidc umkrig o fripga, va da lava. do kuna en fa
får o grisar o råg o veta o pot4tas. o pa dce dcer visa pk dce
våt cetar åna, da lava vå da tpkta. ja fils e tona potåtas
ybrkvaktqn, dce vå eg gamak husar, dce va en 11'4,94 gåba, jet
sam åla kriksfakk.
jeA, da röcc sco våra da, nai sat ve bcYro . . na4a fik
bcera-in steka, so rafla da akfil. da tog [en hop] skråni?' o lå
a et ana fat . . . o so nar hag.,Icamar anafo-Ora, slår han sau
gakva mcv dce-dr . . o hchva„jw,) ovar fata. o do thöda da,
han hada slap-akål nue stöka. ;men sei kam sphltncenara
sög kam steka.
sen borja da dansa. o do skula prstn dansa mcv brtia.
nar han slcevar brfca, do ska bri_cgåntan dansa mce tia, o sön
1) klockarmor.

Folkliv ock folksed.
1. Om slåtter i de gamla byalagen.
Ja, det var enkom ordningar med det. När de skulle slå om
morgnarna, så slog de med trumman, ock det fick ingen gå ut, innan trumman
gick. Om någon kom förr ut, så fick han plikta. Det vart justsom en
annan fårmarsch i gatan, när de kom alla hopa.
Lars Larsson.

2. Madam Vattenström' berättar om sitt bröllop.2
Ja, då var det riktig rummel. Det började på torsdagen, ock höll i till
söndagen, ja somliga stannade till måndagen, [ock tisdagen flyttade jag] ....
Ja, jag var brudpiga, när [Anna] i Åsta stod brud. Ock vi gick dit ena
torsdagen ock hem andra.
Då kom de på morgonen. Sen åt de middag. Ock då lovade de till
bos. Då gick värdarne omkring ock frågade, vad de lovade. Då kunde en få
får ock grisar ock råg ock vete ock potatis. Ock på det där viset gick de
vart efter annat, de lovade vad - de tyckte. Jag tick en tunna potatis av
kyrkvaktarn, det var en gammal husar, det var en lustig gubbe, ja
som alla krigsfolk.
Ja, de roade sig värre då, när de satt vid bordet. . När de fick
bära in steken, så ramlade de ikull. De 'tog [en hop] skrammel 3 ock lade
i ett annat fat . . . Ock så när han kommer innanför dörren, slår han sig
i golvet med det där . . ock häver sig över fatet. Ock då trodde de,
han hade slagit ikull med steken.. Men så kom spelmännerna in,
ock sen kom steken.
Ock sen började de dansa. Ock då skulle prästen dansa med bruden.
Ock när han släpper bruden, då skall brudgummen dansa med hänne, ock sen
2)

Samarbetad av två berättelser.

2) skräp.
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ska briapfgara ta-frcim dam vår otar iaan te brila obriagitinan,
alt ceta jam di o siat k, får o mör o sPstrar o brödar o
grånå o ålah02.
so vå dce åvddnsniga. do pk fkikara x en ris, o
bra stog mit i, ho skula dansa-övar mo dam fötst, o sön. so
bcin di et kkcbda for kgara. sön skula ho sceta-pd e åan fkika
krönd, dcen sam skula bki hcericbst. ho sceta-p4 ö do — sön
dansa-di-n. ho' ståg m i rigan o stog stil; do skula di
gåmka jifta gara t4-na fron fltiara, fo„do.vå ho inta frita
kåra. dce va en son stri o et sönt hal, mon di tög-a. o sön
fik gåntara dånsa mce-na, o sön tog brigUman br4a ifrån dåna
dånsa mce-na. jå, o sön va do likaddnt ince brigiiman, dcv
va et sönt rom/t, no..cli skula dansa-b6 t brila o brågåxnan.
bria o bricgdman dt spiendera po taka di ha clei., skjra,
störa krlehr o taka do5r. o brfispigara di hada jås i nievan,
so dce va sant låga i ståga so. dce dar jbmda di o hada kvår.
di fik «ek leta, so di bida scej cvndt. fo..dce va riktiga kalåsa-,
ce dcbr. da va g4 te slakta ,en öksa o fliira svin. o so jiestara
(12 hada fi mcv scej. di bryga tr4 störa brgg. jöt, min
får han hada fiemtan kanor breenvin, nox han jöN sin fksta
brålap, mcen dce reekta inta te sökdan. jec, dce va en rikti
brålap, dei, ska ja sta, gan slog-tö 272tT stkslöva. fast ctce
vå fcel b4ra Ovarflh, dce &kr. ja bod* te ft§ hindra bcigho x
stcbk, mcen han så, at »ja Or igan br&lap fo,-df rcseknig,ja jör-a
for mina vimlar o sliektigar», så-ban.
va dce di ståk. do sin
.
sön am ncita [net...di lag o
o tog-d dam båra. di va g6
scej in i stigara, dce
te snora yiegara d dam, sa di fiko bårföta, te aklön vå. o
bråfdkka vila di hdlst h4 av. di tog silvadösa fron våttiströms får, o han vat4o dr y so. [han vå fron gosterffin, o
o fc'eht,
han fonög scej inta pe_i do olctr: »va ce do fo
na...dx ska hå kalås!»]
frdkast-cto pk clx tö dam mo, do hada di trakt,» g [ince
scej], bra o brigliman o briapigara. do hada di e stc_5r kåparpdna Mce brchvin o dei no-di lånt i få,stuga, so tcenda di öl
o sön no...(li hada tå2i
po dce dc'er, so dce brcin, xxo...di
scej en svogion, so jik clx te nc'esta stiga.
1) d. v. a. bruden.
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skall brudpigorna ta fram dem var efter annan till bruden ock brudgummen,
allt eftersom de är släkt till, far ock mor ock systrar ock bröder ock
grannarna ock allihop.
Ja, ock så var det avdansningen. Då gick flickorna i en ring, ock
bruden stod mitt i, hon skulle dansa över med dem först, ock sen så
band de ett kläde för ögonen. Sen skulle hon sätta på en annan flicka
kronan, den som skulle bli härnäst. Hon satte på en då — sen
dansade de om. Hon' stod mitt i ringen ock stod stilla; då skulle de
gamla gifta gummorna ta hänne från flickorna, för då var hon inte flicka
längre. Det var en sån strid ock ett sånt hallo, medan de tog hänne. Ock sen
fick gummorna dansa med hänne, ock sen tog brudgummen bruden ifrån dem
ock dansade med häpne. Ja, ock sen var det likadant med brudgummen, det
var ett sånt romol, när de skulle dansa bort bruden ock brudgummen.
Ock bruden ock brudgummen de spenderade på tocket de hade da, stora,
stora kringlor ock tocket där. Ock brudpigorna de hade ljus i näven.
så det var sånt lyse i stugan så. De där gömde de ock hade kvar.
De fick väl äta, så de bärgde sig ändå. För det var riktiga kalaser
det där. De var goda till slakta en oxe ock flera svin. Ock så gästerna
de hade förning med sig. De bryggde tre stora brygg. Ja, min
far han hade fåmton kannor brännvin, när han gjorde sitt första
bröllop, men det räckte inte till söndagen. Ja, det var ett riktigt
bröllop, då, skall jag säga, gubben slog till med storsleven. Fast det
var väl bara överflöd, det där. Jag begärde till få hundra banko i
stället, men han sade, att »jag gör inget bröllop för din räkning, jag gör det
för mina vänner ock släktingar», sa han.
Ock sen om natten, när de låg ock sov, var det de stal. Då smög
de sig in i stugorna, där de låg, ock tog av dem bara. De var goda
till snöra kängerna av dem, så de fick gå barfota, till auktionen var. Ock
brudfolket ville de hälst ha av. De tog silverdosan från Vattenströms far, ock han vart så arg så. Han var från Östergylln, ock
han förstod sig inte på det där: »vad är det för sätt att stjäla,
när de ska ha kalas!»
Frukost det gick de till dem med, då hade de traktering med
sig, bruden ock brudgummen ock brudpigorna. Då hade de en stor kopparpanna med brännvin i, ock då när de kom i förstugan, så tände de eld
på det där, så det brann, när de kom in. Ock sen när de hade tagit
sig en svängom, så gick de till nästa stuga.
i) d. v. s. bruden.
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sån po måran, do Ma' påjka slånta. bricpigara clt skula
sopa bricstka. o dreegå kasta pcbga po geiZrva. so do fik dt drikspc'egar. men dt fik inta tå dam, fon..clt bin) te såtavrdn mcb
dam, nten d kunda clt fo hola-pei en ha tima me. clt va
inta so reda am slanta [plect], fast 6 inta hada so meka
peegar. n14 ha..clt störa slåntar.
sån hada dt akfån pa de d& ha st,. do fik vår o
yopa sit. se de ftk kölcmcira o tv&tatska d de-er p&gct:
sen tigda clt thåp ot-etam åg. da jik dt me et håv. dt
sato -e Inbsa pa e låg stög, o so e kOf&la hcegda fråntafår, sam
skramka clickttt. o so itk dtkrig,nad sat ve fråkastb6b.
sån nce., ha haft ak f On, tåg dt yyvå o skula cl&ma dam.
do hada dt stålgyejar itm-datn. o so håiia d reetagdg. lcks-lå,sa
han va for veidlt. de va en låstt gicba, han va akfonist, o sån
skula han dbma dam, o d skula fo strfik o so &kr. o vå han
skråta, lcq-lå,sa! han skråta, so han -kana nåra hela va o
skrata Inch. jet, dce va fåna hum& cen po sån, joan-lcksa, han ha
vart gkömugar jc'emt. d vla, jå skula hå-n, men j4 sa ifrån ja.
sen råndra dt so dr o dånsa o lekceda-Ut scej . . . dt
kuna kama so spåkuga so . . . jå, dce va min fårbror, han
hada en hål sca mce lämpar po t*an o mcksa-frånt enda ta
altara. o en åan hada e tårvesråt po scej, o sån fik han åldrt
4ta ana cen tårvesreida. jå, dt spoka-bt sej so . . .
jå, dce va po et brblap kam de tZ o kåla sej kåntor, han
vi fron rigkaby, o han va t o tigda, o dt fplda-n, o sen såta
di-n t -en sv'ynb4r, o do kala di-n grisan
dt hada eg gris me
..scej, så dt: o so sata dt bUti po e yc'era me åt M. de runan
w&g våra, do drog di tvckg mck-n te yca. o ve vatevaN
br&lap so skula di ut o åka. dt hada fra tråsar te åka
po; so dce kåm en hål stci.s, so do fik dt so brötam i stitgd;
dt hada traktktg mce-sce2. o spb.lamendara va me. dce (hkr
ja dt po mblameika.
sen po stindan do skula Ula brigståtan iybrka, o bra
skula visa svata mima. dce va svåta sidanmosar mce vita Aktar
månar. dt va so gråna mce fra slaks fårar.
Då, ve Int skstaj" brblap do hada di .9-4ft eg...kårvågn cetar
——
o do tog dt- eiv kij o såta-n p.o en sleva, o do sat
1) kastade.
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Ock sen på morgon, då suttade i- pojkarna slantar. Brudpigorna de skulle
sopa brudstugan. Ock drängarna kastade pängar på golvet. Så då fick de drickspängar. Men de fick inte ta dem, förrän de kom till sopvrån med
dem, men det kunde de få hålla på en hel timme med. De var
inte så rädda om slantarna pojkarna, fast de inte hade så mycket
pängar. Nu har de stora slantar.
Ock sen ha de de auktion på det där de ha stulit. Då fick var ock
en köpa sitt. Se det fick kokmodern ock tvätterskan de där pängarna.
Ock sen tiggde de ihop åt dem ock. Då gick de med en håv. De
satte en mössa på en lång stång, ock så en koskälla hängde frammanför, som
skramlade duktigt. Ock så gick de ikring, när de satt vid frukostbordet.
Sen när de hade haft auktion, tog de tjuvarna ock skulle dumma dem.
Då hade de stockkedjor om dem. Ock så hade de rättegång. Lars Larsson
han var för vådlig. Det var en lustig gubbe, han var auktionist, ock sen
skulle han dörnma dem, ock de skulle få stryk ock så där. Ock vad han
skrattade, Lars Larsson! Han skrattade, så han kunde narra hela världen att
skratta med. Ja, det var annat humör än på sonen, Johan Larsson, han har
varit glåmmig jämt. De ville, jag skulle ha honom, men jag sa ifrån jag.
Ock sen rumlade de så där ock dansade ock klädde ut sig . . . de
kunde komma så spökiga så . . . Ja, det var min farbror, han
hade en bel säck med lumpor på ryggen ock marschade fram ända till
altaret. Ock en annan hade en torrvedsrot på sig, ock sen fick han aldrig
heta annat än torrvedsrådet. Ja, de spökade ut sig så . . .
Ja, det var på ett bröllop kom det en ock kallade sig kantor, han
var från Ringkarleby, ock ha n var ute ock tiggde, ock de fyllde honom, ock sen satte
de honom i en svin bur, ock då kallade de honom grisen — de hade en gris med
sig, sa de. Ock så satte de buren på en kärra med ett jul. Det rumlade
iväg värre. Då drog de iväg med honom till Kärsta. Ock vid vart evelig
bröllop så skulle de ut ock åka. De hade flera trossar till åka
på; så det kom en hel stass, så då fick de så bråttom i stugan;
de hade traktering med sig. Ock spelemännerna var med. Det där
gjorde de på mellanmålen.
Ock sen på söndagen då skulle hela brudståten i kyrkan, ock bruden
skulle visa svarta mössan. Det var svarta sidenmössor med vita stycken
inunder. De var så granna med flera slags färger.
Ja, vid min systers bröllop då hade de köpt en kurvagn efter
— — -2 ock då tog de av kurn ock satte den på en släde, ock då satt
2)

Namnet bortfallet.
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brf4dÅrk
shean, o spelmc'enara spela hela yrkan te ibrka. o
s41 hada di traktkig [i sålstistikaj. di' hada royt-iija priestaOn, [di2 skula dånsa • såln, man d tylota fob inta, di vila
dit. mon dz iiect priestara di kam alt ear te brölapa, d kund
inta höla sol.]
ja, nita O do taka (kb nig inta. 9 kan inta tåka am
nora brigapa„ny:i. di jr igantig nu f41am.
mådam vå4t,str6m.
3. Stordanser vid mickelsmäss.
Ve jul å mikksmäss då ska ja sälja dä va stordansar.
Vi va tjugifyra tjänare i byn. Ja, å då fikk vi åv matmorar,
var piga skulle få fyra tjag gorån, å så kriggler å en ost. Å så
drikka, vi blanna te en stor bryggtjättil me serap å tokke där.
Å så fikk vi låna tjister å fear å tenSkålar mä örer. Å matmora
di kappas mä dä där, di som hadde största krigglera, dä va
heligastes matmorar.
.Å ve mikksmässdansen då va di ihopa från flera byar.
Kavar di hade finnpälsar å gula renhusbökser, dä va knäbökser mä spänner, å så röa kliffta rriösser, å vi va i särkarmar
å hadde röa fina klän.
Å när di jikk mä spänderniga, då va dä ett romol. Pajka
tog oss i knä, så vi satt var på aen på bägka. Å så spela di,
å så hurra di, när di kam in mä spänderniga: dä va brännvin
å ost å brö å stora karjar mä gorån å stora kriggler. Å småflikkera jikk mä jus bakätter. Jaa, då kunne di roa säj! Inte
har di så rolit nu, inte.
Erik-Ers-mora.
4. »Sp elemans-skåln» (olika varianter).

1. Uggersvänn löser på puggen sinn,
fröjdar eder, I fränner,
å je vår lustiga spelemann,
för han ska spela lägger,
för han ska nöta strängar.
Hurra, hurra, hurra, spelemanns skål!
1)

D. v. s. prästgårdsfolket.

2) D. v. s. brudståten.
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brudfolket i släden, ock spelmännen spelade hela vägen till kyrkan. Ock
sen hade de traktering i sockenstugan. De hade röjt undan i prästgården, de2 skulle dansa i salen, men de tyckte väl inte, de ville
dit. Men de unga prästerna de kom allt efter till bröllopet, de kunde
inte hålla sig.
Ja, inte är det tocket där nu inte. En kan inte tala om
några bröllop nu. De gör ingenting nu för dem.
Madam Vattenström.

3. Stordanser vid miokelsmäss.
Vid jul ock mickelsmäss då skall jag säga det var stordansar.
Vi var tjugofyra tjänare i byn. Ja, ock då fick vi av matmödrarna,
var piga skulle få fyra tjog godrån, ock så kringlor ock en ost. Ock så
dricka, vi blandade till en stor bryggkittel med sirap ock tocket där.
Ock så fick vi låna kistor ock skedar ock tennskålar med öron. Ock matmödrarna de kappades med det där, de som hade största kringlorna, det var
hederligaste matmödrarna.
Ock vid mickelsmässdansen då var de ihop från flera byar.
Karlarna de hade skinnpälsar ock gula renhudsbyxor, det var knäbyxor med spännen, ock så röda klippta mössor, ock vi var i särkärmarna
ock hade röda fina kläden.
Ock när de gick med spenderingen, då var det ett romol. Pojkarna
tog oss i knäet, så vi satt var på annan på bänkarna. Ock så spelade de,
ock så hurrade de, när de kom in med spenderingen: det var brännvin
ock ost ock bröd ock stora korgar med godrån ock stora kringlor. Ock småflickorna gick med ljus bakefter. Jaa, då kunde de roa sig! Inte
har de så roligt nu, inte.
Erik-Ers-mor.

4. Spelemans-skålen.
1. Ungersvän löser på pungen sin,
fröjdar Eder, I fränder,
ock ge vår lustiga speleman,
för han skall spela längre,
för han skall nöta strängar.
Hurra, hurra, hurra, spelemans skål!
3)

Dentalt 'hederligaste'.
/;
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Takk å takk ska uggersvänn ha
för dänna Iä•gkegåva!
En vakker flikka ska han få,
i spisen ska han få klå-na.
Ska jag stå här å präjja,
så börjar jag att svärja.
Å hurra, hurra niä din vänn!
Musikanternas skål,
var god å fägli en liten styver!
Ta-ag dig en tär,
jag tror du dänn behöver.
Hurra, hurra rnä din vänn!
(eller: — — nä, ditt fnyk!)1
nce„,spaamanskeig jit, jå do såt v po biegkår stikå. o
påjka tog as po knce, so do scit vi vår po åan. 6 .9xx lj
spaamckndara krig, o do fbg di for var o éi o shranika mce
tålnkar. o so gå di. di va go te få cena te g-kx, trcbtx o
kanfa ()ena te fatx krönar po spdamanskek.
erik-45-mora.

Litet om Staffansjungningen ock julbocken.
do sviga clx fa iktafår. o spamcbnara sAla likadant,
sam
va håg, o [so va dce] tr stykn, flitar,
b; va jigclas, o
di va visa mc, clx va vithkc'eda. dce va so råo.
yitdas 'han hada e mb.5.a po en 74 o txgda piegar, o do
kåpa han o do dansa han, so han va inta gö te slxpa-frein
x mig.,kaga o brienvin x min bck o balar x min sta!»
[sa-an].
sin anandas kvd1 do dansa clx, do hada clx dce dta trakthxg. o dce va inta lita dce.
si nu hada di -e valkåla o so båt. di tög eg-gaincdr ftisåta-n po en ycky. o so [hada han] hön o en rå låp [dce
fl
va ha]. o nccdi rbkta,,so gåpa peftan, o do3 skrål so... de
va ekår inx fo,stös.
unz di inta fik so nt#,ka di vila, do kani båtan in o Uvda
krig veegar o tåk, o staga o slog as x aya, so vi for k gåkva,
hada såndar ål tig.
1) Melodi: Gustavs skål. — Denna sista spelemansakål diktades på
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Tack ock tack skall ungersvän ha
för denna skänkegåva!
En vacker flicka skall han få,
i spisen skall han få klå-na.
Skall jag stå här ock präja,
så börjar jag att svärja.
Ock hurra, hurra, med din vän!
Musikanternas skål,
var god ock skänk en liten styver!
Tag dig en tår,
jag tror du den behöver.
Hurra, hurra med din vän!
(eller: — — med ditt fnyk!)1
När spelemansskålen gick, ja då satt vi på bänkarna i stugan. Ock
pojkarna tog oss på knäet, så då satt vi var på annan. Ock sen gick
spelmännerna. kring, ock då sjöng de för var ock en ock skramlade med
tallrikarna. Ock så gav de. De var goda till få ända till tjugo, trettio ock
kanske ända till fyrtio kronor på spelemansskålen.
Erik-Ers-mor.

Litet om Staffansjungningen ock julbocken.
Då svingade de stjärna utanför. Ock spelmännen spelade likadant
som de sjöng.
En var Judas, ock en var kung, ock så var det tre stycken flickor,
de var vise män, de var vitklädda. Det var så rart så.
Ock Judas han hade en mössa på en käpp ock tiggde pängar, ock då
hoppade han ock då dansade han, så han var inte god till slippa från
. . . »Öl i min kagge ock brännvin i min buk ock bullar i min säck!»
sa han.
Sen annandags kväll då dansade de, då hade de det där till traktering. Ock det var inte litet det.
Se nu hade de en vallkulla ock så bock. De tog en gammal skinnfäll ock satte den på en käpp. Ock så hade han horn ock en röd lapp — det
var tunga. Ock när de ryckte, så gapade käften, ock det skrall så . . . det
var en karl ini förstås.
Ock om de inte fick så mycket de ville, då kom bocken in ock levde
kring väggar ock tak, ock stångade ock slog oss i ashålet, så vi for i golvet,
ock hade sönder allting.
1840-talet. De andra äro äldre, åtminstone nr 1.
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dce va jiarafsnåta. men cice va inta rebt ta hölas so dar
. che va inta gicdt bakight po Vega'.
e so dg..ndt
dce heenda x "frlsbr6. rek sum dee vå, so kam dce en 4an
o so slöks clz, o han slog Tel,- cMras båls . . . dce. va
bål;
e kristan mc'e2pfa. mon han fo,svci, dem ändra, dee va feel
gia2an fcekv 9. sen va dce slåt mce ståfalignxga dcer.
brOnasan.

Historiska sägner.
Zikxdrka hocja ta gleånshåmar getmka ticlar. o då skula
fra po kabara skula
ch inta fo ra-sånza gkånshåmar,
Hma. meen so en måra nwr ho drbacla, so rida clx, isa ho
kam-fråm, o d vat ho so åra, so do bPgda ho e kan ibrka.3
madam våttistrdm.

Sägner om Margareta Leijonhufvud ock Ekebärg.4
dt hada e stör gista dr. o &ena abmda ho5
nwr kfcgan6 kam o fria. o sé ba ,,clx åt-a te asphåga . . .
at...ch bår-a dit te ha, so sc'e2a..4i. mcen nä w ho båta, gistå,
tokan7 4p-a. dt va dc& mce tylgnd, o mamscelas mota-ddn
dam tv ei gbgar, man trUlaa vcirva nflp dx na, 0 vet hck, do
grcht aa. ho va so grån so; dce vci e gt7g• gista, o dce vå so
myka 4tskåra po na.
o po fråns hakma dc'ena sat ho o grebt, fgr ho vila au inta
hå-n, ho tykta-tim en "åan. dce va au riktxt so dx tvista, dx
dce4iostr4, fød tykia-tim en &an begcla.
2) djiivulen.
på långt när.
Upptecknat ur minnet. — Jfr med denna sägen, liksom följande
om Ekebärg, uppsatsen »En drottnings barndomshengi, av G. N., Idun
1906, s. 458 fe.
4) Delvis upptecknad ur minnet. — Jfr den citerade uppsatsen i
Idun 1906. Min meddelerska hade sannolikt någon tryckt (skriven?)
1)
8)
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Det var julaftonsnatten. Men det var inte rätt till hållas så där
en så dyr natt . . . det var inte Gudi behagligt på lähgel.
Det hände i Fällingsbro. Rätt som det var, så kom det en annan
bock in. Ock så slogs de, ock han slog ijäl deras bock . . . det var
en kristen människa. Men han försvann, den andra, det var väl
gubben själv 2. Sen var det slut med Staffansjungningen där.
Anna i Bredmossen.

Historiska sägner.
Lillkyrka hörde till Glanshammar i gamla tider. Ock då skulle
de inte få ringa samman i Glanshammar, innan frun på Ekebärg skulle
komma. Man så en morgon när hon dröjde, så ringde de, innan hon
kom fram, ock då vart hon så arg, så då byggde hon en egen kyrka.3
Madam Vattenström.

Sägner om Margareta Leijonhufvud ock Ekebärg.4
De hade en stor kista där. Ock där gömde hon 5 sig,
när kungen 6 kom ock friade. Ock sen bar de ut hänne till Asphaget .
att de bar hänne dit till hörnet, så säger de. Men nu är hon borta, kistan,
tYsken7 nöp hänne. De var där med vagnarna, ock mamsellen8 motade dän
dem två gånger, men tredje varvet nöp de hänne, ock vet liärrn, då
grät jag. Hon var så grann så; det var en gul kista, ock det var så
mycket utskuret på hänne.
Ock på fruns holme .där satt hon ock grät, för hon ville ju inte
ha honom, hon tyckte om en annan. Det var ju riktigt så de tvistade, de
där systrarna, för de tyckte om en annan båda.
källa för sina berättelser; hon hade fått låna »en boks från härrgården (Ekobärg),
där det stod mera sådant.
D. v. s. Margareta Leijonlitifvud.
Gustav Vasa.
v. Hoineyer, ägare till Ekebärg från år 1876.
Husföreståndarinnan hos den följande ägaren, baron v. Stedingk.
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han' bati sn hcest ve dt der
som steir po g.
dt vå fåra, mcen nå ce dce båra tr4, fo cjwn na blrasta-tkål,
ho va fce
- l mer. o ,s4t pk han frcint te hdrgort.
dcen dcer k1tål0 ho ftt, te friargewa a klivit, dcen ntip
fria 15'9.94 4g. dce va e sla•cilc_a Ince tv d visara, ho stk po
en ståkpa m o g.
ert1c4cs-mora.
krtsk-tyrån han raMa åbarmh&ttt. han fcbkas fela
vc'egan &tar tfron orabrö. dt vila sck2a då, at e bårocegshåstra
låg t scbga, ebba bcin han mce håra ceta.-trdsau, o ho frk a,liepa.
mcen spieabåna, st dce vå ju Pgklrigara dce, dce såta dt pc jee,sgoWk. o dce ha skrala våra cicer va kka2 dce.
Anders Andersson.

Folktro.
Tomtar.
vt va åta o tok..kråltar e nåt. vt vå apot yckra, dce
va et,,crika, dce va forfaYtt myka kr&ftar, o stOra sen! no,,cice
lé po ncita — vt va eena apot låkty&ra — so scklar jå: »ja
åndrar, va cick kan vara ha pa ncita, um &e kan vara hemdåks
cen?» dce va igan som hada Hilka, dce va bira dt förmå' gna
sam hada . taka dei.
rdsum dce vå, ftk ya hbra, dce tröska fåra t lbktårpa. »nu
Mr VI, va dce liar», sa jå, »dt trbskar 1 lbktårpa». dt WO åhhöp. »inta e dc'e non tr6sk tnta», .94 dt, dt MO tga; mcen so
reialt tröska dce fåra so, fast.-&e va dåst 4. mcen då vat...clie
tst. sen jik vt e stått, o do börja de tjdn. ja clt låda, mcen
dt 11419 igan trtisk. så um e stå « pk V2, Mm, o då nor vt kam
Mm, va Inta laråkå mer cen hciirv 0, so &kw tin ja ha trtiskan,
dce vå fcel ve tålrv. dt sef, at han ban hada tåmtabisar o fbda,
dce va nog di sam va åpa o trbsha dcen dce..tin.
lcet.
kungen.
Korset — ett biirrgårdstorp under Ekebärg, där en mindre väg
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Ock han' band sin häst vid de där ekarna, som står på gården
— de var fyra, men nu är det bara tre, för den ena blåste ikull,
hon var väl mör. Ock sen gick han fram till härrgården.
Ock den där klockan hon fick till friargåva av kungen, den nöp
fälle tysken ock. Det var en solklocka med två visare, hon stod på
en stolpe mitt på gården.
Erik-Ers-mor.

Kristen Tyrann han regerade obarmhärtigt. Han färdades fälle
vägen efter ifrån Örebro. De ville säga då, att en barnsängshustru
låg i sängen, den band han med håret efter trossen, ock hon fick släpa.
Men spädbarnet, se det var ju ynkligare det, det satte de på gärdesgårdsstörn. Ock det har skolat varit där vid Korset 2 det.
Anders Andersson.

Folktro.
Tomtar.
Vi var ute ock tog kräfter en natt. Vi var uppåt kärren, det
var ett dike, det var förfärligt mycke kräftor, ock stora sen! När det
led på natten — vi var ända ttppåt Lyktkärren — så säger jag: »Jag
undrar, vad det kan vara lidet på natten, om det kan vara hemdags
än?» Det var ingen som hade klocka, det var bara de förmögna
som hade tocka då.
Rättsom det var, fick jag höra, det tröskade fyra i Lykttorpet. »Nu
hör vi, vad det lider», sa jag, »de tröskar i Lykttorpet». De lydde3 allihop. »Inte är det någon trösk inte», sade de, de hörde inget; men så
regalt tröskade det fyra så, fast det var dust 4. Men då vart det
tyst. Sen gick vi en stund, ock då började det igän. Ja, de lydde, men
de hörde ingen trösk. Så om en stund gick vi hem, ock då när vi kom
hem, var inte klockan mer än halv ett, så den tiden jag hörde trösken
det var fäll vid tolv. De sade, att han bonden hade tomtebissar ock födde
ock det var nog de som var uppe ock tröskade den där tiden.
Lätt.
tar av från stora landsvägen.
3) lyssnade.

4) dovt, svagt.
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10. Mb fcistar ve bibrka, ho va ve kvöta, dce va ve vc>star.z
g4g, ve e rcbla. am ho tog vd, [celar va ho idka,vfpa
inta, men cice vå] am ncita. da kåm di dce,..två [bisei]knålanas.
»våt ska ni tvei smötzgar ta vcf,gan?» så ho. o ho ha inta fot
no svås-clei, num na.i ha Hinn et styka frcim, da ga di M et
skråtana, so dce gålra k hida bgn.
pcer:brik ikkeemå.
11.1 [dce va en böna k libsiga sam hada bisar.] d di trbska
mdka2 , o åldri vat,ctce slbt. [o driegan, sam vå dcer, han
skula tji o ta rida po dce dcbr e nåt, o do vd dce få tåmtabisa
sam kam o knoga po ekcpt ciks,.] »ah& jaj4, ft1 'nitar o
Mar!» .stbgka di. »ja ska jiegan aninpa j4 er, ni for gei ana
ot heelsika me era fi".! Mar», drog han tg. [o séi va di båta,
tånitabfsa. o dce be fåtit
åna br'dinasan.

12.8 jec, hag grijan „te hönan& han hada . 4g bisa. mcen
han vila bki-eiv mce dce Mr. so kam'han 4p po lögan e nåt,
do scits..crce
_
_ stg kan dr_ o spela am. deras Pelar. o do sa
han 6t dam: .»ni far g4 cena ot heelsika o spact», så han, mitt
,dce54 som fotar g4g». o di bci f han skala stcb, dam, di vita
inta, hå mer n sdks stgvar ,vör, mcen han vala bita .hd
.
sen d,cbs vat han (ft mce dam 4,4.
dce cickr kan fcel åldri vara ez Oda, dce 43 fcel &en
Wes dhåg. si ner, hän
'öka, do fä ds mcb, såmkiga
.i pgar o sångriga skögar o såmkiga s tåmtit, o dce vat fr4
slcöksrei, 0 tåmtagab.a. ss d...,9t4...4ce s kay6san5.
ån a i -br(ffliasan,

13. en tårpara ycka han hada tåmtabisar. no „ cld.tra
hada brklap, so feicla Acka a vågan for prcbstij, so dc; vå fri
bisci son va [råma. jå, di håla dam trdska cher i gyAsta. dce
s dn såra gej, j4 dcece ngbgkt
jå di va go te bcera-hån flikar fran åkrå 4g. dce sag-ict
sam et håkmstrei bara, M cen han stbgka so . . . di stig-an
Primäruppteckningen är synnerligen fragmentarisk; berättelsen utfylld ur minnet samma dag.
arbetade, knogade.
Primäruppteckningen. är fragmentarisk. Liksom föregående berät-
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10. Min faster vid Björka, hon var vid kvarnen, det var vid Västergården, vid en källa. Om hon tog vatten, eller vad hon gjorde, vet jag
inte, men det var om natten. Då kom de där två bisarna knallandes.
»Vart skall ni två småttingar ta vägen?» sade hon. 0,vk hon har inte fått
något svar då, men när de har kommit ett stycke fram, då gav de till ett
skrattande, så det gallrade i hela byn.
Pär-Erik i Klämman.

1.1.1 Det var en bonde i Lysinge som hade bisar. Ock de tröskade
ock mokade 2, ock aldrig vart det slut. Ock drängen, som var där, han
skulle ut ock ta reda på det där en natt, ock då var det sju tomtebisar
som kom ock knogade på var sitt ax: »Åhå, jaja, sju milar ock sju
skylar!» stånkade de. »Jag skall, jägarn anamma, ge er, ni får gå ända,
åt hälsike med era sju skylar!» drog han till. Ock sen var de borta,
tomtebisarna. Ock det blev fattigt för dem.
Anna i Bredmossen.

12.» Ja, han grannen till honom han hade ock bisar. Men
han ville bli av med det där. Så korn han upp på logen en natt,
ock då satt det tre stycken där ock spelade om deras själar. Ock då sade
han åt dem: »Ni får gå ända åt hälsike ock spela,» sade han, »nu
är det jag som sköter gården». Ock de bad, han skulle städja dem, de ville
inte ha mer än säx styver var, men han ville inte ha dem.
Ock- sen dess vart han av med dem ock 4.
Usch näj, det där kan fåll aldrig vara av Gudi, det är fäll den
håles anhang. Se när han föll ner till jorden, då föll de med, somliga
i sjöar ock somliga i skogar ock somliga i tomter, ock det vart sjörå
ock skogsrå ock tomtegubbar. Så där står det i katekesen».
Anna i Bredmossen.

13. En torpare i Kärsta han hade tom tebisar. När dottern
hade bröllop, så föll julen av vagnen för prästen, så det var fäl
bisarna som var framme. Ja, de hörde dem tröska där i Kärsta. Det
var i den södra gården, ja det är nybyggt nu.
Ja de -var goda till bära hem skylar från åkrarna ock. Det såg ut
som ett halmstrå bara, men han stånkade så . . . de såg honom en
telse väsentligen nedskriven ur minnet efteråt.
[Jag: »Men att han inte ville ha dem, han hade ju nytta av dem?]
I gamla Svehiliska katekesen.
2-223600. Sv. dandsm. Ce Under.
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gög o sa åt-an, at»-dke ce fol isa o stbgka for»; mon do så han:
»fti's fear o ft'ft, mil, dcv ce bOka do».
)4, dx ce båta nu, sen ds gångra ce clOa, dce va fol Igen
som vsla hå, olam kv4r. ds va reeda fo-clam. o ja *kar snta,
ds skåla vara trkyksga o ha s hissa.
do va en bisa sam vsla fakja-ond) drcbgan s bsta [Uris],
men dce fik han snta, han va rakl for-an. j4 dce va snta
sen, do va s min ti.
dce va tråkaa s bårja åg. fe-cls såg eg - gisba, som scit
apa po [kkiem]bårja o håntra.
ma'dam våtnstrons.
mcen s bsta o yiejta
14. tånstabisar? jå, inta s
[hada ds]. o ds trbska Ism ncbtara po löga. dce va en bårja
sam håda tåka, o dcv pråsla o trbska um nara [j&mt].
skreedar4rkar hada en spbtsli. han ha-n s en ds/c, dce
sag-åt sam et aska, o do vr scej o tita so stint [på dcen
sam tog-eiv 14/ca]. dce dr hada han nut scej 'dna. mcen
gös me drc'egan sata-for o han skula ska-båt, do hada han
gkömt [don dOr], o do fika han drcigan
varpa drdsan
kpna o tsta-cktar, [va dce, vd]. o dce vida skreedar4r1ca-,sicer
ha kam fråln, [so do fik han]. o dien dcer gisban, han fik va
han skåla te åla &lat... rik o snek va han. msn får va &kr
o pkaka potåtss, so han ycenda-sjoSsi don dor gisban, o hada
po dce dir.
han hada toka dr bisa mo. hag-g4 dam ieta var ?3vsga
As/råtta. ds stalda-in en hågståba s ficka o duka-åp et
vå4sgsf4t, o uns månar so va do åpdta. o so vå dce tr4 par
fö?bjåcla grei Plavåntar, a ds kam åg båt am ståta. so dcb o
do tildls sånsg dce, at taka dr ha dce fånss.
drchgan dcer — nu håcla ds hastar, o drcbgan sjuda fOta
dam s ståla, o d ha drC'egan dras-te. en sikts bråkfit, am ya
nå ska taht-åm-a, ta dce våt o do fik han so" en åpsitara,
so han rikta xiencU-n, mcen båg såg han non, o do t aka han
sim-a, nor hag-kam-in, o do så skri4ar4r1car, at »du ska vara
rhals 2 ståla, f 0-taka dekr tå,s snta.» j , dcec'e kn4stst.
1) Formen oviss, = »Spiritus».

XVI. 3

LILLKYRKA : FOLKTRO.

23

gång. ock sade åt honom, att »det är fäll inget att stånka för»; men dk sade han:
»Sju skylar ock sju mil, det är börda det».
Ja, de är borta nu, sen . de gamla är döda, det var fäll ingen
som ville ha dem kvar. De var rädda för dem. Ock jag tycker inte,
de skulle vara trevliga att ha i huset.
Det var en bise som ville följa med drängen i Åsta hem,
men det fick han inte, han var rädd för honom. Ja det var inte länge
sen, det var i min tid.
Det var trollgubbar i bärgen ock. För de såg en gubbe, som satt
uppe på Klämbärget ock hamrade.
Madam Vattenström.

14. Tomtebisar? Ja, inte i Sly te, men i Åsta ock Kiirsta
hade de. Ock de tröskade om nätterna på logarna. Det var en bonde
som hade tocka, ock det prasslade ock tröskade om nätterna jämt.
Skräddar-Erker hade en spettil 1. Han hade honom i en ask, det
såg ut som ett oxöga, ock det vred sig ock tittade så stinnt på den
som tog av locket. Det där hade han med sig jämt. Men en
gång när drängen satte för ock han skulle åka bort, då hade han
glömt den där, ock då skickade han drängen efter honom. Varpå drängen
öppnade ock tittade efter, vad det var. Ock det visste Skräddar-Erker, när
han kom fram, så då tick han. Ock den där gubben, han fick vad
han skulle till alla delar. Rik ock snål var han. Min far var där
ock plockade potatis, så han kände igän den där gubben, ock hade
reda på det där.
Han hade tocka där bisar med. Han gav dem äta var eviga
julafton.' De ställde in en huggstubbe i förstugan ock dukade upp ett.
vällingsfat, ock om morgnarna så var det uppätet. Ock så var det tre par
färdiggjorda grå yllevantar, ock de kom ock bort om natten. Så det .är
då tydlig sanning det, att tocka där har det funnits.
Drängen där — nu hade de hästar, ock drängen skulle sköta
dem i stallet, ock då har drängen dragit till en riktig brakskit, om jag
nu skall tala om det, tocket det var, ock då fick han sig en oppsittare,
så han riktigt kände honom. Men inte såg han någon, ock då talade han
om det, när han kom in, ock då sade skräddar-Erker att, »du skall vara.
renlig i stallet, för tocket där tåls inte». Ja, det är knepigt.
Lars Olof Larsson.
1)

Formen oviss, = »Spiritus».
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slag.

15. [nej, inta ha ja sil nora kvar], men inta ve7-0,
po bibrlcha, for i .9,Yckea vå dce et pktn so stdt„pm te
-(le
stka, o cice va trint som e trpsa, o der va so råt gris, so
kakan grånt so, 0 dce der kala di aNdånsa . . . at åkvara
dansa dcerl. o dce dcer gresa fik inta vi ha, iatan nor vi
kam dit, fik vi hejda os . . . men Nein- håcja ja k& am at
..eh ha sit...crom [inta].
laj-okov-6,9a.
16.2 får-min han va suldåt, o han va me ut o krigcla,
feel en fedi ei,..pn n4. o då skula haga po våkt e nåt.
de
o. _da scit„die'en o spHa so tåsan onuijlit åa, dce va strbmkåg hcelar strbnijån d kalar. o far jik nemar for o håra. o
del sa strimucin M-n, at am han Hma tr13 töjctaskycklar, so
skula han liera-n spda, fisvta kvcan stlema, o åndra fira, o
traja skåla dce b fiastc'endd. ma3n cl& skula han fa tq trcl
mcon fcir vila inta, si dc§
bkögdråpar ur vagnstra
hada hansas fek hot4tramkåg t ceta..,c1f5n.
o sk, nor ha kam tebåks, so talra han i de der for
kamråtara. so va dce 4i som va m.61c: »va da va ditin»,
— »jä, gök da! haAa håg
han, 'ha de vari jci so!
te-t, so fcbla treefa.-clu-n». .jet, han va sintar. jå, han va t-n.
tv ei kvelar, incen trUlp kveln, do de skala bh ficlstendit, sa
mcen am ncita
hada han e festmå sam fik-an te beta.
kam stramjån o hada haha tåka a sticgit.. dce fik han., for
han inta kåm.
ana i brMasan.

17. ner ja va båg, va de brblap ståra-antcepa. so
m de en jescg o bå o fo spaa [foanz. 0, de fils han
fela. o han spga], so stikara ha kana kåpa po gåkva. 0sbl
M mot tåkv, so brev han so svåt ågara, o han spenda-åt hgara, o so friega han, am di vila foleja-mck-n ,åt, skala di
fo s dcen hicka. mcen dce vd fel igen som vila.
1)

Upprepningen troligen beroende på fråga från mig.
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Rådande av olika slag.
15. Nej, inte har jag sett några älvor, men inte vet jag, hur
det är på Björkön, för i Sörängen var det ett plan så stort som till
stugan, ock det var trint som en trissa, ock där var så rart gräs, så
innerligen grönt så, ock det där kallade de älvdansar. . . att älvorna
dansade där'. Ock det där gräset fick inte vi hugga, utan när vi
kom dit, fick vi häjda, oss . . . Men aldrig hörde jag tal- om att
de hade sett dem inte.
Lars Olof Olsson.

16.2 Far min han var soldat, ock han var med ut ock krigade
det är väl en sjutti år sen nu. Ock då skulle han gå på vakt en natt.
Ock då satt det en ock spelade så tusen omöjligt i ån, det var strömkarlen eller Strömjan de kallar. Ock far gick närmare för att höra. Ock
då sade Strömjan till honom, att om han komme tre torsdagskvällar, så
skulle han lära honom spela, första kvällen stämma, ock andra fingra, ock
tredje skulle det bli fullständigt. Men då skulle han få ta tre
bloddroppar ur vänstra lillfingret på honom. Men far ville inte, se då
hade hans själ hört strömkarlen till efter döden.
Ock sen när han kom tillbaka, så talade han om det där för
kamraterna. Så var det en som var morsk: »Vad du var dum», sa
h •••- »Ja, gå du! Har du håg
han, »hade det varit jag så'
till det, så fälle träffar du honom». Ja, han var sint. Ja, han var till honom i
två kvällar, men tredje kvällen, då det skulle bli fullständigt, så
hade han en fästmö som fick honom till låta bli. Men om natten
kom Strömjan ock hade halva, taket av stugan. Det fick han, för
han inte korn.
Anna i Bredmossen.

17. När jag var bara, var det bröllop i Stora Andtäppan. Så
kom det en gesäll ock bad att få spela för dem. Ja, det fick han
fälle. Ock han spelade. så stickorna har kunnat hoppa på golvet. Ock sen
när det led mot tolv, så blev han så svart i ögonen, ock han spände
ut ögonen, ock så frågade han, om de ville följa med honom ut, skulle de
a se den hårde. Men det var fälle ingen som ville.
2)

-

Sägnen återfinnes i G. Bergström, Arboga Krönika I, s. 199. Spel mannen
kallas där Strömjan, vilket säkerligen beror på en missuppfattning.
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dci3,...leig han
[han sliegda fktijtan ifrån scej po böka.
spHa fo...sej fåkv, 'incen drckgan sprag po difra, o ner vi sagstcig han o sloks mce grkstakpan, 49kta 22k, o fkkta ma
.årtnå o ivda. so kam han in ijcen o va åldalast åpsd.tcc. do
hada han slkiS me hin haka.]
ana bHmasan.

. 18. [kal-pckja o jå] m skula at orebr6 o sala håvra. ja
va po gek mce lPkta, o do kantar han o frågar: »fakja.,clu ind
nu?» — »j4, ja ska jåst spcena-f4,.rtu», sa jci. — »ja akar fra
te jåpdciti, der hår ja min havra, [så han]. jec, ja akta ivckg
[e stun bakietar], mcen ve vårjgrbpal dce „jtög dce eg ...kår 2,
vagan for mej, o Miste
o lista scej, so ja mota fram te
hicd, pa-n. a han skg ince skbgkara2, so ja tråda, han skula fo<larva bada Mal o
o do så ja ot kåt': 4 du av g(tcli, so
slav mcej fram, mcen ie du a . fakva fån, so
o rchz5 drog
ja t. da pk han ur vcegan hta, o ja akta forbi. mcen ncer
ja vienda nye) um, da va han so står, [jå] en scas
izgar,
hgara di stO.g sam taapar skaaln p-n. ya bruka-,siela, at
,.ga kan skriema mcej , ~en dei vat ja råd, 'åta bålta som en
spikhamara, o ha ja inta han vcigan ta höta mw) i, so ha ja
åln kanik fram.
enk-hinap.
erik, baan va at kvåna, o s&i, nar hag...kanz ve vårjgd)pa, so vå dce sam eg.,gionsa sam skra. o han hcbrinå-n. o
da; facla-ieta-ri o skra. 0 ner ha kam haj, vcit han fålc. so
hag-imma bita ikra no po et p4.44r.
erik-hinap.
ell1C499 va 4g fcist ve vårjgrci.pa. han skula ga
for ikål. do svor han' 16 do fik han en krfil. do. svor
»ina3n clö tg
han t é go g
do fik han en irrfil
erik4p», så han,
enk-higarya.

1)

Tå Käglan.
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Han slängde flöjten ifrån sig på bordet. Ock där låg han
ock spelade för sig själv, men drängen sprang på dörren, ock när vi såg
efter, så stod han ock slogs med grindstolpen, tyckte vi, ock Jäktade med
armarna ock levde. Så kom han in igän ock var alldeles uppsvettad. Då
hade han slagits med hin håle.
Anna i Bredmossen.

Karl Pärsson ock jag vi skulle åt Örebro ock sälja havre. Jag
var på gården med lyktan, ock då kommer han ock frågar: »Följer du med
nu?» — »Ja, jag skall just spänna för nu», sade jag. — »Jag åker före
till Djupdalen, där har jag min havre», sade han. Ja, jag åkte i väg
en stund bakefter, men vid varggropen' där stod det en karl i
vägen för mig, ock hästen blev vild ock reste sig, så jag måtte fram till
huvudet på honom. Ock han slog med skankarna , så jag trodde, han skulle fördärva både mig ock sig, ock då sade jag åt karlen: »Är du av Gudi, så
släpp mig fram, men är du av själva fan, så ryk ock ränn!» drog
jag till. Då gick han ur vägen litet, ock jag åkte förbi. Men när
jag vände mig om, då var han så stor, ja en säx sju alnar,
ock ögonen de stod som tekoppar i skallen på honom. Jag brukar säga, att
inget kan skrämma mig, men då vart jag rädd, järtat bultade som en
spikhammare, ock hade jag inte haft vagnen att hålla mig i, så hade jag
aldrig kommit fram.
Erik Hindersson.

Erik i Backen var åt kvarnen, ock sen når han kom vid varggropen, så var det som en gumse som skrek. Ock han härmade honom. Ock
det följde efter honom ock skrek. Ock när han kom hem, vart han sjuk, så
han kunde inte göra något på ett par dagar.
Erik Hindersson.

O. Erik Ersson var ock fast vid varggropen. Han skulle gå hem
ock for ikull. Då svor han till. Då fick han en örfil. Då svor
han till en gång till. Då fick han en örfil igän. »Men då teg
grik Ersson», sade han.
Erik Hindersson.

sköplcå?
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che va en håra ve Icabåri, han skula ria te ybrlcci
pklasmåran, mcen nor hag kim te ökshaga, do mbta han et
trål, jusum e stör meenkfa, o hag-kain inta frdin for-a. do re
han stå, ååvårva, o dce jik lika dcint. so trkla vdrva do tog
han mck scej scibeln o hag h'åtM av-a. dce 4 foel såg, fa-pbaln
cc kvår &n k rbrket1.
ja, d& ca mårkv&kit, di kåda taka dcbr far z• ink% 2.
.lcqzokov-Otsa.

va kabeity ha cice vist scej mbga [sittar]. vb hals cetatora bkgniga o måka. do kåta dce som en stör teekvdgn ökanas bat 2. fc'era, dc p cice vakan bår cela nagg. o vd.san bbjcla
scej, dce va ålcklast som en stör lcinsvceg. o sen bic-cice ivck
utot riyika 3.
sbt va vi ve hålta eg-gö o hals mce br6tan4. o do jik
grina dp nue ä, fast Vk .sag inta t non. 0 såt no-lce va lag"
te aka ij#num, do smcelda ho ijchn.
pwr-rilc-i-hkeemd.
23. fakva yeelarbffigniga ve kkabårj dce va gåntka stb.nhicsa.
dce brått tv& gbgar, o dcc cc spöt, [at-dke ska bra &Nja vcirva,
sim di bygar-åp-a iichn], $o d&rfor ha-cli inta Nu bpga. åja,s
[ha dce vari åpbffigt fo-lbga sbl].
deena va dce en vin. o dcer vå dce so titioka gantkci bildar,
dcer vå dce sont visan j&mt. V2. jik dcer o skula bcera potatis in k Xiel4ft te breenari, o dce vd et sont visan, so dce dånra
skretpa so. sisten vi va vana ve-t, so vi va inta rckda.
ktiskan hada fcel vari far jeemna po kabårj. han hada
kåmara
bpgniga dama ve ståla], o han fik åldri vara i
fré dcer.
såmar vat fånstra åplcas vaiinda ndt, o dcv tråpa
tripa 2. tråpa o fånt'Lga6 . men dce d&-tröda inta fickk pa•
so vå cicv en pr&st, sam va mpka ve ikabåry, o han skula ta
rida po dce cl&r. 0 da skula han liga hbnsciman [der e
1 ) Sägnen sattes också på något sätt i förbindelse med en vapensköld med Trollevapnet (ett huvudlöst troll), som hänger i kyrkan.
g) Madam Vattenström berättade samma historia med tillägget: 94.
s&p, cice ce inta frit &n, prosk varvcindar
Badvander
på 1 CO-talet) han vat f4ra dam hån, nor han r fron kabetrp.
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Det var en härre vid Ekebärg, han skulle rida till kyrkan
,juldagsmorgonen, men när han kom till Oxhagen, då mötte han ett
troll, just som en stor människa, ock han kom inte fram för det. Då red
han stad andra-varvet, ock det gick likadant. Så tredje varvet då tog
han med sig sabeln ock högg huvudet av det. Det är fäll sanning, för sabeln
är kvar än i kyrkan'.
Ja, det är märkvärdigt, de hade tocket där förr i världen 2.
Lars Olof Olsson.
Vid Ekebärg har det visat sig många sorter. Vi hölls efter
stora byggningen ock målade. Då kom det som en stor täckvagn åkandes bort i kärren, där det varken bar eller något. Ock vassen böjde
sig, det var alldeles som en stor landsväg. Ock sen bar det i väg
utåt Röviken 3.
Ock sen var vi vid Hultet en gång ock hölls med bröten 4. Ock då gick
grinden upp med ett, fast vi såg inte till någon. Ock sen när det var lagöm
till åka igenom, då smällde hon igän.
Pär Erik i Klämnian.
Själva källarbyggningen vid Ekebärg det var gamla stenhuset
Det brann två gånger, ock det är spått, att det skall brinna tredje varvet.
om de bygger upp det igän, så därför har de inte torts bygga. Annars
hade det varit uppbyggt för länge sen.
Där var det en vind. Ock där var det så mycket gamla bilder,
ock där var det sådant väsen jämt. Vi gick där ock skulle bära potatis in i källaren till bränneriet, ock det var ett sådant väsen, så det dundrade
i skräpet så. Men vi var vana vid det, så vi var inte rädda.
Kusken hade fäll varit för jämnan på Ekebärg. Han hade
en- kammare i byggningen där vid stallet, ock han fick aldrig vara i
fred där. En sommar vart fönstret upplätts varenda natt, ock det trappade
ock trippade i trappan ock förstugan. Men det där trodde inte folk på.
Så var det en präst, som var mycket vid Ekebärg, ock han skulle ta
reda på det där. Ock då skulle lan ligga ensam där en natt,
) Berättades också aug. 1906: o ja stOg ut fanstra o 84g-d, mcen
hapa-itt yynum fanstra . . . . dtr vat en y« ..nionum rya, o
va-0 kam z- fän, so kika dce
.4 ) Förklarat: ;,var bonde hade en skärbröt ock en slätter-bröt. sona de skulle
bärga åt härrgårn».
6) fittstka?
5) öppnat.
3
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mcen han MO ga, o so .såmna han. mcen po xnåren stog
fitnstra gpa.
Ovanan han skula bffiga n hiergojbggnig, &ena dcer
;hilka hcergon vd. o ncewcibtra skula &la fluntan år, do låva
han at 4gniga skula vara fial.. mcen dce jik inta. dce va
fowncit rådana Una. segwgrån va ldgd, so kund clx inta bgga
xitbr. so mpka d bpgda um ddx, so lifs dee n& am ndtara.
611k-0-möra.
di hada po o bggda 9.19rk4 po et ?ma skela, cen ho (e
dce va po vört sh5g. xncen cice vila inta gelt fow(lam. so fdt
bggda, so vatwctw rtriva. va di bpgda am Aln, so vat wcrce
nO-tva am nata. so di mota bgega po åna köl.
latokov-Oa.
[jd, d skula bgga mit x sdisna fån, mcen] dce steUp
ju fo w dam, [o do td_g di] et par kåkvar, tvifrgstlitar skula dce
Våra, [o djt d jas mce sten, ddna skula d bPga]. o
val w cb vila, o • do .jik d nfr mce sten& ydra . . . o dekrfor
val ho.bggd [ddna], x ena &an po söka.'
erik-4-mQra.
ja jik ifro hbktarp, o nor ja Wort. ar x bålson dcel,w,so
risa-41w sr am «kan. o ja såta mcej der o lpda, dce v4 sam
stdr heestk7r4ka.5 mcen dce va so bestdmt emela var åndasta
sick, [jusam e ybrkkitba], press var hndasta sl4g lika emila.
ha sit en trctgo??.4
ism kan si noga dier — j d &klo,
dcfr, men inta kan dce sPnas non liknalsa te no n4.
aw-ldja.

'Jättar.
28. po kWembitrja, dcer • cld en sten, o cidn påsta
at en jieta ha suta5 dit.
Denna sägen anföres av II. Hofberg, Nerikes gamla minnen
s. 241. -- Jfr ovan n:r 6.
På Slyte-skogen; samma skog där enligt föregående sägner
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men han hörde inget, ock så somnade han. Men på morgonen stod
fönstret öppet.
Lars Olof Olsson.

Översten han skulle bygga ny härrgårdsbyggning, därborta där
gamla härrgårn var. Ock när dottern skulle fylla fämton år, då lovade
han att byggningen skulle vara färdig. Men det gick inte. Det var
för starkt rådande där. Sen grund var lagd, så kunde de inte bygga
mer. Så mycket de byggde om dagen, så revs det ned om nätterna.
Erik-Ers-nior.

De höll på ock byggde kyrkan på ett annat ställe, än hon är
nu, det var på vår skog. Men det ville inte gå för dem. Så fart
de byggde, så vart det nedrivet. Vad de byggde om dagen, så vart det
nedrivet om natten. Så de måtte bygga på annat håll.
Lars Olof Olsson.

Jo, de skulle bygga mitt i socknen först, men det stalp
ju för dem, ock då tog de ett par kalvar, tvillingstutar skulle det
vara., och dit de gick med sten, där skulle de bygga. Ock de fick gå
vart de ville, ock då gick de ner med stenarna i kärren . . . ock därför
vart hon, byggd där, i ena änden pä socknen.'
Erik-Ers-mor.

Jag gick ifrån Högtorp, ock när jag kommer i backen där 2, så
ringer det söder om vägen. Ock jag satte mig ner ock lydde. Det var som
en stor hästklocka.3 Men det var så bestämt emellan var endaste
slag, justsom en kyrkklocka, precis var endaste slag lika emellan.
Ock ingen kan se något där — ja de säger, de har sett en trädgård
där, men inte kan det synas någon liknelse till något nu.
Anders Larsson.

Jättar.
På Kläm bärget, där är det en sten, ock den påstår de
att en jätte har suttat5 dit.
man först ville bygga Lillkyrka kyrka.
4) trkgok?

3)
5)

klocka på betande höstar; - »bjällra».
kastat.
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&#. ståt vå po hiergoodka ve håltagrina, o cice va e
skökai råntarikrig, o ddn så di at en iieta ha Mr stråmpa-.
rka8. dce tja-a te vara et
bana o så4a2 frog glrånshama
ståt strionpebån, for han vå la dål24 4,..jo st6jom dcen cich...„som
liga-cldnasar ve stint
dce
dce va en stcht po ekalicksjeeka, som de va et Taks
fira. mcen haka dce vå, dce
påstög di at jcsetan ha stråki
v«.-pa inta.
pcer4nk kl-Ckniet..
29.5 dce v4 en tarpara . . ho fOc_la et ben, o han fika drcegan
bjå håba,sgål2an te täck. [Man] frega, vem m4-[jkala
fåclar.] »trånislågan», sa drdgån. v4, do tdj ja 'inta gcfp, [sa
hiabacsgålian, »han ha] slap-t,6 mcej eg,..gög mw trånipin, so tåra
pk-4v. mwn ni ska fei e rikti få4argliva ^d», [så han,] »o
s4 fa...ni skriva mcej fifir fådar». drcegan han hada en st6-tånsc'ek mck scej, o gikban hosta-i trt5 skav/rar sitpeegarg.
nulr», sa drcbgan, o so sparka
S.4b je nr?» — vd, fdla j
han po san, so dce pk her i bd; o sen h61 han-an ovar e
låda. don andra [hota-pei han, o han] hol-på o bt ålddlast
fo cirdsan s4 daligan, at „ di bråka je mer. o .962, so
jik han fig mce dce ddr. o tårpån, han vat.. jo rik, ncer han
lik so dr mpltana, f6..cli skrå, libbaesgåban for fcic_lar.
cina brbnasan.

30. dce 14 e jietgama, som va t'da o jit po t ja. o
o ø tåg ho bada
dei fik ho si en böna, som jik dcer o
öksar o åltihåp farkkh o bar Uni te jeetan. »si hce...jka dn
si, taka maskar ja hita», så ho. »bce..du d dr måskå tebåks»,
sa gåban, »fo.,cji dcb4ka jora npta», sa gåban. hån va slikara
han . . . . ho fik alt kiv o . ha br4diga fårklY, ho . . . .
ån.a bHmasan.
Sjörå.
3L ja "(tvåa hos en fiskara da. v drog nöta taceta..ra
låna ve btifakm5. 0 Vt fik so myka fisk i nöta, so vi mota ii4sa-t:tr
1)

2) kastat.
skåra.
Från U:s kyrka ock till det angivna stället är omkr. /2 mil.

?Malt.
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Ock en sten var på härrgårdsgärdet vid Hultagrinden, ock det var en
skåra runtikring, ock den sade de att en jätte hade tagit i strumpebandet ock suttat 2 från Glanshammars kyrka3. Det tålte vid till vara ett
starkt strumpeband, för han var väl dubbelt så stor som den där, som
ligger där vid stugan.
Det var en sten på Ekebärgsgärdet, som det var ett kors i. Det
påstod de att jätten har strukit med fingret. Men hocket det var, det
vet jag inte.
Pär Erik i Klätnman.
29.5 Det var en torpare . . . Hon födde ett barn, ock han skickade drängen
ock 'bjöd Hobärgsgubben till fadder. Gubben frågade, vem mer skulle bli
fadder. »Trumslagarn» sade drängen. »Ja då törs jag inte gå», sade
Hobärgsgubben, »han har slagit till mig en gång med trumpinnen, så låret
gick av. Men ni skall få en riktig faddergåva ändå», sade han, »ock
sen får ni skriva mig för fadder». Drängen han hade en stor
tunnsäck med sig, ock gubben öste i tre skovlar silvpängar6. »Brukar
de ge mer?» — »Ja, fälle. ger de mer», sade drängen, ock så sparkade
han på säcken, så det gick hål i botten; ock sen höll han den över en
lada. Den andra öste på han, ock han höll på att bli alldeles
utfattig, för drängen sade ideligen, att de brukade ge mer. Ock sen så
gick han väl hem med det där. Ock torparn han vart så rik, när han
fick så där mycket, för de skrev Hobärgsgubben för fadder.
Anna i Bredmossen.
Det var en jättegumma, som var ute ock gick på ett gärde. Ock
då fick hon se en bonde, som gick där ock plöjde, ock då tog hon både
oxar ock alltihop i förklädet ock bar hem till jätten. »Se här ska du
se, tocka maskar jag hittade», sade hon. »Bär du de där maskarna tillbaka»,
sade gubben, »för de där ska göra nytta», sade gubben. Han var slugare
han . . . . Hon fick allt lov att ha bradiga förklädet hon.
Anna i Bredmossen.

Sj örå.
Jag tjänte hos en fiskare då. Vi drog noten utefter södra
landet vid Börsholm 7 . Ock vi fick så mycket fisk i noten, så vi måtte ösa ur
Sägnen återfinnes bl. a. i G. Bergström, Arboga Krönika I, s. 194. Hdbärget uppges där ligga i Fellingsbro, grannsocknen norrut.
silverpängar.
7) Börsholm i St. Mellösa.
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Ivriga'. ja vila, m skula OJ eg-gog k, nor m fik, so myka
fisk, mcen dce vila inta fiskån, utan han drog-lip beitan po
lån, dce vå fcel tvei gbga„so lågt som te dce cle.,treb. o do kånt
fårdia [kanas fiarbi laåkman] i en ligtslea 2, o ho va so gkcinsles,
so dce Osta som silvar av-a. o seg..kånz dee en våd& stårtn
baka, lcso veigara pk ena ap te ås.] »si..,clu nu», sa fiskårt,
»um m hada jet as åt, so hada m mista ål Piskan o liva nubb
han hada vara ‘ta fos.taka der får han.
jå, Au fins dce iv taka cictr inta. si veka ha vina so bplist me gas 67r nu. de jor mffika dce.
anaj-.14a.

de va eg.46g m va åta po måstim. unt kvcidn, nor m
skula ro håmot, sa på,jkan: »si, va ce dcv der?» men de tkla,
ina ja fik si-t, o do kåm ho4 i en litan båt, sa st6ant et båktråg, me e fkag i håna,. de jik måt vera so5.
ét vcirv visa ho scej sprit tackan civapa, våt», ho vd som
et kvinfeikk.
gs.gog, va fin so lugn som e eråsråta, men dcer sdig-a,
de„tkleta vi de hevda see.), so de pk ål.claa.st vit.
um en sr-a o inta bNclar-a, so far en elidetit me fisk,
påsta„cli. o nog fik vi dicktit mce fisk, nor m såg-a. de va
inta låg stå, mcen n fik4p fkira på;.
per-erile leHentå
4...gog va ja åta o mda po bj brk4a, mcv per-4.de o
hånsas påjka, o etbara fik m so forfdlit den der kveln sån
nor vi yocia [Uni, do skula] per4rikas .sån rå. »si takan båt,
me »sam e (laka mce fuga i nem!» [så han]. [o pcer4rik
sag-a me, men inta kuna jå si k no. do 1A-6; de et sånt]
vcesta-sånaver6 mce eks, o do fik ja st åg, o do så ja 6t...etont,
at »nå e de- dit ståt me fiska her». [o dce vå dce åg.] nesta
dit
Og fik m inta en akira, do va de alt skit, do tc..5g
me...scej.
anas
Mittersta delen alt noten, där fångsten samlas.
Kälke, som användes vid vinterfiske.
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hugget'. Jag ville, vi skulle ut en gång till, när vi fick så mycket
fisk, men det ville inte fiskarn, utan han drog upp båten på
land, det var väl två gånger så långt som till det där trädet. Ock då kom
sjörån åkandes förbi holmen i en metsläde2, ock hon var så glansk',
så det lyste som silver av hänne. Ock sen kom det en väldig storm
bakefter, så vågorna gick ända upp till oss. »Ser du nu», sade fiskarn,
»om vi hade givit oss ut, så hade vi mistat all fisken ock livet med!»
Han hade varit ute för tocket där förr han.
Ja, nu finns det inget tocket där inte. Se värden har vordit så upplyst med Guds ord nu. Det gör mycket det.
Anders Larsson.

Det var en gång vi var ute på måsstim. Om kvällen, när vi
skulle ro hemåt, sade pojken: »Se vad är det där?» Men det tålte,
innan jag fick se det, ock då kom hon 4 i en liten båt, så stor som ett baktråg, med en flagga i handen, det gick mot Vädret sås.
Ett varv visade hon sig spritt naken ovanpå vattnet, hon var som
ett kvinnfolk.
En gång var sjön så lugn som en glasruta, men där vi såg häpne,
där tyckte vi det hävde sig, så det gick alldeles vitt.
Om en ser hänne ock inte ofredar bänne, så får en duktigt med fisk,
påstår de. Ock nog fick vi duktigt med fisk, när vi säg hänne. Det var
inte lång stund, men vi fick upp flera pund.
Pär Erik i Klämman.

En gång var jag ute ock metade på Björkön, med Pär-Erik ock
hans pojke, ock abborrar fick vi så förfärligt den där kvällen. Sen
när vi körde hem, då skulle Pär-Eriks son ro. »Se tocken båt,
med justsom en docka med flagga i näven!» sade han. Ock Pär-Erik
såg det med, men inte kunde jag se till något. Då blev det ett sådant
västan-sunnan-väder2 med ens, ock då fick jag se det ock, ock då sade jag åt
dem, att »nu är det allt slut med fiske här». Ock det var det ock. Nästa
gång fick vi inte en abborre, då var det allt slut, då tog de det allt
nied sig.
Anders Larsson.
3)
5)

blänkande.
Jfr följande, n:r 33.

4) D. v. s. sjörån.
6) sydvästvind'.
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34. vi rodd-It z skra såna o mbta en måra, [j4 petarpo o pcer4rik.] j4 rocla fr [o d &ter]. o no-cli kam-åt i
bågkan, so kim dee en båt s'eglanas, dce jii rdt ap po skånen.sUtval, mcen Web» huga ,,clee alt nndt fr er», [tiegta ja], mcen
dce jik fråsIct ovar bårja mek, o sén [jik dce ut].po åstanrika, o
sån fojvcin dcc. o [peer4rik] sdig-a mck, mcen tetgk,[petar-pcksa],
Som röck åldalast Omtar, han sek inta nå — dce cc besgnalit.
35. ja såg en hoper mamseblar e46, cice vå feel en få
åta, stan. ja kam rc)anas mot [bibrk4a(?)], o do [såg ja],
gn0 po sMnå o håpa 4 eken na o pcfc dwn ?indra. krit vita
va di, mcen for vår g6e di ?Anda scey, so hada di två bkå
rebndar frånipå. [mcen nor ja kam nebniar, va di båta.]
avayldja.
36. dee va en dr ey som yienta ig-dna, han hot -p4 o
snklaa po j&H, o do kånt dee e manzsen fron hålbro sMnar4
jik ot i4g016. »dce va so glråslizgt» så han »so, o ho va so
fin», så, han, »so»; »mem dee vat en stårm bakc'etar, sam val rikt»,
så han.
da, a> kånstit i åla feil, dce slca våra taka cickr.
37. dce va e fika — ja vå.t inta, hur gåmea- ho va — ho
o ho tgkta, dee vå et
va o b4da, o dce va et fåra sam
riktit hérij, fast..,ctie vå [hos] et fira. mcen eetar et helt tir do
vi/a ho håm. o dee skula ho få. nian ho6 såta en rig um-a,
då skula ho fa låv ga hånz, nor ho6 drck i risatz.
. ana i brånlasan.
38. svcen po 4a7 (han va reetara &er, dee ligor «ner jgticshakm)8, nor hapdcam n6.,te ,føstraii po ska sa, liga..,c1ce en stor
6rm dcena. han stog-civ ut i fo:n. mem sån so nicka han%
? skiAstensbarja.

2) sprang.
plöjde (på sned, tvära över långfårorna).
Klippor i Hjälmaren.
5) Holme i Hjälmaren.
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Vi rodde ut i södra sundet ock metade en morgon, jag ock PeterPärsson ock Pär-Erik. Jag rodde före ock de efter. Ock när de kom ut i
bunken, så kom det en båt seglandes, det gick rätt upp på Skarstensbärget», »men där hugger det allt emot för er», tänkte jag, men
det gick friskt över bärget med, ock sen gick det ut på Österviken, ock
sen försvann det. Ock Pär-Erik såg det med, men tänk, Peter-Pärsson,
som rodde alldeles ijämte, han såg inte något — det är besynnerligt.
Anders Larsson.

Jag såg en hop mamseller en gång, det var väl en sju
åtta stycken. Jag kom roendes mot Björkön, ock då såg jag, de
gned 2 på stenarna ock hoppade av den ena ock på den andra. Krit vita
var de, men för var gång de vände sig, så hade de två blå
ränder frampå. Men när jag kom närmare, var de borta.
Anders Larsson.

Det var en dräng som tjänte i Kärsta, han höll på ock
snedde3 på gärdet, ock då kom det en mamsell från Hallbro stenar 4
ock gick åt Uddgarn». »Det var så glaslugnt», sa han, »så, ock hon var så
fin», sa han, »så. Men det vart en storm bakefter, som vart riktig»,
sa han.
Det är konstigt i alla fall, de ska vara tocka där.
Anders Larsson.

Det var en flicka — jag vet inte, hur gammal hon var — hon
var ock badade, ock det var ett sjörå som tog hänne. Ock hon tyckte, det var ett
riktigt hem, fast det var hos ett sjörå. Men efter ett halvt år då
ville hon hem. Ock det skulle hon få. Men hon 6 satte en ring om hänne,
ock då skulle hon få lov gå hem, när hon 6 drog i ringen.
Anna i Bredmossen.

Sven på ön7 (han var rättare där, det ligger under Göksholm)8 när han kom ner till sjöstranden på södra sidan, ligger det en stor
orm där. Han stod av ut i sjön. Men sen så mätte han 9,
D. v. s. sjöråt.

0.a = Björkön (i Jähnaren; hör till Gökshohn i St. Mellösa s:n).
Parentesen är svar på min fråga.
3-22.9600.Sv. landsm. Celander.

6) D. v. s. Sven.
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der han ha kga, [o do vå dce] rugtbta, celar um de va trådt
klar . . han ha vårt sam en tima,ståk.
layokov-dja.

Skogsrå.
39. hdr po åkmentga ha de vart nipika sköksreir o taka
dce va jå o nzt skstar, n jtk, skögan o pkaka bdr.
ddr.
nor m hada kåpå pila, så ja, at »nu ska vt
ot färmor,
far vt ga hat». o vt höja, o do svåra de lågt Ulan o ja
fåndra, at ho lösa va so lågt, o ya jtk-äp po en sKn o tita.
do känt dee e lås rå, dce va taka dcer radana, ståra o minan
d hada vita kkdr po håva ålahöp — nok vå dce et håv -4g.
frika ho vat
rckd so, o
jtk,-4p po sten o höja cetar
fårtnor ven,. o do svåra d(e at rakt ånat ha, råkt iniöt. do
bbrja n sprisa Umot, o d fik, In si e 16e rå mce hånar, som
linja5, o d fc'elela o Uvda åldalast forfratt, o séa fasprcis
jvcin da».
ana br<5,masan.
dt hada e 4.iela hcer måsan, som dt tog vcitn
,c1cen Adr va ståt. o ja skula åt cetar våte eg ., kv, ja kam
mee kråket åldnast sam nå, o -do far ya si e gånta ve stbt
Jena, ho va i sierkc'erma o hada kkiea po /lims. ya tiegta, de
va grångåtna, o ja tkkta, ja skula fel inta mhta-na åta, so ja
ytk-in. 'non dce känt isa. do itIc ja t o ta, o do va ho
timMinan.3
o ég..gog kam dee eg„kår bkti jåk,
:a gana hr forN snz0a.
ja t&g.ta, hag...lcuna
o tå no, so ya »k-t. o do vå
dce isantig. o do såg ja-fl so regålt, som ya so- hönom4.

.42. en On gås kam dce 6y, 'jana, forb, o dce jile som et st4käst o 4 po stbtntåg o
t skågan. o do vat ja just ltta hciy,
ja sprets4csetar, o 6tp po m4th o do vådcv »Aston en hk,
som 4ela scej unar e tål.
1) Ropa, med
2.) Rågången.

hög„ sjungande röst.
•
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där han har legat, ock då var det tjugeåtta, eller om det var trätti
alnar . . . Han har varit som en timmerstock.
Lars Olof Olsson.

Skogsrå.
Här på allmänningen har det varit mycket skogsrå ock tocket
där. — Det Var jag ock min syster, vi gick i skogen ock plockade bär:
Ock när vi hade kopparna fulla, sa jag, att »nu skall vi lulla' åt farmor,
får vi gå hem». Ock vi hojade, ock då svarade det långt i öster. Ock jag
funderade, att hon långe var så långt, ock jag gick opp på en sten ock tittade.
Ock då kom det en lång rad, det var tocket där rådande, större ock mindre,
ock de hade vita kläden på huvet allihop — nog var det ett halvtjog.
Ock flickan hon vart så rädd så, ock jag gick opp på stenen ock hojade efter
farmor igän, ock då svarade det åt rakt annat håll, rakt emot. Då
började vi springa hemåt, ock då tick vi se en lång rad med hundar, som
sprang i linjen', ock de skällde ock levde alldeles förrärligt, ock sen försvann det.
Anna i Bredmossen.

De hade en källa här i mossen, som de tog vatten ur, när
den bär var slut. Ock jag skulle ut efter vatten en kväll, jag kom
med krukan alldeles som nu, ock då får jag se en gumma vid stenen
där, hon var i särkärmar ock hade kläde på huvet. Jag tänkte, det
var granngurnman, ock jag tyckte, jag skulle väl inte möta hänne ute, så jag
gick in. Men det kom ingen. Då gick jag ut ock tittade, ock då var hon
försvunnen.3
Ock en gång kom det en karl i blå jacka gående här förbi smedjan.
Ock jag tänkte, han kunde gå in ock ta något, så jag gick ut. Ock då var
det ingenting. Ock då såg jag honom så regalt, som jag ser honom 4.
En annan gång kom det en ridande förbi, ock det gick som ett stenkast ock upp på stenmuren ock in i skogen. Ock då vart jag just lite haj,
ock jag sprang efter, ock upp på muren, ock då var det justsom en hög,
som rörde sig under en tall.
Historien berättades på samma sätt aug. 1906. Slutet lydde då: »o ja jikk
ut o titta. JA, inte v& de nån inte, då va rådane».
D. v. s. mig, upptecknaren.
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dce va rådana, som böcga hcer o hada makt x gånt,ka tidar,
nja dce vat bg)kt o beböti.
dna br6nasan.

43. jå, ch ce g6 te vila-bcit kritra far en åg, do hcer rådana. dce va tr4 14am va båta far eks fra dågar, o do sa
o so ta Pkså o s14
dx öt os, at »Ha båkågan o
x kisa o sov tim du inta sldpa clom, so kikar ja xjcb
jd, dce jåkav, o vå nta del; besffinalit: po kvdln kam di /aha
åta tH.
fcel, far at vctka ha
mcen nå ce dcviga taka do:er. dce
våt} In& beb6d o kristndomskånx nt7_4.
ana k bHmasan.
44.2 mcen ja ha ht sheksråa (ylar va dce vå for rå. ho
fåg hona i s1c6gan, o ja såta we., o v&nta, at ho skula klona.
do va e pka som yienta po et steela ve t4,gan, o ja tr6da, dce
va h6, fo...clo va heenas röst. mon dce vå dce nita. mon ja
fil inta si-na, sköksråa, far ho Hon åldr} ndmar.
pcer-hrxk Id.eentå.
[sån mm skula sita o vakta mil, serv...vx hada göt.]
han scit po båtn o hada e lita bråsa, o drdgan lag o st:tv.
noce l po nåta, do kåm do e lxta fri, ho va so fin, so fin,
o do bråka tim fåtara p-na. mcen hciiv.,vat inta rchd, for han
kåda fcel vari nc mdj o hit-a röpa.
agust-håkm.
[e ncit lag ja x kala. o dce rasa sån pa moj, dor
ja låg.] veena wej lit'Ar ja vil, so råsa.Ao fåll Ince scin
,gara. jet, do va do fctht te fpla, o båra In ha ;låt ctib, do
va da brå.
so feela fins do, fast ctce inta visacej so mpka nt:t. mon
eb do no fql apx sk6gan, so fibla t dce no mårka, dce hå ja do
våjna möga gbear.
agust-habn.
1) En annan gång (aug. 1906): »Innan dän här moset' vart uppodla, då ha då vari så mykke rådane här». — Bredmossen är ett nybygge uppe i allmänningsskogen, 1/2 mil från bygden, vid den liknämnda stora mossen. Anders Anderssons far tog upp nyodlingen ock
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Det var rådande, som bodde här ock hade makt i gamla tider,
innan det vart byggt ock bebott'.
Anna i Bredmossen.

43. Ja, de är goda till villa bort kritterna för en ock, det här rådandet. Det var tre kor som var borta för oss flera dagar, ock då sa
de åt oss, att »elda i bakugnen ock lägg in klavarna, ock så tag yxan ock slå
i båsen ock säg: om du inte släpper dem, så hugger jag ijäl dig».
Ja, det gjorde vi, ock var inte det besynnerligt: på kvällen kom de hem
alla tre.
Men nu är det inget tocket där. Det är väl för att världen har
vordit mer bebodd ock kristendomskunnig nu.
Anna i Bredmossen.

44». Men jag har hört skogsrån eller vad det var för rå. Hon
sjöng borta i skogen, ock jag satte mig ock väntade, att hon skulle komma.
Det var en piga som tjänte på ett ställe vid vägen, ock jag trodde, det
va hon, för det var hännes röst, men det var det inte. Men jag
fick inte se hänne, skogsrån, för hon kom aldrig närmare.
Pär Erik i Klänunau.

Son min skulle sitta ock vakta milan, sen vi hade gått
Han satt på botten ock hade en liten brasa, ock drängen låg ock sov.
När det led på natten, då kom det en liten fru, hon var så fin, så fin,
ock det brakade om fötterna på hänne. Men han vart inte rädd, för han
hade fäll varit med mig ock hört hänne ropa.
August Holm.

En natt låg jag i kojan. Ock det rasade sand på mig, där
jag låg. Vända mig, hur jag vill, så rasar det fullt med sand i
ögona. Ja, då var det färdigt till fylla, ock bara vi hade gjort det, då
var det bra.
Så fälle finns det, fast det inte visar sig så mycket nu. Men
är det något fel uppi skogen, så fälle är det något märke, det har jag då
varsnat mänga gånger.
August Holm.
fick stället avsöndrat.
2) Historien är tydligen föregången av en fråga, om ban sett skogsrå, vilken
fråga besvarats nekande.
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sn ta hcbrasetöinag [i heelota] han friskas nue dee
dir, han tråda inta, at d' fcins no t/a. [han lag o ha, dce
röva, o bryda sej iv m-a.] mcen dc'e kasta kackra 4t o
/*tam eetar ifttafty:ra. do vd ho fielfc'pkii. mce do skåla han
prbva, fo...clo va inta mb,2lit, han tråda po no taka dckr.
dgust-håkm.
[erik-hindaja2 o yd sat ve 'mild egs,kvdl.] »nå ska
du go Uni o ota kvl, dce rc)va pi dcey», sd han». —
sa y4, va skula ga hån 'Utan b4». — »men feela röva dce»[, så
han]. — »J4, do ee dce fcel no fgi mo
o ya pk-4t. jK.1,
do lag do e boirk po trciva, o båra ya fik ta dOn di, so
vat.ce tgst.
dgust-htikm.
nor en ligar o kåkar, so sOja...clo t uni nara, nor
en ska
o .0 te mild. o do ce dce bcbst, eg ...knala,. tscey (4t,
ce dcv po t6le mce ingå. mon åldri ha ja st.,ctam 8 inta.
erik-hinaja.
ve lijsiga ha cia di eg ...kakbak, dce4i fik sf-na 4 lta
emila. o dor pk dce so brd te kgra, so di rftkla k4kvn löga
vckgar fo...te fa k4ka dcen dor båk.
pcer-rik ld•lemd.
dce va en dr.ig ve frbtuna5 som skula ut x sk4gan o
Uta cetar hcbstar, o do trop han pa skOksfrda. »va ga,.(14 0
War cetar?» s4 ho. — »cetar hes.»
»Jd ska Jcblpa chey.» —
J4, o so yils. di, o so ha di heesta. o han hol scey vcbk• mce-na.
o ho vat mce bept. mon ho våt...o OtarhOgsan, so han mota
ga te prcbsk [o taka-åm-a. o han fr&ga,] am ho vila heta dbpa
my. J4, do vila ho, o so vat ho det. •
so håda di en hcbst„ctie..sem va so svd...te sk, so di behdvda (It ra kdra...te hblån. o s eg...g6g so pk ho for4 mce
.myåkkbgta, ncv
hal-pa ince-n. »c m so mbga kårar o inta
Färdig att fyllas (säges om milan).
hinatsa?
3) D. v. s. skogsrå.
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Son till häradsdomtnaren i Hällöta ban tredskades med det
där, han trodde inte, att det fanns något tocket. Han låg ock hörde, det
ropade, ock brydde sig inge om det. Men det kastade koldörren ut ock
honom efter utanför. Då var hon fyllfårdig 1 . Men då skulle han
prova, för det var inte möjligt, han trodde på något tocket där.
August Holm.

Erik Hindersson ock jag satt vid milan en kväll. Nu skall
du gå hem ock äta kväll, det ropade på dig», sa han. — »Nej»,
sa jag, »jag skulle gå hem utan bud». — »Men fälle ropade det» [sa
han]. — »Ja, då är det fäll något fel med milan», ock jag gick ut. .1a,
då låg det en bark på trappan, ock bara jag fick ta dän den, så
vart det tyst.
August Holm.

När en ligger ock kolar, så säger det till om nätterna, när
en skall ut ock se till milan. Ock då är det bäst, en knallar sig ut,
för då är det på tok med milan. Men aldrig har jag sett &mg inte.
Erik Hindersson.

Vid Lysinge hade de en kolbotten, där de fick se häune 4 lite
emellan. Ock där gick det så bra till kola, så .de körde kolveden långa
vägar för till få kola den där botten.
Per Erik i Klämmatm

Det var en dräng vid Frötuna 5 som skulle ut i .skogen ock
leta efter hästar, ock då träffade han på skogsfrun. »Vad går du ock
letar. efter?» - sa hon. — »Efter hästarna.» — »Jag skall jälpa dig.» -Ja, ock så gick de, ock så hittade de hästarna. Ock han höll sig väl med hänne.
Ock hon vart med barn. Men hon vart så efterhängsen, så han måtte
gå till prästen ock tala om det, ock han frågade, om bon ville låta döpa
sig. Ja, det ville hon, ock så vari hon döpt.
Så hade de en häst där, som var så svår till skor. så. de behövde flera karlar till hålla honom. 0-ck så en gång så gick hon förbi med
mjölkbyttan, när de höll på med honom. »Är ni så många karlar ock inte
D. v. s. skogsrån.
Härrgård i Götlunda B:n.
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rar pa-n!» så ho. »kam hit... ctic, fa ctu si», sa di. o ho jak dit,
båra ho täg hc'estn, so vat han stil. »at ctu ch so etårk, o
åldra ha ta,2 am6t mcej, ner ja ha vara svår amåt etce,2!» sa
kän, hcenas. »nt», så ho, »prdste så anta så, neer va vat vigda.»
erak-hinaja.

52.1 de va eg kår sam letg skågan o kåka, o han 710
scej me§ et teka de...jkölcsrei, o han hada fä ågar mce-na. men
sa ner få dr hada gåt,... do vila han fela sluta-åp me dce dc&
o;firota hat ajcen. men do sä ho, ho vala ftstkja mc& [si han
va 'jift...ctcen dcer k4l1] 2. o han vista anta, kär han skula bcera scej
tc5. han jik te egk44...gåba o taka-åm-a. o hån sa 6t-n, at
»pkåka dom ålethöp HarrPsan, men scht etej inta po trirsan,
ittam-po hcbstn, o séti no „ciu kåmar po fin, skå ja sena vårjar
&tar er, o då ska du fttska-kpina, o sen ska du ria, dit va
kigana hålan. — [jå, han jöka, sam gåban hada scijd.] men do
skr/.c skäksrd, at »kam tebåks o frdls as! am du inta val jhrå-t
1..gon &ans skul, si) j iir-a fo101ipas skul» — dce va kgsta clötra 9.
men han lat vårja tå dem o r, dit va han 4rka 4. ancen nor
hag kåm anafor Am so kåm dce et siendabt't eeta-11, so &ta
pätg pk a tråsar — dce va h4 sam fika ietai. men han va ina
po g4j,o do håda ho aga måkt va-j.5
6 ho hada sakt åt-an, at han inta fak kama-frcim te milå,
ana han hada knålsa trc mce ioksd. men é gog Oka hån
anta dce, o nor hag,..kam-frcim, so stdg ho dcer o råsta mcc milå,
ho kåda e 16e rimpa balad a jcej, o dcbat apa ho o skg mce.
de't fak han si, de va trål7.
jä, dce va ntklsa taka dasr (evanqrar i Nina tidar.
åna bHmasan.
53. [dee va] 41, sam kåka o sat ve mild. o do kåm dce
in te dcen dor kärt. o han hada 0 åpa, o do kg han o brienSägnen återfinnes bl. a. i G. Bergström, Arboga Krönika I, s. 196
samt i H. Hofberg, Svenska folksägner, s. 148 if. Jfr Bureus Sutnlen,
Sv. Landsm. Bih. r,„ s. 237. Historien upptecknades för andra gången
(fragmentariskt) aug. 1906, efter samma berättare. Denna uppteckning
betecknas här som B.
Orden inom klammer äro ifyllda efter B.
Enligt B. älsta dottern. Kallas enligt uppteckningen i Arbnga
Krönika Snöripa, hos Hofberg Vipa.
B. (tillägg:) 0 han skrek, att di skulle öppna porten.
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rår på honom? sa hon. »Kom hit du, får dn se», sa de. Ock hon gick dit,
ock bara hon tog i hästen, så vart han still. »Att du är så stark, ock
aldrig har tagit emot mig, när jag har varit svår emot dig!» sa
karlen hännes. »Nej», sa hon, »prästen sa inte så, när vi vart vigda».
Erik Hindersson.

52.1. Det var en karl som låg i skogen ock kölade, ock han höll
sig med ett tocket där skogsrå, ock han hade sju ungar med hänne. Men
sen när sju år hade gått, då ville han fälle sluta upp med det där
ock flytta hem igän. Men då så hon, hon ville följa med. [Se han
var gift den där karlen]2. Ock han visste inte, hur han skulle bära sig
till. Han gick till en klok gubbe ock talade om det. Ock han sa åt honom, att
»plocka dem allahop i kolryssen, men sätt dig inte på trossen,
utan på hästen, ock sen när du kommer på sjön, skall jag sända vargar
efter er, ock då skall du fuska ur selpinnarna, ock sen skall du rida, allt vad
tygena håller». — [Ja, han gjorde, som gubben hade sagt.] Men då
skrek skogsråt, att »kom tillbaka ock fräls oss! Om du inte vill göra det
för någon annans skull, så gör det för Snorlipas skull,— det varyngstadottern3.
Men han lät vargarna ta dem ock red, allt vad han orkade 4. Men när
han kom innanför porten, så kom det ett sändebud efter honom, så hela
porten gick i trasor — det var hon som skickade efter honom. Men han var inne
på gården, ock då hade hon ingen makt över honom.5
°Hon hade sagt åt honom, att han inte fick komma fram till milan,
innan han hade knackat i trädet med yxan. Men en gång gjorde han
inte det, ock när han kom fram, så stod hon där ock rustade med milan,
hon hade en lång rumpa bakefter sig, ock den doppade hon ock slog med.
Ock då fick han se, det var trolP.
Ja, det var mycket tocka där äventyret i forna tider.
Anna i Bredmossen.

53. Det var en som kolade ock satt vid milan. Ock då kom det en
in till den där karlen. Ock han hade eld uppe, ock då tog han ock bränDet föregående berättades så enligt B.: Si ho hade många i skogen, rådann; Å då ropa ho, att di skulle komma o jälpa-na, morbror o farbror o va: då va.
0 di sände ätter-n. Män si når han va inne på gårn, då hade di inga makt
mä-n, di kunde bara förstöra pörten . . . . 0 då fikk varjar äta opp hela smälta,
di åt opp dom, ungar o allihop.
Här förut enligt B: Han låg i skogen o kola, o ho vakta mila, när han va hemma.
B: Ho doppa rumpa i vattbytta å släkkte kola. Ho va så fin, så ho va
som ett kvinnfolk. Män då fikk han välle si.
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da-na i afela, o do hada ho freega, va han hata. »ja hatar
fcgrvart, så han. o do skrak ho: »fcakvar breenda mcey! fci3kvar
breenda maj/» — ja, do ha...du iyan o Ma», sa dce 2 skögan.
mådam vattistrOni.

Bärgtagning.
54. 2, jklitna va dce érz som va batAlan leeea, o ho biir)tråla ho hada scit en rke, po nievan på-n. o hönoni sdg d t
skögan. num kan va aldelast vil o vila inta 1Wm. ken ..so vå
dce fcel e kkåk gittna, som fik-an so pcis, so han pk kam am
nåta, o do tOa han tim, hiclånt..crce vå. dce va en stö sål,
dcv va so råt,so, aldalast obagripktt, o so lina fröknar. —
den som sökta-n, ho gåv-an en Kg, o den andra skula hakasta
i fön, nicen dc'en kol han pd o inta fik ei se), ya mins inta vå
dce vi han skula' sckia for o Vrt å mce-n.
åna i briimtasan.
45. dce va en Undasåtara tinar kdscatar, som kam nr 94gan, o d vista nita, våt han tog vcbgan. men emelati so va
dt gå te si-n, mcen dt kund inta fa båt-an. mcen h.jcv vå, so
kam han fcel tebas tj&n.1
las lisa.

Bortbytingar.
56. j4, dt Hin la byta-båt bi dg. ya dcv v bat po
biorkoa sotn förda tog NIA for et fåkk o la dit sin itya
steela. mwn dt blev röda te
stcela-t4 et b4-4 o
hösa2 t et eegskåk. _o de ygra dt. - do så bdtvicean — ho scit
spisan tieemtars:
ft4 mörar ha ja dit,
mcen makan ha ja årdrt åt.
do tåg dt ?an o siita4-na k fön, o do kam förda teliks
mce dras. so dc pk brå ftf -.lam.
Samma sägen som föregående? Kåsäter ligger i Götlunda s:n.
1 uppt. är brygga ändrat till hösa.
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de hänne i arshålet, ock då hade hon frågat, vad han hette. »Jag heter
själver», Sa han. Ock då skrek hon: »Själver brände mig! Själver
brände mig! — »Ja, då har du ingen att skylla», sa det i skogen.
Madam Vattenström.

Bärgtagning.
I Götlunda var det en som var borttagen länge. Ock hon bärgtrollet. hon hade satt en ring på näven på honom. Ock honom såg de i
skogen. Men ban var alldeles vild ock ville inte hem. Men så var
det fäll en klok gumma, som fick honom Så pass, så han gick hem om
natten, ock då talade han om, hurdant det var. Det var en stor sal,
ock det var så rart så, alldeles obegripligt, ock så fina fröknar. — Ock
den som .sökte honom, hon gav honom en ring, ock den andra skulle hankasta
i sjön, men den höll han på ock inte fick av sig, jag minns inte vad
det var han skulle säga för att bli av med honom.
Anna i Bredmosson.

Det var en undersåtare under Kåsäter, som kom ur vägen, ock de visste inte, vart han tog vägen. Men emellertid så var
de goda till se honom, men de kunde inte få bort honom. Men huru det var,
så kom han fäll tillbakas igän 1.
Lars Larsson.

BQrtbytingar•
Ja, de kan väl byta bort barn ock. Ja, det var bort på
Björkön som sjöråt tog flickan för ett folk ock lade dit sin unge i
ställa till ett brygg ock
stället. Men de blev rådda till
i
ett
äggskal.
Ock
det
gjorde
de.
Då
sa
barnungen
— hon satt
ösa2
i spisen ijämtes:
»Sju morar har jag ditL,
men maken har jag aldrig .sett».
Ock då tog de ungen ock suttade 4 hänne i sjön, ock då kom sjöråt tillbaka med deras. Så det gick bra för dem.
5)

Bredvid.

4) Kastade.
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dce va inta i getro Inka dce der fa, dee kanfa va fkbra
Undra ei...Jan. net , so leepsan c do inta, foelce skald ha fåt
mina foreldra,s åpveekst. j4, di va so reda da, no j fik
kin so, får i v.Zrct. inta e di de ni:c inta.
mådam vatnstrisim.
57 1. jet, ve inågkabåasva de e fH/sa som di fela så va bptkiii.
ho va fa:c o
fft...,nor ho dg, mon ho va inta ståra en et
eicsgdaa b4lj, o figrår va som striimpstilsar, o en rikti krökneb
te nesa ha ho, fri ...cm ha ja sit fgav. ja va po brbloip der —
dee va *strå honas som Vrev yift — o do scit ho der ijemtafa, ho kana Inta stå fåN2. di så, slostrå hada sitAcen riktiga slostra, men di kana Inta fa tebåks-a.
dOgrevara grovda-åp e kvista her om dån, de va
inta ånat cen årmbHk 2 1gistå, de kanfa vå otar hena . . .
j4, °kan våt? feLdice skåla fri vara no kvår cetar menfobbn.
madam våteistråm.

58. do va e dona sam fik et bål. so skula di hoa vcikt
ovar-a, tes do vat,..«Oft. nicen di sizmna am nåta. o do rea
sam do vå, so kåm 4cc å in jyonum dåra ince et kol po cirman,
dce lå ho hos mc_5ra. o so skula ho [te o] tå likas, mon do
våkna möra o skråk: »hcera jsus, lcetAki mits,b44!» o do vat
ho bd fo..te tå honas hårt.
mcen gionå fik ha kvår trålnean, o di va so lika, åydr,
so ho kund Inta prya _po dam. so kåm de ep, ._. klåk gy,ba en
då, o hånam frega ho. »du ska lera i en &loska», så han, »ve
dOra, sam går mot når. o [sopa åk] spetnara». o sån skula ho
teneåp ål i gem. o so skåla ho jora
e få o båka mce.
»o sen- ska du tå den ,nci ågan, o ja ska yora fena, so du
inta taq. o so ska du kasta-in-an i ån». — o dee Mra ho.
do så icean:
fc m&ar ha ja dit,
mcen so tåku mår ha ja åldri sit.
do tcjg ho ågan o skula kåstå-n 1 åln, men do kåm fra o
tåg sit bån, o tålsa-na, for ho hada dåft-a o håvi-t so lega o
fåstrå-t.
åna1 brOnasan.
1) Berättades i omedelbart sammanhang med föregående.
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Det var inte i går morse det där skedde, det kanske var flera
hundra år sen. Nej, så längesen är det inte, för det skulle ha skett
i mina föräldrars uppväxt. Ja, de var så rädda då, när de fick
barn så, förr i världen. Inte är de det nu inte.
Madam Vattenström.

571. Ja, vid Munkeboda var det en flicka som de fälle sa var bytbarn.
Hon var sju ock tjuge år, när hon dog, men hon var ifite större än ett årsgammalt barn, ock fingrarna var som strumpstickor, ock en riktig kroknäbb
till näsa hade hon, för det har jag sett själv. Jag var på bröllop där —
det var systern hännes som blev gift — ock då satt hon där ijämte
soffan, hon kunde inte stå själv. De sa, systern hade sett den riktiga systern, men de kunde inte få tillbaka hänne.
Ja dödgrävarna grävde upp en barnkista här om dan, det var
inte annat än ormbleck 2 i kistan, det kanske var efter hänne . . .
ja, hocken vet? För det skulle fäll vara något kvar efter mänskoben.
Madam Vattenström.

58. Det -var en gumma som fick ett barn. Ock så skulle de hålla vakt
över det, tils det vart döpt. Men de somnade om natten. Ock då rätt
som det var, så kom det en in genom dörren med ett barn på armen,
ock det lade hon hos modern. Ock så skulle hon till att ta hännes, men då
vaknade modern ock skrek: »FIärre Jesus, låt bli mitt barn!» Ock då vart
hon bet för till ta hännes barn.
Men gumman fick ha kvar trollungen, ock de var så lika, ungarna,
så hon kunde inte skilja på dem. Så kom det en klok gubbe en
dag, ock honom frågade hon. »Du skall skära i en tröskel», sa han, »vid
dörren, som går mot norr. Ock [sopa upp] spånorna». Ock sen skulle hon
tända upp eld i ugnen. Ock så skulle hon göra deg i en sked ock baka med.
»Ock sen skall du ta den ena ungen, ock jag skall göra skillnad, så du
inte tar din. Ock så skall du kasta in honom i elden». — Ock det gjorde hon.
Ock då sa ungen:
»Sju morar har jag ditt,
men så tokig mor har jag aldrig sett».
Ock då tog hon ungen ock skulle kasta honom i elden, men då kom sjörån 'ock
tog sitt barn ock tackade hänne, för hon hade döpt det ock haft det så länge
ock fostrat det.
Anna i Bredmossen.

2)

Ormbunkar.
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Jordgods.

59. sont„ctor rådana ha Imma &dg' jekgås åg bkan. [Jag:
)Jolgoss, våd är det?»] dcc o sånt som da ha grceva-nft., no-clo
brdn cela ... no ...4.2 va krig. o dce dc& kam resclana ivar o
pet. ve lighemsfcila dor biet da dor gitbd vår yitkåftn, o do
seig va. o gama bybn fdla han så: »no -.cice nu lgsa,.., jo ska
ya /tårna o kncika. o seg..gdr v o kasta...noga f, so do slåknar».
mcen do liista aga dcen dcer yitnåta. mcen da va 4ta oncld o
håda fot brienvin m&...scey, so da vå fcel lata sitpna, dtba. o
mig „ Ma han skula std o sceya-4t cke dar ur fdlo: »nu ha
du våra so Vega a mit fcil, so n4 soyar ya titt d'cey, slorillicelsfcirbror», så han. o hår han pråta, so kam dce gniana.s et pa...
.4töra heestap dce bråka, o ya va so rced, so ya kuna ha (låt.
mcen vå,.,nta dcb besgnalat: neesta yåk sag va inta tcl no a fcila,
utan de Ha a skögan brev. so da
åna brånasan.
60.2 dce va en tårpara isa, som hada sont...ct(r st
fcil. han va skkara han. han pltalsa ahdp en hopar yieukrOp,
ncera anvå do...cicen der gål2an hada sie, o do ela han pet um
»NN. o do kånt dcen dor gicban dit: »va cc d« då har o
la pa? dce ce ju bra fit. bytt skå du fo så, am du kcinta.. te
me)». 14, han jak mck, o nor ha kam dit, do hada gitban en
hål håg ,nace gi o sikar o Ha pk. mcen tårmin han sitta knivan pa-t, o dre slåkata mon do vd dce bara keatrOkar åltahdp,
heesthåvan o hitnabba o ta/ca dfbr men hån tog nub soy, so mPls.a ,
han arka.beera, o itogda-åp-a po jckt0n. 0 84, 2)0 må,,ran nar
ha kam-it, do hcbgda ,dce fitla yd,!gog mce silkånar o sil1) Historien berättades vid mitt besök aug. 1906. Senare delen
av denna uppteckning lyder så:

Di va lite supna, så di kunna inte hålla säj tysta, utan di
prata; så då komm han inte opp o ella någe. Män då vart far
min anj o sa åt-en, att han skulle 'lytta: »te tbmasmcesdd ska
v,ara (r mit fcil, du skrilholsfårbror! for )4 behåvar inte
'hola högk o står akrig dcey ickgra, ncer ya inta f to v dcey».
hån sa 4t-an ur fa-P. [Fråga av mig.] yd, han fkkta dit.
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Jordgods.
Sånt där rådande har kommit över jordgods ock ibland. [Jag:
Jordgods, vad är det?] Det är sådant som de har grävit ner, när det
brann 'eller när det var krig. Ock det där kom rådande över ock eldade
på. Vid Lysheinsfallet där eldade de där gubbarna var julafton, ock det
såg vi. Ock gamle Björn i Fallet han sa: »När det nu lyser, så skall
jag komma ock knacka. Ock sen går vi ock kastar något i, så det slocknar».
Men det lyste inget den där julnatten. Men de var ute ändå ock
hade fåll brännvin med sig, så de var väl litet supna, gubbarna. Ock
min gubbe han skulle stad ock säga ut det där ur fallet: »Nu har
du varit så länge, i mitt fall, så nu säger jag ut dig, skrillhällsfarbror». sa han. Ock hur han pratade, så kom det gnidandes ett par
stora hästar, så det brakade, ock jag var så rädd, .så jag kunde ha dött.
Men var inte det besynnerligt: nästa jul dg vi inte till något i fallet,
utan de eldade i skogen bredvid. Så de lyddel.
Anna i Bredmossen.

Det var en torpare i Lysinge, som hade sådant där i sitt
fall. Han var slugare han. Han plockade ihop en hoper järnskräp,
nära invid där den där gubben hade sitt,, ock det eldade han på om
julafton. Ock' då kom den där gubben dit: »Vad är det där du har • att
elda på? Det är ju bara skit. Annat skall du få se, om du kommer till
mig». Ja, han gick med, ock när han kom dit, då hade gubben en
hel hög med guld ock silver ock eldade på. Men torparen han suttade kniven på det, ock det slocknade. Men då var det bara benrular alltihop,
hästhuven ock hundben ock. tocket där. Men han tog med sig, så mycket
han orkade bära, ock hängde upp det på gärdesgården. Ock sen påmorgonen när
han kom ut, då hängde det fulla gärdsgården med- silverkannor ock silhan Ha ante /dra dr a Nia. han fryta-4p sen a shögan, le e stör kOrk.
Vedernamnet skrUhcHsfearbror var i första uppteckningen missuppfattat som
skrUkadärbror. (kors heter i dial. kaV På min fråga, vad det där var
för ett namn, svarade gamman: »dä där tog han te o kalla-n si så där, som
han tykkte dä va lagum te heta». Jfr namnet skrUarhdla. Var denna är
belägen, korn jag ej att fråga; kanske just här, på skådeplatsen för denna historia?
2) Historien berättades väsentligen på samma sätt aug. 1906. Ett Par varianter
anföras nedan efter denna uppteckning (B).
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ygjar . .
o do så dce der rdtdana: »ha ja tröt-dej um
so ha du inta fot si, mit».
åndra
jik han dit ven 2 o
o da jik lika dcint,
o han fik so mplsa han arka beera. mcen do hag-kåm trdja
jka, do vre gizban håva bak o frcim po-n; si då hada han fel
inta myka kvar, o de vila han fl hå fehs.
jd, dce ha hcknt mbolsa för i vckka.
cina bremasan.
61. [Jag: Har ni varit med ock letat efter skatter någon
gång?]
j0., ja va m eg gög. jd, do yikv brå behcbndit M. ja
kåm fron dålesvarka [ve ebbar)]. o nor M kånz te g•Ma, våt-ctce et sont jisi båtan. jd, vi skula sta o tå! vi vå tvöltre
stOan. jd, do vd de e taka dcer pkykfkgra, sam stk mot
månftna. [do gkina vil]
erik-4.9a
624 . [men mörfar ha si.] dce va so grånt me silvar [krig
On] o smagitbar, e (håv?) dn löga. dce va tåmtd som hack
k)ks gipa o skula lpsa mcv. mcen han fik iga civ-a. han rama
ikzil, o do svor han t [si, o do fevån de].
erik-6a.
B: o sen am mari, ne-csdka kam-åp, do va de silvarkåtor o bee gard o dit 'inik91it taka dr rdt.
B (tillägg): di ela inta på ftara en jiMftn.
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verkedjor . .
Ock då sade det där rådandet: »Hade jag trott dig om det,
så hade du inte fått se mitt».
Andra julen gick han dit igän 2 ock eldade, ock det gick likadant,
ock han fick så mycket han orkade bära. Men då han kom tredje
julen, då vred gubben huvet bak ock fram på honom; se då hade han fäll
inte mycket kvar, ock det ville han fåll ha själv.
Ja, det har hänt mycket förr i världen.
Anna i Bredmossen.
[Jag: Har ni varit med ock letat efter skatter någon
gång'?]
Jo, jag var med en gäng. Ja, då gick vi bra behändigt till. Jag
kom från dagsvärket vid Ekebärg. Ock när vi kom till Kärsta, vart
det ett sånt ljus i backen. Ja, vi skulle stad ock ta! Vi var två eller tre
stycken. Ja, då var det en tocken där plogfjöl, som stod mot
månskenet. Då grinade vi!
Erik Olsson.
Men morfar har sett.
elden ock små gubbar, en halv
sin lyx uppe ock skulle lysa med.
ikull, ock då svor han till se, ock

Det var så grant med silver kring
aln långa. Det var tomtar som hade
Men han fick inget av det. Han ramlade
då försvann det.
Erik Olsson.

B: trOa eira jik, han mcb dit, mwn s dei hada han vcel inta mialsa
kvår, gitban, titan d vat han drj o vre hitd bak o frdm pei-n . . . han
skåla ha lati-n ha kv4...(1ce dr, so hala han fot behöla liva.
Berättades i omedelbar anslutning till föregående.

4- 223;o.

Be. iandsm. Celander.

FRÅN VINÖN.

Folksed ock folkliv.
Om åldermännen.
Dä va två ållermänner i vann bynn. Di skulle si
ätter mä jäffgåkar o väga. 0 så föftåss hadde di trumma . .
så då skulle di takas vé, va di skulle jöra. 0 dä hadde di
ätter tur. Män va dä nånn sam va slarvuger, då hadde di
rättihet te väkja.
Nils Larsson.

Julseder i berättarens barndom.
Joo, g;i då for vi åt öörka vareviga jukotta, o dä
kunne vara så eländit på fönn, män ut skulle vi ändå. 0 si
då vart di där sam va åt öörka så heliga; så di skulle föra
heliheta mä säj hemm
[Um jukaften] då ställde di unner boke drikka o brännvin
i en putäll, [dä va hopabkanna]
dä lästes o fös, o dä
va så helit så, far o mor o allihopa barna
När vi då komm hemm [på jukmaren], då tog dän [sam
ha vare åt öörka], då tog han dän där putälln o jikk te lagårn,
o smorde magka på oks, si då skulle di där allri sprikka
sönner. 0 sen, dä där sam va över, dä va te hälla i marra,
så ho [fikk säj en riktiger jukasup].
Så [um jukaften] hadde di duk på boke], o unner duken
[så la di] två stora simmker, ja di va så här via, utå sammamake rågmjök. Då tog dän där mä säj o gav oksa vafin bit, o
senn skulle mana ha åv dä andra, så då skulle ho bin så
morsker o duktiger hela [vintern].
[Fråga av mig om vad de hade för sig de andra juldagarna.]
Då tog di framm kortleken äller okk bruka di gå te [varare(?)1] o supa, o kanfe slåss ag. Så då va dä jukkalas vareviga kväll. [0 anndan] då jikk vi över binn 2 o hadde en stor
kagge di bar. 0 fkikkera di hadde baka gorån. Så då hadde
1) Bör kanske vara

varaen.

2) by,
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di riktiger dans. 0 då söp di, o då levdö di +Så förtäljt, [o så
där hålIdes di allt ijenom]. 0 så öugonda knut då 43kullo di
sleka' jula ut. — — — — Då jikk di i stugera hos varaen o
bjö, o så söp di.
01. Olsson (norra byn).
Spridda minnen från bröllopsfirande förr i tiden.
65. Når vi vigdes, då jikk di över hela binn, o i vareviga
stuga, o hadde en stor brännvinskagge. 0 i varje stuga skulle
brugummen dansa må brus. . . . Di kalla då där för liggdansen.
När moster va bru, då va, ja tre år. Då hadde far e lita
rö marr. 0 när di där Dikk ikrigg], då va dä två [stykken] sam
va utklrädda. Di va så utspöka, så di såg inte ut sam falrk.
då va far min må. Då satt han på dän där marra o re. —
I varenda stuga så jikk ho in, så dä va inte fråga um dä. —
når di kamm te gammlra jonsagubben, då gne di stuga
irunn(?), o då fet ho mitt framme ve bolre.
2 Då jikk di nåra stykken pajka, di jikk inte o la säj då
um natta. [0 då va så mikke falrk]; di låg på galrve; så dä
va så mykke [klåtr på vägg]. [Då um natta] når di ha gorma,
så di va sömniga, då tog di nåk o trå o sydde ihop dam. 0
pajka o då tog di säj flrikker.
3 . . . . Di tog va di komm åt: agger o stövvler o hattar.
dän där arjelnisten va må o skulle [fälra um natta: Män dä
va mot maresia, så di va fullsövda o vakna]. Så kröp han ner
o skulle vara så tyst. Så samns, han! — 0 han va [fäll] fullsövd um maern. 0 då han vakna, då ha di tajje från-en stövvlera, o dä va bara strumpera där. [0 han visste inte, hur han
skulle bära säj te.] Då stog ett par stora svänska skor i ett
rumm [där, o dam tog han].
[Senn skulle di hålla akfon på dä där. Då kträdde di litDå hadde han en stor aren, [så han f3åg ut så]
I anteckningsboken står sleka; missuppfattning för leka?
Efter fråga av mig, om de inte hade några upptåg ock skämt
för sig på kvällen.
Fråga, om de brukade seden att stjäla på skämt från do sovande,
— >Jo . . . .
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pyts, o han skrev på en näver. 0 di fikk Mpa då [va di hadde
tajje ifrån dam tim natta].
Brallappe dä stog i tre dagar.
1 När di fikk gröten, så skulle di rimma. Dä va
en präst här, dä lummer ja ihag lite. 0 han hadde e doter mä
säj, e mamsäll. Då så sa han åt-a te rimma. Jaa, dä jolre ho:
»Dän här gröten ä kokter utå mjölk o ägg,
o här får igen äta utom dän som har fägg.»
— »Ja då får dn inte äta nå», sa prästen. [Då jolre ho
um rimme:]
»Dän här gröten ä kokter utå mjölrk o ägg, inte anna ja minns»,
sa ho,
»o ja har allt fägg ja mä, fast inte dä sinns».
. . Ja prästera va lika goa di sam di andra. [Di]
2 .
söp säj fulla så. [På husförhöra då söp di jämt.]
01. Olsson (norra byn).
Två små spratt av Nerstu-011e.
Ja hadde en svåger, stog brugumrne. 0 dän tiden söp
di duktit. 0 då taltes di ve jästera, att »när vi nu slutar i
nriare, då ska vi dansa betydlit». — »Åhå», tän,te ja, »ft ska
nog gå för säj mä dansa!»
När dä då le te di skulle dansa, då slog ja två kappar
fulla, nära tre junifrur i var kappe. 0 ja fuska ur mitt på
galrve, så ja fikk värma hatten a,pp på min kappe. Män spelmann han föftog inte bättre, än att ja drakk ur mitt, [så han
skulle jöra likadant]. 0 halrvfuller [va han förut], så spelmann
han låg där han låg. 0 di fikk fuga o dansa.
Joo, så klädde vi ut ass, kallas(?), tog på ass frunntimmerskläder. 0 dä va mykke snö, förfaselit mykke snö. Så
ok vi te östra gåva; där bodde Anners Nilsa. »Kryp nu i, fulla
släen, för oksen han rår nog mä!» 0 når ja då lummer framm
te östra gårn, mitt rör fanstre, så tog ja o kasta ikrin släen
över dam, så då fikk di ligga i snönn allahop.
Si ja ha vare lite fälemaktiger jämt. 0 dä föftåss hadde vi rolit åt.
Nerstu-011e.
Fråga, om det fanns några särskilda bruk vid bordet.
Inpass av mig: »Ock det kunde vara en prästdotter?»
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Om Kol-011e ock hans kraftprov.
[kaköl_a dce va en stcirkar en!] de f_ra kårar }nto
kocla-m, de tc_5g...han 61,
[han va] tårpara ve 14sta hårgar. [bädd po kåtarpa.1 ] ho
tata-zim, fårbran'ostra, at ncer...h,an yi_9(la skkan, o ökså inta
roda-m, for.,ban hada cldkiga öksar, do hå.,lian taia-ifrein
ökså o dråya lcisa fakvar.
j4, dce ha våra eg„.14...,sam va stcirk! men do ha fånas
t, x hilka, måka t-n.
de va en mårkna, men am dce va håstmårkan elar
tarmärkan . . .
vå orabr4, men dce vå la tröhgan höstmdrkan. do ha...1.zan göt..cter po eg..gdk. do ha de hma en
va' d,ina ova...tåka. dce ha dcen der båfkån kasta ovas.tdka.
o do ha öla sig. do hå„.ag...got std o kåsta-n tebåks. — 2
di ha alt leta-höp scey. o di ha bratas. men di ha yöt
et farbfin, so at -igand&a skula fo b1 ciriar. men [dcen na
d-dam] ha fot...ctcen åndra po gncb. men blsacUra sam staaanar, dce har ya inta ber&knig
men sån ha di jdt..,scej et vcikat kalas. fø4 der kakolallekta di va s4para cilahö_p.3
nksia-619.

Historier om »spektor Ellebrann».
dce va en spcektör ve bpsta hargok, [het]blabrån . . .
dce va po d& visa, at...an joka spetåkak av åla mcfar,
pa h62ga o laga. so Ng-an o fika bci 4 po ciska,s prcbst, aLan
Skuld aka dit. o norakomaqit, so stelar-an in /West&
milati so ha han [4abrati] bita pa tv d bösar5. o d sat o
agackra [elabrån o prckstan]. [o] men di sat o kalåsa, so tar
bösa av fina _po hiestå. o ner prcbstan komar-åt, han. sc'eyar
ot...ctrc'egan celar kitskan, va vi ska tå-t for 6 , do ~pr-an k, a- t=-- Koltorpet; därav namnet Kololle.
Hår kom en fråga, om de ej träffades.
Flera berättelser om Kol-011es kraftprov anföras under nr 72.
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Om Kol-011e ock hans kraftprov.
Kol-011e, det var en starker en! Det fyra karlar inte
rådde med, det tog han en
Han var torpare vid Hysta härrgård. Bodde på Koltorpet.' Hon
talte om, farbrorsystern, att när han körde i skogen, ock oxarna inte
rådde med, för han hade dåliga oxar, då har han tagit ifrån
oxarna ock dragit lasset själv.
Ja, det har varit en karl som var stark! Men det har funnits
en till, i bärgslagen, maken till honom.
Det var en marknad, men om det var höstmarknaden eller vintermarknaden . . . ., det var i Örebro, men det var väl troligen höstmarknaden. Då har han gått där på en gård. Då har det kommit en
vagn där över taket. Det har den där bärgskarlen kastat över taket.
Ock det har 011e sett. Då har han gått stad ock kastat den tillbaka. -2 Jo,
de har allt letat hop sig. Ock de har brottats. Men de har gjort sig
ett förbund, så att ingendera skulle få bli arg. Men den ena
av dem har fått den andra på knä. Men hockendera som stukade
under, det har jag inte beräkning på.
Men sen har de gjort sig ett vackert kalas. För de där Kolollasläktet de var supare allihop.3
Nerstu-011e.

Historier om inspektor »Ellebrann».
Det var en inspektor vid Bysta härrgård, hette Ellebrann . . .
Det var på det viset, att han gjorde spektakel av alla människor,
både höga ock låga. Så tog han ock skickade bud på Askers präst, att han
skulle åka dit. Ock när han kommer dit, så ställer han in hästarna.
Emellertid så har han [Ellebrann] budat på två busar. Ock de satt ock
ackorderade, Ellebrann ock prästen. Ock medan de satt ock kalasade, så tar
busarna av skinnet på hästarna. Ock när prästen kommer ut, han säger
åt drängen eller kusken, vad vi skall ta det för6, då säger han till, att
b8? [i Askers °:n by].

bufflar?
hur vi nu skall kalla honom (dräng eller kusk)
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...)cta ska stela-får mina heestar»
o do hear kåda po
åkdonsic'egara. mcen do fik -ag- ga-in
elabråns stål o letaåt et par heestar, di liksta han håcla.
si han tykta, prcestan hada fo-clabga bestar
han hada få.li ra te' [elabrån] . .
. han kåda so myka
gama taNfiliga,-,so han håcla dam i feemkigar 2.
o s6r, so åk-an ot ybrka, ot lc'enas ybrka. do tog-an
e 4gg-åra, o sen jik-an te s&nista tårpan han håda, sam hada
seemsta hc'estan, dån fik fasa-n. nceh- an da jik-in .9-ör/e4, do
tog -an Utan po ena foton o tfi,fla po dcen åndra. — o åldri
tog...an 4-scej Utan i ybrkå, viddra cen ner prcestan lesta fadarv(sira, do hada-han Utan tii-sj. -- [3,4, de va en rikti skr4vtök 3
ta kcir,4 ] so kana han ,aka ta yrka tre, fira söndagar a rå
o ha önt4ylit: Incen so kina han Om sam eg-kår me!
han vila ha båt magasina3, mcen dce jik inta fh-n].
dce va en prcest-cto, het jösbcerj. han va inta scemar, fast-agkana ga d ödla am dåga i treeskår o finböksar. han såta scej
emot elabrån o resta-dp te kan. o ho ha gråta so, prestfr4a, far an skala resa-åp; ho tråda, dce inta skala ga brå
mcen prcestan ha såjd han, at för skula-h,an ga ta d6n,
en elabrån skula fa ta-bat magasina. dce va inta so ga tidar
då sam nul inta. di dit inta vetabr6 te åftavgr vår kvel inta.
men ncer prestan kömar, do hada blabrån fOr4 te stålsahn, at
am de hörna non svcitar prcbst, den skala di inta 21cepa-in.
men prcestan han ha påsa sej. dce va-la sårfatin, föftår-ja.
ncer kågan koinar-0, do ha han fåla po gince f0-91. — di ga-la
cicer mce, so vce-fam åndra mcbnifar, o promenera-lita. —
so hå han fela hat skrivelsa foft6s. so han ha ha taja-fråm
dcen dr. [men dce ha vara] so varviga bkegtåg ha r.6t-csce,
nor Ugn-Uni, so dårana ha han våra, . . . . men kan
ha scijd, at an skula resa scej, for an beh6vda inta fala po
gnc'e for hönum. for prcestan va gåmak. do ha /Mem stot o
god råd
små famnar, travar. »Han hade fämlingar utåv sedlar», hette
det en annan gång.
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Ock då hänger hudarna på
»du skall ställa för mina hästar»
åkdonsstängerna. Men då fick han gå in i Ellebranns stall ock leta
ut ett par hästar, de liksta han hade.
Se han tyckte, prästen hade för dåliga hästar
Ellebrann . . . . . Han hade så mycket
Han hade farlig råd
gamla tolvskillingar, så han hade dem i famlingar 2.
Ock sen så åkte han åt kyrkan, åt Lännäs kyrka. DÅ tog han
en dyngkärra, ock sen gick han till sämsta torparen han hade, som hade
sämsta hästen, den fick skjutsa honom. När han då gick in i kyrkan, då
tog han hatten på ena foten ock tofflan på den andra. — Ock aldrig
tog han av sig hatten i kyrkan, vidare än när prästen läste fadervår, då hade han hatten av sig. — [Ja, det var en riktig skrovtoks
till kar.] Så kunde han åka till kyrkan tre, fyra söndagar å rad
ock ha ombytligt. Men så kunde han åka som en karl med.
Han ville ha bort magasinet5, men det gick inte för honom.
Det var en präst då, hette Josberg. Han var inte sämre, fast han
kunde gå ock odla om dagarna i träskor ock skinnbyxor. Han satte sig
emot Ellebrann ock reste upp till .kung,en. Ock hon har gråtit så, prästfrun, för han skulle resa upp; hon trodde, det inte skulle gå bra
för honom. Men prästen bar sagt han, att förr skulle han gå till döden,
än Ellebrann skulle få ta bort magasinet. D,et var inte så goda tider
då som nu inte. De åt inte vetebröd till aftonvard var kväll inte.
Men när prästen kommer, då hade Ellebrann förbud till Stockholm, att
om det kommer någon avarter präst, den skulle de inte släppa in.
Men prästen han har passat sig. Det var väl sommartiden, förstår jag.
När kungen kommer ut, då har han fallit på knä för honom. — De går väl
ut de där med, så väl som andra människor, ock promenerar lite. —
Så har han väl haft skrivelse förstås. Så han har tagit fram
den där. Men det har varit så vareviga blodtår har rört sig
i honom, när kungen kom, så darrande har han varit . . .. Men kungen
bar sagt, att han skulle resa sig, för han behövde inte falla på
knä för honom. För prästen var gammal. Då har kungen stått ock
riktig tok
Inpass av berättarens gumma.
Socknens gemensamma spannmålsförråd för utdelning åt de fattiga.
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tita po de cler ..ltta. do ha han sci)cl po cich visa, at »hau
rcbt», ha han seucl, »so ska du fd ret». o d fik behåla magasina.
sa han blabrån hada spånmdk hma. o do vila han, da
skula tå av honum, so han skula fti dam o årbOa,
vila . . . han kuna picka' dam, nier...am..behåvda; de va håns
dce kan ya vUa.
men dce dr ce byar håndra &Jen.
mcen sa de d fcel taka dr spbfmeHr du val ha reda pa?

72. [nu ska ya bercbta am] k1r6la o blabrån..
st nu va klarad, han va so stårkar, so at
hot po o
timra po et [bpga], o do ha dce våra so myka karar, sam nabylat
kana vigra. da skula lcega-ap e s
. . . ånra vårva . . . o
do h44an [blabrån] sajd ot ka,k6la: »dcen dr kan du lcaga-åp.
d ha fot got afrein alahop; men hån ha taya-i-n o la)d-åp-an fåHar.
o sån b
abrån tåsce) lOnunt eg-göy. o do håcla han en
&ar yuir
o se); ncer öb kom po gin, do llcepa
p-n yuk falas. o do tåran a håna po lujnum o mar hålsan
av-an.
sån slcåfar han' scey en stör, ilskan hån. o do b618 han
po öb ucen, at ...ltan skula kama dit. do 2,lepar..,an p4 honum
hån. o do hågaran tåg a råmpa o .2/deg bålsån, so han
vat stb.nc14. — sa han fak yåra so mpta ila han vila, bara dcen
ändra' fak rött scei. do håla han' st r6 4.
nkstu-öla,
tvinga
2) d. v. s. »Ellebrann».
skickade bud
4) »Ellebrann» lär ha hetat Hildebrand (enl. skolläraren). Berättaren hade hört historierna om honom av sin »farbrorsyster», som varit
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tittat på det där lite. Då har han sagt på det viset, att »har du
rätt), har ban sagt, »så skall du få rätt». Ock de fick behålla magasinet.
Se han Ellebrann hade spannmål hemma. Ock då ville han, de
skulle ta av honom, så han skulle få dem att arbeta, när han
ville . . . Han kunde pocka' dem, när han behövde; det var hans
tankar det, det kan jag veta.
Men det där är över hundra år sen.
Men se det är väl tocka där spörsmål du vill ha reda på?
72. Nu skall jag berätta om Kol-011e ock Ellebrann.
Se nu var Kol-011e, han var så starker, så att de höll på ock
timrade på ett bygge, ock då har det varit så mycket karlar, som möjligt
kunde vara. De skulle lägga upp en syll . . . . undra varvet . . . Ock
då har han [Ellebrann] sagt åt Kol-011e: »Den där kan du lägga upp».
Ock de har fått gått ifrån allihop; men han har tagit i honom ock lagt upp
honom själver.
Ock sen bjöd Ellebrann till sig honom en gång. Ock då hade han en
Ock sen när 011e kom på gården, då släpper de
onder tjur
på honom tjuren förstås. Ock då tar han i hornet på honom ock vrider halsen
av honom.
Ock sen skaffar hans sig en stor, ilsken hund. Ock då bjöds han
på 011e igän, att han skulle komma dit. Då släpper han på honom
hunden. Ock då hugger han tag i rumpan ock slänger honom i backen, så han
vart stendöd. — Se han fick göra så mycket illa han ville, bara den
andras fick roa sig. Då hade hans sin ro 4.
Nerstu-011e.
på Bysts. För övrigt sade han att: »berättelsen um 'c, dä va mikke ute då när
ja var barn». Berättaren hade mycket nöje av hans upptåg: »Joo, dä där va
en riktig figur, Ellebrann! — Han va så spetakelfuller, si når han fikk föra då
där, då hade han si ro.>
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Historiska sägner.
Om byggandet av Lännäs kyrka.
Di skulle bygga öörka på anna håll föft, män dä jikk
Män dä står gammlra murar kvar i Törninte för dom
torpaägga ä,nn . . . Män dä revs ikull. Dä di arbeta um dagg,
dä rasa um nättera; så dä revs ikull. Di visste inte, va dä va.
— Män Lännäs öörka ha fälle järna' vare där förut mä. Dä
ha fälle bara vare e träöörka.
Då ha di lasta på ett par tvilligstuta . . o di fikk gå, vart
di ville mä di där kubbg, o dit di skulle stanna, där skulle di
bygga. 0 då ha di stanna där . . . . 0 där byggdes öörka
o dä åt ena äen på sokkua
Söttanhundrafuttifu vart
öörka färdi, dä står åratalre på-na.
Dä va någe rådane sam bodde för nära. Di kunne inte
vara tesammans mä Guss of förkunnare. — Män dä va besynnelit, att di inte kunne driva bort [dam]. Um di ha satt app
en kirokkstapel o jett säj te o rigg . . . då ha di fleötte unna.
Män dä va för tyst o stilla, o di jikk där bara o knalla o
mura. — På dä vise jikk dä där te.
Jonas på Fårarn.

Om »j ordegendomar.
Dä ha blive unnastalld bara biratt för ofreder. . . Dä va
lite falek då o mykke överhetsstyrelse, småkånugar o takke där.
Di karta' o skulle slåss o ta' å varann, o dä va aldri fre. Så
tog di o raka säj unna; di sam hade nåra förmögenheter, så
jömmde di. 0 så dog di, o så vart dä barta. På dä sätte ha
dä fåll kumme, att dä ä så stora jokegendommar unnajömmda.
0 dä händer nog, att di ä go te få rätt på någe ag, jenom
odligar o takke, så kann dä väte hända, män dä ä så mykke
lite dä så . . Hav o föar di tar nog sin anndel
män
ta rätt på-t!
i)

3)

troligen
Betonat.

2) bråkade
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75.' På Valna ä dä e stor häll. Ja ha vare oppe på-na,
när en stampa, så såggra 2 dä inunner o klrigga så rart, grövre
finare». Dä ska stå e öista inuuner
män dä
törs igen ta ihop mä, för di ä rädda, att en ska biri förstörd å
rådane. Män dä vure inte falit, urn di rusta säj. — Vi ha tala
um-e mä, män dä ä iggen sam törs.
Jonas på Fårarn.

Om »haolchemrarne».
76.3 Var ha dee vara /teer] et falle ch kala hak,Umar. dee
skåla vara smöt fan. — nog ce dee mP)Isa rbsar Ryta heer
[Här inflickades en fråga av upptecknaren.] ma smtfisUn köpakoda. am dce eker fakk.INga skula ha jc5t-a celar am ch skula
ha 20,..dce heel,ast —
— jot mcirka rU?

Abel o
77.5 [Segejö dä va kuggsgålr i forna tider.] Sigismunn tror
ja han [ha] heta, sam ha bodd där, dä va fäll unner sniåkånugatiden, förstår ja. Han var utåt Skåne o kriga [där]. Då [hadde]
han e doter ag, o ho va mä på krige. 0 dänna6 va dä_ en
kånugasan sam va sam en prins. [0 dän] råka ho
där vart di överens.
0 senn [når krige va slut], så for han• hit o s[ökte app-a].
Män ho va sy[mamsäll], så ho hadde sina jugfrur o sina synigsaffärder dänna ve Eriksbarj.
0 där förvara di dän där 7.
[Män så flkk han veta dä där,] dän där sam hadde rejerniga.
0 då kunne inte han taka, för si di ha vare ovänner i krige.
Återgivet lika mycket ur minnet som efter den direkta uppteckningen. Torde därför ej vara giltigt såsom språkprov, men hör till
sitt innehåll tillsammans med föregående ock upptecknades tillsammans
med detta.
klingade, genljöd
Jfr Hofberg, Nerikes gamla minnen, s. 53.

(iber, sign2(l).
Sägnen är upptecknad två gånger; det följande är en hoparbetning av de båda uppteckningarna.
där
7) prinsen
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[0 då söktes han ätter, o senn så häggdes han]
Män
då fikk han nåra årder te häpne, att ho skulle tänna ell på si
byggni. 0 när han skulle häggas], då va dä låggesenn i brann,
så dä va fäkit; ho skulle inte leva lägre än han. — Där dän
där byggnia stog, där ho hadde sin sy-lufall, där rann dä app
e Ulla, o dänn ö älla finns än n i da. [Di kallar-a för] Signis
öälla
0 ho ligger alldeles i öärrkanten, män att dä
vart rart vatten ändå, [ända te fönn vart sägt.]
Han hette Abelr dän där. [0 där han vart häggder, där] vart
dä ett afferställe, o där allra di stenar o takke där, o dä vart
e stor rösa, [di kallar] 4bacsnjsa2. Di säjjer, att hans sal dän
ska vara utå gull; han ska ligga där i rösa. Di har fäll haft
nåra öännigar åv-e [män di har inte fått röra ve-na] . . . Män
dä ska ligga matrieler där ätter dän [där sam vart häggder].
Va hunuratair dä va, dä vet ja inte, män dä va fän [på]
fjortanhunnratake.
Jonas på Fårarn.

Spökeri ock trolldom.
[Dä va en gågg vi lekte o skulle jömma ass för varannra.] 0 ja stog ijämter e logadör. 0 dä va lik där. 0 ja
stog inve döra . . . . 0 kann tänka, dä slog te i logöistå ett
så hårt slag, så ja hörde halmen happa hökt i väre. 0 ja ska
säjja, ja dröjde inte lägge!
Ja hälldes o brännde [— di brännde
hemma då för tin —]. 0 då va di hos oss
[Så skulle
vi fakja dam på väg um natta.] 0 så skulle vi fe3 åt, dä va
ve en loge, di höll på å bygga där.] 0 vi stog där o språka.
Rässum dä va, så hörde vi, hur de tä/e4 o högg [dänna] . . . . .
då täqe4 dä, likasam når dager va. [0 mi hustra ho vart så
Sy-lokal, syvärkstad.
»Haborsröset» finnes avbildat hos Hofberg, Nerikes gamla minnen;
s. 24.
5)

skiljas

4) täljde
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rädd så. Ho hadde allri vela trott på nå takke där, fast] ja
[ha] taka um, ja ha vare framme för takke mykke. Män nu fikk
ho bki varse.

ro

en gågg höll far på o snikkra e liköista.] 0 han
ha fått eista fäki, män inte lake. 0 dä va så kallt så. 0 vi
hade lakt oss, [män mor mi] ho stog ,i skåpe [o skulle ha någe
på tännera], för di vork så dannt. — Så rykkte dä te på [fandöra], o vi hörde, hur dä jikk i fafftugu. [0 dä knarra um
föttera, sam dä jör, när dä ä kallt.] [Senn kamin han in i
rumme, o han jikk runter ikrigg öistg], o senn raskal han i
spänera, sam låg i öist. — [0 mor ho vart så rädd; ho (for?)
ifrån skåpe] o app i sägga o över far. 0 tännera di gav säj,
så di vark igge mera.
. . . . Då va dä en granne sam bodde här bakum ass.
— 0 dän ena grannen hadde vare te nattvarn [um dan]. 0 dä
va krog framme ve öörka, o där ha di fäll vare o fått säj lite
bakätter. — 0 di där va allri sams, o dä va fäll inte bätter
nu håller. 0 så va piga ute, skulle stånga döra, o kasta sitt
vatten, äller va ho hadde för säj. Då stog dä en stor hann
mitt för döra. 0 elln stog ur gape på-n. [0 piga vart så rädd,
så ho in o rakt app i säga te hussbonn.] — »Va valler dä
däj2?» [sa han]
»Jaja, ja vet nog, va dä va, ja vet
nog, va dä jäller, män dä rör inte däji». — Si dä va ,jävulen,
sam visa säj så där i en jestalt sam en hunn.
Min far va över åt Björknäs på lannsia o smidde. 0
di åkte te söra bynns. Vi va två pajka, o en åv ass skulle
ria söråt um kvälln. . . . . . . Män di lykta 4 inte smi., Så han
va kvar på natta. 0 senn fikk han ria hemmåt. 0 när han
kamm- ve Seern 5 — dä ä en stakk kvar där änn, män jäke ha
1)

rörde
2) Vad går det åt dig?
Berättaren bodde i »norra byn», nordligaste spetsen på ön. Björknäs låg på södra landet, varför man för att komma dit först måste
fara över till södra byn. — Pojken skulle rida med hästen ock möta
dem som var i land. Men sedan han väntat förgäves långt på natten,
måste han rida hem igän, ensam.
slutade
5) skillnaden, bygränsen
5- 223600 Sv. landena. Celander.
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di tajje bart — då skulle han latta app grinna. 0 1å stog dä en
stor svarter häst på narra sia um grinna. 0 dä lyste ur ögera. 0
jussam stora vattskålrar. 0 han vart alldeles förskräkkt. 0
hästen fikk han inte framm. Han frusta, o han rejera så; si
han va varse han mä. [Män hur dä va, så kamm haå fåll
ijenum griuna.] Män då vek dä säj unna, [o dä stakk iväg
neråt bagg, där Barjens ä nu]. 0 då rammlra dä, jussum han
skulle ha en hopper kofäller. — [Män pajken han vart alldelest
juk. 0 dä såg vi fåll, när han karnm hemm.] — »Va ä dä mä
däj, Anne' Petter, ä du fuk?» — »Jaa . . . ja såg en så storer
häst så, o dä lyste [ur ögera på-n»].
01. Olsson (norra byn).

ja hada en brr, dög tim håstn,.
ftkfta ,kåta do ska di da vara håna, de va ålmcent
tåk. — v hada stå4 brev varåan, don dcer brön o jå. so
mest vår kv kl språka vi mo varan. do va i såra 14n1. o
do paHtftan, do pk ja ut lkea po nåta, jå mela fia o elva.
ja na mcey pe't 2 , at ja skula vå,sna någa. mbrkrkdar vå ja
inta. mon ja thoia iga.
nk), bita ha ja vara miirkrkdar.] ya ha vara tre.
metar ve våran yårgak cetar bkamöjka, k?;•alc.a tåkv po ncita,
86? [clo va en låtagåba], vi lag 2' såma råm, hos en feelarmiestara, j4 egArkgara vå c/9 vol, sam het lån, påtron lån.
[o låpgåban] han vila lcbra moj låda o teika dce.„småkånstar.
han skula hcit -W krönar. do skula ya fo lc'era mcey mOsa. m(1n
han Nikija mo flata.
»do kan ja fåreitt», sa yå.
,mcen ni kan stå po fåffln o pita hårar!»
mcen ya kan liga utta po jl o
»Jet, so lågt
hitta dam).
so han gilta brå-ng, mcen ja sa ifrån mcej. do ha nog
nta vara so vce.?,- o bra inta. am en ha vara ilskar pet non, so
hå en ikkb• kikna taya-t dce en ha veta.
På den tiden lågo gårdarna tätt hopgyttrade, i »norra» ock
»södra» byn.
föresatte mig
kn- i dessa båda ord uttalades som en-.
Betonat, = före.
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e MO [1d-4a tdkv]. — mcen e lita Rika, in va fcidar qt,,dien
sek ja. — ho dg am dön. mcen san am nåta do stOg ho r
v&ra stål. krit vft vå ho. so In fik vetet sen cldtn dcerpelt.
'749if4-61985. Åja, va di ha prata förr i tin, så ska dä allt ha vare
mykke takke där tralldomm. Män nu finns dä igge, säjjer di.
Kristendommen ä. för mykke applyster nu.
Då va somma sam va mörkrädda, då sam nu. Så di,hörde
[allt möjlit, bara dä] knäpper3 o knyr3. Då fyllde di, att dä
va spöker då. Takke där bryr di säj inte um nu. — Då
påstår di då, di sam va för 4 mäj, att dä ha vare si så där,
onna annar . . . . 0 di där ha flrydd nu, senn kristendommen
vart lite mera öva, vart utkommen mer o vart öva. — Dän
onde har inte så stor makt nu te visa säj. Påstår di. Nu för
tiden.
. . . . . o gubbar o gummor sam va klroka, sam di sökte —
di ha vare naturkuuniga, ha di sajd. 0 va dä nåra sam vart
fuka, o dä vart bättre, när di sökte, så trodde di på di där,
[att di] jordek Han ha kunna vurte bättre ändå. 6
Nils Larsson.

86.7 Det var en lappgubbe, vi låg i samma rum hos en källarmästare, ja en krögare var det väl, som hette Lund, patron Lund.
Ock lappgubben han ville lära mig skjuta ock tocka där småkonster.
Han skulle ha tre kronor. Då skulle jag få lära mig mycket. Men
han började med skjuta.
»Det kan jag förut», sa jag.
»Mon ni kan stå på farstustenen ock skjuta harar!»
»Ja, så långt går de inte, men jag kan ligga ute på gärdet ock
skjuta dem».
Så han kältade bra nog, men jag sa ifrån mig. Det har nog
inte varit så väl ock burit inte. Om en har varit ilsker på någon, så
har en väl kunnat ta till det en har vetat.
gjorde det
Samtalet inleddes genom en fråga av mig. Ock alltemellan framkallades nya
vändningar i samtalet genom frågor av mig.
Historien är upptecknad två gånger, båda gångerna i överensstämmande
framställning.
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mcet 82 do dc& x inta a gådi,s des tr6r ja inta.
mcen at-ctce ha fånas [taka dir, des, ffi do 8(44].

Om Dalgubben ock hans fånge.
Efter historien om lappgubben ock hans skjutkonst, då jag uttryckte
ett stilla tvivel, om han värkligen varit i besittning av den där hemlighetsfulla konsten ock inte bara velat lura 011e, svarade han:

87., jö, at-crce ha fånas [taka dör], des ce do skat. fote ha ja st po d he-cliclrgåba p0 markna. fo-di w inta
xdar o åra o f,Yelripar o
(lånta inta. f 0-Jam di kåda
hårar o mörkålar o lata åla di Vag i sina tråsa, o kuna i:aret
båta o te kröga, ja hål•va dåga. jå, o des kåna di inta ha
am di inta ha våra so seekra. di hada ng sin vbtanskåp,
sam di freelsta scej mx, for am ja ha vara båta fron fiskala,s.a,
so någ ha di råska ifron nad2 2. o des hå dt fcel jåt fron dam
ag, tim di ha Was.
ja ska talra-åm, hu-4ce heenda en dåkåba, sam ictra am
sin kånskåp eg-g6g. des es sbiåra cen feemti
des va i yOpig. do hada di bönkva(r. o do liga-4i ihöp
mes en dickgåba an ncita. no-cice do i mot-ctan, do sckjar-an
po cick ,visa: »ja foJav o ap o låsa dcen sam ha våkta mit lås
i ned», så-an. di foftös, di va nick, des va en sak dce 3. nce,t
ståg de bi ve låsa [mes] e väta i dcen na
da kam-44neevan o et eembra i dcen åndra nekvan. — des va bi sam ståb-,
de bitas, fast-an ha !inta 2iapa clokn4. han hada si vbtanskap,
dcen dx-dålegitban.
kcilt ha des våra våra am ncita, mon han ha inta Kasa.
han jöka nog so mka, so han inta fras —a tr6-tt. do hå .On nog got-4t i löpa vbitagatas.
Historien är upptecknad tre gånger; fullkomlig överensstämmelse
råder mellan de tre uppteckningarna. Att i första uppteckningen på ett
ställe står »vi> — det antyder, att berättaren varit med själv vid händelsen — beror troligen på missuppfattning för »di». Här är återgiven
den sista ock fullständig,iste uppteckningen O. Av de båda tidigare
uppteckningarna A ock B anföras nedan ett par avvikande uttryckssätt.
Berättaren har själv under många år farit omkring i bygderna
ock sålt fisk.
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Men se det där är inte av Gudi, se det tror jag inte.
Men att det har funnits tocket där, det är då säkert.
Nerstn-011e.

Om Dalgubben ock hans fånge.
Efter historien om lappgubben ock hans skjutkonst, då jag uttryckte ett stilla
tvivel, om han värkligen varit i besittning av den där hemlighetsfulla konsten ock
inte bara velat lura 011e, svarade han:

87.1 Jo, att det har funnits tocka där, det är då säkert.. För
det har jag sett på de här dalgubbarna på marknaderna. För de är inte
dumma inte. För som de hade fogel, tjäder ock orre ock fjällripor ock
harar ock morkullor ock utav alla de slag i sina trossar, ock kunde vara
borta ock till krogarna, ja halva dagar. Ja, ock det kunde de inte ha
gjort, om de inte bar varit så säkra. De hade nog sin vetenskap,
som de frälste sig med, för om jag har varit borta från fiskalasset,
så nog har de raskat ifrån mig2. Ock det har de väl gjort från dem
ock, om de har torts.
Jag skall tala om, hur det hände en dalgubbe, som yttrade om
sin kunskap en gång. Det är senare än fämti år sen.
Det var i Köping. Då hade de bondkvarter. Ock då ligger de ihop
med en dalgubbe om natten. När det då led mot dagen, då säger han
på det viset: »Jag får lov att upp ock lossa den som har vaktat mitt lass
i natt», sa han, lie förstås, de var med, det var en sak det 3. När de
då kom ut, då .stod det en vid lasset med en vanna i den ena
näven ock ett ämbar i den andra näven. — Det var en som stal,
det förstås, fast han har inte sluppit dän 4. Han hade sin vetenskap.
den där dalgubben.
Kallt har det varit värre om natten, men han bar inte frusit
Han gjorde nog så mycket, så han inte frös — jag tror det. LM hat
han nog•gått åt i långa vinternatten 3.
A . . . va fa-låv o ga ap o lisa den der fin, sam ja har
vaktar mit lås». o d& ska du tr<1 vi (di?) va Mfikna te foba-me: ! ' o
da ner-an ha kuma dit» etc.
Denna mening -- om jag icke minnes orätt — kom Bom svar på min
fråga, vem det var. Uppteckningen A hade på samma ställe: han fik alt lciv

sta kvcir, han!
B: o kålt ha de våra, öbegripbt, nuen han ha inta frasa. han pinån
inta, so han behbda frfrsa.
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do leci-an sajd
»sacpa-clu brevin?» ha-an siticl, »so
sk å du fa ga-m o fa en rikti sajp, fo-clu ha våkta mit lcis».
»men mr inta åm dce der,, 14-an såld'. han ha inta scijd
nMr at-an.
for han Uvarc'en i då, den sam taka-åm dce der,
dcbn sam ha våra mck o sig-an. han lag i scima kvat& sam
dåkaban.
n4ta-cila.
88.2 0, da vå en z lenk, eg gåba, ve et sta sam het
o hån va inta so dåntar
ja, dce ha våra en shedasnuirb, so ha-an sevel ot hastra
si: »du fo-14v o go IM o m6ta svina ur r6veikan», ha-an såjd.
ner ho komar-tåt ho, do stei-cice — mcen dce kömar ya inta
ihåg, am dce vå eg-kår elar et keårafeark, men dce vå et On,
mce e rövbara po r§3gan. dcbg-kam hejar inta den.
j4, hag-kåna alt må.. ja hår e leta såga am an U.
han ök.ot yrka. o do mbtar-an en hesthåndlara —
kåla jam skajara. [han] ziebta-n po vcegan ve et stela, dz
kalar h4gsteka. do måtar -an den dce
do
do fimar-an
gans hcbst, so han inta hamar ur tian. — 04, de hå-di
kansta,-p dt kan sceta-n& hest, so di inta hamar ur Rrekan)3.
sån no-J/cape" kam te et steela,'sam hetar kstz'Aga, do stiftpa
hånsas &Ut. so do fik-Igen frå-n. Sa filp-han sina gelevar ijcbre.
so n6g at ka de ha fia; mcen nu ce de lågt em31a dåm.
[di keda dcen dr] råsgaban. d skar rå, mcen yårkabcika
derc'e de re'ed.
nkstu-61a.

Skyddsmedel mot trollkäringarna, vid påsken.
89. Sä'rtorsdaskvälln, [när da le på kvälln, så staka jikk
ner], då stäggdes alla dörrar o spjäll, så inte nåra trollöärigar
skulle kamma in. Då spika di röa lappar på trösklar te
lagåka, så [då kunne inte trollarigera] kamma över dän där
1) A . . . dcv va mbig,an, at an åldri Skula fbdra no mb..
[o] am de vå non, sam håda dcen dce...,Odan, so inta ste-an
fron non d4kk4r mer, si de tr6r ja inta.
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Då har han sagt åt honom: »Super du brännvin?» har han sagt, »så
ska du få gå med ock få en riktig sup, för du har vaktat mitt lass»
— »Men gör inte om det där», har han sagt'. Han har inte sagt
mer åt honom.
För han lever än i dag, den som talade om det där,
den som har varit med ock sett honom. Han låg i samma kvarter som
dalgubben.
Nerstu-011e.

88.2 Jo, det var en i Lännäs, en gubbe, vid ett ställe som hette
Hud. Ock han var inte så dummer häller.
Jo, det -har varit en söndagsmorgon, så har han sagt åt hustrun
sin: »Du får lov att gå ut ock mota svinen ur rovåkern», har han sagt.
Ock när hon kommer ut hon, då står det — men det kommer jag inte
ihåg, om det var en karl eller ett kvinnfolk, men det var ett jon,
med en rovbörda på ryggen. Den kom häller inte dän.
Ja, han kunde allt mer. Jag har en liten saga om honom till.
Han åkte åt kyrkan. Ock då möter han en hästhandlare — jaja,
de kallar dem skojare. Han möter honom på vägen vid ett ställe, de
kallar Hagstugan. Då möter han den där skojarn. Då skämmer han
gubbens häst, så han inte kommer ur fläcken. — (Ja, det har de
konster, så de kan sätta ner hästarna, så de inte kommer ur fläcken) 5
-- Sen när skojarn kom till ett ställe, som heter Ekstugan, då stupade
hans häst. Så då fick han flå honom. Så fick han sina gåvor igän.
Så nog att icke det ha funnits; men nu är det långt emellan dem.
De kallade den där Råsgubben. De säger Rå, men i kyrkboken
där är det Rud.
Nerstu-011e.

Skyddsmedel mot trollkäringarna, vid påsken.
89. Skärtorsdagskvällen, när det led på kvällen, så solen gick
ner, då stängdes alla dörrar ock spjäll, så inte några trollkäringar
Aline komma in. Då spikade de röda lappar på trösklarna till
ladugårdarna, så då kunde inte trollkäringarna komma över den där
Historien kom efter berättelserna om lappgubben ock hans skjutkonst ock
om dalkarn ock hans fånge; den sammanhänger med dem.
Parentesen kom efter en frAga av mig.
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röa lappen. — Förut då ströks dä ett kars över döra mä röfärj.
[Dä jolre di inte på min ti, män på vånn lagål] där va då si
så •där struke- över döra o så på siträna, [o ja fråga, varför di
inte kunne röfärja hela lagårn på en gågg, o då svara di, att]
då där ha di begagna, så inte molräggla äller trolkärigar skulle
kamma in. Si då ä å dän ondes annhagg.
01. Olsson (norra byn).

Folktro.
Om bonden ock bärggubben vid Vällingehällen i.
90. dce va en böna, sam skula fåra ot skögan etar v4. o ncer
kåm dcer åpot veeligshcga 2, do vå de so mita veeligsfåt
lAtsdta. o do ha dce våra en stör Olm; en bårjgabad kalar.
o da ha...ban sdyl, at,an skala fo smaka4ans vckbg, hqhan
scijd 3. men dch ha4an inta vila:
m6r, en du etaråp i då, so j6ni te den åndra dån». — »tdk for öb!» rha-iian
bårjgåban scijd. o so sås,lian:] »i måra ska du fa e...y«». (Då
jag anmärkte på detta uttal, fortsatte han:) han.,?ta inta kana
sclycl 'e JK riktat, men s2. dce vå e jd 4.
sen hå fela gabå Jks at; han 5 för ot skögan o lcesta-pa
et las v6, [o so for..ban Umot]. men. åndra dån, nor,ag...kam
up, do håda4an e 36t, stög ve fåldOra.
men bårjgal2an ha sciyd, at an inta skula )6 pråtmåkan na,
6
höja tt4Pe
men pråstara skula åtti ha tina av dltie. o pråstn fik
veta-av a, o sökna mcb foft6s, dt...an4tada 2«.ar. so...lidn 5 fik
Historien upptecknades (efter Nils Larsson) två gånger, först juli
1899, sedan jan. 1900. Båda Uppteckningarna äro något fragmentariska.
I det följande härröra de första fäm meningarna från den förstå upp teckningen, likaså slutorden; allt det övriga från den senare. En del
varianter anföras här i noterna.
I Lännäs socken.
1 första uppteckningen lyder det föregående så: do ha dce
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röda lappen. — Förut då ströks det ett kors över dörrarna med rödfärg.
Det gjorde de inte på min tid, men på vår ladugård där var det se
så där struket över dörren ock så på sidoträna, ock jag frågade, varför de
inte kunde rödfärga hela ladugården på en gång, ock då svarade de, att
det där har de begagnat, så inte mordänglar eller trollkäringar skulle
komma in. Se det är av den ondes anhang.
01. Olsson (norra byn).

Folktro.
Om bonden ock bärggubben vid Vällingshällenl.
90. Det var en bonde, som skulle fara åt skogen efter ved. Ock när
han kom där uppåt Vällingshällen 2, då var det så mycket vällingsfat
utsatta. Ock då har det varit en stor gubbe, en bärggubbe de kallar.
Ock då har han sagt, att han skulle få smaka hans välling, har han
sagt 3. Men det har han inte velat: »Har du mer, än du äter
upp i dag, så göm till den andra dagen». — »Tack för ordet», har han
bärggubben sagt. Ock så sa han: »1 morgon skall du få en get». (Då
jag anmärkte på detta uttal, fortsatte han:) Han har inte kunnat
sagt 'e get' riktigt, men se det var en get 4.
Sedan har väl gubbarna skiljts åt; han5 for åt skogen ock lassade på
ett lass ved, ock så for han hemåt. Men andra dagen, när han kom
upp, då hade han en get, stod vid farstudörren.
Men bärggubben har sagt, att han inte skulle ge pratmakaren något,
6
har jag hört tal på
Men prästerna skulle alltid ha tionde av allting. Ock prästen fick
veta av det, ock socknen med förstås, att han hade getter, Så han 5 fick
våra an bårgicba, sam ha kcjka
o do ha bitrygidjan Mia dcen dcer
Ic4 veck.
Andra gången historien upptecknades, förklarade han: »dä ha skulle vari
e jet, män han ha sajd så där, har ja hört berättas».
D. v s. bonden.
Här är utfallet omnämnandet, att bonden hade lycka nred sin gåva en tid;
,»ch avka 6 SCep (2:dra uppteckningen).
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lav te skåta fd..clam . . fik ldv te tåla a-dam. men trå[gitban
fik fel vda de dr]. so vat...an 5 d me Mara. [han] fik btir
mm-dam, so cl? doa-b åt.
o d dr vd fel e gama r siga dg, kan ja tr.

Jätten som skulle kasta ned Lännäs kyrktorn.
Dä låg en sten på Skattby jälre, sam va så stor sam huse
här». 0 då inbilla di mäj, att dä va en jätte [sam hade kasta
mot 'örka]. 0 då stag han mil ena foten på Takkenöa o dän
andra ve Stenvrets(?) lann [på söra lanne]; o då va ett hal
mil emilla. Han skulle kasta sten, så dän skulle ta ner 'örketorne, för jätta var så förhatliga 2 på Mrkera. Män han kasta
för [rökt, så då flög över akkg, o så föll han ner på Skatteby
— Då trodde ja inte, fast ja va barn; män då tykkte ja
va en omöjlihet. Då va inbillniBar.
01. Olsson (norra byn).
Om sj örå 3.
[hena ha ja åt fa:ft gbear.]
,ja fdt po-na eg.46e. do vå ho ieeda . . . men d vat
ja g4-na ål, men 3d, fik dansa. [ja stdg po lcin,] o
f4t
ho fils etar-34, sam [icidara jd,„nce..42 kkar]. mcen ja sata po
skålan4 [p-na]. o do stak ho 2, vckg utot fOn, [so vcitna stdg
o sån kom dce so myka enar, so dz- gla
ksikt ova.-M.a
råkt »ula ftitara pa mej.
figta g6ean [ja sdg-a] va ya ti.a eir 5. v scit ap 2, dcen
ho åp e gamar pil. [dce va] her eta-,s4ra
der råna. do
14a. do va ho a rd. ho hada just meentfoskdpna.
Här — på min fråga, var det låg — Skatteby: »på västersia
um våra Cörka». — Se om denna sten Hof berg, Nerikes gamla minnen
s. -238.
hätska
Uppteckningen gjordes delvis de första dagarna av min vistelse
på Vinön., Alla dessa historier äro tämligen oredigt ock ofullständigt
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lov till skatta för dem . . fick lov till tulla av dem. Men trollgubben
fick väl veta det där. Så vart han av med getterna. Han fick otur
med dem, så de dog bort.
Ock det där var väl en gammal saga ock, kan jag tro.
Nils Larsson.

Jätten som skulle kasta ned Lännäs kyrktorn.
91. Det låg en sten på Skatteby gärde, som var så stor som huset
här'. Ock då inbillade de mig, att det var en jätte som hade kastat
mot kyrkan. Ock då stod han med ena foten på Tockenön ock den
andra vid Stenvrets land på södra landet; ock det var en halv
mil emellan. Han skulle kasta stenen, så den skulle ta ner kyrktornet, för jättarne var så förhatligaa på kyrkorna. Män han kastade
för högt, så det flög över kyrkan, ock så föll han ner på Skatteby
gärde. — Det trodde jag inte, fast jag var barn; men det tyckte jag
var en omöjlighet. Det var inbillningar.
01. Olsson (norra byn).

Om sjörå'.
Hänne har, jag sett sju gånger.
Jag sköt på hänne en gång. Då var hon gädda . . . Men det vart
fart av. Jag gav hänne en, men jag fick dansa. Jag stod på land, ock
hon gick efter land, som gäddorna gör, när de leker. Men jag satte på
skallen 4 på häpne. Ock då stack hon i väg utåt sjön, så vattnet stod
högt över södra landet. Ock sen kom det så mycket änder, så de gned
rakt mellan fötterna på mig.
Första gången jag såg hänne var jag tio år 5. Vi satt upp i den
där rönnen. Då gick hon upp i en gammal pil. Det var här efter södra
landet. Då var hon eldröd. Hon hade just människoskapnad.
upptecknade (liksom de ock framställdes oklart); de äro därför ej pålitliga som
språkprov.
sköt på huvudet
Samma episod berättades även en annan gång. Då hette det: strbia Oen
do såt ho e pfl» etc.
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94. o 4...go& 2, 1,lanigstidan sag ja-na. do 'vida ho e låg
fdl, sam 2,lepa tetar-a, Malas sam [e rimpa] . . . . (s d der
»ra kir rampal) . . . . do koirtar ho gana utmce j&fe: °rh o
ja stog o tiga po-na la. so tog ho tv . . . . dce va et'enbaskasndr sam ho kam inte. dce vd men di der [MV va övar
hcer. so ya t&glta, dce va &V ckras Rilsar]. »ho pk-in i
bitska», tcbgta ja. »[ho kanfa hada nara erenar(?) der, so ja
ska inta 6.r(3a-na». men ja fik åldri sf-na na mer]. o sdn fik
ya höra cbnara; si di de har alti fekak mce sej, si.
95. 'd ja ha st-na 4-gog te. do såt ho po e hckl.. do
va ho ndkan. de vd ve skira. v hal-pd kl-ut siknet. —
j, do bh...cle starka starmar. —
si we,. cice der visa
[sdg de dcer hån me], han bd mej tiga. (ja skala inta fo
sieja na.)
»va ce dce der fo—Ildg?» — »tst, tst», s4Kqn.
ja fondg jd me, de inta va brd . . . . do va ja inta so
ganialr, so ja hada no begrep am de der.
men nt po ma dr ha ho inta vistas 3.
n.4tvi-61a.
96.4 Dä va e piga o så en kar. [Di skulle ro åt Hällby 5
mä rag]. 0 dä blråste app en så stark västli [starm så] . . . .
[0 di fikk lav o ta i lam ve . . . . .]. Där rodde di inni vajjen
la säj. 0 då kamm dä ett så grannt frunntim mer o stallde
säj inv där. Män inte så att ho rörde dam. Ho vände säj
på alla kanter, så di fikk si-na. Ho va så fint kirädder så . . .
Då hadde di stora, via balrmhattar, [o takken hadde ho ag]. Män
så rässum dä, va, så flydde dä där.
Mot starka starmar do va dä så säkert, att di kamm [di där].
97. Dä va morbror o morbrorsystra. Di skulle utåt lönn
på narra sia. Dä va så stilla luggt o så solrvarnt så . . . . 0
rässum dä va, [så kamm dä] ett fartyg. 0 foffen stog ikrigg-e.
Män dä va bara hat.
Detta tillägg framkom egentligen efter berättelsen.
Wel = Val-borna (från Valen, vqn, ö i Jälmaren norrut från
Vinön).
visat sig, synts till
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Ock en gång i slåningstiden såg jag hänne. Då bade hon en lång
schal, som släpade efter hänne, alldeles som en rumpa . . . , (se de där
djuren har rumpa') . . . Då kommer hon gåendes utmed gärdsgården, ock
jag stod ock tittade på hänne länge. Så tog hon av . . . . det var ett en,
buskasnår som hon kom intill. Det var medan de här Valarna2 var över
ock slog här. Så jag tänkte, det var av deras flickor. »Hon gick in i
buskarna», tänkte jag. »Hon kanske hade några ärenden där, så jag
skall inte oroa hänne». Men jag fick aldrig se hänne något mer. Ock sen tick
jag höra änderna; se de där har alltid fogel med sig, se.
Jo, jag har sett hänne en gång till. Då satt hon på en häll. Då
var hon naken. Det var vid Siköra. Vi höll på ock lade ut siknät. —
Se när det där visar sig, då blir det starka stormar. — Bonden
såg det där han med, han bad mig tiga. (Jag skulle inte få
säga något.)
»Vad är det där för slag?» -- »Tyst, tyst» sa han.
Jag förstod jag Med, det inte var bra . . . . Då var jag inte så
gammal, så jag hade något begrepp om det där
Men nu på många år har hon inte vistats3.
Nerstu-011e.

96.4 Det var en piga ock så en karl. De skulle ro åt Hällby 5
med råg. Ock det blåste upp en så stark västlig storm så . . . .
Ock de fick lov att ta i land vid
Där rodde de in i vassen
ock lade sig. Ock då kom det ett så grant fruntimmer ock ställde
sig invid där. Men inte så att hon rörde dem. Hon vände sig
på alla kanter, så de fick se hänne. Hon var så fint klädd så . . .
Då hade de stora, vida halmhattar, ock tocken hade hon ock. Men
så rätt som det var, så flydde det där.
Mot starka stormar då var det så säkert, att de kom de där.
97. Det var morbror ock morbrorsystern. De skulle utåt sjön
på norra sidan. Det var så stilla lugnt ock så solvarmt så . . i . Ock
rätt som det var, så kom det ett fartyg. Ock forsen stod ikring det.
Men det var bara halvt.
Meddelaren är ej säker såsom representant för målet. Uppteckningarna äro
ej fullständiga. Ifyllningarna gjordes jämförelsevis 'sent efteråt, varför form en ej
är pålitlig.
Hällby, kvart ock såg, vid Jäluaare kanal.
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Män min morbror han brydde säj inte um dit där. Han
ha vari framme för takke mykke.
98. [Mi hustra, ho va] mikke framme för sånt där. Ho
rodde från Segejö mä si morrmor. Di rodde förbi en hak«,
Våghalrmen [va då, ja!] Dit ä e barjhäll [dänna]. Då atog dä
0 dit va så mikke fairk,
ett stort dukabolrl, mä &ras
di kirinna o drakk så. Så rässum dit va, så va dit inge.
01. Olsson (norra hyn).

Om tomtebisar.
99.2 hånum ha ja hot trlitska, clfz cvscekat.
få dcv vå ner ja pk o fria, do spwnda-lian p o trbska
våra am mån, ner ja yik him[otl. mwn åldri seltg ja-it inta.
] o dce sclig ~st so ikt,[fo-li
[di sa, db håda-n dcer hos
fik son fik dcena jcenit] . . . . incen at-an trcisk po lågan . . .
-dce Okaan do]. o dce va am mån unjefeeligan ve trUidan,
ya sceyar inta presis. . . . nu va dce &bi tin [di hada likar],
d de-t tråsk alt tito, o åce job hcin nick
ya stog o lkdas eg-g6g, nicen do vat-ctce tst.]

Drängen ock bisen.
100. dce ha vigra ål, sam ha håt bisan d kila, en böna.
dcer ha di ståt o tråska haa h6st9n o anta fot .2,11:kt pa.
do ha drc'egan got-ap po lå.gan am nåta, . . . o skala si, [hu
cjcv vå nice dce dr]. han kt-la hot t4 po dcv cher. o do
köa dce en lakan dr en.
d4 ncer han ha Hma po lkan, so ha han llaja-bfrein
scey the &kr, han bår.
»hah4 yajdp, ha ansåyd, »dce cv high, ha ansåjd. — do
sÄ drcegan: »d bicka!» ha-an såyd, »utan drå du dem, so
inffilsa du ha draja hit».
cligkabcYr eller möjligen cligka båe jag har dock rätt livligt
minne om att det uttalades på förra sättet.
Jag frågade, om de haft tomtar på ön. — »Näj, då ha ja inte
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Men min morbror han hrydde sig inte om det där. Han,
har varit framme för tocket mycket.
98. Min hustru, hon var mycket framme för sådant där. Hon
rodde från Segersjö med sin mormor. De rodde förbi en holme,
Vågholmen var det, ja! Där är en bärghäll där. Då stod det
ett stort dukabordi, med glas
Ock det var så mycket folk,
ock de klingade ock drack så. Så rättsom det var, så var det inget.
01. Olsson (norra byn).

Om tomtebisar.
99.2 Honom har jag hört tröska, det är säkert.
Jo det var när jag gick ock friade. Då spände han på ock traskade
värre om morgonen, när jag gick hemåt. Men aldrig såg jag honom, inte.
De sade, de hade honom där hos
Ock det såg mäst så ut, för de
fick sådan skörd där jämt . . . . Men att han tröskade på logen . . .
det gjorde han då. Ock det var om morgonen ungefärligen vid tretiden,
jag säger inte precis . . . . Nu var det den tiden de hade slagor,
ock de där de tröskade alltid titt», ock det gjorde han med.
Ock jag stod ock lyddes en gång, men då .vart det tyst.
Nerstu-011e.

Drängen ock bisen.
100. Det har varit en, som har haft bisen de kallar, -en bonde.
Ock där har de stått ock tröskat hela hösten ock inte fått slut på.
Då har drängen gått opp på logen om natten, . . . ock skulle se, hur
det var med det där. Han har väl hört tal på det där. Ock då
kom det en tocken där en.
Ock då när han har kommit på logen, så har han slagit ifrån
sig det där, han bar.
»Ilåhå jaja, har han sagt, »det är tungt», har han sagt. — Då
sa drängen: »Du bör sucka!» har han sagt, »utan drag du dän, så
mycket du har dragit hit».
hört näge tal um». — Jag: »1 Lillkyrka hörde jag mycket om dem», varpå jag
drog en historia. — »Jo, honum Cänner ja nog», ock så -kom följande.
3) snabbt, tätt mellan slagen
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so drk han fri Uni', so han vat taggar.
(Fråga: Var det här på ön, det där?)
&tick), dce vd, dce inta. dce va bara e garnM• saga, ja knia det.

Folkdiktning.
Räven ock haren.
101.1 [r&van o han mbtas. o rckvan] hada en fisic. o do
fraga han, [vår han ha fot etch2,frn. rckvan så" hån ha
vara stå o ma.2 o so pk di nr bcsega, o han såta ner råmpa
[i våffla, o hö fros fast fif-]. do fik han ktv o ralca-a scej
råmpa. o dckrfo...jo vdts. an råmpaksar, hå ja ht.
Titelce clikr va, s4 so mas di åtar ij&in 'et tag, o do
hada h4ag[f6t sej et ykstPlsa. [o rckvan fregga, vår han hå fot -fr
itrttn.] dc'e ha-han tå,2i& eg.,geimak 'West, ha han segels. »der
4 do yik di dit, cher
kån du felt et st0a nick».
5 o do så han 6t r&van, han skåla vévaheestå va
rånipa' o sparka-M. do skåla han sparka tLs.T) et
in
stPka. ro dce jcs2ka rckvan 44 do gna hcbstan äp o spcknda-t6,
so rckvan for-4p i ockra. do val hitari-p gN, so han skräta,
so Upan språk. so do våt han harmPntar.

Jägaren ock uggleniors ungar.
Dä va en jägare sam skulle ut o jaga. 0 då träffa
ban uggeirmor. Så säjjer ho åt-en: »Va du jör, så fat iggen
utå mina uggar!» — »Jaa, hurdanna sir di ut?» — »Dä ä di
allra vakkresta o allra bästa [du, sir», sa ho].
Historien var framkallad av att jag förut berättade en alldeles
liknande om räven ock björnen; därför är ovanstående berättelse så
kortfattad.
Saknas rävens förslag?
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Så drog han från bonden, så han vart fattig.
(Fråga: Var det här på ön, det där?)
Ånej, det var det inte. Det var bara en gammal saga jag hörde då.
Nils Larsson.

Folkdiktning. •
Räven ock haren.
101.1 Räven ock haren möttes. Ock räven hade en fisk. Ock då
frågade haren, var han hade fått den ifrån. Räven sade, han har
varit stad ock metat. Ock så gick de ner bägge, ock haren satte ner rumpan
i vattnet, ock hon frös fast för honom. Då fick han lov att rycka av sig
rumpan. Ock därför så vart han rumplös, har jag hört.
Hur det där var, sen så möttes de åter igän ett tag, ock då
hade haren fått sig ett köttstycke. Ock räven frågade, var han har fått det
ifrån. Det har han tagit av en gammal häst, har haren sagts. »Där
kan du få ett stycke med».
4 Då gick de dit, där
hästarna var
5 Ock då sade haren åt räven, han skulle veva
in sig i rumpan ock sparka till. Då skulle han sparka till sig ett
stycke. Ock det gjorde räven ock. Då gned hästen upp ock spände till,
så räven for upp i vädret. Då vart haren så glad, så han skrattade,
så läppen sprack. Så då vart han harmynt.
Nils Larsson.

Jägaren ock ugglemors ungar.
Det var en jägare, som skulle ut ock jaga. Ock då träffade
han ugglemor. Så säger hon åt honom: »Vad du gör, så skjut ingen
utav mina ungar!» — »Jaa, hurdana ser de ut?» — »Det är de
allra vackraste ock allra bästa du ser», sa hon.
Kanske är här upptecknat ett återupprepande av orden (då i indir. anf.)
efter en min fråga?
Här saknas kanske något om överenskommelsen mellan dem.
Här saknas möjligen ett omtalande av hur hästarna låg ock vilade.
6-160622. Sv. landsm. Celander.
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När jägarn kåmmer te ugglas bo, så tykkte han, [di där
ugga] va di alla fulesta som• han ha sett, o så föt han dam.
Sen kam uggla o klaga säj för-n, att han löt bort ugga för-na.
»Jaa, du svara mäj, att dina ugga va di vakkresta ja skulle
få si, o når ja kåmmer te dä där bo, då va dä di fulesta ja
ha sitt».
Män si ho ugglq, ho tykkte umm sina tigga ho. Var o
en tykker um sitt..
01. Olsson (norra byn).

Torparen till hovs.

104. de va eg..kåg eggög, som latajf)ra en pk6g uta
dcn der pkckaii, nor-an ftk Jhra tera-an, so ftka-han
po störhåra, som skula [våra jusom] stdnara, so dt skula dit
po et jcbgal, o so sk4a clt vceiMra den dcer pk6gan. da tog dt
té mPlsa dt, den vi uta 012. o nc'e-clt fik-cto seta pris p4-n,
so tfpkta inta /rågan åm dcv ddr, utan do så-han som sei: »ja
har en tårpara», så-an, »håg-kan vceclb4:n», så-an. jå, do fik-d't
tå et par hiestar o fara &ta- Icen dce tårpari. o han fik
ejcbrttaligan fara t tiekvåg cht-cto.
nor-an d4 kam frciin te pkcisan, so skåla han fel stiga
(tr vcigan, so do fik han låv o frcim me fåtara. [mcen st han
va] siqkciekugars, [so han hada gröva Un]. [o dce] sag ila 4t,
tPkta ch [der] hård, so dce forfåsa clt scei &ar: dt ha ålar»
st måkan te Un, så dt. do stak an frcim åndra fåtan, dem
skula-han vcel åg ha fram(?), ncer-an skula 1:tr: »hck.4ka n fo
si [dces] maka», så-han. o dc va fel iga ösån.
sci ncer-an kam åv eg-g6g, do skål?-han vecbra pk6gan
do. nor -an do vceerå-n do, pk6gan, so tog ban M inta so
mpka [sam clt åndra, Utan do så ,..1),an]: »et gåt rc'egn mcij
mima, dce ce 9rib- vt fØldta cen den hdr pk6gan». han tPkta-,
clt kuna inta ibra non iiPta mc den der pk6gan.
sen skåla clt splsa m4a, celar va dt kåk& dcv dcer måka,
mcen t åla fål skula clt spisa. do ftk tårpailpta ncbmst kågan.
yå, men dt då hel p4 o spisa, do kåm clt sej te spreika om
1)

kalas

2) Ofullständigt upptecknat.
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När jägaren kommer till ugglans bo, så tyckte han, de där
ungarna var de allra fulaste som han hade sett, ock så sköt han dem.
Sen kom ugglan ock klagade sig för honom, att han sköt bort ungarna för hänne.
»Jaa, du svarade mig, att dina ungar var de vackraste jag skulle
få se, ock när. jag kommer till det där boet, då var det de fulaste jag
har sett».
Men se hon ugglan, hon tyckte om sina ungar hon. Var ock
en tycker om sitt.
01. Olsson (norra byn).

Torparen till hovs.

104. Det var en kung en gång, som lät göra en plog utav gull.
Ock den där plogen, när han fick göra tillreds honom, så skickade han bud
på storhärrarna, som skulle vara just som ständerna, så de skulle dit
på ett gänge', ock så skulle de värdera den där plogen. Då tog de
till mycket de, den var utav gul!». Ock när de fick då sätta pris på honom,
så tyckte inté kungen om det där, utan då sa han som så: »Jag
har en torpare», sa han, »han kan värdera honom», sa. han. Ja, då fick de
ta ett par hästar ock fara efter den där torparen. Ock han fick
egentligen fara i täckvagn dit då.
Ock när han då kom fram till platsen, så skulle han väl stiga
ur vagnen, så då fick han lov att fram med fötterna. Men se han
var surskånkig», så han hade grova ben. Ock det såg illa ut,
tyckte de där härrarna, så det förfasade de sig över: de hade aldrig
sett maken till ben, sa de. Då stack han fram andra foten, den
skulle han väl ock ha fram, när han skulle ur: »Här skall ni få
se dess make», sa han. Ock det var väl ingen osanning.
Ock så när han kom av en gång, då skulle han värdera plogen
då. När han då värderade honom då, plogen, så tog han till inte så
mycket som de andra, utan då s han: »Ett gott rägn i maj
måne, det är mer värt för landet än den här plogen». Han tyckte,
de kunde inte göra någon nytta med den där plogen.
Sen skulle de spisa middag, eller vad de kallade det där målet,
men i alla fall skulle de spisa. Då fick torparen sitta närmast kungen.
Ja, medan de då höll på ock spisade, • då kom de sig till språka om
3)

hade sura ben
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krömp&gal, at- cree va störa kröm0ga. o do ha tårpag-t0t,
at eh inta ha våra so störa, men håra d tPkta, di va störa.
do bejckka han frcini e fcepa "Ok, o de fik an do fråm. so
tåg an en nekva mihk do föft tarpan, so fa lian te den
andra. o so skula de gå böka irån, vår ifra åan, o åla so
skåla dt tå e niccpa. o nc cice cle't kam ikr, so dce kåm te
kågan, fa-cle börja ncesta tarpag, do va dta inta mOsa iicbn
feepå, da. do scepr-an tarpålo: »ja po do /uh- jc'eta
me krömpc'ega. nce-cicen na ygvan fa-tå ifran dcen andra,
lita te mcins, so licte-cice do kama-te iegån,-,so
dce inta myka
seidant ga-cle t mce krömpcbga», haan såid.
di der harå tPleta inta åm dta dc'er, dce v d råsana
p. o d spraka scej 9M, so dt tåg o hr fila pei varåan. di Måg
té varetan, vår ifran itan; o do skåla do ga låga irån. o do
kål» de te tårpatt-jist, o do skula tårpåg Va te kågan. o do
tråda di, han skula bh (Mar.. men tarpan va la•ölcara hån.
[na-cli] Våg U3-n, so ha-lian såld po d scbta: »min får va en
åkarmån, ner-ag-kam te rena, ?Anda han <an
has,ban
på, de (e] e brå ramsa.
såjd. do .2lög-an teb4ka,s2
nils lcksa.

Tre historier om västgötar.
105. et par vitytar jile ovar en slcög eg- gog. sen no
kåni. po skågan, so raka di på en lec'tra3. o dcen skula di tå.
so gne li;cin ap i e tål, o do tikta di sam så, at-ctee inta skula
vara sveit-te faget-n. so kkcetra den na våytan ap i tcila o
skula tå-n. o do nar-an kam åpot b tåpan po tåla, do hava
leiltri ap i et åna trch. so sa våfatan-an: »baga-44, då sam ca
nian, so vagar feel jet, sam ca stjr».
nar-an hapa-M, so kam-an i bcikan. o dee—flog-han feel
-,seej. talar i åla fal va-lian inta gj te rbra sej.
do lag an fråmastiupa. o do den sam va iira s44,an:
»ndj, nc'ej, brår I ja ska ha lunta meb!» sa an. do triad?-ban,
han hg ovar Oeån.
skatter till kronan
Den senaste episoden berättades i Lillkyrka om 13ellman (vcg-

man).

roLKDIKTNING.

XVI. 3

89

kronpängarna 1, att det var stora kronpängar. Ock då har torparen tyckt,
att de inte har varit så stora, men härrarna de tyckte, de var stora.
Då begärde han fram en skäppa mjöl, ock det fick han då fram. Så
tog han en näve mjöl då först torparen, så skickade han till den
andra. Ock så skulle det gå bordet irund, var ifrån annan, ock alla så
skulle de ta en nypa. Ock när det då kom ikring, så det kom till
kungen, för det började nästa torparen, då var det inte mycket igän i
skäppan då. Då säger han torparen då: »Ja, på det här sättet går det
till med kronpängarna. När den ena tjuven får ta ifrån den andra,
litet till mans, så när det då kommer till ägaren, så är det inte mycket
kvar. Sådant går det till med kronpängarna», har han sagt.
Ja, ock de där härrarna tyckte inte om det där, det var de rasande
på. Ock de språkade sig vid, så de tog ock örfilade på varandra. De slog
till varandra, var ifrån annan; ock då skulle det gå laget irund. Ock då
kom det till torparen sist, ock då skulle torparen slå till kungen. Ock då
trodde de, han skulle bli ond. Men torparen var klokare han.
När de slog till honom, så har han sagt på det sättet: »Min far var en
åkerman, när han kom till renen, vände han om igän», har han
sagt. Då slog han tillbaks'
Ja, det är en bra ramsa.

•

Nils Larsson.

Tre historier om västgötar.
105. Ett par västgötar gick över en skog en gång. Sen när de
kom på skogen, så råkade de på en ekorre3. Ock den skulle de ta.
Så gned ekorren upp i en tall, ock då tyckte de som så, att det inte skulle
vara svårt till fånga honom. Så klättrade den ena västgöten upp i tallen ock
skulle ta honom. Ock då när han kom uppåt i toppen på tallen, då hoppade
ekorren upp i ett annat träd. Så sa västgöten han: »Vågar du, du som är
liten, så vågar väl jag, som är stor».
Ock när han hoppade till, så kom han i backen. Ock där slog han väl
ijäl sig. Eller i alla fall var han inte god till röra sig,
Då låg hän framstupa. Ock då den som var nere, sa han:
»Näj, näj, bror! Jag skall ha hälften med!» sa han. Då trodde han,
han låg över ekorren.
3) Bör kanske tecknas /kåra (el. ikar?); i uppteckningen har jag skrivit
första gången g, sedan e.
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o so va de åg et par våfotar, dt kam in po et stela
dt. do hl gåmå po o köka. do lo- ft?o ei gtVå. o do had?jo köka grkta o spisan enda. o
-?to fri brå våta,
do via dt gtaa dcen dcer grptå, so dt kund köka utan el. o
var(?) en J.
dce fik -"dt, dt fik yOpa-na. o san skula dt r
do yopta dt åtar ut a gåmå mce, o san no-1 kam åt po j6in,
do skula dt köka dt der atara
grj1d. san hosta dt vcitan
o stålda-na po et stela x beitan. men do ftk-"dt-na inta ta
kökå, ho köka Inta da utan 0 inta. so vat-dt rasana po gritå,
do tog dt o kasta grita x fan. o no-clt da kasta i-na, do para
de t «Una'. dce bkev busar, sam dce åltt V(tr. »nu kökar-o,
dcen kanciljan», sa dt. do hapa dcen ri,ct i. so va l.tan for
lega nb.a. »nclu, dn brör», sa dcen andra», »nu ceta-lu tår
altthöp», så han foey fla-var. o san hapa4an i me. so flic
Jd br ft4n bega tya.
san va de tyd våfotar dg, sam jc)ira en svee, ja ha
hot t4 pa. o de kan fcel vara santN dce, kan ja tr.
j6, po et stela kant dt in; ch skula åg (övar en ft4, d vtla
knot ent-bat, o dce fik-crt. o net-It do kam t beitan o skula rö,
do såta clt scei en t vcilara ean. o• sata sej mce kara emöt
varandra, so clx röda amt varandra, do kåm clt astans.
do va dt lika starka, so dce jtk tnta framfo:ra (Blar bakffira
fo-clam 2. jå, do msta clt sej iga ana ra, utan do fik-Vt si
dbvakatråsa8. do så dt, han va for bnatraittan bidan, so han
j
astans føj. o so tog dt tbr clOvtka. o do bong& vcitna
rusa in datt, kan vita. men do fik-Vt si, dce fans e bsköpa.
so do ftk...ctien Itct bsa, o den andra röda. so do iik-"de fo
san no-dt kam tebdtka mce beitan o taka fo-leina, so sa dt:.
»batan va brå, mcen han va for bnatrtictan», ha clt svd. ne„j do ftk ta den traså, so vana ftls stg go', dö yik -"de
fo-lant.
ntls
Följande mening är svar på min fråga vad »para» var.
Denna sats sannolikt svar på en instucken fråga från mig.
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Ock så var det ock ett par västgötar, de kom in på ett ställe
de. Då höll gumman på ock kokade. Då lyfte hon av grytan. Ock då hade
hon väl bra varmt, för då kokade grytan hon i spisen ändå. Ock
då ville de köpa den där grytan, så de kunde koka utan eld. Ock
det fick de, de fick köpa hänne. Ock sen skulle de ro över en sjö.
Då köpte de ärter utav gumman med, ock sen när de kom ut på sjön,
då skulle de koka de där ärterna i grytan. Sen öste de vatten
ock ställde hänne på ett ställe i båten. Men då fick de hänne inte till
koka, hon kokade inte då utan eld inte. Så vart de rasande på grytan,
då tog de ock kastade grytan i sjön. Ock när de då kastade i hänne, då porrade
det i vattnet'. Det blev blåsor, som det alltid blir. »Nu kokar hon,
den kanaljen!» sa de. Då hoppade den ena i. Så var han för
länge nere. »Näj, du bror», sa den andra, »nu äter du ur
alltihop», sa han för sig själv. Ock sen hoppade han i med. Så fick
de bli i sjön bägge två.
Sen var det två västgötar ock, som gjorde en sväng, jag har
hört tal på. Ock det kan väl vara sanning det, kan jag tro.
Jo, på ett ställe kom de in; de Skulle ock över en sjö, de ville
låna en båt, ock det fick de. Ock när de då kom i båten ock skulle ro,
då satte de sig en i vardera änden. Ock satte sig med ögonen emot
varandra, så de rodde emot varandra. Då kom de ingenstans.
Då var de lika starka, så det gick inte framföre eller bakföre
för dem 2. Ja, då visste de sig ingen annan råd, utan då fick de se
dövekatrasan 3. Då sa de, han var för andtruten båten, så han
gick ingenstans för det. Ock så tog de ur dövekan. Ock då började vattnet
rusa in duktigt, kan veta. Men då fick de se, det fanns en össkopa.
Så då fick den ena ösa, ock den andra rodde. Så då gick det för
dem.
Sen när de kom tillbakas med båten ock tackade för lånet, så sa de:
»Båten var • bra, men han var för andtruten», har de sagt. När
de då fick ta dän trasan, så vattnet fick sin gång, då gick det
för dem.
Nils Larsson.
3)

som användes att stänga hålet i botten på båten
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Förslag till tidskriftens bindning.
Av den egentliga tidskriften (utan bilagor) bindas två årgångar
tillsammans, sålunda 1904-05, 1906-07 o. s. v.
Av det nya »bihanget» (B) bindas 5 nr tillsammans, sålunda
hittills nr 1-5, 6-10.

Av den äldre serien äro följande band kompletta till
bindning:
1878-81.
h. 1881 ABF, 1882 A, 1883 AB, 1884 C E
1885 A, 1886 C.
hh. 16, 18, 21, 22, 25, 41.
hh. 23, 28, 32, 33, 35.
hh. 27, 29, 34, 36, 40, 44.
hh. 31, 42, 61, 65, 75, 84, 100, 126
XT: hh. 54, 57, 58.
XTT: hh. 43, 46, 48, 87, 144.
hh. 49, 50, 51.
hh. 55, 97, 101, 135.
hh. 59, 62, 66, 68.
XVIII: hh. 60, 70, 73, 78, 112, 117.
XX: hh. 80, 82, 89, 94.
Bih. I: 1882 C, 1886 A, 1895 A.
hh. 16, 30, 52.
hh. 71, 85, 98, 134.
Övriga band äro under arbete ock skola bliva färdiga så fort som möjligt.
Av den yngre serien B äro nr 1-10 kompletta, att
binda i två band (1-5, 6-10).
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