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KÄRINGEN SOM SKULLE HÅLLA PRÄSTEN.

komma, ställde hon till ock bar ut allt ratet ur nystugan, ock så bar hon
in full spisen med ved ock gjorde upp en duktig brasa, för där var
kallt, det hade inte varit eldat något på hela vintern. Ock då hon hade gjort
upp elden, så bar hon in e'n stor hög med bröd ock en sju • åtta
södköttlår 2 ock lade på bordet. Sedan var hon ute i boden efter en gåsbytta 2,
som tog4 väl ett halvpund, ock ett stort tråg fullt av spekt5 messmör6 ock
satte på bordet. Ock så lade hon dit en stor ost ock satte en lillbytta
med flötrnjölk 7 ock en liten träösas på bänken ovan bordet. Ock då hon hade
gjort det, så nappade hon till ock skulle bädda åt honom. Hon bar in en halv
stor säng med halm, ock så lade hon en dunsäng9 ock en kalvskinnsfäll
ovanpå, ock under huvudet lade hon två stora dunhyenden, ock sedan bredde
hon dit tre nya södskinnsfällar", ock då var alltihop färdigt.
Ock j ust som hon hade gjort från sig, så var prästen där, ock då gick hon
ut ock skulle fägna" honors; men hon vann" inte något mer än uti barfridenis,
förrän han kom ock skulle gå in. Ock då följde hon honom in i stugan,
ock då de kom in, så sade hon: »Det är väl inte just något bitligt14 här
med" oss åt något folk inte. Men du gitter" väl fresta, om du häller'7 trytals
här, fast det är borti marken» — ock så pekade hon på bordet ock sade:
»Ock så gitter du raska 12 i dig av det där, om du vill ha något av det, ock då
du blir trött, så är där väl någon slags basa2° där,» sade hon ock pekade på
sängen.
Sedan om kvällen gick hon dit ock skulle höra, om det var något han
ville, ock då tog han fram råkaffe ock ville, hon skulle koka, ock det lovade
hon ut, hon skulle göra, bara han ville lära hänne, hur hon skulle fara åt 2l.
Ock då han hade lärt hänne, så gick hon dädan. Om morgonen så lade hon
kaffebönorna på glöden ock brände dem, just som skröllarna 22 bränner
råpäron23, ock så gnodde hon sönder dem på spisen med skohammaren. Sedan
lade hon mjölet i en stekpanna ock kokade det, tils hon hade kokat in allt
vattnet. Ock så slog hon gruset på en tallrik ock bar in åt honom. Ock då
han frågade hänne, var hon hade gjort av blöten24, svarade hon:»Jag har kokat
den här styggheten hela morgonen, men det var omöjligt till få det
mjukt, ock då kokade jag in vattnet ock trodde, det skulle hällre vara
någon vån" då, men det var lika galet.»
12) hann
1 ) förstun
14) inbjudande, trevligt
15) bos
18) trivas
19) plocka
20) halmskräp, sämre bädd
22) Särnaborna (i Dalarne)
23) råpotatis
24) det blöta
101151 Sv. landsm. Il I. 2. .

16)

måste 17) kan
21) bära sig åt
25) utsikt, hopp
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62. Ungdomen nu för tiden.

d ce rektuct &tygla lcel se ogoskhyani oggdom dce veeks
op no for titt, hogfakuc e shag; e upkejan 2, se d o rent fQcleheta se evJ9ela3. do ggr int fe -.Jo to gapa kasa hcel no taata
stora hgga4 ma papar int. mon jo ha fial att brutka ...n han
)(e (visar högra handens tumme). e se guiansams som dum o sea!
ja dta kav fucl fejt§ dce, da dum ska je oggum mat, se Mb
dum ti6 , alt ma dce or, tt miap, e sea vonde dum opne a dum
e stuape ti..n ar on ma fyieuruskaftan7 .
5) ömkligt, förfärligt
2) »upplagd», stursk, elak
1 ) vanartig
6) kilar de i (stoppar i) [så länge det går
5) slösaktiga
) högar
) tvarskaft et. »Tvara» är en sorts träpinne att röra om med, t. ex. vid
grötkokning.
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Från Mora, i Dalarna.
Alla stycken på Mora-mål äro korrigerade av rektor J. Romson.
1,r vanl. = ?/*.

63.

En änkling om sin avlidna hustru.

Av G. F. A. Palm, på Bonäsmål 1876 (ULMA 90: 42: 3).

I kum frå tjörtjgardem. Ig a we dait o put att um kelrindjel
maina, o a däid nu, o Trillkrippen 2 ar i jema. Men itsa fan tar
i inga kelrigg mier, fe i ska saj di ig, att jen be11är3 råk aut fe
siöva 1riötam4, så mytjy ar i frestad. Mai kelrigg a då wist weri
bra o skampär 3 så, men o beld fåll woro djävlron milrmad
endå, o då sökss o rakt a sku snugg 0v7 årsträne i skollam, där
o wart jälrok, o ed fikk-i lruv o wa nögd min, fer ä dugd hit
tä setj si upp mot ennär, ska du tro. I skuld fesötj o djäro
ed jessns, men o skremäd mi så wida, så i tokkäd Gud, att ä
djikk an gaundjen. I kann fäll tak um ed fe di, mess o lrigg
nidi tjörtjgardem, o Gud jop mi, så sant so i står jän, i 'ut
ä sant, so i ser.
Jag kommer från kyrkogården. Jag har varit dit ock påtat åter om käringeni min, hon har dött nu, ock lillkrippen 2 har jag hemma. Men icke fan tar
jag ingen käring mer, för jag skall säga dig jag, att en bä11er 3 råka ut för
själva 1juten4, så mycket har jag frestat. Min käring har då visst varit
bra ock skamper 3 så, men hon bällde väl vara djävlig emellanåt
ändå, ock då söktess hon rakt hade skolat snugga avi hårstråna i skallen, där
hon vart elak, ock det fick jag lov att vara nöjd med, för det dugde inte
till sätta sig upp mot hänne, skall du tro. Jag skulle försöka att göra
det ett-sins, men hon skrämde mig så vida, så jag tackade Gud, att det
gick den gången. Jag kan väl tala om det för dig, medan hon ligger
neri kyrkogården, ock Gud jälp mig, så sant som jag står här, är inte
det sant, som jag säger.
1)

av

begravt hustrun

2) en gång

2) barnet

3) kan

4) djävulen

5) snäll 6) tycktes 7) slita
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0 wa so snålr min jäto', festår du, o ig add jen draigg
danda gaundjen, so wa frå Wettnes2, o ig o an addom we
aut bitiga tim mena, fer ä wa missmorn, o wid addom sett
upp siu essur a middaim, o se skuldom-i jäto, feståss, o i så
tras, att keirindje add kokad fe lritä gröt a wuss, så i sadd a
ennär: »Du a kokad fe Iritä gröt», sadd-i. Men ä stakk ona, så
kund int sworo ossint, så i så tras, att o wa trutton 3 o freson.
Nå, baid, ska du få äro, ur ä djikk tu! Se byrd draindjen
ig o jäto, men lrievädom bara lritä nidi bottnem a ennär, o
se sadd-i a ennär: »Ska du 'nt jäto?» Men o tagd o swäräd
int ossint, ä wa fäll mut tä få upp munn a ennär, o då wist-i,
att i fikk ltuv o taja. Då draindjen o ig kamom jemat se um
kwelden, så add o fäll stelt tilr ä, må du tru! 0 add stelt
fram grötn upå burdäd, o tri fyra mjökskålär, jula jelra smörbyttu o jen sturan bröstakk 4 o fliera wusta, o se sad o a mi:
»Will du jät upp olt, so fins i anse, så få du fåll ed, i ska
sWelta i.» 0 se koitäd 2-o in i kuvon 6 o tepäd att dörom am
si. I djikk ettär i, o grit o bad ona, att o skuld wa skampär
kam aut o jäto min wuss; men o wa stusk, festår du, o wild
kwäs mi. Men i wart jälok a alute, så i fikk tag i 'nu o dro
aut ona auti stugo o lragd ona yvyr stabban 7 o gav ennär noga
duktiga noga ati roven. Men då ska du tru o byrd o bjäro ai
ad, lräso 0 int ädd we riktin, o sadd, o skuld dret,j si siöv, o
to å si så myklra tjöL1a o addä o tri fyra magdär 2 o byrd å
upp o dans å guve. I smelläd att dörom o läst att°, så int o
belld kum aut, o lagd ona upi saindje o bod tik o wa watjin;
men i wa så trätt, så i somnäd ov a Ilute. Men i tokkåd
Gud um morgon, då i waknäd o så, att o låg ata ml i saindjen. 0 se ar-i fåll oldru turos ta mot enner12 eld, fast o a bå
snuggadll o tlaid mi myklra gaugga.
9)

3) tvär ock butter
2) by i Mora socken
1) maten
läste igän 19) göra motstånd 11) luggat

4) hög av
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Hon var så snål med ätat 1, förstår du, ock jag hade en dräng
den där gången, som var från Vettnäs2, ock jag, ock han hade varit
ute bittida om mornarna, för det var midsommarn, ock vi hade satt
upp sju hässjor åt middagen, ock sen skulle vi äta, förstås, ock jag såg
strax, att käringen hade kokat för lite gröt åt oss, så jag sade åt
hänne: »Du har kokat för lite gröt», sade jag. Men det stack hänne, så
hon kunde inte svara allsintet, så jag såg strax, att hon var truten 3 ock fräsig.
Nå, bida, skall du få höra, hur det gick till! Sen började drängen
ock jag att äta, men lemnade bara lite nedi bottnen åt hänne, ock
så sade jag åt hänne: »Skall du inte äta?» Men hon teg ock svarade
inte allsinte, det var väl slut till få upp munnen åt hänne, ock då visste jag,
att jag fick lov att tiga. Då drängen ock jag kommo hemåt sen om
kvällen, så hade hon väl ställt till det, må du tro. Hon hade ställt
fram gröten uppå bordet, ock tre fyra mjölkskålar, en hel smörbytta ock en stor brödstack4, ock flere ostar, ock sen sade hon åt mig:
»Vill du äta upp allt, som finns i huset, så får du väl det, jag skall
svälta. jag.» Ock sen kutade hon in i koven6 ock täppte åt dörren om
sig. Jag gick efter jag ock grät ock bad hänne, att hon skulle vara skamper
ock komma ut ock äta med oss; men hon var stursk, förstår du, ock ville
kväsa mig. Men jag vart elak åt slutet, så jag fick tag i hänne ock drog
ut hänne uti stugan ock lade hänne över stabben 7 ock gav hänne några
duktiga några åti röven. Men då skall du tro hon började att bära sig
åt, liksom hon inte hade varit riktig, ock sade, hon skulle dränka sig själv, ock
sog på sig så många kjortlar hon hade ock tre fyra magder 8 ock började på
hoppa ock dansa på golvet. Jag smällde åt dörren ock läste åta, så inte hon
bällde komma ut, ock lade hänne uppi sängen ock bjöd till att vara vaken.
Men jag var så trött, så jag somnade av åt slutet. Men jag tackade
Gud om morgonen, då jag vaknade ock såg, att hon låg åt mig i sängen. Ock sen har jag väl aldrig torts ta mot hännei0 häller, fast hon har både
snuggat" ock slagit mig många gånger.
bröd

6) sprang 8) kammaren 7) stabbe 'avhuggen trädstam, stubbe' 8) förkläden
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64. Ett äventyr i Särna kyrka.
Av G. F. A. Palm, på Bonäsmål 1876 (ULMA 90: 42: 1).

Mess i wa a Siärntjörtjon jessnl, så endäd fåll nod rokid
rikti. Ä kam jen bukk ini tjörtjo, mess prestn jäld å pridikäd,
o buttjen koitäd 2 framo olträd o byrdo brätj rikti. Men se
kam fäll spögubben dait — it wa jen gambäkkall so jettäd
Israel — o an kam o skuld fesötj o ev aut buttjen an, men
buttjen wa jäkok o byrd å buss tik 3 a onom. Men se to an i
wunne a onom o byrd å dra an min si, mess an djikk so
avonattär 4. Min dö sumu så byrd prestn å keso upp so ur
bibelern an: »Israel, Israel, du drar di siöv i födärväd.» 0 då
fundieräd spögubben, att prestn sadd a onom, så an swäräd:
»Ska i kat buttjen stå kwer jän då?»
Två rättegångsmål.
Av G. F. A. Palm, på Bonäsmål 1876 (ULMA 90: 42: 1).

Ig a we nido tindjäd o ärt å, ur dem prosessa dar. Ä
wa je kekigg frammä, so add selt brendunä. 0 naikäd fe dö, men
ä wa åtta wittn fram, so add faid brendunä, ev ennär, summär
add faid no akstop, summär bara non sup, o då sadd domärn
a kekindjen: »Du kum tä pkikta nu, muna.» — »Ä ska fan ta int
bli mytjy ed,» sadd kekindje, o se fikk o pkikta fe o sor se o.
Se wa isn2 Arn6-Mas frå Bunäs fram o prosessäd min
dämda gambäkkallem, so dem koll fe Ussn, um no umbor 7, o se
byrd dem å skell å werodra, o Arn-Mas kolläd Ussn fe tattärba112. »Wenn jr ed fe nod?» frågäd domärn. »Ad i tjära bror upå
dakska ed», swäräd Arn-Mas, o bå nemde o fotjä byrd å läja
fe wådii rikti.
1) en gång
(genom eget

2) sprang 3) stöta till, stånga 4) baklänges

5) den
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64. Ett äventyr i Särna kyrka.
Av G. F. A. Palm, på Bonäsmål.

Medan jag var åt Särna-kyrkan ett-sin 1, så hände väl något roligt
riktigt. Det kom en bock in i kyrkan, medan prästen höll på predikade,
ock bocken kutade 2 framåt altaret ock började bräka riktigt. Men. sen
kom väl spögubben dit — det var en gammalkarl som hetade
Israel — ock han kom ock skulle försöka att häva ut bocken han, men
bocken var elak ock började på bussa till åt honom. Men sen tog han i
hornen på honom ock började på dra honom med sig, medan han gick så
avanefteri. Med det samma så började prästen på läsa upp så ur
bibeln han: »Israel, Israel, du drar dig själv i fördärvet.» Ock då
funderade spögubben, att prästen sade åt honom, så han svarade:
»Skall jag låta bocken stå kvar här då?»
Tv^ å rättegångsmål.
Av G. F. A. Palm, på Bonäsmål.

65.' Jag har varit nedpå tinget ock hört på, hur de processade där. Det
var en käring framme, som hade sålt brännvin. Hon nekade för det, men
det var åtta vittnen fram, som hade fått brännvin av hänne, somma
hade fått något halvstop, somma bara någon sup, ock då sade dommarn
åt käringen: »Du kommer till plikta nu, mor!» — »Det skall fan ta inte
bli mycket det», sade käringen, ock så fick hon plikta, för hon svor sen ock.
66. Sedan var hessens Arn6-Mats från Bonäs fram ock processade med
den där gammalkarlen, som de kallar för Oxen, om något undbor 7, ock sen
började de på skälla på varandra, ock Arn-Mats kallade Oxen för tattarba118. »Vad är det för något?» frågade dommarn. »Det är kära bror uppå
dalska det», svarade Arn-Mats, ock både nämden ock folket började på le
för vådligt riktigt.
här 6) Aron
förvållande)

7) tallbarr (att strö under kreaturen)

8) skällsord, ung. = stackare
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Om tomtkarlen.
Efter klockaren Sutter upptecknat av C. F. Norberg på Bonäsmål.
1873 (ULMA 90: 41: 5).

Fe int so kaugga tid se inbilläd si flierä pärsonär i byn)
Autmikand, att däm min jegnom ogom add sitt bå tomtkalI
siöv, kaik ienom d3iom pojk, min iett liös i nevom — o eda
upå ienom torrom bokka — o wenn an kann djäro gainom saina
feundäliga makt.
Då jen kall frå summu by jen kweld skuld go aut o still'
estem, for an är tomtkall spiko så fint min fjurem — fe an
i jen dukti spikman, ska i saj idär — se så gor an in i stugo
o set si brjewi gaväkfönsträ o täkär um, wenn an a ärt. Men
just !ruin de summu så skrattäd ä tik autfe girases, o killfiggräd å kallemäs wistärnävo wart min jen gaugg krokut, o wa
so ä3, mess an kivd. Ä ska woro fullkomli sannigg, att figgräd
onoms a werti upå eda wisä min jen gaugg wanstellt.
•

I jenom bondgard nogäellästas i Morsokken så wak
jen tomtkall, so wa ogolli frek 4 mot kriturom o stelld tik, så däm
wart kiöts fjetär. Kelindje i gardim, so så, uka stura nyttu an
djörd däm, gav onom, fe tä uppmuntär an, jett grått ottpar.
Men an wild djienna djietass o brukäd däm tä sop nid krippomäs Iräkur 7 min. An bygds o add sett tikold auti stolle. Som
sakt wa, est o tjynär wa oltajenu mytjy fjetär fe tomtkallemes
skuld. Um ans steld si autfe stolle o ärd å, så kund an få är,
ur an alo estn o rupäd: »Ur kan du dra oni täls int jäto, best
öd ig a taid boti aindje?»
Jessn kam an o kapäd" o bar jett konnaks upå ärdn" o sadd,
då an sett nid ä: »Aj, ur i bar!» Kekindje swäräd då, fe tä
wa kitä djieton": »Ja, ä wa fe ogolli14, ur du bar!» Tomtkall, so
lrä wa bra nug tyttjmitjin ov si, wart mutton", då int an
fikk bettä kuvordis äld så, o swäräd: »1 ska bjäro mindä järettä.»
Darettä så magräd däm ov, bl est o tjynär fe wenn dag, däm
fikk still" däm, så mythr däm wild.
1) ge foder åt
2) utanför fönstret 3) alltid, alltjämt 4) höge") umbära att 11) stretade 12) axeln 13) elak 14) vådligt (jfr liötan =
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TOMTKARLEN

Om tomtkarlen.
Efter klockaren Sutter upptecknat av 0.

F.

Norberg på Bonäsmål.

För inte så lång tid sedan inbillade sig flera personer i byn
Utmeland, att de med egna ögon hade sett både tomtkarl
själv, lik en liten pojke, med ett ljus i näven -- ock det där
uppå en torr backe — ock vad han kan göra genom sin förunderliga makt.
Då en karl från samma by en kväll skulle gå ut ock stilla1
hästen, får han höra tomtkarl spela så fint med fiolen — för han
är en duktig spelman, skall jag säga er — sedan så går han in i stugan
ock sätter sig bredvid gavelfönstret ock talar om, vad han har hört. Men
just med detsamma så skrattade det till utför glaset% ock lillfingret på karlens vänsternäve vart med en gång krokigt, ock var
så e3, medan han levde. Det skall vara fullkomlig sanning, att fingret
hans har vordit uppå det där viset med en gång vanställt.
I en bondgård någonannorstädes i Mora-socken så var det
en tomtkarl, som var ogårligt fräck 4 mot kreaturen ock ställde till, så de
vart 1jutt3 feta. Käringen i gården, som såg, vilken stor nytta han
gjorde dem, gav honom, för till uppmuntra honom, ett grått vantpar.
Men han ville gärna getas6 ock brukade dem till sopa ner kripparnas 1ekor 7 med. Han byggde8 ock hade sitt tillhåll uti stallet. Som
sagt var, häst ock kor var allt-åt-ett3 mycket feta för tomtkarlens
skull. Om han 9 ställde sig utför stallet ock hörde på, så kunde han fä höra,
hur han slog hästen ock ropade: »Hur kan du dra vånen till" inte äta, bästa
höet jag har tagit borti änget?»
Ett-sin kom han ock kapade" ock bar ett kornax uppåhärden72 ock sade,
då han satte ned det: »Aj, hur jag bar!» Käringen svarade då, för till
vara lite getig ": »Ja, det var för ogårligt", hur du bar!» Tomtkarlen, som
lär vara bra nog tyckmycken av sig, vart muttig", då inte han
fick bättre lovord" än så, ock svarade: »Jag skall bära mindre härefter.»
Därefter så magrade de av, både häst ock kor för varje dag, de
fick stilla" dem, så mycket de ville.
ligen snäll 5) styggt 6) retas
den fule, djävulen) 15) missnöjd

7) barnens leksaker 8) bodde
16) beröm 17) ge foder åt

9) en, man
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69. I jenom ellä gard uppjäld si o jen tomtkall, so fotjä mytjy
trodd. Då jen sun i gardem, so add we bortä o studierad,
kam jemat, mess jölre wa, o jen dag fikk siö, att muna onoms
stelld å saidu jet grötfat, frågäd an, tiken so skulld a danda, o
muna swäräd: »Tomtkalln onn.» Pojtjen, so willd woro lritä
kunnugära ov si, djörd spetakälr ov ennä, fe o trodd, att jen,
so int add nån krupp, skulld kunn jäto. Men an dugd1 int endå
ta yr munu sainär trone ennäs. An skuld då fesötj tä feniå
tomtkall tä wais si, o då an laindjä o wele add Jukka o bruka
ollä kunstär an wist, krop tomtkall fram. Men an wa just
int mytjy ugodn tä saj ov, wert an djiörd ov min jäto 2. Tä
iret an femå si tä tal um, att an gemd ilaikt, so däm
gav onom, undä jenom fastom stie autå åkäräm o skulld, där
däm add däid, stietj däm i dö, fe dö däm add trott onom, mess
däm irjevd.
70. Om utkastingar.
Efter klockaren Sutter upptecknat av C. F. Norberg på Bonäsmål 1873
(ULMA 90: 41: 5).

Autkastiggär3 waisäd si i Autmilrand fe int laiggär äld fyrti
år se. Ä i dar — Iräso anas i Mora — jen wanlin sid, att då
däm boko i nogom gard, så bruk grannär go dalt fe tä gredd
jena blrotbröskaku 4 äld twär sån min dösummu. Jessn5 endäd
ä, att fijera kullur o jen pojk, so wa umkrigg siutto äld ato
år, råkäd ijöp i jenom granngard fe tä boko. Danda unga
poitjen se då a kullom, att däm skulld int go frå 'nom, då
däm add boko frå si. »Um i djärid ed,» sadd an, »så kan autkastindjen ta idär botå iravas-gardem.) Män fast an forked 6 däm
o sadd a däm, så brygd däm int si endå um äd ossint: däm
djikk sen weg o irjevd kwer an endå. Se så djikk an jesomän
jemat i mörkne, gor in i stugo Min blrotbröd o set frå si äd o
gor aut o stilla estem. Men an få då är jet feskrettjälri skri, so
trajgd gainom bo mjärg o bjen, o eda jäld i, mess an djikk
nidi tjälläran että drikka. An stellä drikkskupo upå trampur 7,
gor mat o se, att däm, so iro ini stugon, sku go aut o äro,
ur ä ropäd. Män däm ärd int jet jenda irjöd.
1)

kunde 2) maten 3 ) utbördingar 4) mjukbrödskaka 5) en gång
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89. I en annan gård upphöll sig ock en tomtkarl, som folket mycket
trodde. Då en son i gården, som hade varit borta ock studerat,
kom hemåt, medan julen var, ock en dag fick .se, att mor hans
ställde å sida ett grötfat, frågade han, vilken som skulle ha den där, ock
mor svarade: »Tomtkarlen vår.» Pojken, som ville vara lite
kunnigare av sig, gjorde spektakel av häpne, för hon trodde, att en
som inte hade någon kropp skulle kunna äta. Men han dugde' inte ändå
ta ur mor sin tron hännes. Han skulle då försöka till förmå
tomtkarlen till visa sig, ock då han länge ock väl hade lockat ock brukat
alla konster han visste, kröp tomtkarlen fram. Men han var, just
inte mycket hugad till säga av, vart han gjorde av med ätat3. Till
slut lät han förmå sig till tala om, att han gömde slikt, som de
gav honom, under en fast sten utpå åkern ock skulle, då
de hade dött, steka dem i det, för det de hade trott honom, medan
de levde.
70. Om utkastin.gar.
Efter klockaren Sutter upptecknat av C. F. Norberg på Bonåsmål.

Utkastingar 3 visade sig i Utmeland för inte längre än fyrti
åt sen. Det är där — liksom annars i Mora — en vanlig sed, att då
de baka i någon gård, så bruka grannar gå dit för till grädda
en blötbrödskaka4 eller två så med detsamma. Ett-sin 3 hände
det, att flere kullor ock en pojk, som var omkring sjutton eller aderton
år, råkade ihop i en granngård för till baka. Den där unge
pojken säger då åt kullorna, att de skulle inte gå från honom, då
de hade bakat från sig.. »Om I giren det,» sade han, »så kan utkastingen ta er bortpå Lavas-gården.» Men fast han forkade6 dem
ock sade åt dem, så brydde de inte sig ändå om det allsinte: de
gick sin väg ock lemnade kvar honom ändå. Sen så gick han ensam
hemåt i mörkret, går in i stugan med blötbröd ock sätter från sig det ock
går ut ock stillade hästen. Men han får då höra ett förskräckligt skri, som
trängde genom både märg ock ben, ock det där höll i, medan han gick
nedi källaren efter dricka. Han ställde drickskopan uppå tramporna7,
går inåt ock säger, att de, som äro ini stugan, skulle gå ut ock höra,
hur det ropade. Men de hörde inte ett enda ljud.
6)

varnade, förmanade

7) yttertrappa, som består av mer än ett trappsteg
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Däm påstod, att non i dämda gardem skulld a kasta aut non
Irillkrippi, so hit a weri rikti welskapadn, o att eda a weri
orsatje, wennfe äd add ropad. Kahin, so add ärt skriäd, mintäs
ä, sadd an, lraugkt ettär so wel, so åräd willd rajt si i skollam
a 'nom, fe wenn gaugg an taigkt å äd. An do fe nogo år se.

71. Rådande.
Av A. Morell, på Färnäsmål, 1877 (ULMA 90: 41: 6).

Ä va jän gång jän kall frå B., so skuld a Daddbuduni 2 o
ta ö. Upå o tidi add 'int fotjä iggä strokstikkur3, utan däm
skuld slå jäld i snjostjen min ståli o flintun. Wejen va lågg
däit, o kalln va frusin sträit, då an kam fram. Kahin va glad
an, att an add kämi frami fäbudär, fram i sän gard: dar add an
bå vidn o olt so va. An tänt tä djär upp jäldn o värm si
dukti. Män ä va rakt slut, att an dugd få nån jäld. An knipit
o slo ati4 flintu, si du; män ä va fäll slut att an flkk snjostjen
tä ta jäld. Då an add älldi å arbeta o släid so, så ländj an
add orka siov, så add an sud tu l litä son fö si siov o sakt, att
»ä va fäll og fan, um [ut an skulld dugo få iggan jäld nu attä!»
0 min desumu add ä skratta tu l upå ugnim. »Jasso, e dug
jän og äld 3?» add kalln sakt sä bara. Sä add it täid jäld a
onum min jätt tag sä.
Du kann fäll begrip, att ä va rådändä so va dar.
1)

barn

2) fäbodar i Mora

3) tändstickor

4) eg. baki
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De påstod, att någon i den där gården skulle ha kastat ut någon
lillkrippl, som inte har varit riktigt välskapad, ock att det där har varit
orsaken, varför det hade ropat. Karlen, som hade hört skriet, mindes
det, sade han, långt efter så väl, så håret ville räta sig i skallen
på honom för var gång han tänkte på det. Han dog för några år sen.
71. Rådande.
Av A. Morell, på Färnäsmål.

Det var en gång en karl från B., som skulle åt Daddbodarna 2 ock
ta hö. Uppå den tiden hade inte folket inga strykstickor 3, utan de
skulle slå eld i fnöske med stålet ock flintan. Vägen var lång
dit, ock karlen var frusen stritt, då han kom fram. Karlen var glad
han, att han hade kommit frami fäbodarna, fram i sin gård: där hade han
både veden ock allt som var. Han tänkte till göra upp elden ock värma sig
duktigt. Men det var rakt slut, att han dugde få någon eld. Han knep
ock slog baki4 flintan, ser du; men det var väl slut, att han fick fnösket
till ta eld. Då han hade hållit på arbetat ock slagit så, så länge han
hade orkat själv, så hade han •svurit till lite så för sig själv ock sagt, att
»det var väl ock fan, om inte han skulle duga få ingen eld nu åter!»
Ock med det samma hade det skrattat till uppå ugnen. »Jaså, är du
här ock eller 5 ?» hade karlen sagt sen bara. Sen hade det tagit eld åt
honom med ett tag sen.
Du kan väl begripa, att det var rådande som var där.
5)pleon.

ord i frågor
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Från. Rättvik i 1.3a,1arna.
Av K. Karlsson (Sörbygge-mål), 1870-talet (ULMA 90: 41: 7).

72. Gammal-Erik i kvarnen.
Ä va en gågg en skomor, som dogor fini juirä va borta o
sömo. an oh l å ma sömäm ändo tä jutraftanäm, o nor ä då bar
framåt a kvälläm, så sull 'n gå em a sä. Män som ä va vänostal lågt tä dar an ogd ema, så mått 'n for morkni gå in i e
kvar, som låg utma väjäm, o stana dar ivir nattä. Nu va didä
kvarrä just int så väl tjänd dar på traktäm, for ä va ett allmänt strok 2 om ono, att fasukalr 3 foirv pägo all us dar ibland,
o ä add nog skomorn o reda på; män som an vist mer än
aro, så kond 'n o ställ tä, så int nå ont kom a 'n.
Sän an a sogka op lito vodaskrap, som låg atma kvarstuväddjon, jolt. 'n sä e duktig e brasu, o så tog 'an e panna, som
nån molnor a gömt o dan, o dida sätt 'n på jälln o bord å
bräd 4 betjo ti 'na, som an add rna sä. Sän så tog 'an ett paper,
som an klippo sond i smalo rimsor o beko iop tä ett band,
som an skrev fador vår på o bond krig mija på sä. Nu gea
'an på lovin o lad sä, män lato bekpanna va kvar på jälläm,
så o sull allas•et allt-rna-ett.
Ä vart tist, o skomorn an somno o. Män or ä va, så fek
'an ör, nor ä bar a midnattn, ett jotandos 5 rambol ti kvarusi,
så 'n mått just opp o koks 'åttor, oka ä va for ett väsn dar.
Bekpanna glömd 'n int o tä ta rna sä äll int. No 'n kom uti
kvaruso, okon tror i an fek si om int Gambol-Järk Solv stig
opp ir kvartutäm, litn i kroppäm som en tomtkalr, män rna ett
oforskrätjoli sturt uvu! »A du sitt ett toki start uvu på en så
litn kropp for du?» fråg 'an skomorätn. »A du tjänt rnakän tä
mäktigo soppa for du då?» svoro skomorn o vindo° panna rna
1)

tämligen

2) prat

3) satan
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Från Rättvik i Dalarna.
Av K. Karlsson (Sörbygge-mål).

72.

Gammal-Erik

i kvarnen.

Det var en gång en skomakare, som dagarna före julen var borta ock
sömmade. Han höll på med sömmen ända till julafton, ock när det då bar
framåt åt kvällen, så skulle han gå hem åt sig. Men som det var vänesta långt till där han ägde hemma, så måtte han för mörkret gå in i en
kvarn, som låg utmed vägen, ock stanna där över natten. Nu var den där
kvarnen just inte så väl känd där på trakten, för det var ett allmänt stråk 2 om honom, att fasokal 3 själv plägade hålla hus där ibland,
ock det hade nog skomakarn ock reda på; men som han visste mer än
andra, så kunde han ock ställa till, så inte något ont kom å honom.
Sen han hade samkat ihop lite vedskräp, som låg åtmed kvarnstugväggen, gjorde han sig en duktig brasa, ock så tog han en panna, som någon mjölnare har glömt av där, ock det där satte han på elden ock började
på bräda 4 becket i hänne, som han hade med sig. Sen så tog han ett papper,
som han klippte sönder i smala remsor ock beckade ihop till ett band,
som han skrev fader vår på ock band kring midjan på sig. Nu gick
han på laven ock lade sig, men lät beckpannan vara kvar på elden,
så hon skulle hållas het allt-med-ett.
Det vart tyst, ock skomakarn han somnade av. Men hur det var, så fick
han höra, när det bar åt midnatten, ett Ijotandes' rammel uti kvarnhuset,
så han måtte just upp ock koxa efter, vilket det var för ett väsen där.
Beckpannan glömde han inte av till ta med sig häller inte. När han kom uti
kvarnhuset, vilken tror ni han fick se om inte Gammal-Erik själv stiga
upp ur kvarntuten, liten i kroppen som en tomtkarl, men med ett
oförskräckligt stort huvud! »Har du sett ett tocket stort huvud på en så
liten kropp förr du?» frågade han skomakaren. »Har du känt maken till
mäktig soppa förr du då?» svarade skomakarn ock vindade' pannan med
4)

steka

5) förskräckligt

6) kastade
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et betji mitt i sina på 'n. Tå bi skålla på äda viso o en skomortask kond fol. int Järk-fabor jära titj om int, män still
i a sitt, or 'n gormo o va °Irak, så bällti 'n ändå iggo råd ma 'n
for äda paperi må arrans bön på, som au add krigs sä.
Nor ä a vid en fträkk 2 o dan onda, som gek o skrubbo dan
el tidä, a vorti någolond tå sä atto, så kom ä frå all kantar
trolltjärigor ridondos på kvastar o stabbur, alldelos som däm
på jära, då däm ä på falrväg tå Blåkulla. Däm add stum finnsäkkar på riggom, som däm add smorbittor ti, for däm still
just ji sån juli-jästs nu. Ä va 'ut undorli, att Grå-Järk va så envis
tå stana dar, for allo vedorvärduget som skomorn o jort
No däm a komnai täopa en jäkta smo1ri 4, bar däm inn ett
sturt stannfat o lad dit sina sakor vår o en. Nu, mån tro,
vo 'nt tjärigär snåtro int! 'Folio smorktrimpar a skomorn aldri
sitt, fast an a vini ma vitt botåt sokknon, o däm vort o rosa
nästa all-iopa, fast dän de add tå jära ma ällost aldri mått bi
nögd. Män no tjärigär still gå, då ställd skomorn sä mitt i
dorä, to fram kniven o ogg tå a däm, ätt van som däm komma.
Ä fostås, att däm to mot sä o forsvoro sä, så tjäkt däm kondo.
Män nog fek däm täräkkliji vändera, o &raka vart däm, så
däm sull a spruta etro på 'n, barosto däm a konda jort
nå galri.
No däm a palla sä o, vart ä tist, o skomorn gek sta o lad
sä o sov tä morganäm. Män no 'n då gek em, mött 'n tjortfoirtjo, o då fek 'an si, or ä stod tå ma kvinnfokkona: däm add
skråmor pi sinom nästa vorävigoena.

73. Om lövierskor.
En kar frå Östor-grav va boti e änjo o röjo, o no ä vårt
kväll» o an o gått ini e ladu o lakt sä, så fek an ör två kvinfokkor stroka 5 sä imilla uta ladu. Di ena kom in i ladu, o då
fek an si, att o va kträdd rna baro löv, o då kom an undor
fund ma att ä va lövjäskor, som an add tå jära ma, for däm
lat allti si sä son. Trast o a kommi in, add o tjannig o
karäm, fast o int såg an, no 'n a jöma sä nod i öna, o då
i) orkade

2) stund

3) julgåvor
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heta becket mitt i synen på-n. Till bli skållad på det där viset av en skomakartask kunde väl inte Erik-farbror gärna tycka om inte, men skulle
ni ha sett, hur han gormade ock var elak, så hällt& han ändå ingen råd med
honom för det där papperet med Härrans bön på, som han hade kring sig.
När det har varit en fiäck2 ock den onde, som gick ock skrubbade där
hela tiden, har vordit någorlunda till sig åter, så kom det från alla kanter
trollkäringar ridandes på kvastar ock stabbar, alldeles som de
plägar göra, då de är på färdväg till Blåkulla. De hade stora skinnsäckar på ryggarna, som de hade smörbyttor uti, för de skulle
just ge sin ju1gäst3 nu. Det var inte underligt, att Grå-Erik var så envis
till stanna där, för all vedervärdighet som skomakarn har gjort honom.
När de har kommit tillhopa en djäkla sma1e 4, bar de in ett
stort stenfat ock lade dit sina saker var ock en. Nu, mån tro,
var inte käringarna snåla inte! Tocka smörklimpar har skomakarn aldrig
sett, fast han har varit med vitt bortåt socknen, ock de vart ock rosade
nästan allihop, fast den de hade till göra med eljest aldrig måtte bli
nöjd. Men när käringarna skulle gå, då ställde skomakarn sig mitt i
dörren, tog fram kniven ock högg till å dem, efter vad som de kom.
Det förstås, att de tog mot sig ock försvarade sig, så käckt de kunde.
Men nog fick de tillräckligt vardera, ock elaka vart de, så
de skulle ha sprutat etter på honom, baraste de har kunnat gjort honom
något galet.
När de har paltat sig av, vart det tyst, ock skomakarn gick stad ock
lade sig att sova till morgonen. Men när han då gick hem, mötte han kyrkfolket, ock då fick han se, hur det stod till med kvinnfolken: de hade
skråmor uppi synen nästan var eviga en.
73. Om. lövjerskor.
En karl från Östergrava var borti ett änge ock röjde, ock när det vart
kvällen ock han har gått in i en lada ock lagt sig, så fick han höra två kvinfolk stråka5 sig emellan utan6 ladan. Den ena kom in i ladan, ock då
fick han se, att hon var klädd med bara löv, ock då kom han underfund med att det var lövjerskor, som han hade till göra med, för de
lät alltid se sig sådana. Straxt hon har kommit in, hade hon känning av
karlen, fast hon inte såg honom, när han har gömt sig ner i höet, ock då
4)

hop

5) prata

6) utanför

101151 Sv. landen:. Iii. 2
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sad o: »Ä loftor kristin männistjä jär.» — »Ta o vrid skalin o-n
då, vet p!» sa dida, som va utatä. »Ja, tror du 'nt, jä villo,»
svoro di fosta, »vi ä fole jussam beto ma-n bå du o jä: an a
lisi fador vår, inna 'n lad så.» 0 så gek däm, o kam fek va
tä fross. Män trokka må, a 'nt kam n vorti uvulös, om ana Oömt
kvällsbönä sina.
sade hon: »Det luktar kristen människa här.» — »Tag ock vrid
skallen av honom då, vet jag,» sade den där som var utantill.
»Ja, tror du inte, jag ville», svarade den första, »vi är väl justsom
bet med-en både du ock jag: han har läst fader vår, innan han
lade sig.» Ock så gick de, ock karlen fick vara till freds. Men
tror icke jag, har inte karlen vordit huvudlös, om han har glömt
kvällsbönen sin.
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Vrån Stora gr an a, i Dalarna,.
Av E. A. Dahl. ULMA 90:40.

74. Hur han botade kräken.
Hä kan då var sant, hä fans allt dom som lura Kirk for o.
Så har ja liksom hört en säjin om att hä va, en gubbä, som ha
vari sollat o som ' dom kalla for Polra, som jekk omkring o
bota kritra åt böndra. 0 så kom-an bort tä Häddji-Lassäl i
Massknuss o skull bot kona åt-n, for dom villa bi galla2 for
-an allihopa. Ja, o Polra han sa-tä, att dom skull kok e stop
vitangröt3, o nä han va fälrukoka, så jekk-än ut i fojsä4 o läst
jänn dora ättar-sä, for si ingän skull få si på-n, for då skull
ä 'nt gå assint3, sa-an. Män Häddjin han va full i hin han o
jekk sta o ställd-sä på lur o fytta 6 på-n. Som nu Polra kom
in o satt-sä, så sa-an: »Hän 7 sitter jag Erik Polra blran Häddjikona o ätar grötn dän söta; jör-n int gott, så jör-n foll int ont,
vettja.» Män Häddjin han va en knepu rakkarä han o drar
Ut: »Män jag Lars Hägg står utafor fojsäs vägg mä en tjäpp i
händra, o jag skä in o je däg på tändra.»
75. Tandvärk.
En an gång kom-ä en tokkän dåra skommarjesäll8 in bort
tå Sammils Pällä i Lusba,rri, o Britta satt o holl-på o laga
sokkunä3 åt Pällä, o o badd en tokkän galrin tannvark, så ä va
riktit. »Ja si hä kan jag bota,» sa jesälln. »Ja kunn
-än hä», sa Britta, »så vet ja då foll int, va ja skull vill je-ii
for sia.» — »Ja skä ha tre supar o en plåt,» sa han, o bä fekk
-än då bums förstås. »Män nu får-o lov tå säjj-ättar, som ja
Hägge-Lars i Mats-Knuts (gård)
2) ville inte kalva
3) risgrynsgröt 4) fähuset 5) alls inte 6) kikade 7) här: 8) skomakargesäll 2) strumporna
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sägar for-o,» sa jesälln. »Ja hä skä ja jöra, barä 'nt ä är
nå styggt,» sa ho. 0 så borja-n på:
»Jag har tändar» — o ho sa ättar;
Pså ja kan äta» — »så ja kan äta», sa ho mä;
»ja om hä så skull vara» — o ho sa desamma;
»bå järl o står» — »bå jär o stå'» — sa ho mä.
»Ja si har-o tokka tändar, så skä håtjin 2 yntje-na,» sa
jesällslotjin 3 o kuta på dora, o Britta ho vart så sinnu 4, så sinnu,
så o ha kunna villa sparka-n i assulrä.

7.6. Att trolla bort möss.
En an gågg kom-it en tiddjegubbä in bort tä Hifi-Andars
bort i Bobygda o sa, att-fl kunn troll-bort moss. »Ja hä var
foll allt värt nånting,» ment Fiffi-Andars på tro han, »for dom
skä då foll 1iddji3-mä o piss på alltigg,» ment-n. Män så måtta
dom lov-än ta e levande mus forst, o hä jekk då ledit forstås,
hännä så tog-än o hägd opp på e par hyffur6 o tjära-o i
bakändan, o sen så släppt-n-o o svor styggt på, att nästa
varv an skull kom täbaks, så skull-it 'nt finnäs e endä mus i
gålrn. 0 hä slog allt in hä, for allani fekk dom si tiddjegubbän
nå mer, män mossa fekk dom allt ha kvaya.

77. Sängalag.
0 så fans-it allt tokka dära kanaljar, som kunn troll-tä-sä
pigur o jäntur tä sänjelag, utan att dom visst-ov-ä nå falrva
forståss. Män si dom måtta allt sättji7 nontigg i sattjins på dom
forut ändå, om ä skull kunn bi nå ov. Ett varv så kom-it en
tokkän dära dränjetask 2 bort tä Kandäs Jannäsäs i Nolrafön o
villi liddji där övar natta, o så fekk-än gå sta o lut-kull-alt
på stalsskullan, for ä va i slånigstia. Män så stog-än på gatu
toka litä mä piga i gålrn, o hur ä va, så nappa-n foll liksom• i arman på-na o så där vidarä. Män si dän gånjin
råka-n allt ut for ena endå häll, som visst vägan mä slika där
6)

2) håken, fan [ynka hänne 8) sloken
1 ) järn
hakar 7) sätta 8) särken 9) drängslusk

4) arg

6) ligga
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endra löshestar. Ä kan foll hända, att o ha vari utsatt for
sam slag forut nå varv o, ättar o visst så bra, hur o skull bete
sä. Män saka va då hä, att då o skull gå sta o läddji sä, så
hägd-o sattjin på en vestabba i, o så la-o sä fairv på lur. När
ä nu ha vari e tag på natta, så borja stabban på tä o rull-ovo rässom ä va, så slog-än emot stallsskullsdora. Nu kuta
dranjin sta o lätta opp dora, kan en forstå, o stabban flog på
bena på-n, o han unna 2 o stabban ättar, o hä jekk i tag på
slägg övar hela skullan, så dän gånjin fekk-än sä allt e sänjelag, så ä gotta i helä kroppän på-an, o allani glömd-n ov-ä
hällar.
1)

vedkubbe

2) undan
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Allmän inledning till täxterna från Ångermanland.
Om de ångermanländska täxterna, för vilka undertecknad närmast är ansvarig, vill jag meddela följande.
Täxternas utseende har åstadkommits genom överföring av originalmanuskriptens olika beteckningssystem till en ock samma ›greva)
beteckning. Stundom har täxten rättats, nämligen när det gällt
uppenbara skiivfel ock inkonsekvenser, i huvudsak utan angivande
av originalmanuskriptets form. I några fall meddelas originalmanuskriptets lydelse (M) i not, där det möjligen kunde vara av ett
visst intresse att ha manuskriptet tillgängligt. I början av täxterna
ha i allmänhet de rättelser exemplifierats, som i fortsättningen genomgående ha insatts. Fullständig angivelse av originaltäten har jag
icke ansett löna sig.
Med avseende på beteckningssättet äro de ursprungliga manuskripten mycket olika. En del författare ha sökt att åstadkomma
så noggrann ock konsekvent beteckning som möjligt ock synas härpå
ha lagt ned stort arbete, men icke lagt sig mycket vinn om att få
folklig ock ledig satsbyggnad, t. ex. i sagan på Stigsjömål. Andra
åter ha en mycket nödtorftig ock inkonsekvent beteckning, men
däremot folklig satsbyggnad ock livligare berättelsesätt, t. ex. i berättelsen från Ådals-Liden. Den inkonsekventa ock slarviga beteckningen hänger samman med att de flästa av dessa manuskript endast tjänat som underlag, som ett stöd för minnet vid det muntliga
föredragandet. Dessa täxter synas nämligen ha utgjort den mera
underhållande delen av landsmålsföreningens värksamhet, som eljest
omfattade mycket allvarliga försök att samla material till ordbok,
grammatik o. a. ock överhuvud till en allsidig utforskning av bondekulturen.
Det, som i täxterna brister i beteckningen av ljudförhållanden,
som vi ha all anledning att antaga ha varit tillfinnandes i den
landsmålstalande föredragandens tal, det anser jag mig ha haft
rätt att ändra, ock jag har i många fall ur min kunskap om de nuvarande målens beskaffenhet supplerat detta. Härvid har jag dock
förfarit försiktigt ock sökt taga reda på de fall, då den gamla beteckningen möjligen dolt ett äldre språkskick. Jag har följt principen att snarare rätta för litet än för mycket ock menar naturligtvis inte, att vi här ha riktig ångermanländska i konsekvent beteckning överallt.
I fråga om täxterna har man ännu en sak att hålla i minne.
De äro icke uppteckningar efter folkets tal, i den mening som vi
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nu inlägga i detta förfarande, utan snarare ett slags fritt återberättande, prov på dialektens sätt att uttrycka saker ock ting.Överdrivande av dialektens stilmedel torde därför icke sällan förekomma,
liksom inblandning av skriftspråk. Som exempel kunna vi framdraga en saga som den från Arnäs socken om Prinsessans napp.
Denna är inte alltid ofolklig, utan ofta ganska träffande, men den
är tydligen tillrättalagd.
Att skildringarna trots detta ha sitt stora intresse, är otvivelaktigt.
D. 0. Zetterholm.
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Från Ax-näs i Ångermanland.
Av J. A. Edström 1887 (sedermera kyrkoherde i Piteå).

78. Prinsessans napp.
Sagan föreligger i två manuskript av J. A. Edström, det ena i
Landsmålsföreningens diskussionsprotokoll (förkortat Prot., ULMA 85: 5,
s. 144 if.), det andra i ett särskilt häfte av föreningens samlingar (M,
ULMA 88: 66). Eftersom de båda manuskripten något skilja sig åt,
är en jämförelse mellan dem av intresse för bedömmandet av karskteren i Landsmålsföreningens täxter på folkmål. Till grund för den
här utgivna täxten har i huvudsak lagts manuskriptet ULMA 88: 66.
Sedan utg. upptäckt varianten i Prot., trodde vi först, att den senare
var en ursprungligare version. Man kunde misstänka detta av motsättningar som den mellan »men öngsten vort en stor (en stor) kär båli»
(Prot.) ock »men öngsfn vortt en stor kär (ULMA 88: 66). Sedermera
ha vi emellertid snarare blivit böjda för att tro motsatsen.
Förhållandet mellan de båda avfattningarna är, att Prot.-varianten
har utförligare stil med nästan genomgående mera drastiskt uttryckssätt,
ofta ansträngt dialektalt. I stället för pojken i M står t. ex. pojkrackarn, pojkkrösten i Prot. Denna författarens icke alltid lyckliga tendens att överdriva dialektens stilmedel har förmått oss att lägga den
enklare täxten (M) till grund för utgivningen. I några fall har dock
protokollvarianten föredragits, t. ex.: a. . . komme björn, värjen å
räfven å la seg åti buska, som han såt 'i» i stället för M: ».. . kommä,
björn, värjen å räfven å la seg åti buska, som han haddä klefvä opp
ti.» Vidare anse vi, att protokollvar'antens: »Dänne ha ingen aen än
jag reda på, som såg 'ä» är bättre än M: »dännä ha ingen aen reda
på annä än jag, som såg ä.» År det inte så, att det förmodade ursprungligare manuskriptet ändrats ock utbroderats rned mer dialektala
vändningar vid införandet i protokollet? Jfr ändringarna i Bogg-Hansberättelsen s. 174 fe. Om utrymmet tillåtit, skulle det varit av intresse
att här göra en genomgående jämförelse mellan de båda avfattningarna.
Beträffande ljudbeteckningen må anmärkas, att M har ett tecken a
genomstruket med vertikalt streck eller 0 (pikturen är svårläst på denna
punkt), som står för 0, D ock möjligen även a. a-ljuden i ord som
pajke, alltihopen, krappen skulle med landsmålsalfabetets tecken
skrivas v. Det är osäkert, om författaren menar ska eller ske 'skall'.
1 dialekten förekommer växling mellan ä ock 9 i detta ord. För kontrollering av språkljuden i denna täxt har jag genomgått den med fröken
Ella Odstedt.

Dä, va 'n bonne, sem hadd tre pajka. Tjvå älsten va
tävviringal o va na rektia fuldoge1ta.2 öngst'n var 'n vakker'n o
1)

tvillingar

2) några fula foglar, kanaljer
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bra 'n pajke, o alle männifer tykkt om-n. Män tövvlriga messonne-n o ga sä håken på dä, att dam skull tjör bort-n.
En gagg tog dam 0 närre-n vit säl o nopp bera2 ti skojjeu.
Då dam hadd fott-n dit, tog een, o tövvidga fram en kniv o
skull dell o snöp-n. Annern skull hall fast-n. Ögst'n vort då
sä rädd, sä jarte hag litrappe, som då 'n sme dogk ti 'n gammgryt3 vit stoilägga. Som 'n pil spragge-n onna dam, o då han
tykkt sä ha komme no lagt, klev-n opp i ne tre. 4
Då han hadd sette där 'n lit'n pikkeli 3 stann, komme
björn, värjen o räven o la sä åti6 buska, som han sot ti. Värjen
räven fråge nu björn, om han visste na nytt. »Nää,» svara
björn. »Har du na nytt dell o nämn om?» fråge björn värjen.
»Jaa», sa värjen, »ja vet, dä dä ä 'n prinsäss, som ä fali sä
klreq; o koggen ha lova, dit han som kan bot-a, skä fo jift sä
vä-a; män dä finns iggen, som kan bot-a:» — »Jo, ja vet, hörre
hon skä val bätter», sa räven. »Då prinsässa skulle kressnes
ti tjörka, sä tappe-na nappen bold' mön, o om nappen kan letes
ijän o stoppes ti mön å-a, sä val-a kry ijän; dänne ha iggen
aen än jag reda på, som såg-ä». — »Om nan tala om ä häpne, sä
skä gvitöga8 ut på-n», sa björn o värjen. — »Dit ä, ja o vit om» 9,
svara räven.
Män pajken, som såt oppi grärtal° o lydde, hette antihopen.
Då björn, värjen o räven hadde jeve seg i väg, Uppe pajken ne
bold grälla o kute i väg dell koggen o sa, dä han skull konne
bot stintall, bara han semi, skulle fo-a. »Jaa», sa koggen. »Fo
ja lort" tjörknykkelra då?» sa pajken. Dä fekk-en. 0 på 'n
halrv-n timme komme-n vit nappen, som hadd fölle bold mön
å prinsässa", o sätte-n ti mön hännef. Prinsässa vorte då kry,
pajken fekk jift seg vä-a.
Då tövvlriga fekk höre ne dänne14, dä broern deles hadd
vorte prins o hörre dä komme dell, sä skull dam o klriv opp ti
samma tre för dell o fo si, em björn o värjen o räven skull
komma dit åti tre" en gagg dell. Myttje rektit jekk-ä, som
dam trodde. Först komme björn o såg fali sä sint" ut; sä
1) med sig 2) plocka bär(en) [i skogen 3) gammal gryta 4) ne
tre, ett träd 5) förstärkande ord 6) invid 7 ) ur 9) vitögat 9) Dä
) gräna M. 11) flickan 12) låna
ja vä om å (Prot.) 'med om också'
15) prinsessans mun 14) det där 15) i buska dänna (Prot.) 76) ond
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komme värjen o räven, o dam såg like sint ut. Björn fråge:
»Hekken är-ä, S6M ha rallei em nappen?» Bå värjen o räven
neke. »Dit it iggen aen än du, illistige räv, som ha jort dä»,
sa björn. Dit samma sa o värjen, o nu skull björn o värjen
dell o klrå ,räven, sä smotärma 2 skull renn bold krappen hanf
bkon skvitter8 krigg fämtan vägga. Räven va ändå int så
rädd 4 o seg; han bara tjvinte5 o spragge emmenikrigg o kekse
g1ristes6 opp i trea. Dell sist fekk-n si tövviriga o sa: »Dä ä
dännen, som ha skvallerä; dännen skä ve mälra sann7 i smogryri
jöra ass å kalas bold.» Dä jekk o björn o värjen in på.
Björn kirev opp i grälla o kaste ne tövvIriga, sä gvamma 2 sprakk
ti krappen på dam o tjutese2 ut jörtig haff'n o mön. Dam
vråke o ajdes,2, män dit iatt iggentigg. Maran ätter fanns dit
int nantigg kvar ätter dam än nagere kirällörer."
På dit vise jekk-ä vit tövviriga, män ögst'n vort 'n stor kär,
då koggen dödde, fekk-n ta emot ritje ätter-n. 0 antihopen
rådde björn, värjen o räven för, som tala em prinsässans napp.
79. Hur hundarna, kattorna ock råttorna ha vordit
ovänner.
ULMA 88:5, s. 134 if.

För int sä lägge sen fanns dit ti varin sokk'n 'n tekken
dänna sokkenlapp, som skull ta ihälr alle hunna, katter o ratter,
som falrtje velle vak. o V.12 Hunna, katten o ratten tykkt, dit it
dänne va fall sä täkkt, o börje dell o fondera på hörre dam
skull kenn sätt »pe» för sokkenlappa dell o vara tekke dänna
skärprettara. Nagere hunna komme då sams em att dam skull
ta o kall ihop alle hunna, katter o ratter för dell o skriv dell
koggs, o koggen skull neke sokkenlappa dell o ta häll- dam.
Sä j& . o å dänn hunna. 0 alle hunna, katter o ratter
komme dellsammanf. En hunn vädd," dam dell oirförar. Sean,
steg en aen hunn opp o talta om förhallane o sa, dä han hadd
skreve nä" börtbrev, som han tykkt skull gå an dell o lägg fram
för koggen. »Fo vä höre-nä,5!» vråke hele kirogga" på samma
gagg. »Ja», svara huen o läst opp-ä. »Vell je ha-nä na anne1) pratat, skvallrat 2) småtarmarna 3) stänka 4) bangen Prot.,
bang M. 5) snurrade 6) tittade 7) mala sönder 8) magen 3) klämdes
10)

jämrado sig 11) klädtrasor12) bli av med 13) valde 14) ett 15) det 11) hopen
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lenf?» fråge olrförarn. »Nää», skrek varenda en. »Hörre skä ve
fo-ä dell koggen då?» sa ratten. »Ve väld huen, som ha skreve-nä,
dell o luff i väg vä-ä», svara hele hopen. Då tog 'n dänn huen
breve o la-ä onner rompa sin o gnop-al mella bakbena, o sä
kigke-n i väg, sä dä bara rek o gnall ätter-n. Män som je vet,
spragg2 int hunna alltjamt ätter lansväjjen, utan far alle möjlia
omöjlia väga. Sä jolr o ä dänn.
Män sä hitte-nä seg int bätter, än han komme dell 'n å,
som han va tjvuggen dell o semma över. Dänne hänte, då han
skull dellbakanft o badd fribreve vä seg.3 Män då han semma,
fick rompa opp, o breve barke i väg; o sä kömme-n hem utan.
Män sä var-ä 'n katte, som hadd fönne-nä åti4 åbradd'n o
tog-ii ti mön o skull hem vä-ä. Män sä vort-a trött o la seg o
sova. Mea katta sovde, komme 'n ratte o tog breve bolri3 mön
å katta o gnog sann-ä.6
Då alltihopen komme opp, vort huen elak på katta o katta
på ratta; o seart ha alle hunna, katter o ratter vöre ovänner.
0 allt seart ha hunna snuse onner rompa o varaen, då
dam träffes, för dell o tjänn ätter, om fribreve legg där.
80. Pojken som skulle sälja smöret åt prästen.
'ULMA 88:5, s. 137.

Dä va en gagg en tjälig, som ba pajken sännar gå o sälj
smare at prästen. »Hörre si prästen ut då?» sa pajken. »Han
gvit i kräven 7, män svart annars», svara tjäliga.
Sä jekk pajken i väg. Då han hadd gått e lite lötes, mötte-n
en hunn, som va gvit onner haffen, män svart annars. Pajken
trodd, dä va prästen, o fråge-n: »Vell du tjöp na smar o meg?» —
»Ja», svara huen, o såg sä go ut, sä pajken tykkt, dä va fåli sä
go en präst, o tog fram smare at Mumma. Då huen hadde Ute
opp smare, fråge pajken, om han velte ha na mer. »Ja», sa huen,
motta ~nom° o vispe på rompa.
Pajken jekk nu hem o tala om, dä prästen va sä go, dä
han rakkt vispe på rompa. Då försto tjäliga, hörre dä hägte hop,
lätte pajken fo smaka på a Seselebjerknes."
1) tryckte den 2) springa 3) med sig 4) vid 5) utur 6) sönder
2) stycke 9) Jfr MultrAorddet
7) vit i krävan, har vit krage
'lo) riset
boken: m8ta namn 'forma munnen till tal utan ljud.
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81. Huruledes vargen kom till att sluta tala.
ULMA 88:5, s. 148.

En björn, en värj o en räv badd en gagg aläjje seg dellsammanf i ett kottalag.1 I alltigg va dam like spelt utom i kardusen2, som var o en skull hall seg faleven vä.2
Män värjen, som allti ha vöre 'n tjyvstryk — juge o stä14a4
fakjes allti åt — kona int nu häller hall stelle labba sine. Räven
iömte no om kardusen sännar, sä int värjen var i stann dell
o snok opp-n. Män sämmer var-it vit björns tobak. Va björn
än jömt-n naf5, sä komme värjen ändå över-n o gnulte6 o stab
boki-n 7. Björn komme då dell räven o kkaga seg över dit kardusen hanf aldri fekk vara i fre för värjen. »Jör som [ja] säg!»
sa räven. »Ta nä1ta9 krut o rask9 i lavii° kardusen, sä skolt du
fo si på mine!» Sä jotre o björn.
En gagg då värjen såg, dit han va enfammen, skull-n förståss jäste björn på uälta kardus som vanjit. Som han int tjänne
dell spetakeke, som dam badd roste ihop" at-n, tog-fl o stoppe
ti pipa sin boki björns karduslåan o sätte pipskafte ti tjäften å
seg o tänte på pipa. Män sä drog-n ä drag, o i dit samma small-it
dell, o elstruten 12 stog hold tjäften hanf, alldeles sona elkvasten
ryk boki gara å snoffefarn 14, da han förskapa seg dell 'n svart 'n
hunn o vak läse bort'». Värjen ume dell", då dit small, o sean ha-n
bara tjute. 0 alldeles som ä lite bon", som ha vort rädd nantigg,
aldri kan taka, utan bara jöke" o tjut, sä tjut nu o värjan sean
it dänn spetakeke.
1) kåtalag, hushåll
2) tobaken 3) med 4) stjäla 5) någonstädes
6 ) gnagde 7) ur den 8) något litet 2) skräp 10) tillsammans med
14‘) snene
rr är en eufemis11) ställt ihop
12) tobakslåda 13) lågan

tisk utvidgning av 'n sno 'den onde'.
barn 18) gölar

17)

15) blir läst bort

16) skrek till
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Från Sä,brå i Årigermanla,nd.
Av 0. Häggquist, 1876 (ULMA 88:79).

82.

Gätarpojken 1 i tjänst därnär bärgtrollet.

Manuskriptet är inkonsekvent ock dessutom synnerligen slarvigt skrivet, så att vi vid utgivningen måst bygga på andra täxter ifrån samma
trakt. Pikturen är svårläst, gör föga eller ingen skillnad på ä ock ö, a
ock 0, ö ock (a. — Supradentalt n i ord som måne, jöning, grsena utmärkes inte. Ej häller i ord som åning 'ordning', tjcena 'kärna', där dock
utg. nedan har insatt det. Förf. skriver på flera ställen myekje 'mycket'
ock har t. o. m. ändrat myttje till myekje. Det är oklart, om han
menar något annat än den vanliga iförmjukningen». I preteritiformerna
foljde, börjde har dialekten förmodligen kakuminalt ljud, ehuru vi
nedan låtit förf:s beteckning kvarstå. Förf. skiljer på IB = tt ock ä;
det är dock osäkert, om fördelningen härav är riktig, jfr stärk.
Ha va 'n gagg 'n pojke opp i lame, som jekk o jätte
fåra på 'n svö2, o bäst som han jekk o såg ätte fåra, sa fekk-n
si e bärjtrell, som va 'n hoirv mil lagt o 'n fjalrigsväg brett. Då
pojken fekk si trelle, vart-n nog radd, män han fatta mo o sa:
»Nog ä du stor o lagg, män int må du tro, jag kruse dag int.
Vell du si, att jag kan vri vattne bords gråsten; kanfe du stå
där rör ha* du?» Sa tog pojken 'n gammalr ostbetta borti matsättjen5, som va olldeles jussem 'n gråsten, o kirämd-n, sa vattne
rann borti-n. Då trelle fekk si dit dänne, sa tog han o opp 'n
sten o skulle vri vattne borti, män ha jekk itt 6 för-n. Då pojken
såg, att han itt kenne jara-nä, sa joir-n ni to-n' o skrek: »Du
va 'n kolevhaga(r)8 o, som int rakk sa(' pass dann». — »Pojke»,
sa trelle, »vell dn vale drägg åt mäg?» — »Ja vet itt», svara
pojken, »ha kom an på myttjel° jag fo ti lön ha». — »Du fo sa
myttje paniger, som du rå va" o bara». — »Fritt an!» svara
pojken, »bara jag fo gå hem va fåra, sa ske ja foirje va I».
Han vart hövligare nu, pojken, sa han sa I åt-n. »Ja, fynn dag,
vallpojken 2) svedja, öppning i skog 3) ur 4) du går bet
på det 5) matsäcken M. 6) inte 7) gjorde narr av honom 8) ?
9) sita M. 10) myckje M.
11) orkar med
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gosse! Jag ha bråttom, ja ha vore borte bele dan, o tjäriga
min tö föll vänte ihälr sag.» Pojken jekk bem va fåra o kom
jenest tibakaf o folrjde gebben hem.
Onner väjjen jekk no pojken o fendere, here han skulle
reda sag; män han täte: »Jag vak föll na ten.' Jag hitte föll
på na knep, sa jag reda mag.» Då gebben komme hem te
tjäriga, sae-n: »Go afta, tjärig! Sätt på kaffepanna o kok na
kaffe åt mag o dränjen man, o jar opp 'n kask var!» — »Gebbe!»
sa tjäriga, »ha du fott ti 2 'n drägg?» — »Ja, 'n drägg, som ä
stärk nantigg, må du tro. Han kan vri vattne borti 3 gråsten,
da jag itt 4 rå va.» — »Ja, välres dag5, webbe», sa tjäriga, »du läpp
då Uffe helsa to dag alldeles nu.» Då tjäriga fott kaffe i ornig 6 o
jort 'n kask åt dem var, ba gebben pojken vara sa go o drekke
'n kask va sag. Män nu visst itt pojken, her ban skulle rå va 7
löft. opp kaffekoppen o skålra va gebben, för han va sa stor
som ä fogskar.5 Tell all lykka sa knakkte gebben åtti pojkens
kopp o sa: »Skålr o välkommen!» o på dä vise alapp pojken
enua.9 Han bövvde bare inte hevve ne te bra,dd'n o drekke,
sa myttje han erkte.
Dan därpå skulle gebben o han te skokks o hogge timre.
Gebben hadde två ykser, en som va förfärlit stor, o som pojken
int rådde va löft opp, myttje minner mer, o 'n naen" en, som
va liten. Då dem skulle gå, sa gebben: »Du, som ä stärk, sa
tag storyksa, jag ta föll 'n lilla i da, jag.» — »Jaa, far», svara
pojken. Då dem gått e styttje, sa pojken: »Män far, here ske
ja nu bara mäg åt, jag ha glömt yksa.» — »Ja, ha val' föll
itt anne to då, än vi fo föll bryte i da då.» Då dem komme
dit i skojjen, sa gebben: »Du kan ta yksa o hogge du, jag ta
föll ti oppi tullen" o bryt ne jag, då du ha hegge.» Pojken
hakke tell 'n nagre tag ne va rota han, o gebben tog ti oppi
tullen o bret ne grana på en gagg. Sa jekk dem på hele dan.
Då kväll'n vart o dem komme hem o fott sag lite ti väst'n,
jekk pojken ut o ställde sag utanpå" fönstre, satt" han skulle fo
höre, va gebben skulle säjje om sag. Då han komme dit tell
fönstre, h&-n'5 gebben säjje tell tjäriga: »Jag ä sa trött, tjärig,
1) jag varder väl
3) ur 4) inte [rår med
8) undan
8) fähuskar
12) toppen -13) utanför

något till, hittar väl på något 2) fått fatt i
5) lycklig du 6) oning M. 7) rå med (att)
10) en annan 11) blir [väl inte annat av då
14) så att 15) hörde han
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jag vet itt, here ha ske va1re.1 Dränjen hänn ä sa stärk, jag
tro, han rakt ta live to mag, kan du jolrpe mag, sa jag vak o
va-n på na vis?» — »Jaa, gebbe,» svara tjäriga, »jag ske hitte
på rå, jag. Åt kväll'n ske-n fo lägge sa däri forstekarnmarn, o
då klrokka vair tolv, sa ske jag ta storkirebba o gå dit o Llå ihälr-n». Då pojken holm de danne han, sa vart-n neg jussem lite
radd, män han täte: »Jag hitte föll na rå.» Tjäriga foldde
pojken dit i forstekammarn, o då hon jekk, sa läste hon ijän
döra fale väl. Sann hon gått, börjde pojken o si sa omkrigg, om
itt han skulle kenna jömme sag för tjäriga na stanf däre kammarn. Män sa fekk-n si 'n filtjarne 2 däri 'n vrå. »'N dana»,.
tägt-n, »ske jag ta o lägge dit i sägga o sätte mössa min på,
sa tro-a, ha ä jag, o folrv kryp jag enner sägga.» Som han
täte, sa jolre-n. Omkrigg kkokka toirv su kom tjäriga o bar
storklrebba o smeg dit tell sägga. Bäst som ha va, sa torvekna
tell, sa file fireg krigg alle vägger borti filtjarna. Då hon komme
in, frågte gebben: »Here jekk-ä, tjärig?» — »Jae, han fekk-ä nu,
sa jaert4 flog ti väggsprönjen» 5. — »Gu väre lov, jag ha verte o
va-n,» sa gebben. Om moran steg pojken opp han, som vanlit,
o då han komme in, sa vart dem nog lite endrem 6 o frågte,
here han hadde seve. »Jo takk,» svara pojken, »jag ha no
seve bra, män krigg klrokka tolv, sa var-ä, jussem ha hadde
noppe ti 7 håre på mag na lite.» Då vart gebben radd o sa te
tjäriga: »Ha löne itt 3.1å ihälr-n häller. Tröste mag, som vart
utför e tokke spötje hann!»
Nu skulle dem te skokks o dra hem, va dem hadde hegge
dan förut. Då dem komme ti skojjen, sa tog dem dä störste
trä, som dem hadde hegge ne. Då dem skulle löfte på sag
grana, sa gebben: »Ta storaens du, som stärkar är. Jag ta föll
lillaen jag.» — »Jaa, far», svara pojken, »män gå före I, dä ä
ollte bätter te gå före.» Då gebben hadde tejje på sag lillaen,
sa pojken: »Hör I far, ha komma 'n hunn o sprigg, som ä
äll rö i tjäften. Jag tro, dä ä 'n hå1re 2 folev. Kan I je I enna o
si oller tellbäkaf!» Gebben la o i väg, o pojken kaste sag på
rota o åkte, o då dem komme hem, sa hadde dem int minner
än atan älnsw stokker va ris o rot, som hadde fajt va. Nu va
1) varda, bli 2) filtjäne M., gräddkärna 3) slog [hon
4) hjxen

M., järnan 6) uti väggspringorna 6) förvånade 7) ryckt i 8) storänden 9) den hårde, fan 19) Egentl. atan an= aderton alnars.
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gebben olldeles uttrötte, för han hadde spregge bele väjjen, o
lasse vart no nästan för myttje togt.
På kväll'n jekk pojken utpå fönstre o skulle höre ätte, va
dem skulle säjje. »Tjärig», sa gebben, »om jag itt vak o va
gossen hann, sa vet du, att jag inte lev i fjortan dagar häller.» —
»Jaa, gebbe», sa tjäriga, »i kväll sa ske-n fo lägge sag däri
o klrokka torv sa ske jag gå dit o tänne äll'n på
hele hoirmlire, sa må-n föll brinne opp då.» Gebben o tjäriga
folrjde pojken dit i lire, o då dem jekk därifrån, sa gebben:
»Läs jänn döra väkt., tjärig, satt han itt kom harifrån!» sa gebben. Män nu, ske ja säjje, pojken fekk na jara, inna han
hadde greve' sag ne jönig holmen o fott opp 'n telji, satt han
kenne komma därifrån. 0 ha va itt mer häller, än han ha
henne nejönig, förn gebben o tjäriga komme o tände på hele
boen.» Pojken hadde lakt sag inenner, han. Då gebben kom
dit tell döra o skulle öppne, sa-n tell tjäriga: »Ha du na gett
om fnöffn4 o svavelstikken nu, sa tjare dag, tänd på!» Dem
tände äll'n på holrmlire, o ha brann opp. På moran kom
pojken in han, som vanlit, män gebben o tjäriga satt sa tyst o
sa iggentigg, dem bara såg på varaen. Tell slut frågte tjäriga:
»Ha du seve na gett i natt?» — »Jaa, takk!» svara pojken,
män krigg klrokka tolrv vet jag itt, here ha for, jag vart sa
svette, o då jag vakne krigg klokka fyre, så låg jag på 'n
kelehej 5. Ja kan itt förstå, her jag ha(dde) komme dit.»
Då kolle gebben tjäriga in i kammarn o sa: »Here ske vi
nu bara oss åt tell o fo-n harifrån?» Tjäriga vart sint o sa:
»Vräk ti-n 6 sa myttje paniger, han rå va bara, o latt-n gå!» Gebben jekk ut tell pojken o sa: »Du ä sa stärk, gosse, att jag
kan itt ha dag tell drägg na lägger, för då tro jag, jag rakkt
Ii o.7 Om du vell fara harifrån, ske du fe sa myttje paniger,
som du rå va bara.» — »Jaa takk, far, jag ä nöjd, om jag fo sa
myttje, som I, far, rå va bara.» Pojken visste nog han, att han
itt rådde va bara sa myttje to kepparplråta. »Ja», svara gebben, »vell du itt ha mer, än jag rå va o bara, sa är ha föll itt
myttje, nog ske du fo ha va nöjes.» Gebben tog o stapplre ti
'n full 'n hö1oe 6 va paniger o bar, dit pojken hadde satt hem.
hahnlidret 2) grävt 3) ladan 4) fnöske(et)
7) avlider, dör 3) med nöje 9) hölada

1)

till

5) kolhög 6) uti,
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Då han komme nafnäl va gåtrn, sa pojken: »Ja, I ska fo vänne
nu, far, jag bar föll 'n hann bettan folrv. Takk sket( I ha
för mag! Elels tell a mor!» Gebben lläppte ne ben sä hårt,
att hon sprakk, o pojken o föräldra o syskana hanf fekk hålle
på 'n hel måne tell o bara hem paniga.
83. Bärgsjö-Ante.
(ULMA 88:79.)
Dem taka om dem, som kan trelle; män ha ä bussa 2, va
dein kan nu för tin. Anne var ha på dän tin, 'n Bäffö-Ante levde.
Ha var en, som kenne trelle ha. Män ha va föll itt ennerlit, att
han kenne, som han jolre, häller, då han hadde lärt 3 säg — sa te
säjjenes — to 'n hå1re4 fokv. Ha3 ä bara 'n nagre o fämtie år, sän
han dödde. Han bodde på e ställe fram i Mällpar.6
Dem berätte — itt vet jag, om ha ä sant itt — att ha ske
ha vore en finne, som hadde jott7-n tell-ä. Ha ske ha gått tell
på dä vise, att fiens tog 'n gagg 'n Bäffö-Ante va sag o tjelre
tell närmeste tjörke, för ha jekk itt an tell o läre sag, va minner
dem höll tell däri 'n tjörke. Då dem nu komme tell stegporten, sa steg fien borti s1aen 3 o jekk in på tjörgårn o rofte:
»Fins ha nan här, som ä osalig?» Män iggen svara. Ha jekk
säless itt an där då itt. Saen for dem tell 'n naen tjörke o
jolre like tokke. Män iggen svara. Då dem komme tell trejje
tjörka, då var ha 'n gebbe frammerst på tjörgårn, som rittelo
opp sag däri grava o svara ja. Fien jekk då dit o ha gebben,
att han skelle fo sag e ben, o sänn han hadde fott-e, sa skelle
dem gå in i tjörka. Då dem komme tell tjörkdöra, sa var hon
stägd. Fien btråsste bara jönig nyttjelhelre, o döra flog jenest
opp. Då dem komme in i tjörka, sa stog-e 'n fale stor 'n
gebbe fram va altare. Fien jekk fram tell gebben, som förståss va 'n gröne4, o tatra 'n nagre oir va-n. Saen vigke-n åt 'n
Bäffö-Ante, att han skelle komma fram. Män va dem då taka,
fekk itt fussbonn, som dem hadde va sag, höre; män fali myttje
jarall hadde dem va döbene dann, som dem hadde tejje. Om
'n stonn komme dem olle tri o jekk bakät ganjen. Då vart
1) tämligen
6) Medelpad
7)
11) göra

nära

2) skräp?

gjårt M., jälpt

101151. Sv. landsm. 111". 2.

3) lart M. 4) av djävulen 5) det
8) finnen 9) ur släden 10) rätade
10
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fussbonn sa förskräkkt, att han skrek tell: »Jesses bevara mag!»
Tjörkdöra Prag ijän, o han vart stånes däri tjörka. Män e dann
trien, dem slapp nog ijönig dem. Fien o 'n Bäffö-Ante gatt då
ta ut e fönster, för att dem skelle fo ut fussbonn bortil tjörka.
Sänn han komme ut, sa sa dem åt-n: »Om du ennerftå dag o
taka om, va du ha sitt, sa ske vi trelle ihäk dag.» 0 han gatt
nog tige o sa läuje.
Män då dem då hadde satt sag på s1aen 2, ske I tro, att ha
bar o va 'n hiskele fart. fussbonn tykkte, att ha jekk mer i
luften än på joka. 0 I kan föll förstå, here pass ha jekk, då
dem tjeke tri mil på itt fullt 'n timme.
Ha tectcle2 i fkere år, innan 'n Bäffö-Ante joke na tjörkstrekka4 ; män sa hände-nä sag 'n gagg, att han komme tell 'n
gåk o ba, att han skalle fo låne hus. Tjäriga, som han råkte
där på bron, svara, att hon hadde itt na säggkkäer åt tiddjara,
män velle-n komma in, sa kenne-n föll fo sag 'n matbetta. De
danne stakk-n lite opp i ygum. Han jekk in, o då han hadde
helse, sa sa-n åt 'n jänte, sem satt o joke jusa5: »Flikka, håll
du på jöra jus? På det skall du litet vinna; mykke veker o
lite talj, det skall icke brinna.» Han kenne jussem rimme na
lite o. Ha vart oller na mer på veken, utan häller minner.
'N naen gagg sa jekk-n från Sunsvall o skalle gå tell EIäffö.
Då han komme e styttje från stan, sa mötte-fl 'n hop va öggliger, som jekk tell stan. Då dem fekk si, att ban hadde na
lite på tjära% sa börje dem på o jara spetakek to-en. Han sa
åt dem, att dem skalle lätt bd, annars visste dem, att dem va
olykkki. Män dem brydde sag iggentigg om, utan jekk på like
tekke. Då sa-n tell han, som va(r) varst: »Jag säg dag redeligen tell, om itte du lätt bki, sa ske du fo fokje va smosparven»7. Bäst som ha va, sa bar ha o va-n opp jönig luften
o väst över skojjen, o han stande itt, törn han falls ne på e tak
i Ystersenn. Män pojken joke itt just ille sag na mer, än han
hadde ripe2 sag na lite i e ben to grantulla.70 Han hell på i
tri vekker, inna han komme tellbaka tell Mällpar.
1) ur 2) släden 2) dröjde, eg. tålde 4) Jfr tjuvstreck. 5) gjorde
8) föll M.
7) småfåglarna
(stöpte) ljus(en) 6) var lite drucken
10) av grantoppen
2) repat, rivit
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Män värstgagga vart-ha föll, då 'n Bäffö-Ante råkte på a
Lapp-Magge i Stigö. Hon var foll itt just na sämre tell o
trelle hon häller. Ha va nämligen 'n bonne västa Guffön i
Stigfö, som hell på o jifte bort dotra .sin. 0 som nu lappa
ollti bruke passe på, då ha ä na tellfälla, sa var-ha nu o. A
Lapp-Magge hon hadde nog passe på tellfälle hon o infonne
sag på brollesgffirn." Män då hon itt vart plrega, sa myttje
som hon velle, sa vart-a rasan o förjolre gryten, sa dem oller
tog på kokes. Bekkmora vart sa rålös, för hon visst itt, here
hon skolle fo nan meddag åt foletje, o itt toires dom säjje nantigg ått-a, för då hadd-na föll förjort hele brellesgålrn.
Män se var-e nan to brollesfoirtje, som visste, att 'n BäLföAnte var på annre sia om Guffön. Jenest fikke dem en kar
ätte-n. Då kam komme dit han var, sa råkte han 'n Ante dar
på bakken: »Godag, Anners!» — »Godag», svara han. »0 takk
för sist o!, — »Jaa, du ha na2 takke för». — »Joo, I ä här på
falre, I o, Anners». — »Joo, jag jett3 nog ollte vara ute, jag o.» —
»Here må I nu for tin?» — Jo, takk, som fräge, jag må nog
bra, män I lär itt må sa bra där på brollesgålen, itt.» — »Here
vet I ha, .Anners?» — »Jo, jag drakk 'n kask for 'n stonn &len,
o då såg jag däri kasken, att a Lapp-llagge var där o hadde
na toket för sag.» — »Ja hör I, hon ha förjort olle gryter, sa
ja tro, vi fo vara utan mat hele dan i dag. Tjäre I, om I kan
nantigg, sa jolrp kokkstaten borti rå1östa4!» — »Jo, jag ha föll
jort sa pass 'n gagg för. Ja, ha ä bäst, vi fynne oss nu, men
hon ä likeviss, att jag är här». Då dom var e styttje från
brellesgffirn, sa komme-na Lapp-Magge hovvestupe ut jönig kokkstogedöra o skrek, som kniven hadde sotte nerest i hoffen 6
på-a. Hon spände ti forstedörapost'n o skolle hålle kvar sag,
män bå post'n o a Lapp-Magge fodyles åt opp i luft'n, o ha
bar o över Guffön. Då hon fekk si 'n Bäffö-Ante, skrek-a:
»Hadde jag veta, att du var har, sa nog skolle jag ha spotte
i mat, sa itt ha hadde vorte na to». Då hon komme mitt över
pin, sa lätt 'n Ante-na folle ner i vattne, sa hon bkotte sag opp
grena', män sa bar-ä o ijän, tells hon föll ne på annre stranna.
Saen sätte-na 'n spåsännig på 'n Ante, män han sätte en imot

3)

1) Ofolklig stil från början av detta stycke ock hit.
2) något
måste 4) ur rådlösheten 5 ) medan hon inte vet 6) halsen 7) skrevet
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han, sa ha vart iggentigg to-e mer, än att dom rökkte opp 'n
nagre smo busker framma gålrn, där dem möttes.
På brollesgålrn, sko I tro, ha vart nan glräjje, sänn a LappMagge hadde rest. 'N Bäffö-Ante han fekk äta o supe, sa
myttje han velle. Han var där unner hele brollesholrja.1
Ett par år saen komme han tell Bärje, tell Lars-Nils, o ba,
att han skolle fo 'sag e fårfinn tell for2 ti väst'n. Män a Lars.
Nils-mor vart sint 3 hon o svara: »Vi ha sa lite to fårfinna, vi
ha itt mer, än vi behöve folev.» Nu visste 'n Bäffö-Ante, att
dom hadde myttje får o gott om finna, sa svara han: »Ha I
lite to finna, sa kan jag föll skaffe I 'n nagre, jag.» Om en
stonn komme-nä en stor en sten borti bärje4 o föll ne på fårhuse o
slog ihair olle får, som dom rådde om. Då fekk tjäriga nog to
fårfinna.
Dä danne ledde i januari, o om höst'n i optober måen sa
dödde 'n Bäffö7Ante i Tynnrö. Dom berätte, att dem gotta5
sätte för två häster, innan dom fekk-n diti grava. Ha skrömte6
ätt-en i två års tid.

6)

1) bröllopshälgen !) foder [i
spökade

3) ond

från bärgat

5) måste
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Vrån Stigsjö i Angerma,n1and.
Av S. A. Hjeltström, 1873 (ULMA 88:87).

84. Jo, s'ädana är somliga käringar.
Förf, till följande täxt har lagt sig vinn om en noggrann ljudbeteckning. Han har gjort sig ett särskilt tecken för vokalljudet i ord
som själv, föngset, aldrig, kalv, hals, skata. Vokalen i alla dessa
ord är i denna trakt av Ångermanland ett mellanljud mellan a ock å.
I uppteckningar med landsmålsalfabetet har man använt tecknen a, co,
föreliggande avtryck ha ljuden skrivits med 0. Supradentalt eller
kakuminalt n för enkelt n tecknas av Hjeltström med hn i ord som
dehnänn, döhna. Även för kakuminalt n sammansmält av
+n
använder han någon gång lin, t. ex. i måhn. Påfallande är därför, att förf.
inte särskilt betecknar n i de många ord, där den nutida dialekten enligt
reglerna har ii,,, alltså i ord som ener, paninger, jenest, ?stegen 'stugan',
?fjären 'fjädrarna' m. fl. Eftersom Hjeltström tydligen utmärker tonlöst
1 i ord som salt, alltihop genom 1 med streck under, betyder måhända
beteckningen shl i ord som slaktare, slut ett S-ljud, fastän det i en nutida uppteckning i sådan ställning endast är skrivet 1,. Åndelsevokaler har
förf, betecknat genom öppna ljud, alltså motsvarande vårt a. I den
»grova» beteckningen ha vi normaliserat till e i överensstämmelse med
andra täxter från samma trakter. Förf, anmärker själv efter berättelsen,
att g uti pers. ock refl. pronomina hörns obetydligt, utom då tonvikt
ligger på orden. Detta uttalande kunde möjligen tyda på y.

Ha va 'n gagg 'n gebbe o 'n tjärig, som skelle så. Män dem
badd int nan sä, o igge paniger o tjöpe för häller. Bara en ko
hadde dem, o hon skalle gebben gå te stan va' o säle för a fo
na pauiger te säa. Män då ha bar sa tell, han skelle gå, sa tokes
int hestren la 2 gebben gå, hon va radd, han skelle supe opp
paniga. 0 sa jekk-a foirv va kon o tog 'n typpe3 va sä o.
Breva stan mötte-na 'n flaktar. »Ske I säle kon, mor?»
frågde-n-a. »Jag ske fåll ha4», sa-na. »Va skelr Ji ha för-na
då?» — »Jag fo fåll fo 'n plåt för kon, män typpa ske-1r jag ha
tie daler för», sa-na. »Ja», svara-n, »typpa jar jag int na va, o
1)

med

2) låta

3) höna

4) det
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hon vak Ji no o va, nor Ji kom te stan, män för, kon sko jag
je er 'n pkåt.» Hon sålte kon o fekk san plåt.
Män ha va int nan i stan, som velle je tie daler för 'n gammal
'n skarpl 'n typpe. Då jekk-a tebaka te flaktarn o sa: »Ja vak
int o va typpa, far! Ji fo no ta-na, Ji som to kon.» — »Ha sko
vi no vake sams om,» sa flaktarn, bo-na te bol o ga-a mat o
p1räge 2-na va brannvin, sa hon vart drottjen o olldeles boka
vette». Maan hon sov ruse (t)o sä, doppe flaktarn-na i 'n tjärfinne o la-na saan (t)i 'n fjärhog.
Då hon nu vart vottjen 4, hadde-na fjären över hele kroppen
o bectele» på °inres: »Är-ä jag, än är-ä inte jag? Nä, män ha
kan oller vara jag. Ha jett» vara nan grann 'n fogek. Män
here sko ja bara mä, åt för a fo vetta, om ha ä jag, än om ha
inte ä jag? Jo, nu vet ja, hor ja skolt. fo reda på, om ha ä jag.
Är sa kova a1ätje 7 mä o hunn int fälle på mä, nor ja komma
hem, sa är-a jag.»
Hunn hann int fo yga på e tokke onnersvark», förn han
tell o ro1 je9, som ha [ha] vore bå tjyva o tattara på gåkn. »Nä, män
ha kan bestämt inte vara jag,» sa-na. Då hon korn i fogsen,
ätte dom tjänte tjärlokta. »Nä, ha
velle int kova
kan inte vara jag, ha jett» vara nan grann 'n fogek», sa-na o
krop sa opp på häbberstatje, becRe på o fkakse va arma, som
ha hadde vore vigga, o velle je sa opp i väre. Då gobben
såg ha, kom-n ut va bössa o boctcle på o sekte åt-a. »Å, tjare
dag, lut int, fut int!» rope tjäriga, »ha ä jag!» — »Är-a du>, sa
gobben, »sa laga dä ne o stå int derLän som 'n skoten, utan kom
bara o jar reda för dag!» Hon kron sa ne ijän, män hadd int
'n felig kvar. Pkåten, hon fekk to alaktarn, hadde-na hätt a
väg" ti fylla o villa; o då kamn hoke13 ha, sa-n: »Ja nu ha du
vorte en gagg tell sa toket, som du ha vore», o sa vart-n sa
rasan14, a han sa, han skolle gå san väg från outihop o oller
komma hem, vers'» int han råkte på tri annre tjäriger, som va
like gaken.
Sa ga-n sä o i väg, o då han hadde komme e styttje på
väjjen, fekk-n si 'n tjärig, som spragg in o ut tt 'n nytimre 'n
skrserp M., mager. 2) Bör väl vara pläga. 3) från vettet 4) vaken
började
[på undra 6) måste 2 ) slickar 8) undervärk 9) väsnas
5)
10) fähuset 11) skata 12 ) tappat 13 ) hörde 14) eller rasanäs 15) så vida
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stege va 'n tom 'n såll. Vann gagg hon satt o in, kaste-na förrkkä
över sållen, liksom hon hadde hatt na ti-n, o alog ut-e på gokve.
»Kom te111, I jar sedanne, mor?» fråge-n. »Å, ja ville bara ha
lite sot», svara-na, »män jag vet int, her ha ä te väks: nor jag
ute, ha jag soka ti sållen, män då jag komma in, ha jag
tappe-na; o då jag va i gammäkstogen man, sa hadde ja soka
no o bar ollar in de riggeste. Bara nan konne skaffe rna nan
sok, skolle jag fale vält je-n trihunnre daler». — »Ha Ji 'n ykse?»
sa kam, »sa skolt- jag no skaffe er soka.» Han fekk sä 'n ykse
hong opp &ringa te fönster — ha badda timmerkara fore2 ifrån.
Jenäst kom soka in, o han fekk sine trihunnre daler. »Dedanne
va en», täte kam o jekk san väg.
Om 'n stonn komm-n te 'n aen gåk, o darinne var-e e fale
skri o väsän. Dar jekk-n in o fekk si 'n tjärig, som hell på o
dänje kam san i hovve va e kkappträ, o över hovve på-n hadde-na
dras 'n forte, som int hadde na bok for hoffen4. »Vell I 3,1å
ihäk kam eran, Ji mor?» fråge-n. »Nä», svara-na, »jag vell bara
ha e hak för hoffen på forta hanne.» Kam n skrek o jämre sä o
sa: »Gu tröste o jokpe han, som skak ha 'n ny 'n forte på sä.
Vore-e nan, som konne läre tjäriga min, a fo e hoffhok på na
anne vis, sa skolle jag jarna5 je-n trihunnre daler.» — »Ha skak
no snart vake jott8, ta bare hit 'n saks», sa 'n annan,. Han fekk
'n saks o kkeppte e helt o jekk sa daan va paniga sina. »Dedanne va 'n annra», sa-n för sä fokv.
Saan han nu hadde gått länje o vä,k, komm-n te 'n gåk, o
dar täte-n vite sä 'n stonn. Då han kom in, spoke tjäriga-n: »Va
Ji från, far?» — »Jag ä från Riggerike», svara-n. »Å, nä kors!
Ji från himmelrike? Då tjänne Ji fäll 'n anner Pär, sala kamn
man, då?) Tjäriga badda vore jift tri gagg; forste karn o sisten
hadde vore tro11ät7 mot-a; o då trodde-na, a bara anner kam
hadde komme te himmelrike; han hadde vore 'n befeligen en.
»Ja, han tjänne jag fale väk», sa-n på ~bis sku118. »Here
står-e tell va-fl nu då?» fråge hostron. »Å, ha ä rakt o kkent
va-n», svara Riggerikarn, »han far o traske gåkmella o ha varken
mat'n än8 kkäa på kropp'n — paniga, sa är-e då int vart a
taka om». — »Gu nå mäg för han då!» ropte tjäriga; »han bövde
1) Hur kommer det till [att 2) farit 3) dragit 4) halsen 5),gxna M.
gjort 7) elaka 8) för skojs skull 9) äll M., eller.
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fåll int gå sa nåk1, han som ha va sa myttje ätter. Hänän
hägg-e 'n hel 'n vinn full va klräer, som holre-n tell, o e stort e
skrin va paniger stå har o. Vell Ji ta-e v a2, skolt. Ji fo 'n häst
'n tjarr o tjöre fram-e va, o hästen kan-n ha kvar, o sa kan-n
sette på tjura o åke gålrmella, för int böv-n gå». Riggerikarn
fekk e helt e tjarrlass va klräer o e skrin fullt va blragkriksdaler o sa myttjen mat o drettje, som han velle ha. Saan han
hadde fott ha, sa satte-n säg opp o åkte san väg. »Ha va 'n
trejja», sa-n för säg folrv.
Män ute på åkern jekk trejje kam hännef o tjoire plrojjen,
då han fekk si 'n främmene kar åke bort va häst o tjarr, ,
jekk-n hem o fråge tjäriga, hokken ha va för en, som for bort
va b1råhästen.3 »Å han», sa-na, »ha va 'n kar från himmelrike,
han sa, ha va sa nåkkt4 för 'n anner Pälle, gobben man, a han
gå dar gålrmella o ha varken Irkäa än paniga, o sa fikke jag-n
olle gammklräer, som hände har ätte-n o gammälr panigskrine va
selvpaniga i». Kam begrep jenäst, hor ha hägde i hop, sale
häst o re bort i fulliande rättj.8 Ha toctte8 int länje, forr 'n han
va snart tätt bakani han, som satt på tjarra o tjoire. Män då
'n annern matte ha, tjolre-n häst'n o tjarra in i smoskojjen, rappe
full-e banna va tagel(' boka' hästrornpa o spragg sa opp i 'n
bakke, hädde8 taglra opp i 'n bjork o la sä onner-a o tell o gapa
stirre opp i mon. »Nä, nä, nä», sa-n jussom för sä foirv, då
trejje Pälle kom rines8, »nä! na sa grant ha jag då oller sett,
nä oller såg jag fåll makan!» Pär sto o såg på-n en stonn o
onnräs, om 'n hann va sopen äll va dedanne skolle ha på sä.
Te sist frågde-n: »Va ligg du denän" o giro på?» — »Nä, oller
ha jag sett na anntokke" för», sa 'n annern, »ha for en rakt opp
i himmeln va 'n blrå 'n häst. - Heunän si du, taglra hägge kvar
i bjorka, o dar därtän oppe i moln si du blåhästen hanf". 'N Pär
såg på moirn o såg på kam n o sa: »Jag si int na anne än tagla
ti bjorka, jag». — »Nää, du kan int si-nä häller, dar du stå»,
sa 'n annern, »män kom hit o lägg däg hennän o tjik opp o vänn
int yga bort frän molrn». Maan trejje Pälle låg o glrodde opp
i mon, sa yga vattnes ti-n, tog Riggerikarn hästen hanf, satte
2) ta det med 8) den svarta, eg. den blå hästen
1) dålig, usel
eller nåkt 5) full galopp 8) »tålde», dröjde 7) från 8) .hävde,
kastade 9) ridande 19) eller dennän 11) liknande 12) eller hanses

4)

ni.
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säg på-n o reste san väg va han o va tjarrlasse. Nor ha böcjyte
skorre o dona på väjjen, f1 og trejje Pär opp, män vart sa häpen
över ha, a annern for san väg va bägge hästa hanf, a han kom
sä int tell a sätt o ätter-n, forn ha va för sent.
Män han hitte no på rå, innan han kom hem te hostron.
Då hon frägde-n, va han hadde jort o hästen, sa svara-n: Jag
gav-en han a ta-n va sä te 'n anner Pälle. Jag tykkte, ha va
int lönt, a han skolle sette på en tjarr o skakas gffirmella i
himmelrike. Nu kan-n säle tjarra o tjöpe sä 'n vagn o åke ti». —
»Ha skolr du ha myttjen takk för. 011er hadde jag trott, a du
va 'n tokken bejelig 'n kar», sa hostron.
Då 'n nu kom hem, han som hadde same ihop säkshunnre
daler o tjarrlasse va klräer o selvpa,niga, var e forste han såg,
a hele jaka' va opptjord o sådd. De ferste han frågde tjäriga
sin ätter va, va hon hadde fott säa ifrån. »Å», sa-na, »jag ha
ollte bort, a han som så na2, han fo na, o sa sådde jag sate,
som Noiraskogsen satte ätter3 har, o komma-nä bara na rägn
brått, sa tro jag no, ha skok komma bra opp». — »Galren ä du,
galren blri du, sa länje du lev», sa gobben, »män ha kan nu
vara desomma, anren ä int na vi11er 4 än du!»
85. »En lär, män en lever», sa tjäringen, då hon
-höll på dö.
Ha va 'n tjärig, som låg te säggs, o va sa nåk5, a hon
hell på skolle dö. Män hon hadd int nan, som va dar o såg ätte
säg. °män hon hadde vore jift äller hadde na bon, vet jag
int, män ha va då iggen hos-a o jotte-na.6 Te slut var-e 'n
grannarsmor, som tykkte, ha va synn om-a, a hon skolle ligge
dar o dö stin mo7 ensam, sa hon gatt8 förbarme säg över-a o
gå dit o höre ätter, hor ha va va-a.
Då hon kom dit, sa var-a fale kiren, män vart fäjjen3, a
nan velle förbarme säg över-a, o som ji vet, sa ä gammälrfoirtje
fale frosen to sä, sa ba-a nu, a hon skolle jar opp ällen, sa hon
fekk varme säg na lite. Ha velle no grannarsmor jara. Jekk
sa dit te velirelo o bar in 'n bolren ve, o sa jekk-a på sponkasa12
n0ppte13 in 'n kod va spon. Män då hon skolle sta o jar
1) gärdet
2) sår något 3) kvar 4) något bättre
8) måste 8) glad
jälpte hänne
7) mol, alldeles
11) börda 12) spånhögeri 18) plockade
8)

5) dålig, usel
10) vedskjulet
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opp ällen, sa fann-a int na elltänne,1 Igge törve såg-a tell, ha
hon hadde kenna spjokke säg na stikker to. Sa jekk-a ut o
skelle si ätter, om ha va na gammnävre 2 på na tak, sa hon kenne
live säg 'n betta 3 te elltänne. Män ha vaks bara mesan på tatja.
Te Ilut gatt-a ta o spjoirke to surpinna, hon hadde here in, för
a fe si, om hon kenne fe nan äll i dem.
På 'n hann tin hadde dem int hitte opp de häpne strykstikken, sem 'n nu kan fe tjöpe säg ollestänf bå ti boen 4 o (på)
mattnen o hos hemhannlara o to dem, sem far o skojje gålrmella,
smålänniga, väflöta, pövel o pakk. En fekk då joirpe säg, sa
gett hån kenne, va flrinta o fnöffen, sem gammjänten satt i
kejjen3 o dägde to björktjuken.6
Män na tekke jolrprå hadd int grannarsmor kom sä tell a
te7 va säg. Hon kenne oller tro, ha va sa nåkts hos-a. Sa
gatt-a grava fl ällstan, för a fe si, om ha va ällen 3 ti na kel,
hon kenne fo biråse live ti. Män ha va bara kollaska där. Nu
vart-a fale rålös o sto o fendere för säg joirv, her hon skelle
bara säg åt: »Veft" jag vere hemme, no hadde jag skaffe mäg
bå ett o anne, män 'n fe int vara råstalldn på töre lanne.» 0
sa jekk-a ti 'n granngåk, dar dem hadde ällen oppe. Dar fekk-a
säg na törvstikker" o tog 'n brann bortur spissen o satte mella
stikken o skelle je säg o. Män sa gatt-a stane o fe säg na litte
vätte" ini menu. Sa vart-a been 74 på 'n ostsmorgås på 'n hel 'n
tjokkokefjalrig" va smore klrent över hele koken, o darövane låg
'n tjokk 'n smordbulljive, o sa fekk-a säg en kopp nijoirk a
drekke. Män hon ga säg int tin a sätte o äta opp-a, takke för
jästnia o tog smorgåsa ti ene banna o brann ti 'n annra o satte
o tibaka, satt tostren o lejje' sto krigg örsto1ra.77
Nor hon nu kom inom dora o hon, sem låg te sä-ggs, fekk si,
her hon hadde skaffe säg ällen, sa sa-na: »Ja en läre, män en lev».
Hon hadde oller komme säg för a fkyge te byss för a fe opp ällen.
An in. Denna lilla historia är tydligen berättad, för att förf. skall
få tillfälle att föra fram• en hel mängd gamla dialektord.
2) gammal näver 3) bit, stycke 4) bodarna [ock
1) tändmedel
på marknaden 5) stugorna 6) björksvamp 7) tagit med sig 8) fat11\) rådlös [på torra landet 12) tjärtigt 8) eld(en) i något 10) om
vedstickor 13) smula 14) bjuden 13) fjärdedels tjockkaka 16) låget,
gnistorna ock flammorna. 17) öronen
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Vrån Graninge i Ångermanland.
Av A. 0. Flemström, 1876 (ULMA 88:79).
86. Hammarräet.
Språket i följande historia är inte i första hand bondedialektens,
utan ett språk utbildat på bruket; det märker man inte bara på avvikelserna från bondedialekten i avseende på uttalet, utan framför allt
på mängden av yrkestärrner ock vid bruksarbetet utbildade speciella uttryckssätt. Jfr t. ex. »0 då va ä en naen sme, som steg i ställe.»
Förf. skiljer på ä ock 93 = a; men det är osäkert, om han gör det
konsekvent; jfr själv med a i första berättelsen, men med ä i den andra.
r + t skriver förf. oftast tt, någon gång rt. I många ord torde den
nuvarande dialekten ha supradentalt n, där förf, icke har någon särskild beteckning, t. ex. ben, från. I detta fall har nedan inte företagits någon ändring.
Då Granigsbruke än jekk i full gågg o hammarrå hadde
nanstartf te vara o na te jöra, så kenne-nä iblrann hänne, att en
fekk si-ä. Mot semire joire-näl iggentigg, män semire kenne få
to-ä 2, så dä va sönna rent. 0 dä va mäst tekke ena, som int
hadde na te jöra däri hamra. Om dä nan gågg va na på gana'
i härn häll nan aenstartf, så no va-ä dem som mente, dä va
hammarrå, som hadde jort-ä, o om ä iblrann int va så alldeles
fritt, så no jugde dem på-ä för dä mäste. I alle fall jekk-ä no
te laga allti, herre dä än hadde gått sont, o hammarrå tykkte
no ganamsnaea överhuvve om.
Män si i Össes härn i Plåthammarn va-ä, som om nättjen4
fairv ske ha helle te, för aller visste nan te tälra om läk e
spektakka, som hammarrå hadde jort; afta nä5, va dä likt!
Osse svor o ställde. Värenda söndasafta låg-fl däri härn o
boke o rejoke, så svetten drep. Män dä vart häll varre. Bus'n,
som va Osses mästarsvän, ga sä järn 6 på att Össe hadde för5)

i) gjorde det 2) av det
äsch-då-nej 6) djävulen

3) ? något galet [i härden

4) näcken
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j.ort härn mä na satans kenfter. 0 besynnerlit säg-ä ut, för
Osse va en tekke dän kukke1 makare.1 Dä hände i en dann härn,
va sem aller nan sme hadde sett häll hert takas om, o ibkann
gette 2 dem ilå ijän-n.
En gågg låg Össe ini rosa 3, o då va-ä en naen sme, som
steg i ställe, för dö, va bråttomt mä pkåtsmiä dann tin. Jakpsmen
hette Nils Tjämpe. Han skulle jöra siste tuna4 dann vekka.
På lögdasmoran tog-fl mot, o som dä hadde gått ovanlit bra
helä vekka, så täte-n, han skulle få jöra lialkj i ti. Män enner
dä dem hell på räkke, vart-ä ett förskräkkkit väsan däri härn.
Hakvsmält e takkjärnsjösa 2 kastes ur härn lågt fram på goleve o
härn därre, så dem trodde, han skelle fälle ne. Alle vart rädd
o spragg dan, utom Bus'n, som jekk bak i forma för te si, om
int hon va i olag på na vis. Då han hadde stått där en stonn,
så seg-en ihop, jussem hadd-en hatt en togg en beke6 på akilen
sine. Han krep som en mark7 därifrån, män kenne int taka
på en lågg en stonn. Iggen fekk veta, va-fl hadde sett.
Smea sto nu o fundere utan te kenne jöra nantigg. Män på
en gågg vart-ä en naen låt. Dä komme en kakv, som Bus'n
ogde, spriggenes mä rompa än i väre in jönom hammardöra o
opp i härn mitt på el'n, där han bränd opp sä. Bus'n hadde
komme sä på bena ijän o va ukä morsk som för. No såg-n,
att jäveln va lös allti, män hårt mot hårt, täte-n. Han ställde
i °Ilie härn, hädde dit takkjärnsjösag, o om en stonn böclitenä på o gå ijän. Te ilut fekk dem färskt". Män arbete hadde
dem fått, o saktit hadde-nä gått. Bus'n joke smälta, fast dä
int va hanfes tur, män dä va iggen naen, som tokes, ätte dä Va
så lågt leen, dä hadde rigt hakj rea. Omkrigg lik. 3 på söndasmoran hadde Bus'n ätte ett fali jöra änteligen fått ne, o kekdränjen jekk o väkkt opp. Män han spragg först dit i härrgårstjöke o fekk sä en drekk to en jänte, o kanf' han fekk na
anne o, ätte en aller komme ijän. Bus'n sakte väre n o spragg
SMIT mä be, för han trodde, dä faen hadde tejje kekdränjen.
Då dem skulle sta bryt ut, så hadde smälta sker opp, o dä va,
jussem dä nyss hade vore kok. Tokke dann hadde aller Dann
1) trollkarl
2) måste 3) hade bältros
6) börda
7) mask 8)
5) tackjärnsstycken

tuna M.
tackjäns-

4) sista turen;

åning M.

iösa M. 10) färskt till färska 11) minskade draget i blästern
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sett för, o då va tylit, att härn va förjort. Dem kenne int gå
ifrån gosse där i härn, för då hadde sörhammarsmea o västhainmarsmea ske ha skratte åt, o allihop jattes åt, tes dem te
alut hadde smälta fälri o kenne hogge sont. Män då ride-nä
Pirstgågga o. Från da,un dan steg Bus'n aller i hammarn mer.
Hanne hände på förtitake. Atanhunnrefuttitvå skelle dem
nye ne en dann härn, sem hadde stått öbegagne i över tjuge
år. Då fann dem däri gren' fali myttje döben. Herre dem hadde
komme dit, vet iggen; män Bus'n, sem va mä, då dem fann
dem, sa, att om dem skelle fråge Össe, så kenne-nä hänne, att
dem fegge veta-nä. Bus'n to bena i ett kelefat o bar dem dit
i tjörgårn o läste 'Fader vår) över dem.
87. Bjäran.
Då va en gågg två pojka, sem skelle bränne bjaran. Dem
ställde te, där sem två väga korse varann. Nie alaks löve hadde
verte 1ett 2, o bja,radygja hadde dem tejje i en smorask. Dem
visste, att då int jekk an te skratte o taka, för då skelle-nä gå
på tok för dem.
Dem tände på en lögdasnatt, ja tro då va i alåttanna.
Väre va logt o stille, o låga 3.,lo hökt opp. Pojka sto på var
sin sie om el'n o la på, ätte sem då brann. Nu komme en gammalt 'n tjärig, sem stödde sä på två kryttjer, o börde på o taka
mä dem. Män dem teg o sa aller oke. Dem tjäride ijän tjäriga
o försto, att dä va honses bjara, för hon jamre sä o va fali elak 3.
Då 'nt a kenne få bort dann iljafamrne 4 pojka, så jekk-a dan
fältv. Män då komme-nä na stor e feglea fkaksenes omkrigg
där. Dem va kelsvart semke to dem, o semke va alldeles snödrivanste vit, o öga brann på dem, jussem na farner. Dem
komme nämmare o nämmare, tes dem to på Steg mitt jönom
el'n, så ellbranna kastes lågt på sia. Pojka vart no litte hajj
män alutte int opp o laga te el'n ändå, tes fegka to på ga sä
åt dem fälrv. Då abo dem mä vigga sinä, omkrigg ansekte o
örstoka3, så dem vart bå gult o blrå. Te alut gette 6 pojka alut
opp o hå på 7 el'n o gå dan. Män då for-ä jussem na häftie
7)

1) grunden 2) uppletat 3) ond
kasta på, släcka

4) elaka 5) ytteröronen 6) måste

INGERMANLAND. GRAN1NGE. — A. 0. FLEMSTRÖM.

158

III: 2

vinnstöta jönom skojen, o ett förskräkkirit buller helres' från
el'n dann.
Då pojka komme hem, så vart dem sä-ggliggenes, o han
som hadde rått för bjarabränniga dann, dödde ätte någre dagar.
1)

hördes
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Vrån lEtesele i Ångermanland.
Av N. P. Edlund, 1880 (ULMA 88: 79).

88. Om Spå-Harr-Ola.
Inledning av f ör f.: »Det torde vara rätt allmänt bekant, att bland
vår allmoge finnas många, som anse, det Moses skrivit flera böcker än
de, som finnas i våra vanliga biblar. Somliga räkna 7, andra 10 ock
ännu andra 25 o. s. v. Dessa nu saknade urkunder antagas hava innehållit rätt märkvärdiga ock till största delen mycket hemlighetsfulla saker,
varföre såväl andliga som världsliga myndigheter haft sitt stora intresse
uti att draga dem undan allmänhetens kännedom, för att sålunda själva
vara ensamme innehavare av dessa visdomsskatter. Ett kort sammandrag
av dessa böcker, den s. k. Svartkonstboken, har dock varit tillgängligt
för dem, som studerat till präster, emedan det varit för sådana oundgängligen nödvändigt att kunna om icke mer, så åtminstone läsa bort
hin onde från dem, som blivit alltför hårt ansatte. De prästmän, som
velat taga någon högre examen i den ädla konsten att trolla, hava måst
resa till Wittenbergs berömda trolldomsskola.
Man skulle kunna uppräkna många präster, som tros hava studerat
i Wittenberg; men vi nöja oss med att nämna Prosten Brunner i Ramsele, Doktor Runsten i Sollefteå ock Prosten Claus Stensson i Resele.
Denne sistnämnde synes hava varit de flästes överman i sin konst, ehuru
ban stundom, såsom vi få se, överträffades av sina egna församlingsbor.
Vi skola försöka att på Resele-målet nedskriva några av hans bedrifter,
som ännu leva i folkets sägner. Han benämnes 'Spå-Herr-Ola', levde
i slutet av 1500-talet ock har underskrivit Uppsala mötes beslut».
Förf.' använder icke särskilt tecken för a, som dock torde förekomma i ord som vära, bäre, fära, debäka. , Tonlöst 1 eller f-ljud
torde avses med skrivningen skläek 'släcka', men a betecknas inte för
övrigt i täxten. Kakuminalt 1 är mycket sporadiskt utsatt, men här
nedan har det införts på de ställen, där det bör förekomma. I ord som
hans, vrensk, tjensta utmärkes ett supradentalt uttal av xi. Följande
s ock t torde även vara supradentala, såsom nedan har tecknats.

De va 'n gan 'n Spå-Härr-Oka skull ut o fiske. Män då
han komme ne dell åeit, så hadd dom stoke to-n båten. Då
visst-n sä itt anne rå, än han gatt' gå de2 Myre o lån sä en.
Män gobben dä i förste garn, han komme in ti, va eteret 3 på 'n
1)

måste

2) till

3) ilsken, förargad
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Spå-Härr-Oka, o han fekk itt låne båten. »Ä dänne sko du ha
rätt för», tägt 'n Spå-Härr-Olra, o moran ätte, då gobben komme
ut, sot1 båten överst i kornhäffa. Män gobben lätt itt sätt rå
förtrytes han itt.
På dän tien holre Jelly o Lias »ner Resel, o 'n Spå-HärrOlra gatt4 fära dit o predik trejj vär söndag, o då re-n ollti på
'n stor 'n vrenik.5 Om söndasmoran klrokka fyre, då 'n Spå-HärrOlra re västevä Myråkern, så visst-n itt o, för än han sot på
häst'n oppå e loftestak; o dä lär hå vorte klraters värre, inna
dom fekk ne-n. Män dä va Myr-gobben, som hadd sätte dit-n.
Ert, gagg vart-n ovänner vä Vignäsa om boern 7. Han velle
böjjs boern på Vignässkojjen, män han fekk itt. Likefullt så
böggd han, o dom rev ne. Män då vart-n storsints. Om messommardag, då olle Vignäsa utom tvo gammtjäriger va de tjörka,
så fekk dom si, dä hele Vignäsbyn o Vignäsbäde stog i rö en
lega. Då förståss folrtje ruse ut, o Vignäsa först för dell o lläkk
ellen. 0 då dom skull över åert, så vrok dom så ti båta, så dom
sagk, o olle Vignäsa drottne. Män de tvo tjärigeirb som va
himme, dom såg iggentigg, dom itt.
'N Spå-Härr-Oira hadd 'n drägg, som han tykkte falikt om.
Män dränjen vell itt vära dä i prästgårn: han va så trollet° o
stögg, 'n Spå-Härr-Olra. Om han for däert, gatt-fl dit ijän; n
Spå-Härr-Olra trolle-n debäka. De slut rådd dom-n dell o fära
de Norj. Män då skull-n ta vä så ollt han hadde, bå likt o
olikt, som han näss'n" hadd ogt. Han jolre så, o for o gålre.
Han komme fram åt Norjes-bögda 'n söndasmora o va så när, •
dit han boke tjörklikokkern linje. Då fekk-n höre 'n kvärn,
som jekk, o då skull-n gå dit o fråg så för, here han skull gå
för de finn fram. Män han jekk o jekk förut o förut, o oller
komme fram ditell 'n dänn kvärna. Män here han jekk ändå,
så komme-fl äntligen fram ditell — 'n Spå-Härr-Olra, som hadd
fott ti 'n klrakklapp bortils 'n gamnisko, som dränjen hadd hatt,
o dän lappen hadd-n hakke opp o stog o molr, då dränjen
komme him debäkals.
satt 2) var icke rådlös 8) Junsele ock Liden 4) måste 5) hingst
7) fäbodarna 8) bygga 3) riktigt arg 10) besvärlig ock
6) besvär
trollaktig 11) någonsin [hade ägt 12) av, ur 13) tillbaka
1)

2

om SPÅ-HERR-OLA.
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Si dä va på dä vise vä 'n Spå-Härr-Oka, dä om han fekk
ti nantigg, som en männif hadd 0gt1 häll hatt på sä häll bäre
tejje ti, så koni-n jära, som han velle vä dem. OM dä ä sant,
vet itt jäg, män sommelre säg, dä 'n dän dränjen oller komme
ifrån 'n Spå-Härr-Oka, mält han levde.
Dä förstås då to sä folrv, dä itt foirtje kolin vära belåt'n vä
tokken präst. 0 dom försökt no o skull prosäss to-n. tjerwta,
män dä vell itt gå na bra. Dom tjikkelrs o prosässe, män han
vann.
De slut skull dom då gå de kons. Män dä va itt på dän
tien, som dä ä nu, dä 'n bäre fo vänn sä dell 'n avokat häll 'n
lagkär o fikk hannliga ditell han itt, utan dom gatt fära folrv.
Män ho jottes fära, då dom hadd jära vä 'n tekken stöggmännif
som 'n Spå-Härr-Ola? Bäre han fekk veta, dä nan hadde före4
o gålee, så for han dit i himme deles o fekk ti nan tigg, som
dem rådd om, o säert var.ä iggen kont dell o fo dom debäka.
0 jett s 'n kan förstå, ho besvär dä va o. Dom hadd itt åggbåta
på dän tien, utan dom gatt° fo1j vä na segelfartyg, häller o
fåra lännväjjen. 0 feppara tykkt itt just så bra om dell o fära
O viggelr ikrigg o slutligen komma debäka de Härirtsann7 ijän.
Män here dem hell på f'ära ommenikrigg, så var-ii 'n gobbe
från Lia, som for. 0 då 'n Spå-Härr-Olra fekk veta dä, så
for-n diti himme hanf o lånt hus. Om natta fekk-n tis e par
sko, som gebben rådd om, o skull troll-n debäka. Män dän
gagga fess 'n Spå-Härr-Ola sä rektit. 0 slutel° på olltihop va,
dä 'n Spå-Hän-01ra miste präst'n11. •
1) ägt
2) krånglade 3) jälpte 4) farit av gårde (bort) 5) Anm.
av förf.: »Ordet 'gett', som förekommer i talesätten 'ja gett', 'jo gett',
'nä gett' ock 'å gett', torde vara ett slags interjektion.» Ursprungligen
är det värb (eg. = gitta) 'vara tvungen'. 6) måste
7) Härnösand
8) fick han fatt i
9) fes sä, misslyckades 19) si förekommer sporadiskt i inskr. (eljest 91). 11) prästtjänsten
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Från Acialsliden. i Angerma,n1a,nd.
Av 0. Häggquist 1879 (ULMA 88: 67).

89. Då 01-Erson vart ut för Gammkarn.
Kakuminalt k är i manuskriptet utsatt endast på några ställen, ehuru
dialekten säkerligen fordrar det på flera ställen, t. ex. Solat 'Sollefteå',
sjolvest'n, ficeligaväg, flog. Här nedan har k insatts på de ställen,
där den nutida dialekten fordrar det. Däremot har inte betecknats
som går tillbaks på enkelt n, på de ställen, där den
supradentalt
nutida dialekten har det. Författaren har endast på ett ställe betecknat detta slags n, fastän tecken för supradentalt ock kakuminalt n
förekommer. Han skriver »fekk jäg syna på hona . . .»
Författaren skriver dom 'de', men som. Här nedan har s-vokalen
införts även i som, efter det nutida uttalet.

Jäg komme från höstmatt'n i Sokati o va rent bra sepen 2
som ji vet dä pkö vara, då dä ä matt'n. Dä va fyre mil dä
gå him, så jäg gatt jätte på5 som fokvest'n 4 rent, män ändå
velle dä vara bra mert, då jäg hadde nagere fjakigsväg kvar.
Jäg va no tjihegs'n5, om jäg skulle ta o lån hus nastanf, häll
jäg skulle ta o bark o i mörtje; män då jäg oller just ha vöre
otröjjen6, så tägt jäg: jäg kan föll gå him dell tjärisa o bona;
dem tör no vak ampen 7, om jäg stan ua lägger.
Då jäg börje komma på Påkmoen, där råmartje ä mella
Resel o Lia, tog e på rinn mäg i taska, dä länje debakaf hadd
mördara o römmara gått dell där, o dä dem hadde häst opp
arma o bena i träa, just där jäg skulle gå förbi. Dess nämmene
jäg kom, dess mer gruvsamt tjäntes dä. Jä gatts rent ta o
minn mäg på na gussok; män dä va, som dä ha vöre sp-ökt v112
»Fader vår», jäg kom int borti fkättjen. Vii Välsignelsa gatt-e
fön alarv o nagerlenda.
4)

3) skynda på.
2) drucken, full
höstmarknaden i Sollefteå
djävulen 6) tvehågsen 6) rädd 7) oroliga 8) måste 9) förgjort med
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Dell alut va jäg dä vit råmartje, o — hör dn, gosse! — jäg
såg finnbarligen stupstottjen o en männif ommapå-n. arma o
bena, som bagg oppi träa, blräkktel framför yga. Jäg torse inte
si opp, o int hant jäg då häller, för du ske veta, dä bena flog
på mäg som 'n kvarika113, o välsignelsa las jäg immerfort. —
Nu va jäg fali fäjjen 3, då jäg va förbi, män då ske du fo
höre dä olle varste. Bäst jä tjvinne på4 o jekk, fekk jäg si na
svart, som rek säg5 framför yga på mäg. Jäg förstog jenest,
dä dit 'skulle vara Gammkarn6, fast jä int hadde då sett[-n]
för. Han hadde snott röjjen 7 ått mäg, så han gatt rör säg 'n
gagg dell, inna jäg fekk si blråyga på-n. Män jestanes, gosse,
ho rädd jäg vart! 0 dä va no int bare bkåyga jäg såg;
då jäg kokkse opp bätter, fekk jäg syna på horna hanf —
rektige horn, vä magge grener på. Jäg skokks8 som e asplöv,
järte3 pikke på mäg, så jäg heire-ne på lagt e hall. Vä
välsignelsa va-e rent förjott; de va alut da kanna komma ihog,
ho hutt bölictes vä 1°, så jäg va pokkat dä ramke på vä »för mat
okk drykk» flere gagger; dän böna läs jäg olltin som e vatt'n.
0 dä joke så pass myttje, dä han inte konne jara mäg na anne
ont än stå o bkänje vä yga. Dell alut hadd-n int na anne rå
än gå borta väjjen, o då såg jäg, dä han hadd 'n lit'n stakkars
rompe, som jäg ollri ha konne trott G-ammkarn om.
Ho däom va, så fekk jäg sätt på o spragge" o kokkse int
debakaf en enda gagg, förn jäg va in i byn. Där va-e nagere
spefogeka, som jäkkes o sa, dä dä va bare 'n renkokv, som for
jekk på moen; män tjäriga min sa då olldeles säkert, dä no
va-e Gammkarn, fast da va fögan 12 besönnelikt, dä han int
hadd 'n la-gg 'n rompe, utan bare 'n lit'n stobb jussom prästhnnn.
i) lyste
2) Här: 'bladen på den stock (kvarnkallen), som driver'
kvarnen'. 8) glad
4) raskade på
8) rörde sig 8) gammalkarlen,
djävulen 7) vänt ryggen 8) skakade(s) 8) hjärta M.
1°) började(e)
med 11) springs 12) nästan
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Från "råsjö i Ångermanland.
90. Gammalfinnarna.»
Av Erik Modin, 1884 (ULMA 88: 79); genomgånget ined fil. dr
Erik Modin 1935.

Dä ä no int vä Norrlann som vä bögden sör i vaka°, dä
dä ha bott folrtje där ont san urminnes dägan int, uttan smide
sokkna ha foirtje firötte in ti för int sa magge århunnra säan.
Så är-ä vä Tåfö-sokkna o. De gammlren taka än i dag om 'n
dänn tin, då nyböggara ab sä ne oppätte Tåfön. Då försten,
som komme dit, va finna, som flrökkte över tell Svärj, då dä va
'n dänn store ofren vä ryss'n, o dä ä om dom jäg vell tälta om
na vätte° för ji4.
Gammfinna va fali o troll, o lappa, som for o flrötte däri
trakta förut, va 'nt just na sämmer. Män hor da va, sä le lappa
onnerlag° tell sist o gatt° dra sä lägger oppåt fjälla. Män inna
dom for dämt, sä tät dom ta ä stortag, o sä börje dom på
iholr finna, ollestauf dom komme ått dom. 0 som lappa onti
ha vöre jäsigen 7 sä bra e fytta, sä va 'nt sä fo e finna, som fekk
säjj ajjö ått hybögga sine o firött tell 'n aen 'n vak°. Där i Råsströms-byn vart olle finna ihoirsket'n föruttom el tjärig, för hon
va sä fördärvat morsk på troll, sä dä bet rakkt int na på-a. 'N
dag, sa 'n Erik-Ersgebben, som ha berätte da hann historjen för
mag, fekk-a si 'n lapp, som låg på 'n holme oppå Tjilvamma o
sekte vä bössa på-a. Då vart.,a förståss brinnanfte arj o så sä
skart på lappen, sä bå han o skojjen på holrmen brann opp i
en smita.°
Män då finna vok o vakkert hadd satte fuss'n på lappa o
Ilapp gå o var sä,.° för dom na lägger, sä mådd dom rakkt som
na kogga; o dom le int nö, ske jä säg, varken på vott äll tort.
1) »Tåsjö bebyggdes av finnar under Karl IX:s regering; om dem
äro flera sägner gängse, varibland även dessa» (E. M.).
2) världen
3) något litet
4) er 5) dukade lapparna under 6) måste 7) väldigt
8) värld 9) på en gång 19) akta sig
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Na hästa äll konal hadd dem int; män dem behövvd 2 dem int
häller, fbi dom tjelr vä olrja3, o mjoirka tappe dem borti
som dem bäre stampe kniven ti, o så sprute-nä klrakke filmjoirkab
fram borti heira. 'N tekken 'n toll staxte säan i väkst'n, män
han törke ändå int bort, o än i dag finns-ä, 'n mjoirktoll därpå
Kenrakksegen i Hotigg. 0 då dem velle ha brännvine, så hegg
dem knivedden ti husknut'n, o jenest rann-ä som vattne, då
Moses alo staven ti hällbärje.
'N par finna, som dem tälra myttje om, ä 'n Blråfinn o a
Gunneli Snolle6, som bodd i lag däri Hotiggsbyn. 'N julrafta alo
dem va om, hekken to dem som skull hinn först tell julrotta i
So1rätt-tjärka7. Blråfinn skull ränn på fibena, o a Gunneli skull
tjör vä storolejen sän; o som dä å hele settan8 mil tell Solrätt
från Hotigg, så va dä 'nt jineste väjjen dä 'nt tell o tjör på 'ii jakmora. Klrokka tri på moran ga dem så asta; män då dem hadd
komme .omkrigg holrvvägas, så råkkt 'n Blråfinn ut för oppsteppe 2
på åart. Då hölje-nä på klrebb" enner fibena, så han såg, dä
dä va 'nt värt tell o spjata på" o kappes sia lägger, o så vänne-n
om o for him. A G-unneli tjelr på ändå hon, för dä ftreg så
rasanes, så hon hann int kekk512 ätte, here dä jekk vä kamrat'n
sän. Män då a komme oppå Granvågsbäde däri Laggsellsokkna,
så step °Iden för-a. Då to-a tell o kut o komme så i go ti tell otta
i Solrätt, sä dä kan ji hör, dä dä int va nan vanlin tjärig dä int.
Magg to dä dänn gammfinna va dektie kekkelrmakara" o;
varst lär no 'n Anners Anners'n Raivi, som bodd i Lövik, ha
vöre", för han kenne då bot olle alaks fukdomma bå hos foirtjä
fee. Dem berätt, dä han behövd int mer än si ä klräspirogg to
dän, som va fuk, för att han skull kenne kurär-n. Ätte han ha
dem fali myttje kekkelrhistorjen o kura, män 'n hänn gagga
hinn jä 'nt tälra om mer än en för ji.
'N dag så komme-nä 'n gebbe ommato" Skansnäse tell 'n
Raivi .asta sök bot ått dotra sän, som hadde råkkt ut för tör1) kor(na) 2) eller behovd 3) körde med älgar(na) 4) ur tallar(na)
rena, tjocka gräddmjölken? Sällsynt ord; jfr från Hammerdal: klack
'slipprig, hal': han snteYn,„a de skal ga kliakt (\Vestin). 6) Gunhild snälla 7) Sollefteåkyrkan 8) sjutton 2) snösörja ock vatten 10) klabba
is) titta 12) trollkarlar 14) eller vore 15) ovanifrån
1) streta på

5)
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ränflal ti länna.2 Da va mot aftasia han komme dit på 'n AnnersAnners-gårn; män då 'n int fann 'n Raivi himme, sä jekk-n o
la sä däri forstekammarn 3, tels 'n Raivi skull komma tellbakanf.
Nor dä le mot minatta, he1-n 4, dä tjvo kara jekk in ditti tjöke.
'N Raivi tjänt 'n vok ijän på rösta, o kam n han hadd vä sä kenn-n no förstå va 'n gammfuk5, för dä va no som oftest 'n Raivi
han va i lag. Om 'n liten stonn ba 'n Raivi 'n gammekn,
dä han skull jokp-n o laga 'n torpar däri byn, som hadd brete
bene sätt somna dag. Män 'n gammpelten 6, som hadd tjänne
lokta to 'n Skansnäsgebben, svära-n, da han kenn int jära na,
för dä låg 'n kar däri kammarn, som lyssne på dem. »Bryt
hoffn 7 to-n då, sä lyss-n int mer», sa 'n Raivi. Män då svära
'n gammekn: »Jä ha 'nt nan makt vä-n, för han ha läst bå
»Fader vår» o 'Hären välsigne oss' för sä, inna han jekk o la sä».
0 sä feldes dem åt.
På moran less 'nt2 'n Raivi om na, uttan ga 'n Skansnäsgebben 'n salve tell o smörj på länna åt dotra hanf, o sä for
gebben him. Män int velle han ligg na mer dä vä 'n Raivi int.
91. Två historier om en klok gubbe.
»Språkprov från ny. Ångermanland — Tåsjö, Bodum m. fl. socknar».
Av J. E. Björkquist 1873 (ULMA 88: 65).
Eftersom följande täxt är rätt omsorgsfullt utarbetad, har den här
avskrivits så gott som bokstavstroget, så när som på de språkljud, som äro
överförda till »grov» beteckning, ock till den ortografi, som i tidskriften
användes. Avvikelserna från handskriften ha anmärkts i noter. ä i obetonade slutstavelser har ändrats till e. Underligt nog betecknar Björkquist inte k konsekvent i ord som tia, gläntä, bio, blö, däremot
alltid i folk, Idog, ihol. I de förut nämnda orden har utg. infört k.
Författaren har en del ord med cirkurnflekterad vokal, t. ex.
håågg i apokoperade ord samt dessutom på ett förvånande sätt i en
del enstaviga ord, t. ex. dree 'drog', proeset 'prat'. Cirkumflex i apokoperade ord är icke känd ifrån Tåsjö i våra dagar ock förekommer inte
i Modins täxtprov från samma tid, men däremot i Barnsele ock sporadiskt
(ock, ehuru osäkert) i de mellan Tåsjö ock Barnsele liggande socknarna.
An m. av J. E. Björkquist: »Obs: torde af ovanan att skrif va landsmål brista mycket i stafningssättet, en efterverld får ursäkta.»
2) länden 3) Fin1) Jfr ränsel 'giktvärk' (Multråordboken).
kammarn, frammenkammarn: så kallas ett ium i dagligstugan, avsett endast för främmande eller fästligheter (E. M.). 4) hörde han
5) den onde 6) gammalpilten, den onde 7) halsen 8) låtsade inte
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Dä ä ma, sem tro, dä int dä fins — häll ha fentes —
dem, sem ha kenne mer än anne fokk. Jä vell varken säge dä
ene häll dä anre om ä tekke prat'. häll 'n tekken tro. Då jä
vell, dä ä bare tell o talta om nagre hännelser, som jä för män
del tykkt jussem ha vöre lite smott besönnäli. Tell o böörj vä
ske jä fåll taka om nage, som jä ha vöre vä fokv om, o saan,
om jä hinn na mer, ske jä ta na anne.
Män jä va liten, sä hadd jäg — som magge anner bruk
ha — dä som dem kooll follfuka. Jä fell magge gagger på
dan o va sä stark, var gagg jä fekk skeva3, dä iggen kenne
rå vä mä. 0 int visst dem häller nan levanes rå, here dem skull
bara sä åt vä mä för tell o fo mä bälten Män sä hänne-nä 'n
mora, dä Pär Iljas3 farbron, som bodd västvä kvarna, komme
tell oss, jussem vi hell på äta. Han va 'n tekken dänn, som
kenne lite mer än anne foltk; o han hadd bote magge fukdomma,
som ingen doktor hadd kenne na åt. Då han komme in o fekk
si o höör, here fali ille dä sto tell vä mäg, sä tykkt-n, dä va
sönn om mä o sa, dä han skull jokp mä, sä jä skull fo volt
fresk ijän. Då förällra mine dro på men o sa, dä int kenne
fåll han joIrp mäg int, som badd 'n tekken fuke, sä svara-n int
na, utan ställt sä hare framför mä 'n stonn4 o såg på mä; o sä
jekk-n o sa, då han jekk: »Nu ske jä je mä os' ystöve fön i
forskog6, män kkokka ett sä kom jä fåll tellbakars, o då ji då
fo si mä, dävä Erik-Jonf-edd'n, sä ske gess'n jin 7 vara fresk».
Sann han ha sakt dä dann oka, sä jekk-n ut.
Män knaft hadd-n komme utom döra, sä fell jä ijän. 0
sä fell jä gagg på gagg, änna tels kkokka to på (o) volt ett.
Män då kkokka slo ett, sä, stane luka på en gagg, o då förällra
mine i däsomma såg ystiittes fön, sä fekk dem si Pär Iljas farbron dävä Erik-Jonf-eddrn komma him vä forlasse3, som han
sa han skull fara ätte. En stonn ätte dä han hadd komme him o
lasse to lasse, sä komme-n tell oss ijän. 0 då han då komme
inom döra ijän, sä dro1°-n på men o läädd o sa: »Nu ä fåll
gess'n jin bra ijän?» 0 då pappa män svara ja, sä sa Pär
Iljas farbron: »Ja, hare han släpp ha nan tjännig to fuka nu
g) anfallen g) Eliasson 4) st0On M. 5) ge mig
1) prxxt M.
av 6) foderskog, för att hämta foder i skogen 7) er g) österut på
g) foderlasset 70) droo M.
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hana, tell han ha fyllt tiä år, sä no släpp-n tjänn na tell-a
saan». 0 dä jekk, som han sa o. Jä ha ollri tjänne tell nan
tekken dänn lake saan. Vesst va jä lite rädd i dagan, då jä
hell på fyll dit år — ja jä tors int vara oppe 'n gagg siste
dan, för tell o vara rektit säker på, dä jä int skull fell ; män
sä slapp jä, o enna tell o fell na mer för besväre.
0 sä må jä fäll taka om 'n hännels, som vis, dä dem
kan stä biron' o. Mittför himmen män, på anner sia om fön,
bo-ä en, som dem kooll »Torv-Aute». Han ha fott dä namne,
för dä far hanf stalr 'n torv 2. Han la sta jekk-n dag tell
j3koks, för tell o bongs sä na bostetitnmer.4 Män då han
komme ä lite styttje hita Bjonmyra, sä sta,ne-n för, för tell o
hoogg5 ne 'n toll. 0 då han hell på o hoogg8, sä bar-ä sä int
bätter tell, än yksa giränte7, - sä han hegg säg ti Iåre o h egg o
pu15åra8, sä biron han sprute, sä int han visst [sä] nan armäste
rå. Han bann för, sä gott han kenne, o harke° sä him; män
då han komme him o hadd lakt sä, sä jott" int nan binnig mer,
utan tjärga hanf gatt sitte o holl för, sil, int han skull birö ihoir.
0 då dem då satt o fendere, here dem skull bara säg åt för
tell o rädd live på 'n Torv-Ante, sä komme 'n Torpar-Eggell,
som enner tia komme dit, iheg, dä pappa 'n gagg lagt tellbakars
hadd städd biroll', då tjäriga hanf hell på birö ihoir. 0 han fynne
sä, dä forteste han kenne, för tell o hinn tell pappa, män na
liv fanf kvar ti 'n Torv-Ante. Jä sto på foftebroen, då han
komme o spragge över fön, o fendere just, vä han skull åt, som
hadd 'n tekken bråske. 0 då han komme tell oss, sä hadd-n
spregge sä falit, dä han kenne int taira rektit 'n gagg, då han
komme in. Män inna han hann håls, rayttje minner tell o taka
om ärane rektit, sä sa far män, som försto to dä lille," han
fekk höör, dä dä va frågan om, dä nan hell på birö ihoir: »Ja
dä ä bra nu, du få gå tellbakars ijän›. Dan ätte sä komme
tjärga åt 'n Torv-Ante o takke sä fali myttje, för dä gebben
hännef hadd vorte j0tt13. Hun sa, dä dem ha sett, dä jussem 'n
1) bloon M.
2) notpuls 3) håågg I. hogg M. 4) bastutimmer 5) håågg 1.. hoogg M. 6) håågg 1. hoogg AL 7) slant 8) år.
(åder) är fem. i Ang. 9) släpade 19 ) jälpte 11) Erik 12) det lilla
.2, torde motsvara M. si, »ett gomljud mycket svårt att beteckna» (not
av J. E. Björkquist). 13) jälpt
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Torpar-Egge komme in jenom döra himme, sä slute-nä' jenest
O blröö, o dem slapp binn för 'n gågg 2 hoggsåre3 — o förut
hadd-ä inte jott4, here dem3 ha henne för.
fokv ha jä magge gagger 2 sett på, here blron ha vorte st11dd 6,
o, män jä ha ollri vele försökt mä vä 7
O jä ha hert olra
tekke dänn kenfter.
An in. Namnen Erik JonS edden, Torv Ante ock Torpar Egge äro
i M. ej försedda med bindestreck.
2 ) Vi befinna oss nära området med a --> å ffr ng; därav
1) det
osäkerheten ock växlingen. a-ljudet är i Tåsjö ett a, som ibland kan
_uppfattas som it-ljud. Jag har själv vid uppteckning i Tåsjö tvekat
mellan a-ljud ock tt-ljud i ordet gäng (D. 0. Z.). 3) hooggsåre M
7) mig på
4) jälpt; mskr. 1t ) demm M. 6) häjdad

170

MEDELPAD. SELINGER. - L. P. DAHLGREN.

Vrån Selånger i Medelpad.
92.

Jöns i Jältan.

»Saga berättad på medelpadsdialekten» av L. P. Dahlgren 1874
(ULMA 88: 63).

Ha var 'n gågg 'n kar for bra måna år san oppi Torps- sokkna, ti 'n by som hetta Jaltan. 'N dann kam n var olldeläs i
varst dukti tell o spala fijol. Män so haddä-n o lart sä to
en, som kunna mer än supä'o satta n5r.2 Han haddä lart sä
to fairvä 'n Gammalt-Nisse. 'N dann byn, som kam boddä ti,
låg olldeläs utsönnär 3 alrva; o då var-ä 'n kväll, som kamn jekk
nö te änä o satta sä o gnaka4 på fijoln, som han badda ma sä;
for han haddä 'lort tairas om, att em 'n villä larä sä spala
rektit, so skullä-n gå nö fl ngn fö häll nan å tre torsdaskvällär
ättär5 på ra, se skullä-n få laxa to 'n hålrä. Ja 'n Jönf han so
jekk nö ti ån, o satta sä o gnaka o gnaka, o då kommä-nä 'n kar,
'n obegripeli fin 'n harrä, fram tell-ni o saa: »Du täntjär blri spelman du, höra ja?» saa-n. »Jaa», svara 'n Jönf. »Jag är spelman
jag o», saa 'n dann fint! haarn. »Jasse», saa 'n dann, som sott o
gnaka på fijola, »lianfi ja kan få tara, ma na littä to I då?»
saa-n. »Ja, ha kan du fel! allt'n få», saa haarn, »ha kom an
på, va du vill je rna, saa-n. »Va vill I ha då»? saa 'n anrä.
»Jaa, ja vill ha i svarta katta», saa 'n, »o då skol du få komma
nö ti alrva tre torsdaskvällär ättär5 varaan, tre dygn fora ny, o
då Ag* ja lova da, att du skov kunna spala rektit o då», saa-n.
»Jaa — ja tar I på olra.», saa 'n Jönf. 0 so jekk-n nö ti alrva ona
tre di da,nnä torsdaskvällan, o vart 'n rektig'n mastar tell o
spala fijol.
Män so skullä-n foll betala spelpannigan o nan gigg, han
skullä fel! je 'n hålra 'n dann svarta katta, som han skullä ha.
2)

1) »I flera socknar i Medelpad säges alldeläs ock sa» (Dahlgren).
3) utmed, längs
4) gnida 5) attar M.
'sätta från sig glaset'?

EL 2

JÖNS I JÄLTAN. VITTERBITEN.

171

Joo, vänta, skak I fell få hörä, herrä 'n hålrä vart lura. 'N
Jönf tog säg e svart e kattfinn han, o steppäl opp ma na littä
halrm, jekk se nö ti ånä o lemnä di dannä kattfinnä ått a hålrä.
Män metan han steg o fenderä o såg på prisanten, han haddä
fått, se passä 'n Jönf på o spragg som syndadestraffä hem.
Män unna han jekk sta o lämnä di dannä vassarä 2 finnä,
se tägt-n fell sem se: »Ha kan fell hannä 3, att 'n hålrä kom
spriggenäs ättär nu, då han få si, att ja har narrä-n. Ja skak
ta o fara fögan 4 ov sväp,gremma, som ja har på ma.» Joo, 'n
Jönf hann int läggär, än just se myttjä han nåddä ta ti döralåsä, se var 'n surä ättär o nappä tag baki sväggremma hanf
Jönf o rykkte tell; män renium jekk ov, o 'n grönä damp som 'n
säkk dani farstä, se ha dana ti helä byggnia. Män 'n Jönf
kommit unna han, för 'n hålrä haddä 'nt makt tell o ferfelrjä 5-n
in i stugä int.
Män 'n ohyjjeli berj8 'n spelman vart to a Jönf danna.
På allä bre11ep7 o lekkstugär skullä-n no vara rna, em ha skullä
vara rektit fint.
93. Vitterbiten.
Av E. A. Billström 1874 (ULMA 88: 53).
Ja, ha ä no sa myttja läsuig nu fer8 tin, som stå ti bökkran
avisan, sa foirtje ta på o vak sa finge o högfalri, sa dem
vill fögani° int tro na annä, än ha dem kan si o ta på rna
hännrom. Varst lär-ii fell vara ma doktorom; män vett, prästan
skolläraran ii fögan itt na viller11, dem häller. 0 damma sa
är-ä fell itt unnerlit, ha oggdommen, som väks epp12 nu for
tin, vak otrogen o jar ni to dils, dem ha sakt to gammalt." Ja,
tro-mma, ja menä, dem tro snart int på fairvest 'n grönä häller.
Män ja heleä 'n gån 'n-Erik Petter taka em nantigg, som han
haddä verte ut for 'n gå.
Ha ä no 'n nagrä o trattetiä år nu saan. Han va bara 'n
1) stappa M. 2) märkvärdiga 3) hända 4) nästan 5) forfolja M.
borg M., 'duktig' 7 ) brollopp M. 8) Förf, synes göra en skillnad
på e ock 8, 8, men utg. har sammanslagit de båda ljuden i 0;
M.: for, som, dom, om. 9) slug M., med ring på 1-tecknet lo) nästan
) -ammaut M.
") bättre 12) opp M. 13) gör narr av dem

6)
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Settan atan år då, o haddä nytt verte erjänist i Selågger.
sa va-fl jussem 'n urmakar o, o sott o knopa o laga klrekkan
em dagan. 0 sa var-ä 'n löggdasafta, han sott o skullä meg'
ha falri e gammelr-Lonnons-ur, som nyktäs myttjä på dänn tin.
Ha va nu just kriggem messemmarn, sa ha va jusä dan fögan 2
helä natta. 0 herrä han sott o knopa han, sa vart-ä mitt i
natta, inna han jekk o la säg. Om sendasmeran skullä-n ti tjörka
späla. Män han va trott o låg na litte länjä em moran, sa
ha vart fögan sent, inna han vant få sä 'n bätta3 ti mun. 0 sa
steftä 'n klrekka ti västfekka o la sta kutä, jent övär lägdan.3
Sova fen, o ha va rektit ä grannlåtsvär6, män int haddä han
stennau si ättä,r di int. 0 sa bar-ä sä 'nt bättär tell, än jussem
han heftä övär
haga7, helrä-n, ha la sta serrä ti klrekka. Ha
va fell nan sprint, som haddä skakas lös, sa vartjes byntä på
Seljäs ått. Då kan i ferstå, han vart bå hajj o sint, sa han
drog tell o svor. 0 just ma samma berdä-nä," riggä ti tjärkkirekka. Ä dannä va nu 'ut na bra ha förståss, för då han
hörä tjörkkirekka, ske-n löftä på myssa o sägä: »Jässäs, Guss
son», häll na tekkä. 0 sa var-ä, som nan haddä naft ti-n o
hållt" fast-n, sa han va 'nt alls kar tell o komma to firattjen.
Då ferstog-n fel!, att ha int va rektit, sa han saa: »Är-ä, sa
ja ha jort nan na för när», sa-n, »sa får-n förlåtä ma, hekken
ha o är», sa-n. »Män latt mä nu i Guss namn gå väjjen"
fram!» 0 ha jolrä men" ha, sa han Slapp lös. Män i ställe
bet-ä tell ti fotlean på-n sa knall", ha han gatt fögan skvälräls
— sa ont joli ä-na, o ha frästä ti gräsä rentanemkregg tre gågger,
jussem då han fenä," rna 'n lie. Ä dannä va no, som ha va ha,
män han haddä just itt stennan stanä länjä o fenderä, utan han
la sta räka" o gå ijän. Män han hadd int lågt gått, forn ha
byntä på o vartjä ti föttran o vart varrär o varrär, sa ha va
fell allri mer, 'n han va go tell o ha sä fram ti tjörka. 0 rändä
vattä 18 jolrä-nä, helä tin obegripeli. Män då ha änteligen va Slut ti tjörka, sa klaga-n sä för 'n
hoffsbo", han brukktä vara myttjä när em söndasaf(t)nan. 0
1) prompt 2) nästan 3) bit 4) sprang 5) ängarna 6) gränn- M.
gärdesgård 8) vffir'tja3 m., värket 9) arg 10) började det 11) Jfr s.
171, not 9. 12) wejiwn M. 13) värkan 14) hastigt 13) måste nästan
16) Eg. skära med lien i 3tället för att slå.
skrika
17) röra sig
18) värkte 19) person från Hov
1)
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han tog o fussä-n jenist tell jäffevarmor i Bovkäl, för hu va
falli berja hu tell o laga bå trollskett o tiråkkt o kläs delan.
0 då dom kommä fram dit o skullä ha to-n stöviran, sa va
föttran sa svellen, sa ha jekk int på annä vis, än dom gatt4
ta 'n kniv o fara opp skafta. 0 då ha va jort, sa fekk dom gå
ut kläs dä annran. 0 då hu drog to-n strompan o la sta si
ättär, sa va bäggä föttran vetterbet'n.5 Sa tog-a e fat o Slogs
ti 'n vattskvätt o skrapa sotä borti korsten o skavdä to e knoppnåle ti vattnä o rördä ti entihop7 ma 'n kniv o potträ o las o
spottä ti vattnä ont rna sägs. Jaa, ha va fell na annä deler
hu hogs dit o, män ha kostä komma hog kläs delan. 0 outimillalo sa fekk-n sägä namnä sett o spottä ti vattnä han o.
0 då han jolrä ha trejjä gånjen, st2enjä1l vartje-n på rappä o
kommä 'nt jänn häller.
0 kam n for hem ijän han, o vart faki." Män ära ha-n
på föttran än i dag.
Jaa, i kan tro rna häll int, män han ha fairv taka om-ä, sa
no är-ä sanniga allti." 0 sägä va han vill, sa no är-ä nantegg
tell, som han int kan si ma forstorneBsgirasa deres.
94. Den snåle bonden ock slåtterkarlen.
Berättat av P. Wallmark 1890 (ULMA 88: 5, s. 246 fE.). I motsats
till förfE, av de föreg. Selångertäxterna har Wallmark intet särskilt tecken
för a. Utg. har inte velat ändra täxten beträffande detta.

Elä var en gågg en bonnä, som var så ojakplit snålr, s'ätt
han int nämdäs ha na lejjfolrk om flottanna" en gång — o
ändå haddä,-n dä storstä hemmanä i hele sokkna — utan han
pärkä på" o flog ensammän. Män så fekk-n o hollä på lågt
ättär höstmättän", o bä var måggä gåggär han int hann ta opp
päran17, inna hä bordä på o snögä. Hä va mä järals han hann
fära kornä, inna hä fres bort for-n.
Män så hännä-nä, att hä, vart bittigän vinter två år å ra,
s'ätt var evegä pelefet", han haddä ti säss, fres bort, inna han
1) Kovland, by i Såttna. 2) duktig 3) ållä M. 4) måste 5) vitterbitna 6) slog M. 7) ål,ltihop M. 3) hela tiden, ål,lt M. 2) lade
11) stxntae med streck snett genom n M., stannade
10) ål,ltimilla M.
12) färdig, frisk 13) al,lti M., jfr föreg. 14) slåttertiden 13) knogade på
17) potatisen 18) med göra, med nöd 13) smul
16) höstmarknaden
20) säd
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haddä flejjä från säg, o päran fekk-n inte se myttjä to en gå,
ätt han kunnä äta säg mätt to en endastä gågg.
Då såg-n, att bä int jekk läggär tell o bollä på se länjä o
Slö, utan årä därpå skullä-n lejjä säg nagrä te jairpa. Män hä
var eggän, sem villä vära när-n' o ärbettä, för han nämdäs int
jä dem na5an 2 o äta. Ti Slut kommä-nä ändå en kär mä 'n liä
på alalas o bjö ut säg tell o jalrp 'n o 51e. »Huru myttjä sker
ha öm dan då?» frågtä bonn. »Får jag ett tusän reksdalär to I,
se skör ja Slö bele hemmanä ött I på en nätt, o hinn ja 'nt hä,
se vill ja 'nt ha ett kronans öre for-ä.» Bonn tykktä, ätt hä
kunnä-n då leva, ty inte var-ä möjlit tell o flo hans hemman på
en nätt int.
Då kvälln kom, sa kärn ött bonn, att han skullä gå a
läggä säg o intå få st på, .o bann gatt 4 •gå o järn bä, ty hä va
leksem lite kuslit, då kärn spitä5 ögan ti-n. Sään drog kärn na
drag mä sekan6 sen över hän, o se kastä-n-än över vänstre
o se la-n säg o söva. Män hä bötddä på o fräsä däri hö, hän firn
to säg 5a14-v, o inna moran var helä hemmanä flejjät.
Då bonn vaka, o fekk si, ätt hä int fans e strå, som stegkvär, se vart-fl rädd, att han skullä, jetta" betaira ut de dännä.
tusän reksdalran, som han haddä leva kärn. Jaa, bä var . 'nt
länjä,, inna kära kommä o villä ha betakt. Bonn vill-int jära-nä.
Då se vart kärn debbältt se stor o skrek: »Ta hit pännegan, annars.
se!» Bonn visstä 'ut säg na levanäs rå: »Härrä jesses, jairp mäg!»
roptä-n. Då kröp kärn ihop o försvann. Bä va då säkärlegen
nan to småjävlan, öm int bä var 'n Hornpär fairv. Män han
som intä lejdä na flettfeirk mer, hä fekk gå hur hä villä, hä.
var bonn bä.
1) hos honom 2) något 3) axla M. 4) måste 5) spände 6) brynstickan. I ULMA, saml. i 16:o från Medelpad fins inte söka subst.;
men i Norrl. lm.-för. diskussionsprotokoll (ULMA 88:5), s. 245 ock
251 anföres detta ord samt en beskrivning på tillvärkningen av brynstickor. Jfr söka tell 'slå till'. 7) nödgas
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Från Njurunda, i Medelpad.
95. Bogg-Hans.
Berättelse från Medelpad, återgiven 1874 av 0. K. Hellzen (ULMA
88: 53).
Bogg-Hans är en skämtsam berättelse om en pojke, som kommer
ut i kriget, där han, tack vare sin väldiga styrka ock sina märkliga dåd,
får umgås förtroligt med kungen, Karl den tolfte. Till slut återvänder
han till hembygden som en stor kaxe. Från Norrland känner utg. till
flera liknande historier, t. ex. en om Sinclair ock Karl den tolfte, upptecknad i Vilhelmina av 0. P. Pettersson (tr. i Lundell, Skand. folkmål
nr 61); vidare Erik Olssons (Ackes) jämtländska berättelser om soldaten
Ock ock kriget mot Norge; ock de torde finnas litet varstädes i Sverige.
En tydlig parallell till Bogg-Hans-bistorien ha vii den av Upmark 1869
återgivna berättelsen om Per Nilsson Frimodig från Sorunda i Södermanland (meddelad som språkprov i Upmarks sked. avh. »Upplysningar
om folkspråket i Södertörn», omtryckt i Wessens Våra folkmål 1935).
Bogg-Hans-berättelsen är lokaliserad till Njurunda. Den behandlas
i hembygdsskildraren Emil Löfgrens bok >Det gamla Njurunda» (1922),
där denne även försöker utreda, vem Bogg-Hans varit. Den Bogg-Hanshistoria, som nu ;utgives, är nedskriven av 0. K. Hellzen fkNorrländska
landsmålsföreningen ock har undertiteln >Saga från Medelpad.»1 Hellzen, sedermera kyrkoherde i Stöde, var född i Njurunda, ock berättelsen
torde väl återge Njurundamål trots en del avvikelser från detta.
I motsats till den nuvarande dialekten finnes i denna berättelse
dativböjning, tydligen inte medvetet, se s. 184. Förf. angiver alternativformer, vilket tyder på att denna böjning höll på att försvinna. Stenbom, Njurundamålets formlära (Sv. Lm. 1915), § 23 säger: >Av den
gamla dat. ock ack. har jag icke märkt några spår i det nuvarande målet.»
Vidare betecknar Hellzen supradentala n-ljud i best. plur. av subst. ock
självständiga adj. Den nutida dialekten, såsom den återgives t. ex. i Stenboms a. a., har endast postdentalt n. Utg. har vid ett kort besök upptecknat några fall av supradentalt n i äldre Njurundabors uttal: köag
'korna', hag 'håarna, årtullarna'.
1) Jfr att Jöns i Jältan (nr 92) av L. P. Dahlgren bar undertiteln »Saga berättad på Medelpadsdialekten», fastän Dahlgren skrev
genuin Selångerdialekt.
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Det ursprungliga manuskriptet (M) har delvis rätt inkonsekvent
beteckning, ock utg. har företagit en del rättelser, för vilka redogöres
i noter i början av historien. I tecknet e ha tre ljud sammanslagits,
nämligen landsmålsalfabetets 0, 8 ock 8, vilka i medelpadskan hållas
i sär. 0-8 är ett åt öppet å gående ljud, som också av Hellån ofta
skrives med o, t. ex. i for 'för'; 8 är ett mera labialiserat, åt Il gående
ljud. I den »grova beteckningen> i denna täxt märkas inte de Viby-i,
som finnas i socknen. Se vidare s. 185.
Berättelsen är jämförelsevis lång, stilen är mycket omständlig, utbroderande ock överdriven. Förf. ägnar intresse åt uttryckssättet, framför allt åt de skämtsamma ock drastiska poängerna; ett flertal gånger
meddelas varianter till uttrycken. Utg. har uteslutit några äventyr före
Bogg-Hans' återkomst till hembygden; men skildringen av hemkomsten
har medtagits, därför att den är ett karakteristiskt drag, en folklig version av »den hemvändande karolinen>. Den nämnes även i Löfgrens redogörelse i Njurundaboken ock förekommer också i Upmarks ovannämnda
berättelse om Per Nilsson Frimodig.
D. 0. Z.
Vi ha då falil sa bra nu for tin på allä sätta, o 'ndå sa ä
vi 'ut nögd. Om ha» är i minstä, som» fallerer, sa pjå1er 4 vi om5
varaan, 1eksom8 ha jennä na nö på ess. Jiss på, vann låt ha
skullä vara', om vi fignä sa myttje ti täntjä på o drass mä som
i gamiratt, o allä hälst på dann tin då Kal 'n toirtä rejordä sem
ko. Män sa var-ä o annä tag ti fe1rtjan8 då, än ha är nu.
Dem» va 'ut vart ti läva sa överdådit då 'nt; dom fekk no lärä
sä hushållä mä di dom haddä, em ha skullä gå. 0 vi jett"
fåll kunna täntjä, va ha skullä villa vara". åt 'n tokken" maka"
mä krekksfoirk, som pr&As mä ett for o åktä fram o tibakar
jänom14 län o ritjä. Mat skullä dem ha to Unna, om han
haddä na1an15 häll int. Dom kunnä stana" o läddjä sä" for
horä" länjä som hälst, o han fekk fö dom. 0 ha va 'ut nog
mä di; han fekk no lägg ti masättjen Att dom, då dom då 'n
gång vart ti ress ti fara" o 'ndå. 0 va häststakkaran fekk 20
f1itä21, vill ja 'ut talra om! Då ha bar ov ut ti fienan, sa fekk
no bonn oftä jära sällskap då o. Ha va 'ut sa gett te komma
unna, ska ja säjjä. Dom haddä no båssmänner o soldater då
2) bä M. 3) som M. 4) klaga 5) Om M. 6) lek1) fäli M.
som M. 1) vära M. 8) folrtjan M. 8) dom M. 10) måste 11) vara
M. 12) tocken M. 13) massa 14) gönom M. 15) något 16) stäna
M. 17) lägga sig 18) hora M. ") fåra M. 25 fick M. 21) slitä
M. 22) fienden
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te fekkä ut fe-fä; män ha va 'nt sa måggä, som stog ti ress
lä lejjä sä då, ma i tro int, for dem visstä nog na littä var,
ha hal var fögan disamma sem ti vågä 2 livä på sä. Män dem
som o vart kronans kärär to 3 på dann tin, vart då åttminstänä
rektegi enar. Ha falls ti 4 a Begg-Elanf, ha han o skullä jä
sä tell, fast mora hanf va fali sa mot i dannä 5, o ha va fögan6,
jussem ha iggän skullä ha trott hällär, ha 'n dann skullä ha
humör ti na tekkä han int.
Dan ättär san7 han ha vörtä8 legd, skullä-n fara ti brukä
rna kel. Då han kommä 3 mitti Värbakken1°, sa jekk vitegan" frammani i akser112 senn fer-a. Han skullä just sta
gå ti skokks o letä sä i bjerkvi; män då fekk-en hörä, ha
kommä nagen gnakanäs13 utarg bakka. San han fått si, okkän
ha var, sättä-n sä på snökarmän" o tog opp" tobaksrull'n
becletä16 på o sno o flrättä sa fort, som tia var tell. Då 'n
Erik Nifa kommäll o fekk si, herä han sott tell, saa-n: »Va
jär du fe-fla, gessä18?» — »Ja tägtä få mil 'n tega12 ti akseri hänna»,
tykktä-n. »Tekki olämparip° Va skelr-ä blri fe-it krigar to
däg, gessä»? sa 'n Erik Nifa. »Ha ska I snart få si», svara-n.
0 mä di samma flrög-n opp o haddä gubbän överännä ti snödriva o nappä kniv'n borti slira 21 bakani böksem 22 o tell o
fimsä23 o fara i stor a flimsä24 lägs ätter fårfinnpälsa gubbas.
I dannä vre-n hop o smöggdä,-nä kregg aksgri. San han haddä
sätt for skakeirträ, sa liköv-n opp i kelrstejän o tell o tjörä i
fyrsprågg bå opp o ut, änna tess han kommä fram. Män allreg
saa nagen saan, ha han va utan krekslämpar int.
0 ha vart no snart dit daga, han skullä få visit-nä
bätter, va han jekk for. Ha f1agg25 int lägger än ti vårt; sa
kommä bekavelrn, ha dem skullä ut o hanskäs ma ry55a 28 ijän. Ha va no jussem sa danna for a Begg-Hanf o, då han
fekk i dannä odrarb o inna han for, sa ferkä27 mora-na 28 sa obe1) att det
2) våga M. 3) utav M. 4) kom för 5) dä,nnä M.
8) vörta M. 0) komma M. 15 Ove
6) nästan
7) sä'n M.
12) tvärstycket, som förenar skaklarna eller medarna
11) vidjelänkarna

på en skogskälke 13) gnäkanäs M., gnisslande 14) snökärmän m.,
snöskyddet? 15) opp M. 16) börddä M., började 17) komma M.
18) gossä M. 19) Jfr not 11. 20) skick som föga anstår (en blivande
krigare), jfr krigslämpor 21) ur slidan 22) böxom M. 22) karva
24) slimsa M. 25) dröjde 26) 1. ryssen 27) förmanade 22) honom (dat.)
12
101151. Sv. landsm. 111. 2.
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gripäli, ha han skullä si sä for o int jä sä ti na farär int. »0
laga, sa du terkär strompaT, saa-na, »då du går o lägg dä, sa
du Släpp vara hos' o få krimmen 2; o du kan foll3 talra mä
nagen, ha dem trekkirer hop ferfetta4 ett dit, sa du Släpp gå
mä tåan utjönern!» — »Bry 'nt I, int! No s[k]airkä gå bra mä
di», tykktä 'n Begg-Hanf, »o kom ja hem en dagsmora, som ja
vill fäll tro ha, no ska ja lä si, ha ha vörtä kär to mäg o no,
var8 säker på di».
San ha ha börä ov, sa steg int-ä på, fe-n, helt svänskä 7
armia,8 koggen o alltä hop var mitt i Rysslann.9 Jenäst
koggen fekk si 'n Begg-Hanf, sa tykktä-n, han såg fall e1istig19
ut. Stor o stark va-fl o tilikä, sa han kunnä ha skrämt fälrva
bjenli, o jenem ha sa vart-n från forstä stenna storbussar ma
koggen. Di ferstä nappatag dem haddä ma fiena, sa villä-nä
s' int bätter, än ha 'n Kallt (koggen) sku sta o bli ätter, han.
Ha va 'n rysskaribel, som haddä hukkä nö sä bakafe 'n sto'rt12
jenbuskä, o ma disamma kogen re om där, sä rättä 'n dann
opp st o stäva" bössmynninjen mot-a. Män han haut då 'nt
jara na mer häller, fe-n, 'n Begg-Hanf var där o sopa tell-n rna
bösskolven, sa han låg där. »I dannä ska du ha särfelt for»,
sa kogen o levalkna, ha han skullä få äta två meddasmålr
dann dan.
Dä lägger 'n Begg-Hanf fekk vara ma, dit mer vart-n omtykkt. Ha fanns då 'nt nagen häller ti helt armia, som var
lekt go som han utom Söderströmmen från Jävle; män han va
då fögan13 ändå värrer han ijän, fast int han var alldeläs
sa förd" som 'n annrä. I dannalt båar gatt17 o rna ett, då ha
var na vilt, vara la mäls koggen o humörä opp-ii. Han hess
ska ha vörä i igket19 'n dann, änna san han va bott. Då skullä-n
då ha vört gneit 2° alldeles borti tok. 0 i dannä var leksem
ha villa settä unnär" mä ett. Män fali sa jemen va-ii då to
sä, for allt kogg han var. 'N Begg-Hanf o Söderströmmen
bövdä allreg säjjä annä än Kallä ett-n, då dem var i lag tekkäna 22
1) hes 2) snuva 3) foll M. 4) forfotta M. 4) Sak M. 8) vär M.
7) svänska M. 8) ärmia M. 9) Rysslänn M. 1°) klok? 11) bjon M.
12) sto'n M. 13) riktade 14) lova M. 16) nästan 18) ung. 'belevad',

'kvicktänkt' 17) måste 18) tillsammans med 19) varit en orolig en,
den där • 25 Sfr gneig 'lekfull, yster', i ordsaml. från Tynderö.
22) så där
21) sätta m., sitta i
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på tre man hann, o tellerna' em ha hittä på o var nann to storkäran, som hördä-nä o. Dem tykktä nog, ha i dannä var fögan
for fett dem ett tekkä enar, ma tro, män va haddä dem for a rå 2?
Då dem var i lag tekkäna på vilan, sa bruktä 'n Kallä letä
fram di varstä hässkor han haddä o latt 'n Begg-Hanf o Söderströmmen fejötjä o rattä ut dem bara ma tomiringart.8 0 ha
jordä dem fåll som assint båar två. Män en dag sa fall sä for
a Kallä, ha han skullä frestä di dannä Säv o. Dem flrintä nog,
då dem såg, han hell på o lämpä tell-ä, män tell o minstänä
lykkäs int-ä for herlem4 o! For han va 'nt sa Uren han häller.
Män då färndäs Söderströmmen o saa: »Få mäg två!» 0 si mä
tell, han rattä ut dem båar på en gågg. 'N Begg-Hanj han
bryddä sä 'ut em o jara ättär i dannä, han int, for han vill-int
börjä på o äddjä opp» Söderströmmen. Int for di han va
radd-n int, män ha va, jussem han ha unnä-na olrä for ti vara
starkarä. Män sa ofantäli fri6 dem va to sä i dannan allä hop,
o ha va no fögan int mer än dem haddä kommä ti kaluvän på
varaan o iblrann7, män ha stag då allreg på, fen ha var lekä
väld- milla dem ijän. Dem bretas, dem kragas8 o hanskäs
varaan, sa ha var fögan stor falighet ti si på. Män em ha var
nann to dem, som hitta på o fekk sä enl°, sa em ha tog na,
sa teirdä dom fåll na o. 'N Kallä o 'n Begg-Hanf, dem hell
fögan mer rna varaan dem, o 'n Kallä måddä sa .gett, då dem
fekk Söderströmmen ti blri sint."
Män nu ska ja talr em na annä. Ha va 'n merk-n rägnig-n
kväll, o dem hadd int fått lleggäs rna ryssa på firerä dagar.
'N Kallä tykktä, i dannä becletä på ö bara borti sä,12. Han
skullä då ettminstänä" ha reda på, va dem haddä fe-lä fe-51a'4.
Nagen skullä premt jetta" sta ut i merkran16 o hörä, sä for. Då
'n Begg-Hanf o Söderströmmen fekk hörä di dannä, sa villä dem
int [annä] än '7 sta båar. »Ja få fåll fara', ja», san 'n Begg-Hanf.
»Nää, ja fa(r)19 fäll jag sa järtem»20, tykktä SöderströmMen.
1) även tell a rna M. 2) vad kunde de göra åt det 3) tummarna
hårtom m., men har ni sett, lyckades inte det för honom också!
ägga upp, reta 6) eller frikosteg M. 7) ib1 aii, M. 8) brottades med
kragtag g) Mit M. 70) eller en sinkadus M. 11) ond 12) gå på tok
13) åttminstänä m. 14) för , sig för slag 13) nödgas 16) morkran M.
17) an M. 18) fära M. 19) fä(r) M. 20) gänom m., gärna
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»I ska få letal em-ä», saa 'n Kallä, o då va 'n Begg-Hanf sa
elistig o ställdä tell, sa han fekk k1renn 2 han. Han vart no
jussem sur då, Söderströmmen, män ha gatt no få vara, sem ha
var. »Du ska få iklä mara 3 mi», sa 'n Kallä ett a Begg-Hanf.
»Ja, män forst vill ja ha-na rektit skodd», svara 'n Begg-Hanf.
»Jaa, vassarä, no skalr-ä blri bra rna di no», fefäkrä 'n Kallä.
»Du kan gå o jära-nä du», saa-n ett Söderströmma. »Skonlä, o
sömmar,, kan du fäll let fram fälrv. Du Vet no, va ja brukär
ha dem naft 4, o nan hammar o tekkä dannä skalr o finnäs där.»
— »Jar-ä rektit o!», ferkä5 'n Begg-Hanf. »Bry dä 'nt du, gessä!»
svara-fl o jekk.
Män dem var ensammen nu, sa kommä dem sams em, herä
han skullä bara sä ett for ti komma i unnerfunn em helä ritniga, o herä dem haddä-nä allt ma säg. Män i dannä elistiga
kariblalt6 haddä, fåll na annä fe-fä o, ma I tro. Nu är-ii då
tekkä, ha dem allreg får ha sablan, äggf lift i krig int. Män
ha falls ti a Begg-Hanf, ha han mens7 skullä ha vasst. 'N
Kallä klråddä sä nog baka örä, inna han tolräs gå in på di
dannä, män ti Slut sa skullä-nä då få fe 'n dann gånjen ändå.8
Sa tog dem o feges ett ti na hybel, dem haddä där, o tell o
nötä på o flipä. 'N Begg-Hanf skullä då dra han, män då ha
ha vörä i storm°, sa tykktä-n int, 'n Kallä jordä-nä rektit, som
han villä, o •san: »La10 mä Slipä nu i skuss"!» — »Sem du vill
då», svara-n. 0 'n Kallä fekk paffä,12 o dra, sa svett'n han stog.
Då ha då änteli va falrit, sa va mara skodd, o nu var-ii bara
ti heppä på. »Lykka tell nu då!» saa 'n Kallä. »På fåll ha»,
svara 'n Begg-Hanf, o sa bär-ii ov. Män ha va bara ti hamlrä
sä fram13, sa mett var14-ä.
Då han tog på o kommä i bra styttjä, sa standä15-n o
lyddä. Då han stått tekkä i liti skuss, sa tykktä-n, han hördä
naffan" som let. Jenäst feftog-n, va ha var, o re nämmarä.
Ha var en to ryssoms vaktknekter, som haddä semnä ov o låg
o snarkä. — »Steg opp!» sa 'n Begg-Hanf, »o visä koggän dän
2) fick lotten 3) mära M.
1) låta m., 'lotta' (1. kkennä)
6) kanaljerna 7) prompt 8) eller
någonstädes
5) förmanade
lekVäk M., 'likväl' 3) stånn M. 10) lä M. 11) stund 12) arbeta
13) känna sig för med händerna 14) vär M. 15) stämde M. 16) något
4)
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väjjen!» Kart1 vart sa fofkräkkt2, sa ja tror allreg, han haddä:
kvekknä ma3, om int han haddä kostä på-n na mer o. -Nu
re-n 'n hätta ijän o träffä på en tell lekä tokkän. »Horä dom
legg tell», tägtä-n, o sa klröv-n nö borti sa1a4, sa han skullä
få si rektit, horä ha var ma-na. Han låg där o florkä 'n dann
o, o övarstä full va-n. Nu lä då ryssan vara fall på brännvinan, män ha var då fögan int ti unnärs sa myttjä på-nä häller
i tekka natt3, som ha då var, o ollä hälst då dom haddä hatt i
stott i kalas helä ryskä armia dan förut. Ryskä koggän6 fylldä
jussom årä dann dan. I dannä haddä fäll 'n Kallä vonn hatt
na nys om han, ättersom han skullä sa mens7 ha reda på herä
dom måddä på kvällsia. 'N Bogg-Hanf visstä iggentigg han,
män kunnä inbillä sä nu, ha ha va nantigg som fallerä. Han
lätt 'n dann leggä, som han låg, för han villä fåll int fämm
ut liin på rena int, sa han skullä stå där o hakkä, då han
kommä på lägdäns — o sa re-n på, dit han såg ha brann just.
Män på väjjen sa saa-n for sä fä1rv9: »Ha ma fäll int vara just
häv 'n kogg häller över tokki folrk hanna int. Ja ska då si-n
ettminstänä», tägtä-n. Män han skullä bin annä vaf, då han
kommä ti högkvarterä.
Dom haddä-nä int sa klrent häller, for där sott dom ti bof
o smö(biä sä au fast ha tog på o var menatta. Ha va fåll saunan
säkstiä futtiä12 man, som jussom skullä äta la ma kogga, o 'n
hel'n synnstraffs maka" stog utafor o skullä si ätter, sa 'nt
ha skullä komma nagän, sa ha va fåll int just sa rolrit ti
nosä dit häller int. »Nantigg ska ja då ta ma tell», tägtä
'n Begg-Hanf, o böcictä på ptrrrottä ett mara, som va tälj
äkstär.' I dannä hördä dä mannan", som stog utatell, o ha
vart i unners and, to, då dom fekk si-p. Ha va nog fögan
meninjen, ha dom skullä futä-n, män 'n Begg-Hanf hyttä bara
rna nävan, ha dom skullä lä vara-n, o han tät int alls oppänerä sä" for dem, for han visstä nog, ha dem int skullä foftå
nantigg ändå. Män då ryssart såg i dannä, sa troddä dom,
ha var nann to svänskalt, som kommä o villä jä sä ti dom. I
dannä17 fynnä em sä o talra om for kogga, o han befalltä, ha
1)

kän
2) eller skrata 3) mer ° 4) ur sadeln 5) nätt M. • 6) eller
rysskogen M. 7) nödvändigt 8) »till ängs», fram till gården 2) själv M.
10) smödä M.
11) så där 12) eller futtetiä 13) massa 14) yster
15) soldater 16) yttra sig 17) det där
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han jenäst skullä få sätt in mara o komma o få sä na ti lifs.
'N Begg-Hanf jorlä di dannä o kommä stigenäsi in. Där var
uppdukä to alladä slag bå mat o annä. Ha lektä no ti hojen
på a Begg-Hanf, då han såg sa myttje för manna, män han
visst 'nt, va han skullä börjä to. »Har I na brännvin?» saa-n.
I dannä begrep ryssar, for brännvinä har dem nog reda på na
littä varstänf. Han fekk sä 'n rektegen en, o i dannä tykktä-n
ha yar 2. Sän han haddä svald ti sä-n, saa-n: »Om han 3 haddä
då vörä i mil i botten o vi4 som i stöveirskaft!» Då steg dem
opp o bekkä sä allä hop, for dem troddä, han takkä. 0 int
vart-fl utan brännvinsbrö häller, for där fanns-ä bå smergås 8 o
annä, em ban ha villa hatt ti lasstalrs. Han laga sä tell i rejäla
storsmergås; män då han haddä fått-a falrig, sa va-n jära nog8
go tell o bitä över-a, sa tjokk var-a. »Ja tyttjer, som ja haddä
Söderströmmen här», tägt-n, »va han sku11ä 7 mata munna8 ett
i hannä, han!» Män han fämdäs int for sä 'n Begg-Hanf häller. Ryssa»i. vart alldeles skamflat fer-a, o saa te varaan:
»'N hann ä sa bra te äta, han ska fell dega ti na annä o.»
Mään sa for 'n Begg-Hanf där o ransonerä 9 o tägtä få reda på
nan stremmig, for ha va då fälrJä ferkenmatenlo fer-a ha ändå"-,
o nu hadd-n int fått smaka nan tekk'n12 på allreg sa länjä.
Män då 'ut han fann nann, sa tät-n: »Ja få no äta o hellä ti
goä ha som är då.» Sän han då äntäli haddä etä o drökkä
sä @lasten, sa saa-n: »Nää, ja lärä fäll sta o täntjä på hemväjjen13.» Ryssar,, troddä, han villä ha sä nann legpannig nu
jenäst, män villä då int jä-na mer än fämtan riksdaler bagko
ti börjä mä. Då han fekk dem, sa saa-n: »Tekkäna 14 fira ha
ja fäll allreg vörtä i männä dagar int.» Då inbillä dem sä,
ha han tykktä, han haddä vörtä beän fer
o kogen bÖlt(tä.16
fögan på vara harms o haddä-n rna sä ti 'n safelt'n kammar
där o viste-na fälevä" pannigskrina. »Du sir, ha finns», ment-n
tro på. Då tägtä 'n Begg-Hanf, ha han villä späla spetakelr ma
sä, o vart sint. Han nappä myssa to kogga o steftä 18-na ti
barmfekka, o ma di samma sa bar-ä ov ut rna-na o skullä ha
1) stiganäs M. 2) [bra slag] 3) supen 4) vid, bred 5) smårgås M. . 6) knappt 7) skalla M. 8) Jfr not 6, s. 139. g) rekognoeerade 16) efterlängtad mat 11) en då M. 12) tokka M. 13) eller
hemfaira M. 14) tokkäna m., dt här [firad 15) lita m., bjuden för
litet 16) bördda M. 17) själfva M. 18) stoppade
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reda på mara. Ryssar', hell ätter-a' ti stallirä 2 o sorrä omkrigg-n, jussom han ha vörä ti i varstä jetigdyllä3, o ha bövdäs, ha mara var vä1l. skodd då. Då han då äntäli hatt sä ut
bort i lirä, sa var-ä fögan int na villär utä hällär. Nu var-ii
då lykka, ha ha var morkä natta än, fast ha böl,04 på o le
mot moransia6. Dom sköt, o dom sköt, män kunnä allreg
finnä6 på-n. 'N Begg-Banf jordä-nä bätter, han. »'N dän sup.
fluga va 'nt sa dum hu 'nt», saa-n, då han haddä kommä borti
kiroany på dom, »o Söderströmmen jordä-nä som en kar, fast
ja 'nt kunnä tro-n em-ä.»
Män 'n Kallä jäv han hadd 'nt-ä just sa rokit i 'n dann
natta, han int. Han unnräs, horä indaketen8 ha haddä gått ma
kara, som allreg kommä jänn. Han laa sä nog, män kunnä
int få lägg hop ögan di minstä. Då tykktä-n, ha va just pr4is
disamma; om han låg häll intä, o sa steg-n opp, f1og2 eln ti
na fnösk han haddä, sa han skullä kunna si, horä myttjä
kirokka var. Då var-a fögan hairv tre. »Ja, ä 'nt-n här än
sa», saa-n, »då kom-n här allreg häller, o drog på sä stövlan o
jekk ti stallen o skullä si ätter, om int mara var hemmä. Mä
di samma kommä 'n Begg-Hanf torvänäsio. »Hörä i allan
dagar" är-ä, ma dä?» saa 'n Kallä, »du ä sa länjä?» 'N BeggHanf var jussom int han villä svara naffan på di dannä han
int, män då saa 'n Kallä: »Du kan fåll säjjä, herä ha ha gått,
vettja. Då flägdä-n ett-a rysskoggamyssa o saa bara: »Män
ja flog en, flog mara till, di merä är män sak, o ha kan I få
hörä en aan gågg, om I sa vill.»
Ha skullä no vara myttjä ti säjjä om a Bogg-Hanf, for
allt han for o ragasa, män ha gå fäll an tell o spara somta"
tess 'n aan gågg.
sa fekk-n då ti
Då han haddä vörä ma bå länjä o
slut komma hem ijän, 'n Begg-Hanf, ändå. Haddä koggen fått
läva, sa jissär ja, han ha no allreg villa fläfft från sä-n, for
dom kunnä fåll int vara från varaan en enda dag hällär 0 vara
belåten int. Män sän han haddä föllä unna, sa tykktä 'n BeggHanf, ha va 'nt just naffan ti stanä kvar for, o ga sä ov hem') eller ättä'n M. 2) stallidret 3) getingbo 4) bördda M.
måran- M. 6) eller hittä M. 7) ur klorna 8) Eufemistisk svordom.
slog M. 10) farande 11) eller indaketen M. 12) somt, en del
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över, o int vart-n gamma på väjjen häller, for han haddä, ha
han falräsi mä. Koggen haddä länjä hatt-ä jussom for sä, ha
han snart skullä embara riddarsporae 5ä1 v, o jordä i tässmäntä ett a Begg-Hanf, kan ji forstå, ha han skullä få arvä
grannmara si. »Ja vet int nagen, som bättär än du kan ha
jort sä fortjänt ti ogä-na 3 ätter mä», sa-n, »o birir du trott, sa
no bar hu däg, o blrir hu trott, sa no bar du hännä.»
Han stantä, söat passän 4 tre vekker, san koggen haddä
vörtä ätter 3, for han villä fäll si tell, sa han kommä ti jolm
rektit; inna han feldäs ma-n. Män då ha var en to hovkaran,
som kommä ti o1rä7 om, att ha var bara 'n par dagar ti jak,
sa ga-n sä 'nt tin ti8 stanä na lägger, for han skullä hem o
åkä kapp ma bönnran ti tjörka på ju1rmeran 2, saa-n. Ha var
nätt o jämt, han haddä sä hit, tess ha rigdä forstgånjän utani
gammekstaport. Då va-fl no brydd, em ha skullä, lönä stallsättä
mara naffan alls, inna han ga sä ut ijän. »Män hu jettl° no
få ta jänn sä na littä», mentä-n tro på, o fälrv ska ja fåll in o
hörä tell rna ,n11. mor, om hu har na kvar to gryggröten san i
jaftäst.» Män nu fanns int-ä nan stall där i gå;, for mora hanf
var bara i båssmansäntjä, som haddä jära nog ti fö fram i ko,
myttjä minner en häst. 'N Bogg-Hanf stog allreg unrom 12
han. »Här i går', kom-ii ti bi annä seär, san hossbonn ha
kommä hem», saa-n o jekk ti fäkksä13 o löstä koa bortil4 båsen.
»fälla ha du fått, män då ha du tin ti vara nögd o», saa-n,
mäsamma han skaffä-na utjönem svalradora". Män han hadd 'nt
just na for i dannä besvärä, då ha var så lågt oppunnär (bra,
sa mara int jekk in. »Fali sa småmännelit här var o», tägtä-n,
jekk på hoggdogga16 o fekk sä tag i e yksä o tell o smeka o
hoggä däri gammelrfäkksae, som tia var tell. 0 han bruktä
no allreg settä fast, då han var ti na jara int, sa ha stog då
int på, fok han haddä stall'n i nig. Män manis han höll på
som andäktigest, haddä a mor fått hörä kofälla strakst uta
2) spåra; M. 3) äga hänne 4) ungefär
1) färdades, reste
dött 6) eller unner svairbannä M. 7) orda, tala 8) eller te M.
-måra.n M. 10) måste .11) eller mä, a mor, »fastän besynnerligt nog det
förra uttrycket anses klinga bättre». (Det förra uttrycket är dat. sing.
fem., som emellertid håller på att övergivas. D. 0. Z.). 12) 'rådlös
14) ur 15) -dåra M. 16) huggkasen 17) eller fäeksä
13) fähuset
'
18) medan
5)
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fdnsträ. 0 va hu då skulle jetta bid tell sä, kan vi fåll forstå
na var, ha. »Ma 'nt vara pojkunrä E, som ä här o spötjär nu»,
tägtä-na for sä fälrv o tolräs jära nog annä 2, sa hårt vart-a
tejjen. Män då 'n Bogg-lianf fälev snart kommä flamsänäs
injötlom farftä, sa tykktä-na, hu tjändä jänn-n 3 på gånjen, o
böctelä just på o hojjä ett-a, ha han skullä laga, sa han stampä
to sä snön bara, o int komma o re nö 4 golrvä nu, då ha var
nytvättä, int. Män hu hant int få fram alltihop, fo'n, han
var innä o saa: »Nu är-ä jort.»
I dannä har dom ti oirstäv än i dag krigg helä sokkna, o
ha låt allti sa karit 5 o bott% då nagen säg: »Nu är-ä jort,
saa 'n Bogg-Hanf, då han löstä 7 om juirkväll'n.»
Förf, skriver ofta a i stället för ä, särskilt i slutljud. I görligaste mån ha sådana a av utg. rättats till ä. Men ä växlar dessutom
också med e, t. ex. i ord som häller, bätter. Sådana e ha fått kvarstå, ock i sådan ställning har t. o. m. ä rättats till e. Vokaler i svagtonig ställning som de ovannämnda tecknas hos Stenberg, Njurundamålets formlära med huf. a. Sporadiskt använder förf. en beteckning för
j'-ljudet i förbindelsen el. Utg. har icke vågat normalisera, även om
man måste antaga, att utelämnandet av beteckningen i de flästa fall
beror på glömska. Best. f. plur. slutar ibland på -an, ibland på -art..
Ingen normalisering av denna företeelse har företagits.
Rektor John Stenbom har genomläst Bogg-Hans-berättelsen nek påpekat en del felaktigheter, som vi rättat.
pojkundret 2) knappast andas 3) -an M. 4) smutsa ned 5) karavelrit M. 6) borg (-<-- byrg) rättfram. 7) släppte vall (kon).
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Från. Stöde i Medelpad.
96. Trollkunniga finnar i Lomarken.
Av A. G. Wide, 1877 (ULMA 88:53).
Av A. G. Wide, född i Sundsvall, sedermera professor i Stockholm,
ha tidigare historier på landsmål utkommit: »Friarehistorier från Medelpad. Sannsager på Mällparsmål, oppteckne tå 'n Gösta Skunk» (i
Skr. utg. af Medelpads fornminnesförening 6, 1911). Den här föreliggande berättelsen är, så vitt vi veta, ej förut tryckt.
I förts handskrift betecknas kakuminalt 1 endast på enstaka
ställen; utg. har satt in det på de ställen, där det bör förekomma. ö användes i ord som för, hört, början; o i opp, som, dom, bort,
kolsvart, Lomärka, kom; å i hårre, fällde, häcken, täcken,
stånn, gräbbe, själf, sätte, rånni, ållihop m. fl. 1 dessa tre
grupper torde nog tecknet e komma närmast det ljud som avses. I de
ovannämnda tryckta historierna, vilka anges som amällparsmål», skriver
= lmf. e), men för.
Wide omväxlande t. ex. hårre ock horre
I de berättelser, som anges ha Torp- ock Borgsjö-dialekt, skrives for,
horre, tocke. I föreliggande avtryck har förf:s beteckning av de
ifrågavarande grumliga vokalerna bibehållits.
Supinformer på -i förekomma inte nu i Stöde, men väl i Haverö.
Best. sg. hästin, prästin värka egendomliga.
»Vid besök.i Lillströms skogsby i Stöde socken av Medelpad sommaren 1876 träffade jag en av byns äldste, torparen Karl Mettjelsa
(Karl Mikaelsson), vilken om byn berättade följande» (Wide):

För i vaka' sa va 'nt byn, här han nu är int, uttan dom
hadde gålean 2 borta bättjen, som går uttatell hänen 3; män hä
var sa fröstnämt där, att på 50 års Order 4 sa var-ä bära 3, som
dom fikk på nanär välbärje. 0 då var-ä no 'nt unnelit, att dom
tykkte, ha var hårt, o han vet, att hit gatt 5 bki6 smått om för
dom o, sa då vart-it överenskommi, att hele byn skulle fleytte
hittan, som dom o joke. Ha ä 'nt sa fäli läe, sään in dän
storfiröttniga7 var, för hit va i meune förälrers ti, o ja mens no
jussom na litte tell-ä jag o.
6)

2) gålan M. 3) bär 4) skörrder M.
1) vala M.
bli, om, för M. 7) storflöttninga M.

5) måste
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Jaa då, hä va 'nt sa bra ställt för fållan på 'n dän tin
int, män dom ha allri vöri unroml för tell o ta sä fram, ska
ja säjje, for dom ha kunna na litte mer än di andran dom.
Ja vet, hä va 'n finne här i Lomärka 2 gammalt, som va
fäli3 ti kunna trölle. Män sa hadde-n då svöri sä ått in hålre
riktit, for han kunne då presis jära 4 allt, va han ville. 'lä va
'n gång, då bä va fäli klent ställt för-n, som han sätte sta
björn tell o gå dit ti i fäks5 dä mä Storhullfön, o du vet bä,
att björn spragg, sa bon syntes oppätter stobban o stenan, där
han hadde falres6. Björn gatt no myttje riktit gå, som han va
sätt han, o han rev opp i fäkstak 7 o tog ut in stor'n okse, som
han la i väg mä, dit ti Lomärka, sa dom hadde no hä dom åt
då nan ti. Män ja jisser, björn smaka fäll på nan bit han o,
"nä däsammas han rev ihält-n.
Hä va no 'nt indå sa fälit jort di dänne, för FIullfögan
kunne jära like gott ijän dom in aan gågg, för ja ska säjje,
dom kunne na litte ellihop9 på 'n dän tin. 0 hä vill no sette
ti dom än o, fast dom int kan 1° sa myttje nu för tin som
gammalt int.
Män ändå värrer var-ii fäll, då Pelken — han hette tokken
in dän fin dän — va dämä Hammarfökutta11 o fiske. Då han
hadde kröpi in ti kujja o lakt sä på natta, sa fikk-n höre,
att hä let fäli unnelit ti i stora gran uttaför. Män hä va Pelken,
som int vart rädd, uttan han tog bössa — för han hadde no,
sa han kunne förstås — o jikk ut o såg ätter, va hä var, han.
0 han sköt, o hä riktit sa hä tog o, o I kan förstå, att hä va
jussom in stor'n svart'n kirons, som dask ti bakken, sa Pelken
tjände, horre jolm skaka unner föttran, där han stog. Män mä
disamma12 sa bärke i dänne i väg bort jönnig åsan, så hä
riktit jumme13, där hä faires. Män Pelken vart o sa fuk sään,
sa han mått int ha kunna släpe sä in ti kujja tibakar, o han
visst int anne, än han skulle stryki mä bele natta. 0 hä va
fäll int unnelit, då han hadde sköti på 'n gröne foltv. På moran,
då Pelken komme ut o såg ätter dä mä grana, där 'n dänne
hadde 50tti14, sa var-ä jussom i svarta, tjokka tjäre, som hadde
1) rådlösa 2) Lomarka M. 8) farlig 4) gära presis gära M.
5) i ett fähus 8) färdats 7) fähustak 8) mä dä samma M. 9) ållihop M. 1°) kan M. 11) Ortnamn: vid H. 12) di samma M. 13) gav
eko 14) såtti M.
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ronni nö ätter-a, o i jypa grobbel ti bakken, o bä såg ut som
ell'n skulle ha 'flrasa oppätter småbuskom rontanikrigg.
'N aan gågg sa komme Pelken i grälr mä 'n nagre to di
anre Lomärkfinnan om hokken .to dom som skulle kunna rie
kvikkest fram på sokkna. Dom visste no ollihop, att Pelken
hadde ufligeste hästin ti hele byn, sa dom trodd int, hä
skulle vära just sa fålit tell o kappri mä-n. Män anne fikk
dom si, då hä bar i väg. Om näste halrj, då dom skulle fram
ti tjörka, sa ruste 2 dom sä ut olle, som ogdes di villste hästan
förstås, o sa re dom från byn ollehop på samma gågg, för di
iggen skulle blri lienesd. Pelken vart ätter jenest to början
han, för dom sprägde no på o re, di värste dom kunne, di
andran, sa dom komme i bra styttje ti väks. 0 då bynde dom
på o jära n16 to Pelken, för dom tykkte, dom hadde jort-ä bra,
då dom hadde rei ifrån-n. Män horre hä var, sa fikk dom höre,
attä hä suse o ven ti luftin ovaför huvan deres, o då dom titte
opp, sa såg dom, horre Pelken re opp i väre, sa hä6 varken
fedk 7 bärj häller bakker, o dom vart no jussom na litte undrom då. Då dom komme fram mä Tjärfsteframboan, så fikk
dom si, att Pelkens sä1a6 sott 2 på 'n hög'n aspstobbe — hä
hadde förståss vöri sa hålr'n fart, att sälan int kunne sette
kvär på hästin. Pelken sott fåll frammaför sälan han o höll ti
sä ti martall) kanfe, hell horre han jorde, ja vet int ja, o hä lä
no 'ut vära nau aan häller, som vet-ä. Pelken komme fram ti
tjörka in hel'n time föri di andran han, sa han gatt' no få
rå in dän gåggen12 o.
Jaa, han jorde mågge konster han, män sa syntes-ä fäll,
att han hadde sved sä ti hälvetes o, för då han dog, sa mått
dom då allri ha kunna fått-n ti tjörkgåirn. Dom hadde förståss
lakt-in ti i tjiste o skulle före-n på 'n släp frammet. Hä jikk
no bra i styttje, män horre hä var, sa rådd int hästan mä o
dra-n, sa doin gatt vänne tibakar ti Lomärka ätter flere hästen,
sän dom hadde kommi nära på halryväks, för dom tjörde alldeles
trött mä di förstan. 0 kan förstå, att hästan vart alldeles
1) grop
2) U är något otydlig-t. 3) ägde [de bäste 4) lidande
göra narr av 6) ha M., det 1) fålljde M. 8) sele 9) sått m.,
satt 16) mahna M. ") måste 12) gången M.
6)
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fölugganste blöt to svett, fast dom hadde just bra no riktigi
häger o indå. Män då dom komme dit ti dairn fram mä
Svartåsin, sa vart-ä då alldeles slut på 'n endaste On Hästan
rådde inte mä på nage vis, dom fikk slå, sa myttje dom nänstin
va goffer, o hä va just då dom skulle fåra över kavelrbroa
jypest nö i dairn. 0 vet hä, att då sa såg dom varevige en,
horre lottje lyftes to på tjista
o hä fast hu va jänspike o
hä va riktit y1 benni över-a, sa hu skulle ligge kvär på släpen —
o hä va jussom i stora, keirsvarta1 skate, som Drög imp-unner
broa där borti tjista. 0 mä disamma o sa vart-ä sa lätt för
hästan, som dom int skulle ha drejji i f1rättje 2 alls, fast döana
pkö no vära ton annars o alltin. 0 nu sa är-e då fåll allri
nagen, som tof gå över pelkbroa o pelkbakken en gågg häller,
att dom int sputter för sä forst int, för han vet, att no jett-e
finnas na ont där no.
Han hadde in par jänter o Pelken dän, som fedyle 4 mä på
fara sennes joirsättnig o jikk ti tjörka o hörde prestin sään
förstås. Då prestin skulle jära persinalia ätter Pelken, sa kunnena no 'nt blri sa vådeli häva ätter in tokken illjetin 6 o illfuPn
stygga, som Pelken var int, uttan prestin skrefte på, di värste
han kunne han förståss. Då hu, som gamlrare var to jäntan
dän, hadde sotti o hört på i stonn, sa steg-a opp o skrek, sa
hä hördes över bele tjörka: »Kom o gå ut, Greta-Kajsa! Vi ska
fäll int sette 9 höre, horre han fämmer faarn vånn, som va sa
bra'n kär!», 0 sa jikk dom.
Sa hä ä no sant, som oIrstäve säg, att to jävla' ägg sa
vale-e jävla ogger. Män di dänne Pelkan, di ä no sa gott som
utrote nu, o för reksten sa kan dom no 'nt just jära-na, dom
som lev häller.
1)

kol M. 2) en smula 3) lik 4) fållde M., följde 5) bra 6)
7) djefla M.

retsam
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Vrån Med.elpa,d.s skärgård.
97. Bremö-trollet.
Historier upptecknade på Löran 1873 av M. Nordström, ULMA 88:53.
Magnus Nordström var född i Lit i Jämtland. Han har skrivit
flera berättelser, som ha tryckts i denna samling. Hans återgivning av
medelpadskan torde vara färgad av hans egen jämtländska dialekt. Mig
förefaller den rikliga användningen av når som temporal konjunktion
just som ett exempel på jämtska. I Medelpad användes nästan genomgående då. (D. 0. Z.)
Tillägg (av M. N.). »För dialektens trohet kan upptecknaren icke
ansvara, emedan han icke är infödd medelpading ock sagan upptecknades
ursprungligen på riksspråket ock överflyttades sedan på fiskaredialekt.
Fiskerskapet på Bremön ock Löran äro Sundsvallsbor ock tala såsom
stadsbor i allmänhet en dialekt, som är en blandning av högsvenska
ock den kringliggande bygdens allmogemål.»

Bremön ska ha fått namne å e troll, som hette Bremer.
Han' bodde förut på Stodugfrun, män en vakker dag kom-n
hitflryttenes. Losan såg skuta hans lågt uti fön, o te börje rna.
såg-ä ut som en fullriggar. Män då hu kom närmare, blrev-ä:
barkfepp, o så en brigg, o unna för unna, te hu komme inåt
ön, då hu int va större än en fötbåt, o nor hu la in te klippa,
va-ä int större än e jeltrog.2 Han steg u, där bärje va som
brantest, o jekk e lann o slog sä ne östan på ön danne på e
ställe, som kalles för harrgåirn. De ä inte alle, som kan si
fairve harrgålrn, män ställe kan man tjänne ijän. De ä e bra,
stor-a grön-e slätt, o omkrigg ä-e nå höge, rake talla, som sir
ut, som dem va3 plrantere.
Bremer skulle te Stokkholrm o en gåg ö skaffe opp nå
matvarer o tokkedann, o fekk en feppar te frakte hem åt sä.
fepparn danne han såg iggen min än trolle o spannmålen hans,
o nor dom komme ditåt Bremön, la dom tell vi branteste ställe,
1)

han M. 2) gältråg, tråg att lägga innanmätet i vid strömmings-

rensning.

3) ve) M., var
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nor fepparn frågde, vanaftl han skulle losse lasten, sa trelle,
att han skulle losse i fön. Där va fåll nå andre där, som tog
emot-ä, fast int fepparn såg dem. Bäst dem losse, ga Bremer
te e gapskratt, o nor fepparn frågde, va han skratte åt, svart-n,
att dem slo e rågtunne eppi hattasken åt hustru hanf. Hu
hadde vöre rna te Stekkhelrm bu o o fök& ma i 'n pråm.
Nor dem hadd losse efrå sä, frågde Bremer fepparn, va han
ville ha för frakten; män då han int ville ta nåntigg, ga-n-a
'n spik, som han skulle flå ti aktern på skuta, o nor han flog
flag på spiken, skulle-nä blri go vinn, o nor han flog annre
flage, skulle-nä ta o blråse hårt; män trejje flage fekk-n inte
flå. Nor fepparn va klar, flo-n e flag på spiken, o straks
vänne väre sä, o de blåste duktit me3. Nor han komme e stykke,
flo-n e flag te, o då tog-nä te o storme. 0 nor han börje på
komme te barns, så han trodde, de int kunn vara nån fara, ville-n
försöke, hure de skulle jöre, em han flog trejje flage. 0 bäst
han flog te, komme-ne en stöt, som flägde skuta in jenom
hamna o mot lanne, så hu jekk e traser. Män spiken bard-n 4
satt-n i e ny'a skute, o han hadde 'n ovanle tur ma 'n gån5.
Män han akte se för te flå trejje page på spiken.
De va 'n gån 'n fiskar, som komme bort, o dem va int e
stånn ti hitte rätt på-n, fast dem lette överallt. Män te sist
komme dem ihåg, att dem skulle ta kapällkirokka o rine ti,
nor dem ride, komme kar» te rätte. Han talta om, att han
hadd vöre på harrgålrn, o de va obegripele grant där, män iggen
mat fekk-en. Han hadde sitt dem, nor dem for o lette-n, män
kunn int säjje nåntigg häll je se te tjänne på nå vis. 0 dem
va int e stånn te si vorken han häll harrgålrn. San va han aller
lik se mer, uttan som han skull ha vöre svag.
En ann gån var-e 'n pojke, som losen Modin på Sannan
rådde em, som vart bärjtegen, o dem jekk skall o sökte-n, va
dem kunne, o de vart e fala uppstånnels. Män nor dem tog o
ride ti kapällklirokka, då hitte dem-en. Han va på en sten
utaför Skataudden, o dit hadd-n då int kunne komme på nå
rättele sätt. 0 nor dom frågde-n, vor han ha vöre, svarte-n hare:
›Ti tjörka».
4)

1) var (någonstädes), vår M.
bärgade 5) alltid

2) följd M., följt

3) medvind
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De ha liksom int vöre bra te gått te skogs häller, senn
Boka ha gått ne. De va en, som hette Lars Bolin, som jekk e
lann u båt'n en kväll o opp ,e skojen, o då träffe-n på e bjerk,
som va ämken1 te 'n tjairkme 2, o då tog-en o huggde-na o tald
te-a o tog-a på aksla o skulle bara-na te båt'n. Män han va
int e stånn te hitte rätt på-n. Han sökte lägge, män te Slut
komme-n te samma ställe, där han hadde tage bjerka, o så jekk-n
e tag te, män komme tebakas tre gågger. Män då såg-n, att
dä int va lönt lägger, uttan lag3 efrå sä tjairkmen, o då såg-n båt'n
straks. Män sen kunne-n aller gå te skogs, sen sola hadd gått ne.
De va en, som hette Sunström o, som skulle te skogs, san
solra hadd gått ne, o hugge någe, o då börde-ne4 på hugge runt
emkrigg-en. De va någre, som kalles knäverhattan, som huggde,
o då rofte-n åt dem o svor på dem, o straks så huggde-n sä.
En aan gå-gg försökte-n o, män de jekk på samma sätt. Nor
de hörde på kugge emkrigg-en, ga-n te nå giråpoir, o tvart
huggde-n sä, o san va-n aller rikti mer.
) ämnad, passande

2) kälkmede

3) lade

4) började det.
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Från västra I-Iälsingla,nd.
98. Om

Höga-Erker.

Av Erik Olinder (ULMA 45:34).
I ett foliohäfte, innehållande språkprov från Hälsingland, samlade
av Gästrike-Hälsinge nations landsmålsförening, finnas utom ett par
anekdoter dels en berättelse från Bärgsjö av E. 0. Nordlinder, som är
tryckt med grov beteckning i Sv. Landsm. 1909, s. 38-77 under titeln
»Bärgsjötnål», dels ett par mindre berättelser från västra Hälsingland,
som här meddelas. Provet av Erik Olinder, som icke har särskilda landsmålstecken, är insänt till landsmålsföreningen i ett brev, där Olinderii
adress uppges vara Tallåsen i Ljusdals sn. Olinder själv kallar berättelserna »Anteckningar gjorda i västra Hälsingland».

För i fin bruka dam allti säjja: »De söns då, att de dan
ä i Ramsel ban, för dal& ä så fåkunnela på alle visa.» Faffar
taira då så mågga gågga om, att då han jekk o las, så var-e
en Ramsepöjk o, sam skulle gå o läsa. 0 han ha då alleri
sitt tjörsa han för4 int. 0 då tog-en o-sse mössa o hälsa så
storat, då han fekk si stappelen3, för farn6 hans ha sagt at-en,
att han skulle hälsa på en högst han såg, o han såg nu iggen
höger än stappeirn, sam 3 väl sant va.
På den tin va 'nte nåre andre väga än stygge kirövvjeväga
te Ramse. Vinter o sommar badda dam nu bra, då dam hadde
föan te halla ätte7; män brast-e nå pås om höst häll vår, då
var-e nu kråggleut nog, må vetta. De va en gågg sam dam
hull på i tre daga te komma hem te Jussdalrs tjörsa me i lekkg.
Män nu för tin har dam bå lansväg o jarväg te sokkna, o egna
tjörsa har dam o.
Lågt tebaka var-e en gubbe på Flögal°, sam ha liggi i
mågge år te säggs, sa han va förliggen". Män då var-e nånn,
1) ett Ramsjö-barn 2) de M. 3) som M. 4) förut 5) stapeln
6) faren M. 7) att följa g) när det varken bar eller brast
g ) lik
16) gård i Ljusdals s:n 11) förstörd av liggande
101151. Sv. landsm. III. 2.
13

M.
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sam' lärde-n, att om han fekk nånn, sam bar se kring tjörsa
tre gågga på i torsdasnatt, skull-en' blri bra. Han fekk dränjen,
sam skulle bära se. Män de va på hösten, o då bruka klrokkarn 2
ha fåra senne inne på bete på tjörsegå1 m 3. 0 då var-e e par
tjyva, sam tägte passa på o läka se i får. En ena ha (för dän
skull) kirövvi övver murn 4 o skulle få tag i nå, män en andra
skulle stå utom o ta imot. Män just i desamma kam dränjen,
sam bar gubben. 0 den, sam va in på tjörsegå1rn 3, han hölre3
dam han, o då jömde-n säg; män den, sam stog utom, han trodde,
att e va kamraten, sam kam bärenes me i får, o då fråga-n:
»E-n fet?» 0 då dränjen de hö1re6, trodde-n, att de va fan fälev,
sam täte anamma gubben; han kasta från se gubben o la i väg
o sprogg. 0 gubben varst radd han o, o la i väg ätte o sprogg
änna hem, fast han int ha vore kar te röra fot om fot för — män
si förskrakkelsa bota-n.
5)

1) som M. 2) klockaren M. 3) tjörsegålen M. 4) muren M.
hörde M. 6) hölde M.

III. 2

IIÖGA-ERKER. HUMMELBOLET.

195

Från Färila i ilälsingla,nci.
99. Hummelbolet.
Uppteckning av Olof örnar, 1888 (ULMA 45:39 o. 40).
Olof Örners berättelser ha ett försök till beteckning av landsmålsljuden. Kakuminalt
utmärkes genom ett streck under 1; en del
grumliga vokaler, "ljudet mellan ö ock å" (örner), utmärkas med ett
vertikalt streck genom ö i ord som döm, söm, jö 'jag', för. Även ett
öppet ä-ljud har särskilt tecken, ett vertikalt streck genom ä. I moderna
uppteckningar från Färila av Alfred Lindkvist skrivas de nyssnämnda
orden dom, som, jo. Nedan har tecknet e använts för örners ö
med streck igenom, utom i orden dam, sam. Alfred Lindkvist, som
bl. a. utgivit »Rockstugguprat» på Färilaraål 1933 under pseud. Mowitz,
skriver i den grova beteckningen så,m, så, dåm, lurå, kommå, frästå.
Med å säger han sig mena »öppet ä, påminner om a i tall, ehuru mera
öppet a».
Även en del slutvokaler i infinitiver betecknas av örner med ö.
I ett fall anmärker örner följande: »sista vokalen i sätta uttalas olika,
än som ö, än som ä ock än som rent e». I Lindkvists nyssnämnda
uppteckningar har endast a (»öppet a-ljud») använts. Alla i Örners
täxt förekommande grumliga ändelsevokaler, vare sig de utgå från a
eller från e, ha här bibehållits (med tecknen e ock e).
I flera avseenden avviker Olof örners språk från de moderna
uppteckningarna på sådant sätt, att man har anledning förmoda, att
hans täxter representera ett äldre språkstadium. I dessa fall ha Örners
täxter naturligtvis inte ändrats. Det skulle ta för stort utrymme att
här redogöra för den intressanta motsättningen mellan örners språk ock
den nutida dialekten. (D. 0. Z.)

Anners Nilsa: Ni säg, •att dä dan hommeitboire, sam 011e
o Ville tog i jonst, va storst, män je skä talt em för ekki, att je
ha ved mä o tejji e(tt), sam va myttje, myttje sterre, for dä va
mäst se storst sam e timmerkejja. Dä va på dä vise, att då je
tjänte drägg därme Mikkel-Lars annre åre o vi en dag ha helli
på o slejji tä vi lag 'n hän tin2 på möran, se sätte vi ess o
tog ess fäni minuter jussem nu; o mä vi sott där, se fekk vi si,
her hoptals mä store limiter, sam va mäst se stor sam trosters,
1) er

2) till ungefär den här tiden

3) trastar
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o på bakföttan hadde dam koder mä mjöl i, sam va stor sam
store sömrigger 2, krop in däri rena, sam vi sott inmä.
Vill ä: Om jo hadde en knäpp 3, se skulle ni få-n, for so
store homlrer ä jo säker på dä finns int.
Anners Nils a: Finns-o int? Dä va NI fan! Dam fanns då
fel!, dam sam vi såg; o dam finns foll än, om int fan ha eti
opp dam.
Då vi ha setti e stenn o sitt på dam, so jekk Mikkel-Lars
dit o börja på grava mä nontigg den holre, der dam knap in. Män
dä skä jo säjja varst frakt på en kär, for homlran ut o på-n, o
han unna neätter täkta 4 , o dam ga säg int, forn han gatt spriggä
kavi fön. Män då vi ha voni hem o eti frukast, so tog Lars
mä säg en fyffel o hunnfinnspälsen, sam han ha nyss tjöft om
vintern for hunrasäksti kroner på Järsömarsnan 6, o se tog han niä
hunnfinnshanskan, sam han bytte 06 Mårsten-Larsa Nor-i-bakken
for e opproti rävfinn. 0 då vi kam dit, so sätt') han på säg
pälsen o hanskan o tä o börja på o grava. Män då kan ni sättani på, att han int behövde gå unna dam, for dam konna int
stikka-n jönom pälsen int, män si knep in i-n dä jolre dam, so
att han va röspräkkkut sam e röjja 7. Då dä le fram tä meddan,
so nådde han äntle bolre, o där va mjö, skä ni tro, so dä forslog,
for vi fekk fyre treg o tvo stavurs o e stor sorspfate full mä
mjö, o en tekken kkomp niä vaks var-o, so att vi hadde jära,
fast'n vi joirstes" at alle tri, för tjäriga at Lars va mä ho o,
te kerma välta-n på e bardrogn o tjöra hem-n. Män si dä varsta
va, att pälsen, sam han hadde på säg, varst rent fersterd", for hornmeirrakkaran stokk sent-n, so att han fol113 sent o varst bara slarvor.
0 nu so tro jo, ni ha menuta14 so länjo, so dä ä ti på tä gå
hem o få säg e smorgås o lite drekka".
100. Underjordiska.
Dä va en höst, då je" va opp på en buvall o finka", so
ha jag en dag sätt på e låggjässells, se je kam int tä valls, for
2) syringar 3) knäp eller knöp M., knapp 4) ängen
1) honung
Järvsö-marknaden 6) bytte till sig av 7) tjäderhöna 8) mjölkstävor 9 ) sörpämbar 19) eg. joftes 'jäiptes' 11) släde, på vilken
granris köres hem om vintern 12) förstölrd M. 13) fall M. 14) vilat
oss, tagit oss fäm minuter 15) dricka M. 16 ) jag M. 17 ) Fogla, 'fånga
fågel' med snaror. 18) satt snaror på ett stort distrikt eller en stor trakt
5)
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än dä va lågt lei på kvälln, se dä va stup merst. Då jo tog
på nådde mat vall'n, fekk je si, att dä lyste deni stuggu o
tinnran' Drög u kersten, se att dä va tvuggen tä vara neggen
skogman 2, sam ha jorst opp dl där. Män då je kam na,mmar,
se på en gagg varst-e stup merst, o då je kam in, se va där o
ment, o aska i spissen va kall, se att där ha int veri nenn ell
på hele dan. Sanan em kvälln se jekk je ut, o då fekk je si
strakst på annre sia bättjen e storst hus, o lyste jorde dä i alle
fönster sam i tjörsa em juirmeran, o feirk fymta for fönstra
där, fast'n je visste, att dä int fanns versken hus häll felek på
fyre mil.
Je jekk då in o la mäg. Män inna je dä jorde, se sätte jo
kniven oa,3 dera, o tur var-e, for jeg ha int lij(j)i länje, ferän
dam kam o täte in o ta mäg. Män då va dam bet for kniven.
Negro år därätte se va jeg en höst oppå semma vall o hell
på feglra då o. Se kam-e dit en kväll en kar, sam va vis4 o villa
lije där em natta, o se ba han inäg m kvälln tä få tobakk i
pipa, o då han fekk-n, se tykkte han, 'n va klren, se han fråga
mäg, kem tä5, je int skaffa mäg rektu(g) tobakk, sam bodde
se nära härrgålrn. 0 då je sa, att int e fanns nenn6 gåk to no
slag på nämmar hell än fyre mil, se sa han, att em jo villa
feirje-n7, se skulle han visa mäg på en alldeles intä. Se jekk
vi ut, o då vi kam ut, se fekk jo si ~ma byggni, sam je
sitt negro år for på 'n annre sia bättjen. Se villa han, att je
skulle felrja-n dit, män dä tordes jeg int. Män han jekk dit,
o e stenn ätte se kam han täbaka o hadde en farsk tobakksrull
mä säg, sam han villa att je skulle smaka på. Män dä akta je
mäg for, for då ha je nog versti ferjord mä dä semma.
6)

1) gnistorna 2) jägare 3) ovanför 4) som kunde se de ?synliga
hur det kom till, att 6) nonn M. 7) fölrje M.
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Vrån "Valö s:n i Uppland.
Upptecknat av Anshelm Vibärg; förut tryckt i Sv. fornminnesför:s
tidskr. 1889, Bd 7, s. 177-191.
»Tjockt» 1 är här nedan utbytt mot lr ock apostrof mot - mellan
orden.
Upplands landsmålsförenings samlingar innehålla av sammanhängande täxter endast Thorséns uppteckningar från Fjärdhundra. För att
ge åtminstone något från annat håll ha vi medtagit några ungefär samtidigt upptecknade stycken från Roslagen (ursprungligen avsedda för
tryckning i Sv. landsmål). Småord som hä, mä m. fl. äro i orig.trycket skrivna he, me.

101. Huru lommen vart skapad.
När Gud fader hadde skapä allä jur, sum finns i välrn, så
tykkte hin hålre, stim allti ha villä vurri jen stor kaksi, att han
sulle kunnä jörä så där golikä kräjk han mät. Därför så jekk-n
fram ti vår Härre o ba, att-n sulle få skapä jen fuggelr på försöjk.
»Ja vassäre», sa Vår Härre, »hä 2 skä du visst få.»
Hin håle Jätte inte titt gå seg ur händernä han i3, uta
börjä trast på stunn. När-n tykkte, att-n hadde jorst ifrån seg,
så släppte-n fuggelen, o han börjä jenäst på o flrygä.
Män när Gud fader fekk si fuggelrn, så sa-fl åt hin håle:
»Tjärä man», sa-n, »du har ju glömt börst ti jörä bejn på fuggelen.»
Nu värst fan varsi, att hä va, sam Vår Härre sa. Han
fyndä seg då ti o jörä jett par bejn, sum-n kastä etter fuggelen.
Män så fastnä dom rakt utimot Särsten på-n. 0 fuggelrn o allä
hans ätterkummände, sam vi kallä lomär, ha sänn allti vurri så
där vanskapäde.

102. Mylingen vid sjöstranden.
För inte så fali länji senn .hadde jen mjäkig sitt tellhåll ve
strann ov jen fö, sam heter Rönmarn. Där brukä-n lite imilla
spriggä o plraskä i vattne o skremä fölrtji i trakten mä sinä
skrik o skratt, så hä va inte måggä, sam tolres kummä nerä
strann dännä4, senn solen hadde gått ner.
1)

också

2) det

3) inte

4) den där stranden
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Jen månjus afto va jen bonne mä dränjin sin i sällskap
ute på fönn i någge ärnde. När dom då kum nerä strann,
där mjölrigen hulle tell, så såg dom någge tigg undli liggä på
jen bärgkirint, sum stupä nästa rätt ner i fönn. Dom rodde på
för ti si etter, vä lie kunne värrä rör sia, o när dom så kum
närmäre strann, tykkte dom, att hä såg ut sum jett klrot. Mer
kunne dom inte få si', för hä rullä ner i vattne, bäst dom inte
visste olre ov. Trast mä sammä börjä hä på o plraskä i vattne
hä allrä värstä, o henaskä skrik o skratt hölres ur vassen, för
vassen väkste fali tä,jt på då där ställe.
Bonn sa då åt kärn, sum-n hadde mä seg, att-n sulle ro, hä
forstäste hann kunne, från ställe, där dom va. För si bonn förstog välr han, att hä inte va nån ann än mjölrigen, sum va framme
P. Dränjin jolre, sum husbonn sa, han, tiss dom kum jett.
styttji ut på fönn, då sa bonn ått-n, att-n sulle stannä. Mjölrigen
hadde rnyttji riktit kurami fram ur vassen o stog o stampä o
höjtä o skrejk, sam-n sulle ha villä, att dom sulle vändä um
ijen. Män bonn ville inte lysnä på hä öjrä han il, uta han
bärrä jolre närr ov mjölrigen o ropte ått-n, att-n sulle fyndä seg
me ti travä etter-n, så sulle-n få kam-nä opp i båten mä. 0-sså
sa-n åt dränjin, att-n sulle ro på ijen, o hä jolre han, förstås.
Men jett lågt styttji kunne dom höjrä, hur mjölrigen stampä o
skrejk i ärgenä 2. 0 hä va då väll inte ti undrä på, um han
värst sint3 på bonn
Så myttji va hä, att inte tolres bonn kummä roändes ti
hann där strann, senn he värst mörst i, för si mjökigen hadde
då smyjji seg in i öjtja o dräjji-nä mä kär o alltihop ner i
abberkamrnärn. Mjölrigär ä inte goä ti förärgäs mä dom i, skä
ni vetta.
103. Mylingen i timmerhögen.
Jen gågg för måggä härrans år senn hadde Draknesböndernä jen timberhöjg hoplagd i skojin. Hann där höjin fekk
allri liggä i fredd, uta stukka värst gågg på gågg kriggkastäde, uta
att nån männifä va kär4 för ti ta rejdä på okken hit va, sum
jolre-t. Böndernä va ärgä dom förstås, för si dom hadde storst
1)

inte

2) förargelsen

3) ond

4) karl
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besvär mä ti läggä ihop timbre för värn gång hä ha vursti
rubbäde, män vä jälrte hä?
Jen dag va dom ute i skojin, just för ti släjpä ihop dom
där evinnerligä stukka. Men hann dan hadde dom inte så fali
storst jörä, för hä va bärrä dom överstä, sum hadde fått respass. När dom då hadde slutä ifrån seg ärbete, sa jen ov kärra,
sum brukä värrä fulr ov seg i mun: »Nu tykker jag, att timbre
'boke få liggä i f'redd, um inte fälrva fan ha täjji hus i höjin.»
Knapt hadde-n sakt dom där olm, förn hä värst jett fall rumolr.
Hä börjä skrikä hä allrä värstä i höjin, o stukka flröjg sum
spåner, o mula dom spragg jen liten mjölrig riktit på firabejn ti l skoks. Böndernä stag rakt hannfallnä dom, när dom
såg, vä dom ha haft för främmände i höjin sin, o dom visste
knappäst, um dom sulle to1räs 2 leggä hann ve timbre. Ti slut
tog «dom mode täll seg, o från hann 3 stunn fekk stukka värrä
i fredd.

104.

Prästen ock mylingen.

Elä hände seg jen gå gg i gammälrvälrn, att jen präst från
Vald sulle resä ti Försmärsks bruk, just prisiss när solen hulle
på - o jekk ner jen afto. När-n kum ti Höjgbakkän, sum ligger
trast nörr um Vald tjörskä, råkä-n ut för jen mjölrig, sum hadde
sitt tällhåll där under jen stor stejn. Mjölrigen lyftä jenä julre
unna prästens va, så han flröjg på jen sned 4. Då värst prästen
etter rasände o stejg ur åkdone o tog mjölrigen o tviggä-n ti
o värrä sum jul, ändä tiss dom kam fram ti Försmärsk. När
dom va framme där, slapp bytigen jörä tjänst lägre; o då skakrä-n,
allt vä han förmådde, jem ti Vald ijän. Men när prästen kuria
tibaks ifrån brutji, så tog-n tjörsgåirsjole o kastä övver, där
mjölrigen bodde, så han inte fekk nån makt ti visä seg häller
jöra någge förfågg mer.
Fladde inte prästen jorst hä, så hadde nagg mjöl-igen passä
etter tällfälle o jorst-n någge riktit tag jen gå.
1)

på fyra ben till

2) våga

3) den

4) gick snett
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Från Torstnna, i Uppland.
Av J. A. Thorsén.
Samtliga Torstunatäxter ha tillhört Upplands landsmålsförenings
samlingar ock äro upptecknade under 1870-1880-talen av dåvarande
studenten av Upplands nation Johan Alfred Thorsén, f. 2o/5 1855 i
Torstuna, student i Uppsala ht. 1878, fil. kand. 1884, v. kollega vid
lärovärket i Enköping 1886-1898, sedermera adjunkt vid samma lärovärk,
död 8/n 1910. Han deltog även i de arbeten, som utfördes genom
»Undersökningen av Upplands folkmål» 1896. 'Täxterna ingå dels i akc.
26:3, dels i 303:822 i ULMA, dels i en nyförvärvad handskrift nr. 10,039,
som år 1936 lämnats till arkivet från prof. J. A. Lundell.
Uppteckningarna äro i original skrivna med vanlig dåtida rättstavning. I trycket har hy, fy samt hj, 1j, gj ock g som tecken för j-ljud
utbytts mot resp. v ock j, dt mot t (tt) ock nd i vissa fall, då dialekten har assimilation, mot nn; ng har ersatts med g. 1 dialekten
uttalas förbindelserna lg ock rg i slutljud med »hårt» g (torg, men torn,
älg, men äljin). »Sche»-ljud har överallt i trycket återgivits med J.
I fråga om k- ock tje-ljud har originalets stavning bibehållits oförändrad,
då dialekten vacklar i uttalet av k före främre vokal, som åtminstone
i några fall uttalas som k, ej som tj (ex. IBköpig, 'Enköping'). »Tjockt>
1 har regelbundet införts (1r). I fråga om vokalerna har 0 införts i st. f.
originalets o i sådana ord, som i dialekten ha detta ljud. Originalets
ä har som vanligt i fall, då riksspråksstavningen av motsvarande ord har o
(eller orden ej finnas i riksspr.), ändrats till o (t. ex. o »och» i st. f.
e, ock ce hållas ej åtskils, utg. kan ej åtaga sig att införa skillnad mellan
de båda vokalerna.
Då dialekten har delvis bevarad kortstavighet (ock i samband därmed
»jämviktsakeent» (") vid sidan av gravis i st. f. akut), har angivandet av
ljudens kvantitet vållat Thorsén stora svårigheter. Gränsen mellan kortstavighet ock halvlängd är ofta svår att draga, ock han har återgivit
kort vokal än genom att dubbelskriva följande konsonant, än i stället
genom särskild akcentbeteckning (ibland tillsammans med dubbelteckning)
på det kortstaviga ordet (t. ex. Sälé saka, törri tört 1. tört, vilket
skrivsätt också tycks beteckna »jämviktsakcent»). Fullt konsekvent är
dock ej denna beteckning, ock åven i nutida uttal råder ofta vacklan
i frågan om uttalet av vissa hithörande ord. Thorséns beteckning med
på samma gång dubbelskriven konsonant ock dubbelakcent har nedan
förenklats på så sätt, att korthetsbåge utsatts över vokalen ock konsonanten enkelskrivits (ex. Sälta, töri). I några fall ha längdstreck utsatts över långa vokaler i enlighet med originalets skrivning, (M. E.)
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105. Det skall håksonl köpa flugata.
Samtal mellan bonden, då han reser till staden, ock hans hustru
(ULMA 10039).
Hustrun: Hör-ru, Anders! Hör-ru! Anders vfal 2 Hör du 'ut
någo då i jesta3 namnen!
Bonden: Va i hnsktitä är-e nu då ijen? En männifa kan
då föll allri få var te fiess heller, om han ska te kvarns eller
te stan, så allti ska du gapa o habb1ra4 etter me!
H.: Jo, sir du, du få lov var så befelin o köp him för
tri fillig firildåta, sir du, för firtigone är alldeles för danna, dom
förstör bå vått o torrt — de possana 5!
B.: Vill int fidigfanane -äta ov sam sorts äta som vi, så får
dom jör, hur bäst håkson dom vill, o svält ijälr. Ja kan hit si
nån ann rå, ja inte. Hopp, färna, si så!
106. Om hur det kom till krägka6 utanför vår kyrka.
»En riktig händelse ifrån vålm sia.» (ULMA 10039.)
Ha ni hört talras om, hur hasktril tökut de slog te för en
här Lass-Anders-pojken då? Jo, sir ni, bonn o han ga se ov
te de där Upsalr-hålre, dom förstås, o skull sälg vös o lassa på
vasitt stayrom3 på vömåtten. 0 nor dom kom fram dit på töril°
så — vet föll ov de här stassböne — Vela' — dom ä yssom
tokuga männifor dom — så stog dom barra o pruta o spella me
dom, somiriga bjö dom fyra rikstaler o femtio öre för lasse, men
andra vill' int je mir än fyra rikstaler o tjugofyra fillig, så dom
vårt arga, bonn o han, o tog de sista. Men, si ni, sen så ga
se dräggin te gå sta o köp två kannor pratspa", tokke här ofärga
förstås, men han tog ett hakstop färga me han — int ga han
sv4a13 för de int. 0 nor-n sen kom him, så 'ga-n se te spell
ut en ktrokka o två dubbekbössor. Ja, han tappa, han, förstås,
men int va han nå undlin för de int, utan han va yssom en
nann mennifa, han. Ja, hon såg-en föll, Jan-Jans-jänta o gumman
dänne" i arstugåkn15 — dom va föll inne dom me, gunås — hur
han sott dänne i spisen bakom stakkstö" yssom oppåter åt jällan"
te, o åt grötfairane på kvälln. Då säger gumman åt-en:
1) fan 2 ) vet jag 3) Jesu 4) skrika 5) påsarna. (jfr odygdspåse)
6 ) spöka 7) förfärligt 8) ved 2 ) stavrum (vedmått) 10) torget 11) liksom 12) brännvin 13) gav inte tappt 14) den där gumman 15) granngården 16) spisstolpen 17) tvåvåningssängen
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»Hör-ru, Lasse, vill du va så befelin o gå ut i källarsvakun o
tapp i drikksskvätten?» sägger hon.
Men kan ni jissa, hur han då joke? Jo, han ga se te ta
bonus bästa tömmar o gå sta o hägg opp se me. 0 de ha föll
int jort någe, förstås, om e int kråka o spöka så haskki när'
vånn körka nu etteråt, men si de ä då föll alldeles för dant de.
Om de skva1 kottane2 ha havi förvettes te lagt-en nårra famnar
ifrån körkmurn ändå! Men dom skull just lägg-en utätter murn
o, så-n skull ha så mykki Dämmer te kom över o spalikka me
fokki om nättren. Ja va te Bresskvarn4 me sässmillän, ja —
för e jekk int i Härnvi o stog i Vånföbro — ja, de va i
våfferdastin de här, så vi skull ha lite gryna5 o lite pannkasrnjök
te påskin, förstås; o då, nor jag bar ov him o kommer mittför
stegglugsportane6 ve vånn körka, så hoppar-e ur skak 7 på båa
selstikkone. Ja, ja jekk ov lasse o tog ov hästen huvlage8 o
bälga-n2 millan örone, som en ska jöra, o då får ja si, hur han
sitter bakpå mjöksäkkane då o barra gina åt me — huvvulös
va den jäkuln, men glina jok-n ändå. Ja ä lite het ov me ja,
som ni vet, så ja kom te svär te, men si de var 'nt bra de, för
ja fekk me en sekstonfillig, så ja kom i diki me en tvärhet,
ska ja säjja. 0 nor ja sen kom him, så tät ja me me fälrv,
att ja 'nt skull tal om de där, förrn ja fekk sovva på-e. Men
förstås de här kvinnfokkine, som allti ska var me, börja på te
fråg me dom: »Ilör-ru, Anders, har du sitt någe?» säger dom
»ettersom du sir så besyndlin ut?» — »Å nej», sägger ja, »int ha
ja sitt nå int — men de va så undli dänne ve körkan, så. Nej, int
ha ja sitt nå int.» — »Åjo», sägger dom, »tak om-e du, för du ha
bestämt sitt någge.» Ja, ja kom te tak om ja, förstås, o han vet
föl ov de här kvinnfokkine, dom ä yssom en hogk3 dom, så e kom
ut ov dom om de där över hela sokknen, bara dom ha fått vetta-e.
Men si, de var 'nt nå bra för meg int, för ja vart fuk etter
de där ja, de slog opp yssom illröa biremor uttätter hela kroppen,
men de bestog mest i bröste, o ja vart int bra förrn i slånigen.
Så ov de där kan han besi" me se fälv, att en int ska tak
om någge tokke där krågk, förrn-n ha fått suvvi på-e, för annars
kan en hitt på råka".
1) bredvid
2) skvalkotte, ung. »dumhuvud». 5) eg. »förhandsvett» 4) Breds kvarn i Breds s:n 5) gryn malda 6) stiglucksportarne
7) skakeln 8) del av betslet 5) tittade 10) hank 11) förstå 12) bli sjuk
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107. Om hur otäckt det kan vara till exera bevärning.
»En pafasa på Törstiinmål» (ULMA 10039).

Ni ä föll så gama, kan ja tro, att ni ha eks6.a, de ä föll
int värt te fråg-ir om de. Men annars vill ja bärra tak om för
er, att en här bevärnigseksissen ä nära på de satugaste', som
fins te. De kunn föll gå för se annars, om int-e vor två saker,
som ä så jäkkuga: först den här permaJön, som en männifa
ska ha ibkann, o sen den här instrufdin, men båa två de där ä
ena jäklar te få riktiga. Ja va på SakbolA ja, förstås — där
vi ä från våra kuster — vi ä dänne vi, förstås, vi som vässmanlännigar ä på den ar 2 sian Sälta.
De ä föll bäst, att ja börjar på te tak om ifrån början, kan
ja tro. Vänn fjärsman hadd vi me oss o länsman me. 0 nor vi
då kom te Karlbo dänne i Simtilna, så sägger vånn fjärsman åt
oss: aörstiin o Simtån häraders bevärnigar jör som ja (med axelknyck ock huvudet snedvridet åt vänster): Jiv akt!» 0 vi ga akt
alldelenst haskki3, vi förstås — en hel hakvtima på alltigg. 0 sen
maf&a vi ijen, o nor vi då kom te Söka, så vart vi opstälda på
Såka torg o skull vänta på de andra sokknane. 0 då sägger vånn
fjärsman åt oss: »Om erat befäl kommer fram te er nu o sägger
höger om', så står ni bärra kvar dänne o bä1rgar 4, ni, för int
vet ni, hur ni ska »ra. Men ja ska lär-jr ja, så ni kan. Int
ha föll ja eksk.a fäkv heller, men si-ni, ja ha fört bevärnig i
fjorton år, så nog har ja reda på lite nåt o våris. Om dom
skull te ett par eksempel komma o sägga 'högerom' åt-ir, nor
ni står hänne på tri, så ska ni kom ihåg te vänd arsoken åt
apteki o bälga åt höger, så vet ni, hur ni ska vänd-jr», sägger-n.
Ja, vi kunde sen vi si, nor6 befälen kom, o va mykke väkknare 7
än Oppsokkenspojkane, fast dom hadde bkaggarsböksor me.
Äntligen kom vi fram te lAen, o de va vi fejnas åt, förstås.
De första danen 9 var-e bra nog för meg. Men så var-e en gågg
som ja skull ha permaf6n, o si då börja-e etter jävirut, ska ja
tak om. Ja jekk fram ja te vånn kapten — ja, han hette Besko"
han; dom sa föll vånn Besko me, men de va föll int värt int,
för nog visst vi föll, att e va vånn, n0r6 som-en va på vårt kom) satug, djävlig 2) andra 3) förfärligt 4) tittar 5) något av
8) när M. 7) bättre 8) glada 2) dagarna 18) von Beskow
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pani. Ja jekk fram ja te honnom o sa: »Bevärnigen numro 642,
kapten!» — nej, härs i då — »Bevärnigen n:a 642, kapten», nej,
je me si: »Bevärnigen n:o 642 — kapten anhåller om två timmars permalån te Salrbo by,» sa ja. »Hör-ru, anhåller ja om permarån ov deg?» skrek-en te åt me. »Ånej», sa-» — »jör om de
där du!» sa-n. Ja, ja mått sta en gå-gg te ja, förstås. Men lik
tokut jekk-e för me då me, så att-en sa åt me: »Du jör 'at me nån
permafan. Nor du 'ut kan sägg te om-en, så kan du järna slippa-n o», sa-n. 0 så tog-en o skrev opp me te på en rimpa»,
som en hadde ovanför hannlinnigen på rokkin. Han hadde int
fikkor som vi, han, neanför ryggin, utan på armane, si ni. De
vart föll nå smolk i prästbetyge för me, kan ja tro.
Sen var-e bra nog för me en tid. Men snart vart-e än
värre, för ja vart utkomdera på tokken här vakt, o si då
skull ja ha instrufan, förstås. De va yssom oppåter» offsersstägtine eller byggnigane, va ja ska sägga. Dom låg i yssom
andra välrkna hus dom, men vi fekk ligg i blraggarnskåkane, vi
stakkare. De va en bägk o dänne, där ja skull våra, under en
hög tall eller gran eller nå anra lövträ, va ja ska säjja.5 0 hasklri
öskiri 4 var-e, förstås, för-e va mitt i spöktimen så där toirvtin,
o de krågka o spöka dänne, sa dom, för en bevärnig ha jort ov
me se dänne åre förut, o en korpral hå hägt opp se, o dom skull
gå o sKälitäkira me folrki om nättren, ment dom tro på. Men
för te kunn var dänne skull ja då förstås ha tokken här instrufan, o den fekk ja ov vånn korpral, ja han hette Nettergal han,
på Foirkare kompani. 0 han börja me te sägg åt me han, att »om
du nu sir nån komma gälldes över slättan, en tokken där me akselpåletter o bälte krigg live o skrammeir ve sian o ränder i böksone o smala ben yssom eran kokviga, sir-n, då vet du te förstonne,
att-e e en välrkin kar, nån fersant eller jeneral eller kapten eller
korpral eller någe anna tokke där hökt, förstås, så då sätter du
ut jeväre yssom en pik ifrån de o sägger 'halt!' o då stänar han,
om-en ä riktin. 0 bära han fått stäna, så sägger du o frägar-n:
'Vårda'? — fler gågger sägger du. Sir-u, de där 'vårda', de ä ett
utlänst ok de, sir-u, som int du förstår, de betyder nnjefär 'Okken
är-e?' Men sir-u, i krisstjänst får-» lov te talte grömt, sir-n, för
1) ack 2) (pappers)remsa
växla i Uppl.

3) vid

4) ödsligt

5) sägga ock säjja
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om-e skull komma på deg en rysk eller tysk eller annan utlänsk
finde, o du stog bära o rapa: 'Okken är-e?' så jekk-en på de
ändå, han; men sär du 'Varda?' kanfe han börja på fundra, om
en int skull stäna en stund. Ja, sir-u, nor du ha fräga honnom
'varda?' så kan han hitt på te sägg 'befäl', o då kan du sägg
åt honnom, att-en kan få gå. 'Arrf!' sägger du.»
Ja, ja stog dänne ja, o läste över de där, för-e var haskiri
belyfti te kom ihåg, o de börja gå runter omkrigg i skallen på
me, för ja vart somnug ja o sätt me nior på bägkin o kom te lur
ov. 0 int kom-e nån heller, förstås, så e kun föll jör desamma.
För si ja ä van himmave, ja, te lägg me klokkan nu i på kvälln,
bära han ha fått i se grötfalane. Men yssom ja sitter dänne,
så får ja höra i sömnen ett skrammelr utåt hen, o ja opp som
en pil o sätt ut jiväre o roppa »balt!». Ja, han stäna me samma
han. Men, si ni, sen kom int ja ihåg, hur e var lägger, fast ja
läste över-e gågg på gågg. 0 ja besirl etteråt me me fälv, att han
bära tägt te pröv meg, för nor int ja sägger någge åt honnom,
skull föll han sägg någge åt meg, så då fräga han meg: »Varda?» sa-n. Ja, sen kom ja ihåg, hur-e var me, o då sägger ja:
»Befäl!» åt honnom. »Framåt arif!» sägger han då, förstås. Ja,
så jekk ja ifrån posterigsställe. Men ja fekk sitt på »Per-Ers»2
i två dyggen ja, bäre för de. Han kan föll besi me se fälv, hur
satut de skull våra mitt i sommarhettan, te sitt dänne me agkarstokkin) o ostkanten o vattskvätten. Int kun en mänifa få nå
pratspa heller, varken färga eller ofärga. 0 de jäkirugaste ov
alltihop var, att ja kom in i bevärnigsvisan, för ja var så tokug,
o si den spella dom på alla lagar etter alla hannklav&.
0 de va yssom lite väl imillan meg o den här Jan-Andersjänta, ja den där Greta, ni vet föll ov henne, kan ja tro. Men
de vart slut me de o. Nor hon fekk höra de där, så vart hon
arg o sa: »Va är-e värt te ta en där?» sa hon; »ä-n så där hasklri
tokug, nor-n ä på vakt, hur ska-n int då bi, nor-n kommer
hop me meg?» sa hon. »Int är-e föll värt te jift se me en där
int.» 0 så vart-e slut me de o. 0 alltihop de där jävelskape
vallde4 barra den här instrufan, så e kunn föll va rolri te ekOra, om int tokke där saku1rstyg5 fans te.
1)

förstår

2) i arresten

3) brödet

4) vållade

5) sattyg
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108. Skogsrå.
Upptecknat av Alfr. Thorsén, meddelat av L. Collen (ULMA 26: 3, s. 14).

De var en gågg så, att en gumma jekk te en skog o skull.
plrokka bär. Då hon hadde fäppan brädda o skull te o plrokka
te råggan, då kom skogsråan. Hon' hadde en lågg silkeskjol o
håre hägde nir på ryggin. Hon vart harskri te se o tägt te
je se ov ifrån skogen, men hon kom int ur eviga fläkkin.
Då föll hon på knä o ba te Guss, att hon skulle slipp ifrån-e,
si då mått råan je se ov. Hon försvann på eviga momaggen,
men rök o svavel lofta-e 2 etter-ne, så de var alldeles oraänskiri.
0 där hon gått, var blrommone alldeles svedda, o gumman såg
allri sin helsdag etter de där möte me råan mir. Hon ha fåll
int vurti så Suk, men si de vallde, att hon talra om-e samma
kväll, o si de var int bra de int, för en ska allri tak om någge
krågk, för än en får sovva på-e, men nu tarm hon om-e, innan
hon ha suvvi, o därför jekk-e, som e jekk o.
109. Om det stora klippblock, som ligger norr om Torstuna kyrka på Härlebärget, det s. k. Orkbärget.
Upptecknat av Alfr. Thorsén, efter mor Turen, meddelat av Lasse
Collen (ULMA 26:3, s. 15).
1 hednatiden, då körkone höll på byggas, så var-e en jätte,
som höll på me Torstun o en me Östrund körka. Nu slog-e
så te, att jättane vart osamse o kom ihop se om okken ha
sluta först te bygga sin körka, för si dom sluta båa två på
samma da, närapå på samma tima, o nu ville båa hetas ha sluta
först, förstås. Men hur dom perki1a8 om-e, så vart Östrund-jätten alldeles harskiri arg o tog en vådli stor sten o kasta mot
Torstun körka. Men sten orka int fram, utan damp nir på
Härle berri4, där ligger han än i dag mitt emot vånn körka.
0 än i dag kan-e sis märkin i sten etter filmen o figren på
jätten. Sten ligger alldeles lös på släta berri, så en kan tydli
si, att-n ä ditkasta. Men Torstun körka5 fikk stå kvar hon,
ettersom int Östrund-jätten orka s1ö6 i kull-ne.
5)

2) luktade det
1) Hskr. han
tkshin §brkci 6) Sie 1. 81_4

3) bråkade, djävlades

4) -bärget
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110. Jordgods.
Upptecknat efter en gammal gummas berättelse, meddelat av Lasse
ColMn
(ULMA 26:3, s. 16).
.

De var en gågg en bonde i Torstuna. Hanses gumma
lever för reksten än o kan försäkra, att var eviga Guss ok ä
sannig. Den där gubben såg lite mir än andra, för si han var
i syne. En gågg var han ute o jekk en torsdasnatt på Rönngatunl, o då fikk han si en stor ell i en bakka. Men som han
int var rädd ov se, så jekk-n närare, o då fekk-an si, att de
var en hel hop me joirgoss, som brann. De var så omänskki
me gull o silver, att-e riktit var @harakiri te si på-e, o de skann 2
värre än soken. Trast känd-an etter sin fällkniv, för si om en
kastar ståk i tokke där ellar, så får-n alltihop, o råan har int
nån makt me-e mir. Men då hadd-an tappa bort fällkniven.
Då slet-en dän barmskinnsspännes o kasta i elln, men de var
barra ov järn o kunn int ha nån värkan. Då jekk-en lim ijen 4
o sa int ett ok åt nån männifa förrän nästa torsdaskväll. Då
tog han två karrar me se o järnstörar o spädor o jekk te samma
ställe o börja gräva, där han sitt elln förut. När dom grävi en
stunn, vart-e så omänskki me mygg, att dom int visst se nån
levvandes rå. Men dom grävde ändå o sa int ett ok, för si om
dom sakt nåntigg, så ha-e vtiri förbi me alltihop. Nor dom
grävi lite te, kom dom på en stor sten, men den bände dom
unnan, o då fekk dom i 5 en stor järnkysta inunder, som var så
oharskiri tugg, att dom int visst se nån rå. Men hur lägge dom
lyfta o lyfta, fekk dom-na nära på opp te kanten. Men då fekk
dom me samma si en höna, som kom drälldes me ett hairmlass.
Då vart en ov dom så anterert6, att an skrek te: »Håll bårra i!»
0 me de samma var bå höna o kysta borta, o dom stod mitt i
vilda skogen alla tri. Då tikk dom lov te gå hela natten i skogen,
innan dom hitta lim ijen. Då dom kom him, la två se o sovva
me samma o va alldeles tysta; men den treji, som skrek te,
att dom skull håll i, var mest förargad o taka om alltihop för
gumman sin, innan han somna, o på morron, då an vakna,
var-an so flik, att e riktit var hopp om live'. 0 han ha fäll
1) Förut en landsväg.
har ligen. 5) fick fatt i

2) sken 3) spännet till förskinnet
6) förvirrad 1) det gällde livet'

4) llskr.
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stryki me o, om int presten ha kummi te-n o jivvi-n nattvarden; men si sen hadd int den onde nån makt me-n mir.
Men riktit bra vart-n allri från den dan.

111. Hur Torstuna kyrka fick sin nuvarande plats.
Uppt. från Torstuna av Alfr. Thorsén, på 1870-talet. ULMA 303:822 c.
Ni ha föll int hört, kan ja tro, hur vånn körka kom te få
bi på passen, där hon nu ä? Ha ni 'nt de, så skull ja kunna
dra fram en strof om den händelsen. Jo, si ni, de va så, att
gammulekörkan börja te bi uslin, så foleki knaft toires gå in i-ne,
reljon kunn ha varti slut, om e ha fått hålli på så läge. Dömerså fekk folrki i sokknen lov te försök få en ny, o den gamla
vart nerrivin. Dom tänkt förstås te sätta den nya på förra
plrassen, o börja på me byggirafi. Men hur dom fåkta, muraren',
var an' om danen, vart-e allti nirrivi under natten, va dom byggt
dan förut. 0 då börja dom ta te bonnrån3 o fundra, om inte
Gud vill ha-ne på 'n ann plrass. På den tin hade Torstunabone
en mykki gudlin o kraftug körkhärre, som ba en hel natt, att
nå tekken skull fe, så att dom skull få si, var dom bolre lägga
körkan. De der var messommarstin de, o si mitt på messommarsnatten snöga-e nir liksom i en fyrkantug plan o låg kvar
te dan etter. På de vise fekk dom si riktiga ställe o börja bygga,
då fekk murnigen var i fre. 0 där står vånn körka än i dag,
om du vill si-ne.

112. Hur storklockan kom upp i Torstuna kyrktorn.
Uppt. från Torstuna av Alfr. Thorsén, på 1870-talet. ULMA 303:822 c.
Int tror ja-e presiss, men ä-e så, att han promt ska hör-e,
så kan ja föll taka om för-n. Han tror-e kanfe int fälv, men
hänne4 ska vi [int] sitt o perkila6 om tron, utan de ä bara te
dra fram me pafåsone. Jo si, nor 6 torne va i ornig, så skulle dom
förstås hiss opp storkkokkan o lillkokkan o dit. Lillkirokkan
jekk nog, men storan vart jävlugare me. Dom hissa o drog
2) stodo i, gingo på (om dagarna)
1) murarna
) här 5) gräla 6) när M.

3) bonderåd

4

101151. Sv. landana. 111. 2.
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me linor o tåg o rep, så dom vart så svettuga, som om dom
skull håll på dra opp hela jolren o sätt-ena i torne. Men de
jekk int lik tokke. Då va en gammalt sme, den der Svälthammarsgubben, han kanfe hört om, honom Sikka dom etter, o
han fölrd me han, o nor-n1 kom fram, bara tog-en på klrokkan,
dom behövde knaft dra, så lätt jekk hon opp. Men de var 'nt
undli heller, nor som dom hadde tokke f61ri 2 me se.

113. Drängens visa.
Visor på Torstunatnål av A. Thorsén, 1870-t. (ULMA 303:822 d, s. 3;
även ULMA 26:3, s. 44). 113 förut tryckt av E. Grip, Några bidrag
till kännedomen om svenskt allmogeliv, Sthm 1917, s. 210-211 med
en del förändringar mot originalet.

hit så ä ja lessin, fast ja ä bara drägg —
för Sugg hopp, hopp, hopp, för Sug aj, aj, aj, aj, aj!
som bitti får var oppe o komma sent i sägg —
för lugg aj, för lugg opp, för lugg aj, aj, aj, aj, aj!
Ja är en Törstun-pojki, som känner iggin sorg,
fast bonn ä arg ö väsnas, o här ä jävlut morg.3
Bå hälrg o sökken får 'nt ja va rädd för illa ve,
stretta hela dan — ja så kan-e bära te.
Om vintern ä skogsotta, så lägge de finns en,
ja, baraste en käv1rig4 kvar på alrmännigen.
På vårn så ska-e plrogas o åkern redas te,
smti1dine3 ska nir, o sen ska-e 5ös51as6 me.
Sen kommer heta sommarn, då ska-n i dräggstun ut,
fälin, som va så loppug, får slugas ve en knut.
då ska bräas7 dyna o slädas, vältas på,
sen ska-n ut me lian te Sära o te slå.
Men de ä bagkofräsens att i messommarstin
få komma ut på 0pp5e3 te fjåsanl° rar o fin.
vill int bonn meg bjuda en piliknarkaren,
så har jag fåll i skåpe de som ä likare.
3) knog, strängt arbete 4) pinne, mindre
1) när M. g) följe
sättas upp hägnader 7) bredas
del av ett träd 5) »smulorna» = säden
70) kärestan 71) sup
8) utmärkt? g) på »frieri»
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Om hältdan ha vi rold — ja riktit kuttra fu,
då dansa vi på lägolrvel ve klranettens ju.
I nya sommarkkänen ja svägger vä1 ki 2 då
sen me nya hatten o 1önstöv1ane 3 på.
Så pilar som ett jehu den korta sommarns ti,
för inte ä ja ägslig, fast jag har stort besmi 4.
0 sen, när hösten kommer o slogkvikkan 3 ä här,
då kan ja gå ur tjänsten, om ja 'nt ha trivas där.

114. Anders i Orsta.
(ULMA 303:822.)
0 Orsta-Anders — han var så välkina,
så maken syns då föll int så jämt.
Om vardan jekk han i jusgålrt 6 förfinn
me granna spännen — de ä bestämt.
Om hälrdan hadde han lapp o kraga
me krås o haksbande knytt i blross 7
yppin väst sen med falekragas
vadare 3 i en silkistross."
0 när te körks sen dom såg-en gågga
i korderojsklrän o tokke där,
så — ta me higkin" — dom fundra mågga,
va de kunn va för en härskapskär.
För Anders visst nog, hur han skull ha se"
jekk då yssom- en överstör,
in te jäntone kan han ta se,
när-n knakka, läta dom opp sin dör.
Ja tror, ja mins bara en pafåsa,
men hon kan ty13 nog för andra Ju.
Ja lymt", fekk på-n när en vinterbrasa
ska dra fram henna för er nu.
De slog så te i Inköppigs marken",
att han fekk korn på Kal-Pärs Lovis,
pratspa" hadde-n — han tog en stark en
te o girarna på alla vis.
Men bäst dom bälrga17 på paderatna"
va så kessfejna" båa två,
1) log-golvet 2) bra 3) stövlar som man får i lön 4) bråk, besvär 5) friveckan 6) ljusgult 7) rosett 8) med slag ock krage i ett
9) ett slags stort silverur
sidenband 11) fa, 12) skicka sig
18) räcka till 14) fick nys om 15) Enköpings-marknaden 16) brännvin.
17) tittade 18) panorama 19) ivriga (lystna, nyfikna)
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so kom-e pajjassar så infam'
roppa utan nån läkken 2 på:
»Kom in, gott fokk, här finns allt te si på —
det kostar bara tolrvfillig birott —
ett torn, som hägger i staden Piso,
hon, som städar i påvens slott.»
Lovis o Anders, dom bäa tykkte:
en tolrvfillig inte ont ha jort.
Han tog opp puggin o slantn trykkte,
in slak dom bägge som piln så fort,
sen te girona 3 o sno o titta,
så kokse4 kunne ur skalla gå ut,
för anderstans ha dom — fan besitta —
int sitt så mykke nån gåg,g förut.
Där fans e tittgas, en riktig grotta5,
alla skulle dom titta i.
Bakom var gubbar, en helan brotta6;
ja, de kunn va nåntigg de te si.
Dom såg, hur tyskin stre me fransosen.
»Uff!» sa Lovisa, »de va för svårt!»
0 sen dom flrina åt liss-matrosen 7,
åt Sankt Petter dom glrina hårt.5
Då dom en stunn hadde titta på-e,
så har-e te yssom si så här:
int kunne Anders föll rätt förstå-e,
ej hadd han täkt på nä tokke där.
Han sir Lovis hopme pajjas vandra,
nu tar den fakuln 2 en piss så varm.
»Ja — få» — han tägkte — »hon hålls me andra»,
grömt han hötte me oppsträkt arm.
0 mitt på bröhålrel° slog-an pajas,
så att en fäppan i vrån i kull
me luggin ruggug yssomi2 en kajjas
blrog i truten för slages skull.
Sen lappa" han en te dag o dato
me kinnbkiblr4gare14 slag på slag,
så stakkars pajjas för den vart flat — o!
han allri känt tokke väirkna" tag.
1)

tokroliga

2) uppehåll

3) glo, titta

4) ögonen

5) mängd

'6) hop 7) lill-matrosen, skeppspojken 8) skrattade högt 3) fan lm) mun-

nen

11) trillade, föll

12) just som

13) slog 14) örfilar

15) duktiga
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115. Skrock från södra Fjärdhundra.
Av Collen med Thorséns handstil, sannolikt Torstunamål (ULMA
26:3, s. 57 if.).

Om en kryper jenom en grinn eller järsgåle, ska en spotta
tri gåggor, för annars kan en hitt på te råka.'
Går en sta o badar, ska en o spotta tri gåggor i vattne,
innan en går hini ijen, för en kunna hitta på jort illa förån,
då bir en uslin, om en int spottar åt-ne.
Om en lägger sä o drikker ur en källa eller ett dike, ska
en o spotta tri gåggor, me samma en reser sä.
Skull en hitt på te råka o bi fuk, så bir-n int bra ijen,
för än nån klrok gumma kummi o smält eller slai nir över en.
Då ska den fuka ligga alldeles tyst o stilla, mean gumman i
en smältslev smälter nu sorters saker: by, järn, gull, silver,
naglrar o hår ov den fuka, horn, ben, o. d., o sen häller ur-e i
en vattskål över den fukas huvvu. Sen ska on gå ut o hösa ut
de där vattne på fyra olika ställen, bakom en knut, i en vattpuss, på en sten o i skogen, i fall den fuka jort illa gåTrrån,
förån, bärgrån eller skogsrån. Sen de ä jort, bir den luka bra
ijen.
Då en ä ute o går i skogen, ska en noga akta sä för te
jöra illa skogsrån, för on uppenbarar sä på mågga olika vis.
Iblrann visar on sä som en orm, iblrann som en °nålas, iblrann
som en groda. För jägare visar on sä iblrann som en vakker
flrikka, men ryggin ä urholka som en svinho. Dömmerså får
en lov te var försiktin me ormar o ormilor.
Får en si en orm o tänker slö ijäiNn, men ormen kommer
unnan, sen an fått nå slag, så kan en var säker på te bi rikti
fuk o uslin, o sen söker ormen en i Ju år för o hämnas.
Grodors får en allri ha ijälr, för de ä mykke fall, o barra
en tar i en groda, så bir en skorvug om figren.
Lekattar 4 får en int ha ijälr, för då bir-e otur me kryttren,
dömmerså går lekatten ibkand o äter dom o, för nån ha jort
illa-n eller så.
1) bli sjuk 2) ormslå 8) Med »groda» menas padda, Bufo, ock ej 'tana,
ty hon heter »klossa> ock är icke alls farlig (uppt. anm.).
4) vesslor
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Svakur är-e int heller bra te ha ijälr. Svalrun har förut
vurri kammarpiga när junafru Maria, men då stal-on ett svart
silkisnystan o en saks, o dömmerså vart-on förvandlad te en
foggelr, o silkisnystane bär-on i briggan o saksen i färten, o
om en hör noga etter, nor' on spellar, så kan en tydli höra, att
hon säjjer: »Min fru har mista, min fru har mista ett svart silkisnystan o en saks.»
Om en kommer under ett gukkuträs, så får en di tri saker,
som en önskar sä. De var en flrikka en gågg, som kom under
ett gukkuträ o tänkt önsk sä en vakker karl, ett barn o 20 kor,
men sa gaki o sa en ko o 20 barn i ställe, o de slog in alltihop de förstås. En gågg kom en bonde under ett gukkuträ, o
då önska han sä först allt brännvin som fanns i väken, sen
alla päggar som fanns i välren, o sen lite brännvin te — men
si de slog inte in, för de var °timid.
Om en på julekvälln, när folrki sitter ve julrbolre, går te en
gåir o tittar på fönstre, så kan en si, om nån kommer te dö i
de huse under nästa år, för alla, som kommer te dö under de
åre, sitter huvvulösa ve boke.
På julrnatten bitti på morron trast etter kl. 12 på natten
håller dom, som ligger döa i körrgårn, gusstjänst i körkan. De
var en piga en gågg, som kom så bitti te julottan, att e var
trast etter minatten. Men körkdörrane steg oppe o jusen brann
i kronone, o hela körkan va full me huvvulösa folk. Hon vart
så tains o allterert, så on dåna förstås, o nor' on kom te se ijen,
då var-e morrt 4 i körkan o foirki borta o dörrane stägda. Sen
på morron, nor de riktiga folrki kom, kunn-e int synnas po
jusen alls, att-e brunni i dom. Men Pikkan vart fule o dö hon,
trast därpå, barra för on kom te de döas gusstjänst.
i) när M. 2) träd vari göken sitter ock ropar 3) tagen, förskräckt
4)

mörkt
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Vrån Norbärgs s:n i Västma,n1a,nd.
Av Erik Andersson (Brate), 1878-80.
Namnet Erik Andersson här ovan tillhör den språkman, som senare
blev berömd under det efter fädernebyn Bråfors (fsv. Bratefors) antagna
namnet Brate. Brate, som var född 1857, kom till Uppsala på hösten
1876 ock omtalas från ock med vårterminen 1877 såsom medlem av
Västmanlands-Dala Landsmålsförening. Han blev snart en av föreningens
flitigaste upptecknare. I landsmålsföreningens samlingar finns ett särskilt häfte, akc. 90:37, med titeln »Sagor och sägner från Norberg» av
E. Andersson, varjämte smärre bidrag av hans hand finnas inströdda
här ock där i andra volymer. Efter Brates död 1924 överlämnades
slutligen till Landsmålsarkivet en stor mängd värdefullt dialektmaterial,
bl. a. ett par anteckningsböcker (ake. 1033:6 a, b), innehållande primäruppteckningarna till flera av de i föreningens samlingar ingående sagorna ock sägnerna samt till flera andra, en stor ordsamling från Norbärg om nära 4,000 ord, utkast till ljudlära för Norbärgsmålet o. s. v.
Större delen av detta material har på ett eller annat sätt kommit till
användning vid arbetet med denna edition av Brates dialekttäxter.
Brates första uppteckningar (n:r 116-121 jämte en sägen om
sjörå, som undantagits för samlingen »Skand. folkmål») inlämnades till
landsmålsföreningen hösten 1878. Brate har där använt endast ett
fåtal ljudtecken utöver riksspråkets vanliga, nämligen ce = e (här återgivet med e), o =,/,,,9 (här återgivet med tj eller ttj) samt tecken för
lr ock f. Slutet o (0), som i Brates dialekt närmast motsvarar landsmålsalfabetets e, skrives av honom o (här 0). Huruvida B. i övrigt
med bokstäverna o ock å vill angiva olika kvalitet eller kvantitet, är
oklart. B-ljudet tecknas som i riksspråket med ng, g, n (här g eller
gg). Till denna grupp av uppteckningar hör också n:r 122, som inlämnades den 26/2 1879.
Med i stort sett samma enkla ljudbeteckning äro en del under
vårterminen 1879 inlämnade sagor ock sägner (n:r 123-125 samt en
för »Skand. folkmål» reserverad »Gåta om flickan ock katten») skrivna.
Men två av dessa — Gåtan om flickan ock katten samt n:r 123 —
finnas också i en annan i samma volym inbunden utskrift med noggrannare ljudbeteckning. Här använder Brate således ii som tecken
för B-ljudet ock särskilda tecken för supradentalerna (rt, rd, rn
o. s. v.), samt har olika beteckning (ä ock o) för ä- ock q-ljud.
Denna utskrift är odaterad, men på grund av likheterna både i ljudbeteckning ock handstil med den av Brate på landsmål avfattade hu-
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moristiska revisionsberättelse, som är daterad den 12 maj 1880 — här
nedan återgiven under n:r 133 — torde man kunna datera den till
samma år. Efter denna senare utskrift har n:r 123 tryckts. Då Brates uppteckningar omkring 1880 avvika från hans senare uppteckningar, gjorda
omkring 1920, så gäller det alltid sådana fall, då det är sannolikt eller
till fullo bevisat, att dialekten förändrats under mellantiden. Ett sådant
fall — som för övrigt hör till de fullt säkra — är då Brate 1880
konsekvent skriver OM ock som, 1920 lika konsekvent SM ock 8821.
Man får alltså inte »rätta» täxten från 1880 efter den från 1920 eller
tvärtom. Vad man har är två var för sin tid fullt trogna ock pålitliga täxter.
Samtliga dessa fyra nummer (den nämnda »Gåtan» ock n:r 123125) finnas dessutom i primäruppteckningsboken 1033:6 a, ock denna
har naturligtvis också använts här vid utgivningen. Ur denna äro dessutom
hämtade n:r 126-130, som ej finnas i landsmålsföreningens samlingar.
För en fackman behöver det stora värdet av Brates dialekttäxter
knappast understrykas. Förklaringen härtill är naturligtvis den, att
Brate i egenskap av bärgsmansson från Norbärg själv i sin ungdom
talade genuin dialekt. Därför äro också i hans täxter syntax ock satskonstruktioner fullt pålitliga, vilket annars tyvärr rätt sällan är fallet,
då det gäller täxter tillkomna såsom resultat av avsiktlig uppteckningsvärksamhet. Brates täxter äro således — ock detta är en viktig omständighet vid bedömmandet av deras värde — ett fullt pålitligt material vid syntaxstudier, ock för att öka deras använbarhet därutinnan
har också den ovannämnda revisionsberättelsen medtagits, då den i
många fall på ett utmärkt sätt ger spontana uttryck för författarens
dialektala språkkänsla.
Vid redaktionen för tryck har ljudbeteckningen i landsmålsföreningens täxter som sagt återgivits efter första uppteckningen, enär det ansetts alltför riskabelt att normalisera skrivsättet med ledning av B:s yngre
redaktion av nr 123 ock hans med landsmålsalfabet gjorda anteckningar från 1920-talet, som efter hans död kommit till arkivet. Vi ha
dock i samtliga täxter insatt landsmålstecknet 0 för slutet o, varvid
vissa ord, som behövt rättas, kontrollerats genom jämförelse med Brates
ordsamling. I de ändelser, som motsvara rspr. -e, -en, -er, skriver B.
än e, än ä, kanske beroende på att han ej haft dessa vokalers verkliga natur klar för sig. I vårt avtryck följas, utan försök till normalisering, handskrifterna. Detsamma gäller om rspr. att, som B. skriver
än med ett, än med två t. Att smärre inkonsekvenser, rena skrivfel
ock andra ofullkomligheter, i den mån det varit möjligt, stillatigande
avlägsnats, behöver knappt anmärkas. Ej häller att kommatering ock stavning i rubriker ock anmärkningar är den i »Svenska Landsmål» vanliga.
Erik Holmkvist.
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Raanda.
ULMA 90:37: 1.
Når Birommen, 'en här soldaten, va o städ 'en där järsgålrn, som går mula Meligs o Mairmtjärrsskoganä, då fekk han si
råhandal han, sa-n. Hä2 va en tä må, men dän vettja-nt va-n
hettå. Når dem ha äti midda, så la dem sä o skull sova; men
då kom-ä två så granna fruar, så dem ha allri sitt maken för
— så sa dem då för mäg, int vet-tjag, om dem lög int. Dem
va så granna, så ä 2 riktit skan 3 om dem. Men diss lägger dem
såg på dem, diss fulare vart dem, o tä sluts vart dem så filial,
så ä va stor harskirihet4 åt-ä. 0 hä va tä befall sä i Guss hand,
hä förstås, o lev tä bätter sä, för dem ha föll vari nå ostörjugas,
supi o tokkä där, kan ja tro. 0 sen så jekk dem bort, o grannlåtn skaun3 riktit åv dem, o klräna riktit skramira, når dem jekk.
Tompisen.
ULMA 90:37: 1.

Tempisn o näkken bä ä samma en hä, fast dem bruka
felli6 dem åt på hä visä, att tempisn bara håller sä i hyttur
smeur, men näkken lever överallt i åanä han. Tempisn har
gråa kirän på sä, o på huvu har-n e struttmössa 7 eller pittnilka,
som dem kallar-a.
Om en vill, kan en stä tempisen i tjörktornä om juirmeren,
då vill-n int ha nå ana i lön än ett par gråa vantar. Då
här Hansös i Västerby dem hadd-n föll dem, för dem hadd så
°barsk1/48 åv alltigg, som en då drog tä dem. 0 då skull-ä
stå ett bok duka jämt oppi nastuga3, för att-n skull få äta, når-n
villa. 0 jämt når dem koka söttgröt o tokkä där, skull dem
bär opp en tallrik åt honom å. Men dem tordes int ha nåra
supuga o osterjuga dränjar int, för dem fekk stryk åv-en dem,
når dem jord nåntigg.
Men så var-ä en drägg en kväll, som fekk sä en nörfil 1° åven, som-en tykkt va orättvis, för-n tykkt int, att-n ha jort nå
farliga. Däfför så smyla n-n sä opp för trappa o åt ur söttgrötstallriken för-n, o sen fet-n i tallriken o ställd-n på bolä ijän
1) rådande, skogsnuva g) det 3) sken 4) förskräckligt fult 3) bråkiga, bullersamma 6) skilja 7) toppmössa g) förfärligt mycket g) nattstugan, övre våningen lo) örfil 11) smög
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Men hä vart ana dager hä. Förut ha tempisn drai tä husä,
men nu börja-fl tä, dra ifrån, så hä steg int länji på, inna feletji va nära på utfattiga, fast dem ha havi tokka ritjidomar.
0 sen når dem fekk veta, hur-ä ha gått tä, så gök dem föll åv-en
där dränjin, förstås, men int Art' hä nå då int.
118. Troll.
ULMA 90: 37: 1.

Hä va en drägg en gå, som va uta o koka i skogen, o mila
hadd-n jussem i e dä1rda 2, så-ä va en bärjklrint på vander sia. 0
då fekk-en hör, hä steg e trelltjärig på dä en bärri o ropa åt 'en
där på dä ara o bö-na på jässbe 8, o då ropa dränjin å o fråga,
om han skull få bi mä å. »Ja du ska få bi mä du å, Lassä,»
sa trelltjärga. 0 då vart dränjin litä fdrvåna, att dem kunn
så prisiss veta, va-fl hettä, förstås, men se'n tägkt-n int nå på
dä där på länji. Men se'n når tin va Ma, att-ä skull tä o bi
jässbe åv, då kom dem tä-n o talet om för-n, att-fl skull få komma. Men då vart-fl litä hippin 4, för-ä va bara på spetakeir
som-en ha ropa åt dem, att-n skull få var mä. Men se'n jekk-n
tä prästn o fråga honom, hur-n skull bär sä åt, o han sa
åt-n, att-n skull gå dit, för annars skull-n allri få var i fre för
dem ätteråt. Men an ga-n mä-ssä litä mässvin o sa åt-n, att-n
skull be tä få bi tjällarsvän när dem, o så skull-n dryp i litä
åv hä i allt, som-en tappa i åt dem. 0 så skrev-en frälsarns
namen omkrigg-en, så att dem int skull kunn få nån makt över-n.
0 se'n så jekk-en o jok alldeles, som prästn ha sakt åt-n.
0 hä vart ett harsklrit leverne åv hä, dem vart så fulla, så dem
for o riddjera, så dem kunn rakt ha tai ner hela bärri6. 0 så
var-ä e tjärig, som sått där i ett hörn, o ho sa: »Ja ha vari
hännä6, män 7 ju björkskogar ha huggis åv o f u väkst på ijän, men
allri ha ja hört ett tokkä dunder i bärgom.» Men så börja dränjin plrokk ihop litä åt sä o tog mä-ssä e bokas o jekk sin väg.
Men då kom-en ut i en stor skog, där-ä va alldeles kelrensta mört, så-n int visst nå, vart-n skull ta väjin. Men då
kom-ä [ett] kvinnfelek, som va så fint, så-n tägkt, att-ä ha vari e
rikti mamsell, o så såg-o ut som e rikti männifa annars mä.
6)

1) jälpte 2) dal, fördjupning
här 7) medan 8) börda

3) bröllop

4) häpen

5) bärget
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0 hänna ba-n, att-o skull visa-n väjin. »Ja bara ja får gå
tä-ddä i mere kväll, ska ja ledsag då», sa ho. Bä skulko nog
få, förstås, för-o va så innerli fin, så-n tykkt riktit om-anä.
0 så jekk dem o jekk en väg, som va rak som ett snöre ijinnem skogen.
0 se'n kom-o tä-n 'en nar kvälln o va när-n hel natta. 0
så sa-o åt-n, att-n skull slipp bry sä nå om mila, för dän skull
ho Söta åt-n, sa-o. 0 se'n va-o när-n tre torstaskvällar. 0 se'n
vart-o mä barn, men hä visst int han nå åv int. 0 se'n sista
natta ho va när-n, då jekk-o ut på en gå, för då ha-ä föll
varta nå fel mä mila på nå vis. 0 då kunn-en int håll sä
lägger, utan han glrutta ut ijinnem e sprynja på dera, o då fekken si, att-o stog o rörd mä näsa i mila alldeles som mä en
stor utrivkrok. 0 då vart-n litä illa ve-ssä o visst sä 'nt nån levandes rå, hur-n skull bär sä åt. Men se'n litä ätter en gågg,
når-n kom in i koja, så låg-ä ett barn i sänja när-n, o-ä
stog på, att-ä skull het Snovipa.
Men då jekk-en tä prästn o tairt om för honom, hur-ä stog
tä. 0 då fekk-en sä bradigai mä ovett åv prästn, för-n ha buri sä åt på ett tokkä vis, men int kunn han säga, hur-n skull
bi åv mä dem int.
Se'n jekk-en tä en, som skull var klrok, o han leva tä jälrpa-n. Han sa åt-n, att om-en fekk dem båa, bå tjära o barnunjin, på en tjälrke o tjörd ner dem i kninne2, så skull-ä bi
slut mä dem. »0 då säger-o åt däg, att du ska koks3 täbaks, men hä får du för guss skull int jöra, för då bir du allri
åv mä dem.» 0 se'n jekk-en sta 0 jord, som gubben sa. Men
når tjärga fekk si, att-ä bar åv ner åt åminne, så ba-o-n o
åskapa sä4 på alla vis, att-n int skull tjöra ner-anä. Men hä järt 3
int nå. 0 se'n, når-n ha stä1rt6 ner-a, så skrek-o o ropa, att-n
skull bi olykkirin, om-en int vända sä om, o hadd alla möjliga
fukter 7 för sä för tä få-n tä koks täbaks, men hä va så slut
som tä ta färna åv himmiln. 0 når-o säg, att-n int brydd sä
om-a nå, så sa-o: »Om du 'nt koksar täbaks för minan skull,
så koks täbaks för din enda dotter Snovipa!» Men han koksa 'nt täbaks endå, utan jekk ända fram, o så vart-n åv mä
hel trellreä8.
6)

i) duktigt 2) knynningen 3) titta
stjälpt 7) knep 8) trollpacket

4) skapade till sig

6) jälpte
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119. Milved.
ULMA 90: 37: 3.

'lä va en gågg en bonddrägg, som mågga ä föll hä, o bon
sätt-n åt skogen, han skull hugg opp en milve, o ga-n staggel
på åtta dagar, han skull hugg opp 'en där milven på, o så
ga-n-en massäkk mä-ssä, o se'n jekk-en hem ijen.
Men nu så var-it näromhändit 2 för dränjin, så att-n jekk
fram tä e hytta, män3 en åt ur massättjin, o där skaffa-n sä brännvin o jekk o 81ägra4 o söp hel vikka. 0 så når tin va uta,
så milven skull var fålen, då jekk-en hem. 0 då når-n kom
hem om kvälln, så fråga bon, om-it va fälrut tä far sta o åk in
'en ar, moran. »Ja, men ja boir fäll endå ha en dag tä tä hugg
fälut på, för ja har 'nt hunti5 mä-ä riktit än», tykt dränjin.
»Ja du ska föll hä3 då», sa bon, o så fekk-en massäkk mä-ssä
'en ar dan å, o jekk tä skogen.
Men bon han ha fått e smuka vär åv att-n ha gått o supi
slågra, så han fundra, om-en ha fått nå uträtta i skogen på
'en där tin. 0 så jekk-en ätter tä skogen på lur o skull si
ätter, hur-n hadd-ä stält. Men når dränjin kom tä skogen, så
la han sä tä sova han, för-n ha supi så länji, sk-n va alldeles
utpina o kunn int jör nå på dän dan int. Når bon då kom
ätter tä skogen, så fekk-en si, att altihop va ohuggi, o då
börja-n föll på o språka ve-n för hä förstås. »Å, hä ä 'nt värt,
far ä så het, hä bir föll vä1l. mä dä där än inna kväller», sa
dränjin. 0 så tog-en yksa o skull tä o fålla, o når-n ha fält ett trä
skull börri på o kvist hä, så fekk bon höra, hä börja på o hugga
över hel fallä 7 allstans. 0 når dränjin ha kvista hä trä, som han
höll på mä, så va varteviga trä kvista på hela fallä. 0 så tremma-n åvs hä trä, som han ha huggi, o når han tremma8 hä, så va
allihop dä ander träna åvtremma på samma gågg. »Nu, far, ä
milven fälruhuggin, nu får far far hit o åk in, når-n vill», sa dränjin.
Men se'n når dem kom hem, så fekk dränjin f&d 9 mä in
i kammarn o fekk ut hel löna, o se'n fekk-en flytta på rappä,
för en tokken där en, som hadd svartboka, dän tordes int bon
ha när sä lägger int.
1) stadga, beting
2) närliggande, nära till hands
3) medan
slog dank 5) hunnit 6) det 7) milhugget 8) högg av (i bestämda
längder) 9) följa
4)

HL 2
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120. I barnsöl hos grodan.
ULMA 90: 37: 3.

Hä va en gåR en, som va uta o skar reg, o slirfekk-en si
e groa, som huppa i åkern. 0 då tog-en ett par regaks o la
på-na o sa åt-anä: »Vänta hännäi, ska du få tä gå hem tä barsölr 2 mä». Hä va bara på rolrihet hä, förstås.
Men se'n når-ä ha vara litä, kom-ä en fin härrä tä-n o bö-n
på barsök. Han visst int nå, hur hä bänd ihop, för int kom
han iheg 'en där groa int. 0 [så] sa härrn åt-n: »Jo du ska komma,
för du ha jort gett åt hustru mi du», sa-n. 0 hä bar åv en
stor väg hä ijinnem skogen, o så kom dem fram tä en stor häng», som låg mitt ini skogen, där han allri ha veta att-ä ha
vari ana än tjärr o mesar förut. 0 där inna låg ho o va så
fin som dän raresta prinsessa. »Jo nu ska ja je dä betairt för
regaksa, ja fekk åv dä», sa-o. 0 då kom-en i heg dä där, o då
vart-n så rädd, så-n stalp ikull, för han tänkt, dem villa jöra-n nå,
för han ha spetakka mä hänna förut. Men då kom dem ikring-en
allihop för tä få liv i-n ijän. 0 se'n når-n ha kommi tä-ssä
ijän, så fägna dem-en så rart, så han ha allri fått e tokka trakterin i sin ti.

121. Bärgtagen.
ULMA 90: 37: 3.

Hä va e piga dännä3 i Vålla, som jekk vall mä kritra oppi
Lansbärja. Då fekk-o si, e koli-svart ko kom mä in blrand kri'terskötjin.4 Då fekk-o då opp kniven o kasta över-a, så-o måtta
bi kvar, för si, ä va tralla som ägd om-anä, förstås. 0 se'n om
kvälln, når-o sått o mjölka just 'en där kon, då kom trelltjärga
in i fejsä3 o fråga-nä, vafför ho ha tai hännas ko. 0 då ba
firekka, att-o skull ta ijän-anä. Men ho villa 'nt ha ijän-a, men
sa, att »hä ska du få skam för på din hedersdag», sa-o.
Men då börja flrikkstakkarn på o gråta o ba-na, att-o skull
var barmhärtin o int jör-anä nå illa. Men hä järt 6 int nå. Sen
jekk trelltjärga.
Så når-ä ha gått om ett år äller nå, så vart-ä dän tin för
flrikka, att-o skull tä o jift sä. 0 då på brellopsdan kom-o i
heg, va trelltjärna ha sakt, o däfför akta.° sä, alt va-o kun1)

här

2) barnsöl 3) där 4) kreatursskocken 5) fähuset 6) jälpte
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nä, för tä gå ut. Men så var-ä ett tag, att-ä va alldeles omöljil,
ho kunn håll sä inna, o då vart-o bärgtain. 0 då når-ä bar
åv för-anä, så skrek jässbessfeirtji åt-anä: »Spän 2 imot, Annika!)
ho span 2 imot, alt va-o kunnä, men hä va slut tä kunn more&
sä mot trolla på nå vis. Men gullkrona dän hadd dem endå
iggen makt över, utan 'en ar dan kom-ä en bekk fram tä jässbessgålrn o sätt gullkrona på trappa, o så hadd-n en sa1vet 4, o
dän va-fl å go tä kunn bre ut inunder-a, o sen jekk-en.
Se'n såg dem 'en där männifa gå o gråta ikrigg bärri ibland.
men dem va 'ut go tä få täbaks-anä endå int.
122. Vid Klinkbärget.
ULMA 90:52:3 (1879).

Rå va en gågg en gubbe, som skull åt kvarna o mala.
där fekk-en så myttji i sä, så-n vart full, tä-n skull tä o je-ssä
på hemväjin. 0 se'n, når-n kom tä e grind, så skria-n, dä
värka han herka: derigkgubben o Prigkgumma, kom o lätt opp
grinda åt må!» Hä va ett bärg där, som hett Klrigkbärri.
grinda ho jekk opp ho alldeles åv sä fälrv. Då vart gubben
rålös, men sen tjörd-n på lägger. Men rässem-ä va, så stana
hestn ve en stor grann härrgålr, där-å brann jus i alla fönster.
då sa 'en där, som tog imot hestn åt-n, att-n skull gå in, så
skull nog han ställ in hestn i stallä åt-n. 0 då jekk-en in. 0
äta fekk-en åv alla slag å, [o] når-n ha äti sä mätt, så jekk-en
la sä. 0 män 5-en låg, så hörd-n gubben sa åt gumma: »Gå ut
o lägg för håstn, o bre på jästn o kom o lägg då!» Rå hörd-n
flera gågguna. 0 sen, når-n ha låga, så-n tykt, han va fulllåga% då var-ä dager, o då fekk-en äta ijän. Sen jekk gubben
ut o sätt för åt-n, o fölrd må-fl tä 'en där grinda, o når dem
feldes åt, så sa-n: gäll allri på Blrigkgubben o Prigligumma
mer!»

123. Prästen ock klockaren.
ULMA. 90: 37: 6.

Hä va en präst o en kirokkarä en gågg, som va stora Söttar bå två. 0 så va dem uta o fötta en gågg i skogän o jekk
6)

1) omöjligt
fullsövd

2) spjärna, -ade

3) reda sig

4) servett

5) »nedan
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så illa i tok, så dem int visst nå, var dem va. Men så jekk
dem på endå, o tä sluts så kom dem fram tä en bondgåk. Då ba
dem om tä få ligg där om natta, o hä fekk dem. 0 så bö felrtjil dem äta om kvälln; men dem åt iggäntigg, för dem jord sä,
tä o var så förnäma, så tokkä äta, som dem vart byna2 där, int
skull deg åt dem. 0 så fekk dem si, att dem koka e stor ärtvälligsgryta där om kvälln, som t,jörara skull ha, når dem skull
ut 'en ar meren. Se'n fekk dem gå o läddji sä, o tjära o
gubbän låg i e sägg på 'en ön sia åv stuga, o prästn o klokkamn i ena på 'en ara. Prästn han låg ve brädä3 o kkokkarn
ve väddja.
Se'n når tjära o gubbän ha somna, så skull dem opp o
få sä litä ur ärtvälligsgryta, för dem va nog svågga4, fast dem
int ha veiras sä tä äti nåntigg, män€ felrtji va oppa. Prästn,
som låg ve brädä, han skull opp först han. Men då börja-n
på o fundär ättär, hur-n skull kunn komm täbaks tä sänja ijän utan tä vättji nånn, o så fråga-n kirokkarn, hur-n skull bär
sä åt må hä. Då hadd kirokkarn ett ullgarsnystan där, o så sa-n
åt prästn, att-n skull ta i trossän, så skull han håll i nystanä
nyst opp, vartättär prästn jekk, o senn kunn-än le sä täbaks
ättär trossn tä sänja ijän.
Sen når prästn ha äti sä mätt, skull-n bär tä kkokkarn
slev å. Men då villa kkokkarn spetakka må prästn, så han
tog o kasta övär nystanä tä 'en andär sänja, där gubbän o tjära
låg. På hä viiä kom prästn tä dem må ärtvälligssleva. Så sa-n
åt dem: »llännäi har du nu!» — »Puu», sa gubbän. »Blås int, hä
assint2 hett», sa prästu. »Pun», sa gumma. »Bås int, hä ä
assint hett», sa prästn. »Puu», sa gubbän. »Om du blråsär en gång
tä, så sler ja sleva mitt i öguna på dä», sa prästn. »Puu», sa
gumma, o så fekk-o ärtvällinjin mitt i syna på sä. Men hä
vart andra årnigar hä. Tjära vart vatjin förstås, o så väkt ho
opp allihop dä andra, o så mota dom ut bå prästn o kirokkarn
mitt i kelrillande2 mörkrä.

låtit

i) folket 2) bjudna 8) på yttersidan 4) hungriga 5) vördat, ned6) medan 7) hår 8) alls inte . 9) kolsvarta
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124. Gumman som åt opp sju lass gröt ock sju lass mjölk.
ULMA 90: 37: 5.

Ha va en gån e gumma, som åt opp fu lass gröt o.
lass mjökk. Så jekk-o ut o jekk, o då mött-o en kakv. »Guda
lass
mor på fastan magä», sa kakven. »Ä ja fastande, ja, som ha
äti opp fu lass gröt o Ju lass mjökk o kunn väk ät opp däg
å, kakvskopal», sa tjäna. »Ja skapar nog unna, ja», sa kakven.
»Ja skopar nog ätter, ja», sa tjärga, o så åt-o opp-en. Sen
jekk-o litä lägger, o då mött- o e ko. »Guda mor på fastan
magä», sa koa. »Ä ja fastande, ja, som ha äti opp Ju lass gröt
Ju lass mjökk o kalvskopa o kunn väk ät opp däg å, koknevkal», sa tjärga. »Ja knevkar nog unna, ja», sa koa. »Ja
knevkar nog ätter, ja», sa tjärga, o så åt-o opp-a.
Sedan möter hon, samtalar med ock slukar på liknande sätt: hestdänja, rävslänja, björnbult, varjstult, harhuppa.
Se'n mött-o ikkern. »Guda mor på fastan magä», sa ikkern.
»Ä ja fastande, ja, som ha äti opp Ju lass gröt o Ju lass mjökk
kakvskopa o koknevka o hestdänja o rävslänja o björnbult
varjstult o harhuppa, o kunn väk ät opp däg å, ikkertrillä»,
sa tjärga. »Ja trillar nog unna, ja», sa ikkern. »Ja trillar nog
ätter, ja», sa tjärga, o så kköv-o opp i trä tä-n. Men då huppa
han tä ett ana trä. Då skull tjärga hupp ätter, men då slog-o
ner sä o sprakk.
0 grötn tä välta, o mjölka tä rinna, o kakven tä skopa, o
koa tä knevka, o hestn tä dänja, o räven tä slänja, o björn tä
bulta, o varrin tä stulta, o harn tä huppa, o ikkern han sått
oppi trä o skratta åt allihop.

125. Stor-Pälle ock Lill-Pälle.
ULMA 90: 37: 4.

Hä känd sä o vänd sä o kunn sä en gågg, som mågga
gåggur ä föll hä, hä va en gågg en, som hett Stor-Pälle, o en,
som hett Lissi-Pälle. Stor-Pälle hä va en förmögen kar hä,
men Lissl_Pälle hä va en fatti stakkarä, som int hadd nå mer
än e lita stuga o en kalv. 0 så hadd-n e gammal- mor å.
0 så släft-n ut kakven sin på betä en gågg, o kakven jekk
1) Detta ord är för övrigt okänt i dialekten i denna betydelse; dess
transkription blir därför i viss mån oviss.
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