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Till formerna. I stor utsträckning uppträda felaktiga böjningsformer. Det skulle föra för långt att påpeka alla de enskilda felen
mot vissa elementära regler i N. Vbomålets formlära, varför dessa nedan
upptagas. 1) i best. form ändas sbst. i sg. mask. på -en (-n), i fem.
på -a (imall. -a), i neutr. på -et. I pl. best. motsvaras rspr:s -arna
av -a (Iznalf. -a), -erna av -era (Imall. -ara), -en, -(e)na av -a (Iinalf.
-a); 2) neutr. sbst. med vokalslut (utom ofta öga, öra) ha pl. = sg. (alltså
pl. äpple); 3) sbst. av typ torpare ha pl. på -a (best. -a); 4) rspr:s
And. -ar hos sbst. o. verb motsvaras av -a; 5) adj. (pron.) ock p.
adj. på -en i mask. sg. ha fem. sg. på -a (lmalf. -a), t. ex. lita,
inga, öppsleta; 6) sg. best. mask, ock pl. best. av adjektiv ändas på
-e; 7) hon ock fem. sg . av en, min, din, sin, ofta äv. av den, pl.
mina o. s. v. motsvaras av former utan n; 8) det motsvaras av de, da;
de, dem av resp. di (da), d89 y; mitt, ditt, sitt av gnet o. s. v.; formerna
för någon äro: nian I. n8,3, in., ng(r), f., nilat I. n8t, n., nåra, pl.;
formerna för annan: dan, ån, m., f., 4ant, ånt, n., ånra, pl.; 9) superi.
best.: -este (för -aste), f. o. n. sg. -esta;10) verb av typ hoppa ha pret. -ade
(icke -a el. -ede såsom ibland i täxterna), sup. -at; 11) pres. av verb
av typ bo (samt få, stå) förekommer äv. utan -r (äv. i satsslut ock
framför ord börjande med vokal); 12) pres. part. ändas på -ane (t. ex.
farane, gåane, ståane); 13) p. pf. på -ad ha i pl. -a (t. ex. kallada).
Genusfelen äro ganska talrika i täxterna. Riksspråksinflytande har
väl spelat in, när i dialekten feminina sbst., såsom fästmö, gjord, hälft
(1malf. kal klänning, knapphål, mjölk, råd (=-- utväg), räkning,
svala, tjänst, äng förbindas med de mask, formerna en, den, min,
ingen o. d. eller när best. sg. på -en (-n) möter hos t. ex. gås, fjäder,
hälft, klädsel (för gåsa, fjära, hälta, klässla). Strävan efter dialektal
färg i förening med bristande insikt är enda förklaringen till sådana
former som mi bakong, e bit, boaknuta, bodknuten, si far, e gris,
e körvanubb, e kväll, e käpp, mi massäck, rögga, ryggen, e smörklick,

e spik, e stake, e sten, e sönda, e vinge.

Bland oriktiga former, delvis förekommande omväxlande med de
riktiga, kunna för övrigt noteras följande: att, inf.-märke (för o, lmalf.
o), boske (för buske), bättre (för bätter), börta (för börte), dag, da(g)ar
(för da, pl. daa 1. da), den andra, mask. sg. (för den annre) dölit för
dålit), dotter (för doter, lmalf. -e»), eller (för elle 1. ella), farstubro,
-dör (för farstebro, -dör), fick (för feck), fjärsman (för fjärlingsman
1. -kär), firat, flott (för flöt), från (för frå), fröss (för frös el. frus,
lmalf. frtts), fårbetet (för fårabetet), fåssna (för fastna, lmalf. -it-),
fött (för fått), gick (för geck), gläje (för gläe), gobbe (för gubbe), gobbskägg (för gubbaskägg), gomma (för gumma), gö (för ge), gömmen,
genom (för gömen), göng, göngen, gött (för gång, gången, gått), hellre
(för heller), helsoäpler (för hälseäpple), herrkär, herrkarl (för harrakhär), honn(turk) (för hunn(turk)), hur(u) (för hör(e)), hustrua (för
hustra), hälft (för lidit), hömmen (för hörnen), ijämter (för ?Jämte),
i möre, i morgon (för i möra), innan o. innen (för inne), jaga (för
101151. Sv. lands. III. 2.
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jaoa, lmalf. jitiva), kaste (för kastade), kittel (för kägel), klippa (för
kleppa), klöckare (för klockare), kosk (för kusk), kvist (för kvest),
kåsta (för kasta, lmalf. kasta), kärr (för kjarr), köppar (för köpper),
lagår(d), lagård (för laggårl), lilla (för lella), lyckas (för läckas), lyda,
pres. lyder (för lya, pres. ly(e)r), låta, tillåta o. d. (för lätta, pret. lätte),
löcket, locket (för löket), löft (för luft), mager (för maoer, lmalf.
mdttvar), marra, märr (för ?narr), maskvarlit, märkvärdigt (för mark-),
massäcksknyte (för massäckaknyte), midda (för medda), många (för
monga, imaif. möga), måtror (för måtro), nog o. nok (för nock, lmalf.
nok), när (för nör), nupp (för nup, lmalf. nttp), pläga (för plä(a),
pret. plädde), pöjkstackarn (för pöjkastackarn), rockskört (för rockaskört), sagde (för sae), sann (för sånn), satte, intr. pret. (för satt),
se (för si), sitta (för setta), skildes (för skeldes), skulle (för sulle), skåft
(för skaft), skövele (för skövale), slippa (för sleppa), slåkta (för
slakta), smög (för smöjj), steg, pret. (för ste(jj)), sea, pres. sä(j)er (för
sega), pres. sär), sön(n)a (för sånna), tebaker(s) (för tebak(e)s, tebaka),
tiggargubbe, -pöjke (för tiggaregubbe, -pöjke), tjuv (för tjyv), tog (för
tok), träje (för trejje), trä(d)går(d) (för träggårl), tvungen (för tvången
el. tvongen), tynne, tunna (för tynna), törpflecka (för törparefiecka),
under (för unner), ur, prep. o. adv. (för u), var, pret. (för va), vaar,
värre (för var (-G-) el. varr), vill, ville (för vell, velle), vetade (för vesste),
vigselring (för vikselring), visste, visst (för vesste, vesst), vurre, vore (för
vure, linaif. våra), vd, var, pret. (för va), våkt (för vakt), våkta (för
vakta, lmalf. vilkta), vångsdör (för vangsdör), vånka (för vanka),
vänne, pret. (för vände), värpte, pret. (för varpte), yr (för öx), åta, utav
(för utå), åv, av (för . å), ätter (för etter), änter, antingen (för änte(n)),
är (för ä), öpna (för yppna), tyckte (för tötte, -ckte), stycke (för stöcke).

192. Askefisen.
Aarne 1653 (Christiansen 1654).

De va engöng e käring, som hade tri söner. Di två älste
va tjyva. Men den yngste satt jemt hemma o grov i aska.
Derför kalte di-n askefisen.
Så e kväll sulle bröra ut o stjäla. Ba askefisen han sulle
få gå me. Nää, det köm allri i fräja, att han de sulle få de.
Så fräjde askefisen, vart di sulle gå. Så sa di de åt hömmen.
Men då di hade gött, sprang askefisen en tvarsöverväj1 te
boen, di sulle stjäla hos. Så sa-n: »Go da kära far lille, i natt
kömmer de tjyva te er o stjäl era hagga, men ger i mek den
störste baggen, sa ja fri döm», sa-n. Ja, de hade inte boen nöet
1) genväg
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imota. Då tok askefisen e klobba o slo spika i, o så stälde
han sek baköm fähusdöra. Nör de nu va nöet leet på natta,
köm bröra. 0 tok opp döra. Men då va askefisen teress o
börte bösta' döm me si spikeklobba, o han bösta o bösta så de
i11brasa2 öm-et, sa ja sea. »De va farli arga bagga, här tör vi inte
stjäla», sa di. Så geck di. Men askefisen, ha[n] tok en bagge, den
störste der va, o lopp hem. När nu bröra köm hem o varsnade
askefisen, söm köm sättanes me sin bagge, kunne di förstå hur
de gått te, lell. 0 nu ble di etter3 varr mot askefisen o slo-n,
så ryselit alldeles slo di-n.
Anre dan sulle bröra ut o stjäla. Så ba askefisen så innerlit
vackert, han sulle få följa me. Nää, de sulle han då inte få på
vilkör, sa di. Så ba han, han te minstingen sulle få veta, vart
di sulle gå. Så sa di de åt-en, o att di sulle stjäla gäss. Så
(nick di.
Men då di va gångna, va askefisen inte sen, utan sprang te
boen, di sulle stjäla hos. »Goda kära far lille, i natt kömmer
de tjyva o stjäl era gäss», sa-n, »men ger i mek den störste
gåsen, vell ja fri döm», sa-n. Ja vass, de bio di överens öm.
Då tok askefisen e stake o slo e spik i äen o så tok han e
långer tång i näven. 0 så stälde han sek baköm döra te gåshuset. Nör de le på natta, köra bröra dit o röckte opp döra.
Men då va askefisen teress, o nupp döm me tånga å stack döm
me stånga. »De va farli arga gäss, här tör vi inte stjäla», sa
di, o så geck di hem igen. Men askefisen tok den störste gåsen
der va o ga sek hem. Nör nu bröra feck se hömmen, försto di
hur de gött te. Nu börte di falla över hömmen me hogg o slao
o mente, att en aen göng sulle han inte kömma te göra nöra
söna der kucklefyxer.4
Träje kvälla begynte bröra talas ve att di sulle gå o stjäla.
Så fräjde askefisen, om han feck 5 följa me. Nää, si de va de
han inte fick. Så fräjde han vart di sulle gå. Men de velle di
inte tala öm. Så nör de kvällades gick di sta. Men askefisen
hade lakt sek på lurenlej 6, 0 nör bröra gött förbi, smög han sek
ätter döm. 0 nör di köm fram va askefisen- der me. Så geck
di in i boa o stal allt der fans. Då delade bröra de sek imälle,
5)

1) slå
2) gnistrade
rna ficke 6) lur

3) rna ätter

4) konster (Ity. kunkelfuse)
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askefisen fick inte, söm en la kunne veta. Så sa-n: »Kan
ga di Sek
la få nöet, ja me, lell.» Så tok han boadöra. 0
på hemhållet alla tri.
Nör di gött ett stycke, köm de en rövare faranes der förbi.
Så sto de ve väjen e stor gran. De klev di opp i o gömde
sek. Så stannade rövarn mitt unner grana o rastade. Så börte
askefisen ynka sek att han va så trängder. »Bara ja finge göra
de», sa-n, »sulle allt va bra.» — »Nu lätter du allt bli o röja
oss», sa bröra. »Jo, ja ä tvungen», sa-n, o så lät han de gå.
»Så vacker dagg de kömmer å denna grana», sa rövarn. Öm e
lita stunn börte askefisen ynka sek att han va så stinner. »Bara
ja finge lätta på mek lite», sa-n, »vure allt väl.» — »Ja, du slutar
la inte, förrn du röjer oss», sa bröra. »Jo, ja ä tvungen», sa
askefisen. Så satte han sek te. »Så vackra börra 2 de kommer
åv denna grana», sa rövarn. 0 i de samma tittade han opp åt.
Feck han si askefisen, satt mella grena. »Sitter du der, din
nafser», sa-n. Men då han nu vänne hyenet 3 i värt släpte askefisen boadöra, å den skrällde mitt i panna på rövarn. 0 så ble
han döer. Men då va askefisen kvecker o späntade ner o tok
allt gull å sölver söm rövarn hade. 0 sen ga han sek hem te
si fattia mor. 0 sen va 4 hade di så möe söm en aen› , änna te
dödagar.

193. Askepoten.
Aarne 853.

De va en gång tri brör. 0 di två älsta di va så kåtia så,
töckte rektit att di va ena storkära, sa ja sea. Men den yngste
satt jemt hemma o pötade i aska, o derför feek han heta askepöten.
Så va de e flecka, söm va farlia talför å tutesluver 5, så de
va allringen söm va kär 6 te o försvara sek för hänna tal. Så
Iofte ho ut att den, som kunne svara henne, så ho ble svarslöser, han sulle få-a te hustra.
2) kottar 3) ansiktet 4) sen va kan vara felskriv1) ms sa
ning för senna (sena) = sedan 5) munvig; ordet numera okänt i
N. Vbo. 6) karl; lmalf. bfr
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Då feck bröra lust te o fresta si löcka, o så sulle di gel
sek i väj. Men askepöten kunne garna 2 bli hemma, mente di
älsta bröra. Men han ble me lika väl. Så nör di hade gött
lite, hitte askepöten e döer skata. De tok han opp. — »A så,
pöjk, va sa ,du me de?» sa bröra. — »Blir la nöet te nöet», sa
askepöten o la-a i si väska. Nör di hade gött lite, hitte ask epöten e gammal köpp. Så tok han opp-a. — »A så, pöjk, va
sa du me de?» sa bröra. — »Blir la nöet te nöet», sa askepöten
o la-a i si väska. Nör di hade gött lite te, hitta askepöten en
jor1.3 Så tok han opp-en. — »A så, pöjk, va sa du me den?»
sa bröra, o börte slö-n så fdrskräcklickt. — »Blir la nöet te nöet»,
mente askepöten, o la-n i sin säck. Nör di hade gött lite, hitte
askepöten en kil. Så tok han opp den. Så sa bröra åt-en:
— »A så, pöjk, va sa du me den o göra?» sa di.
»Blir la
nöet te nöet», sa askepöten, o la-n i sin säck. Nör di gött e
lita stunn hitte askepöten ett panneskrälle». Så sa bröra: — »A
så, pöjk, va sa du me de o göra?» — »Blir la nöet te nöet»,
sa askepöten, o gömde-t i si väska.
Nör di köm fram te gårn der flecka bodde, sulle den äldste
in. Så nör han köm.
»De va ett farli varmt näste», sa-n.
»Varmare i mi bakong», sa ho. Så kunne han inte svara. Utan
måste ut.
Så sulle den anre in. Så sa-n, då han köm in: »De va
ett farli varmt näste i har!» — »Varmare i mi bakong», sa-o. Så
sto han der o kunne varken tala eller svara. Så måste-n ut.
Så skulle askepöten in. Men då mente bröra, att de va
inte lönt fir-n te fresta. Men han geck in lika väl. Så sa-n:
»De va ett farli varmt näste här.» — »Varmare i min bakong»,
sa-o. — »Gerna de», sa-n, »då kan ja få sätta in mi skata.»
— »Fluttet rinner.» — »Köpp te sätta unner.» — »Fluttet rinner
ut.» — »Gjorl te gjorla me.» — »Gjorla ä för storer.» — »Kil te
kila me.» — »Fluttet rinner över.» — »Löck te lägga över», sa
askepöten. Då kunne ho inte svara. Så feck han bli kvar o
feck-a.
1)

ms gö 3) lmalf. Aina 3) gjord

4) ma pannaskrälle
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194. Gubben ock korven.
Jfr Aarne 750.

De va en göng en gobbe o e käring, o mången ä la de.
käringa va ryseli rent te gräla på gobben sin, så di diire, di
va söm honn o katt, då di slöss bå da o natt.
Så en da to gobben sia stuta o geck ut på jaert 1 o arde.2
Hitte han ett stort been. Så säjer detta benet: »Lägg du mek,
där du tok me, så sa du få de tri önskninga!» Då la han benet
tebaker igen.
0 nör de bledde kväller, geck han hem o satt sek i spisen.
käringa, ho va så etterarg. 0 inget äta feck han, stackars
gobbslagg.
Så sa-n: »De vurre gött ja hade mek e lita körvanubb!»
sa-n, o då kön' de ett fat körv ner te-n gömen körstenen. 0
han börte äta, förstår sek.
Men då bledde de etter var.3 Käringa te o leva o regera
rakt vånna bakfram på gussfre. Så nör han länge hade hört
på de dära, gubben, sa-n: »De vurre gött en körv sutte på di
näsa!» sa-n. 0 då hang de en långer dingelidång der. 0 di
tok å-n, flere flere äve1ia4 gånger tok di å-n, men han satt där
lika väl. 0 käringa ho peplade o gråt o velle bli å me-n.
Nu hade han vänt te: inte anna e önskning hade han igen,
käring me körv på näsa, de velle han inte ha for allt i varia.
Så sa-n då tesist: »De vurre gött körven fore å näsa!» sa-n.
på ävelia stunna for körven dän.
0 så va de änne på önskninga.
195. Pojken ock fisken.
Aarne 675.

De va en göng e käring, söm hade en pöjk. 0 han va så
farlia later den däre. Så ba mora jertit, han sulle gå ätter lite
vatten åt-a, nör han geck o gjorle aant. 0 de velle han inte
garna. Men så geck-en då te sist, o de geck bä usselt o dölit,
dro han skånkera ätter se.
1)

gärdet

2) ärjde

3) ms vaar; lmalf. var

4) ms ävelie
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Nör han köm ner te bäcken han sulle ta vatten i, feck han
e gädda i ämmaret. Så tok han o krammade henne mella fingra.
»De dära sa ja steka, då ja kömmer in», sa-n. »Nej», säer ho,
»släpp du mek, sa du få tri önskninga.» Då släppte han-a.
Så sulle han fresta öm de sulle slö in, de dåra. Så satt
han sek skrepplel över ämmaret. Så sa-n: »De vare gött du
kunne bära me fram o tebaker, då ja sulle gå ätter vatten», sa-n.
0 ämmaret barkade iväj me-n, så han vetade inte änter de va
på jorla eller i löfta. Nör han köm hem, kömmer käringa ut:
»Åh, jösta mek, har en nönstingen sitt i alla sia dar!» sa-o o
va rent förskrämder.
Sen velle han gå ätter vatten jemt o de geck så stöelte väl,
så. Så sulle han gå förbi kongsgårn, nör han geek. Så en da,
han köm där, feck han. si prinsessa, sto ve döma. Så så han
på-a, hur fager o fin ho va. Så sa-n: »De vurre gött du vurre
mi», sa-n. 0 då på stunna vänne de sek te så prinsessa hade vatt
geft o hade en onge, men hänna käre va kömmen bört, o allringen visste var han va. 0 ongen hade ett äple, o på de äplet
sto de, att den ongen kastade äplet på, sulle va hans far. 0
så lystes de på att alla harm, så många di va, sulle kömma
fram te kongsgårn, att en sulle varsna, vem söm va prinsessas
man. 0 alla harma köm dit, men på ingen kaste ongen äpplet.
Så kömmer pöjken inrianes på ämmaret. 0 då kaste
ongen äplet på hömmeu.
Då tyckte harra, att de va ingen brugum te prinsessa, o
gjorle spe å-n me, stackare. Så tänkte pöjken: »De vurre gött
ja vurre en granner kongasön!» 0 då sto han i lysane ståt
tvart. 0 så feck han prinsessa.

196. Tiggarpojken.4
Aarne 571.

De va engöng en harre, söm hade e doter söm allri skrattade, di måtte göra allri de, ho skrattade inte ändå. Så lyste
harren ut, att den söm va käre te o få-a te skratta, han sulle få-a.
Då va de en tiggarpöjk som feck stor lust te fresta. Så
stal han sek e viter Burr o förgylde rompa på. Så geek han.
1)

Kken

gränsle

2) stolligt, 'fasligt'

3) karl, lroalf. kcfr 4) rna Törpar-
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Så kom e pia o ba ho sulle få ta ett å di dära granna håra på
rompa. »Ja vass, de kan du la få», sa pöjken. Men i samma
ho rörde ve rompa sa pöjken: »Udda ve'!». 0 då ble ho
si ttanes där.
Nör han gött lite, köm e vetehröskäring, geck förbi. Då ba
pia ho sulle få köpa sek lite brö. »De kan du la få», sa pöjken.
Då nu käringa sulle ge» pia ett brö: »Udda ve!», sa pöjken.
Så ble ho sitt anes där.
Nör han gött lite kom en tjur, börte stånga käringa. »Udda
ve!», sa pöjken. Så ble han faster.
Nör han gött lite kom en honn o skälde på tjuren o bet
hömmen i rompa. »Udda ve!», sa pöjken. Så ble han ve.
Nör han gött ett stycke kom en katt, o började klösa honnen.
»Udda ve!», sa pöjken. Så ble den ve.
Nu re han opp te harrgårn. 0 då» feck dotra si hömmen.
Då skratta ho. Så feck han-a.
197. Hon som sade att allt var sant.
Åarna 852.
De va en göng en kong, söm hade4 e doter söm allri sa: »De
va lögn!» utan allt va di berättade för-a mente ho, att de kunne
allt va möjlit. Så lyste kongen opp, att den söm kunne få-a
te sea: »De va lögn», sulle få-a.
Så geck dit tri brör o sulle försöka si löcka. Först geck
den äldste in. När han köm in sa han: »Nör vi reste hit»,
sa-n, »så va de e marr, söm fölade i löfta.» — »Hur geck de te?»
sa-o. »Jo>, san »de va en bonne söm hade bunnet si marr ve e
vinge i e värkvarn, o så släppte mjölnarn på kvarna i de
samma, o marra följde me opp i löfta, o så fölade ho.» — »Jaså»
sa-o, »va de så», sa-o. Så måste han ut.
Så sulle den anre in. Nör han köm in sa-n: »Mins I när
min far timrade en lagårl så stor, att nör di timrade på-n så
tappte di öxa, o då köm en svala o byggde bo på skåftet o
värpte ägg o kläckte onga inna de hann ner te backen?» — Ja,
mente ho, de hade ho nok sitt maken te.
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Så sulle den träje in. Så sa-n: »Mins du, nk mi mor o
di mor va på gästabö te hopa, o mi mor ble arg på di mor o
to grysskeal o slo-a i skallen me, så skörven rök om-a?» — »De
va lögn», sa-o, »mi mor hade allringa skörv», sa-o. Så feck han-a.

198. Stoet som fölade i luften.
Jfr föreg.

De» va möet främmat på ett ställe. Så sulle di då tala öm
var sitt der. Så va de en, söm inte va 3 så kvecker, o han ble
te sist. 0 han kunne inte begripa, va han sulle hitta på te tala
öm för-ant. Så vesste han, att han hade en kveeker kosk me
sek. Så nör de köm te hans tur att han sulle tala öm: »Ja
vet nöet», sa-n, »men ja kan inte utreat 4 så bra söm min dräng»,
sa-n, söm han hade me sek. Då feck han löv o kallas in, den.
0 nör han köm in, visste han inte, va de va fräja öm. Så sa
harren åt-en: »du vet ju hur de va me de dära?» »Ja vass»,
sa-n. »Va va de då?» sa harren. »Jo», sa-n, »de va e marr, söm
fölade i värt», sa-n. »Hur geek de te?» — »Jo», sa-n, »de va en
bonne, söm bunnet si marr ve e vinge i värkvarna, o i de
samma släpte di på kvarna, så marra köm opp i värt.» 0 då
måtron ble harren glaer att han kunne tala öm nöet, han me.

199. Hälsoäpplena.
Aarne 570 ock 610.

De va engång en kong, söm hade e enaste doter. Så ble
ho sjuker o ingen va kär te bota henne. Slutelien så lyste
kongen ut att den, söm kunne bota hans doter, sulle få-a te
-hustra.
Så bodde inte långt frå kongsgårn en trädgårdsmästare, som
i sin trägårl oppdraet ett trä, söm de växte helsoäpler på. 0
han hade tri söner. Nör di feck höra kongens hös, så velle
di ingenting hellre än te få försöka si löeka, öm di sulle kunna
bota prinsessa.
Först sulle den älste ge sek sta. Han tok me sek en stor
körg full me äpler. Nör han så geek väjen fram mötte hömmen
e lita gomma, så mången ä la de. »Vart sa du gå?» sa-o. »Det
1)
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kömmer la inte dek ve», sa-n. »Va har du i din körg?» fräjde
gomma. »Inte anna hövelspån», svarte han. »Lätt' de va så då»,
sa gomma, o så geck di varn sin väj. Men nör han köm fram
te kongsgårn o sulle ge2 kongens doter smaka åv sia äpler, va
de inte anna hövelspån i körgen. Så feek han vänna öm igen.
Men nör han köm hem igen, velle han inte sea sanninga, hur
de gått, utan sa att hans äpler, di hjälpte inte.
Men lika väl ga sek den anre sta me en körg helsoäpler
på armen. Nör han gött ett stöeke, mötte han e lita gomma.
»Vart sa du gå?» fräjde gomma. »Te kongsgårn», sa-n. »Va
har du i din körg?» sa-o. »Bara bark o kvista.» »Låt de va
de då», sa gomma o så skildes di. Nör han köm fram te kongsgårn o di feek höra hans ärane 6, ble der stor gläje. Men då
han velle lätta kongens doter smaka på sia helseäpler, va der
inte3 anna bark o kvista i körgen. Så feek han vänna om, han
me. Men nör han köm hem velle han inte tala tim, hur de gött,
utan sa att äplera ingenting4 dövde te.
Nu velle den yngste broren sta o fresta si löcka. Men
bröra gjorle gäck åv-en o mennte, att öm di inte lyckats bätter,
så va la än minner nå vör1nad5 att han sulle löekas. Men lika
väl ga han sek iväj me sitt massäeksknyte på ryggen o nöra
helseäppler. Nör han så vanrade väjen framåt, mötte han de
lella gomma. »Vart sa du hän?» fräjde gomma. »Jo, ja sa te
kongsgårn o bota kongens doter o här i körgen har ja helsoäpler», sa-n. »Ja, låt de va de då», sa gomma. »Men», sa-n,
»vill du inte smaka lite på mi massäck», sa-n. Så knut han
opp sitt knyte o ga gomma me å usten o bröt. Så skildes di
åt för den gången.
Nör han köm fram te kongsgåern o di feek höra hans ärane3,
ble der stor gläje sa ja sea, för nu tänkte di, sulle allt prinsessa ble frisker. Så geck han fram te sänga o ga henne ett
å sia äpler. Så ga han-a ett te o så ett te. 0 då steg ho opp
o va så frisker söm öm ho allri i sin da vatt aant.
Då tok kongen pöjken te sek o så sa-n, att »nu sulle du
ha mi doter», sa-n, »men först», sa-n, »får du löven å göra mek
e tjänst», sa-n. •»Va kunne de va för e tjänst?» mente pöjken.
1) ms lät
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»Jo», sa kongen, »du sa vakta mia läm hunnra kara i möra»,
sa-n, »o du får inte tappa bört en enaste en», sa-n.
Ja, så ble de. De va la ingen aen rå för pöjkstackarn.
Om möran måtte han sta te sköven' me hararna. 0 strax la
di å i kroka o kröka, så de va allringen söm kunne följa döm.
Så gick han der i sköven o drev der hele dan o kunne inte
hitta på rå. Slutelin feck han höra höre de va nöen, söm jemrade sek nönstans. Så geck han dit, o då feck han si de lella
gomma han mött på väjen, satt i ett kärr. Då töekte han synn
om-a o dro opp-a. Nör han fått opp-a, så sa-o: »Va är du så
lessen för?» — »Jo, ja må la va lessen,» sa-n, »ja sa vakta kongens
harar, o får inte tappa bört en enaste en, o nu har di sprunget
alli hopa», sa-n. »Jaså», sa-o, »ä-nte de anna,2 de», sa-o, »här
har du e pipa, o nör du blåser i de pipa, så kömmer alla dia
hara ikring dek», sa-o. Så tacka han-a, o så skildes di åt.
Men han tok si pipa o blåste i, o då på evia fläcken köm de
så möe hara ikring en söm en mörnsky.3 0 nör sola geck i
sköven o han drev hem sia bara, fattades inte en. Så sa kongen
åt-en: »En da te måste du vakta mia hara.» Ja de va inga
anna rå, han feck la löven. Då la kongen rå me si doter, höre
di sulle kunna ta frå-en nöen hare. »Blir la nöen rå», sa dotra.
Anre dan geck han vall me sia bara, o då blåste han för
dom på si pipa, o di va ikring hömmen allihopa. Nör han så
satt der me sia hara, köm de e fager törpflecka te-n o ha ho
sulle få en hare, »för», sa-o, »om min gamle far inte kan skaffa
kongen en hare tess i möra, sa han dö», sa-o. »Nä», sa-n »du
får ingen hare. Ja sa vakta kongens hara o får inte ge 4 bört
nön å dom.» Men ho va enveten o ba så innerlit vackert att
ho äntelien sulle få en enaste hare. »Ja», sa-n, »lika gött o
lika väl, får ja söva hos dek, sa du få en hare», för han hade
allt känts5 kongens doter. Ja, de töckte ho, att så der i sköven der ingen så-t, kunne han la få-t, o så gjorle han de, o så
feck ho en hare. Så la bo hömmen i förklät o geck hemåt.
Men då ho hade gött e lita bit tok pöjken opp si pipa o blåste
i, o vips va haren ur förkläet o hos hömmen. Så köm kongens doter hem utan hare, o då kväller ble, förde pöjken hem
alla femhunnra hararna.
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Då la kongen o hans doter rå, hur de sulle locka frå hörnmen en hare. »Blir la nöen rå», sa kongen.
Så öm möran drev pöjken sia harar i vall. Nör han nu
satt i sköven, köm de en gammal tiggargobbe me en mager
skinkmarr te hömmen o ba han sulle få en hare »för», sa-n,
»kan ja inte skaffa mek en hare tess ida, sa ja dö», sa-n. »Nä,
inte må du tro du får »ön hare å mek», sa-n. Men gobben va
enveten o ba o ba. Så slutelin så sa pöjken: »Vell du kössa
di gamla marra mella bakskånkera, sa du få en hare», för han
hade allt känt igen kongen sjölver. Ja de ville han la inte,
men han va tvungen. Så feck han en hare, o den la han i sin
pöse. När han gått länge o väl o va nära hemma, tok pöjken
opp si pipa o blåste på. 0 haren ur pösen o te pöjken. 0 nör
de kvällades, drev pöjken hem hararne.
Nu sulle han la ha dotra å kongen ändå, o de feck han
också, o halva riket derte.
200. Flickan i oxhuden.
Aarne 510.

De va engöng en harm, söm hade e doter. Så do hans
hustra, o då velle han ha henne. Men ho velle inte, o va så
lessen så. Men så sulle de bli bröllöp lika väl.
Så dan innan bröllöpet sulle stå, geck ho ner te oxen i lagårn.
Så sa-o: »Stackars oxe, sa du släppa livet te i möra, för min
räckning?» Så sa oxen: »Tänk inte på de du», sa-n, »men i möra,
då ja ä döer, så ta mi hu på dek o gå ut på ånga. Då kömmer
du te en köpparäng. Der sa du ta ett bla. Sen kömmer du
te en silveräng. Der sa du ta ett bla. Så kommer du te en
gulläng. Der sa du ta ett bla.»
Ja, ho gjorle söm oxen sagde. Ho tok hans hu o krängde
över huvet o geck ut på si fars äng. 0 då köm ho te en äng,
der trä o buska o grena o bla va iv köppar. Så tok ho ett bla.
Nör ho gött lite, köm ho te en äng, der trä o grena o
o
allt va å bara sölver. Der tok ho ett bla. Slutelien köm ho
te en äng, der trä o grena o bla var å klaresta gull. Der tok
ho ett bla. 0 i desamma köm de två harma, söm va ut o jagade.
1) M8
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Då späntade ho opp i ett trä. Så feck di si-a. Så tänkte
di skjuta de der unnerlia djuret. »Nä, skjut inte mek», sa-o. Då
ba di henne kömma ner. Så nör ho köm ner, talte ho öm
alltihopa. Då fräjde di henne, öm ho velle kömma me döm o ta
tjänst på en harrgårl der breve. Ja de velle ho garna. Så ble
ho köksflecka der. Så va ho der bå långt o länge, o allri anna'
hua hade ho på sek.
Så om söndan for henna bonne2 åt körka. Men ho, stackare,
feck stanna hemma. Så ba ho di anra, ho sulle få gå ut lite.
»Va sa du ute å göra, som inte har anna hua?» sa di. Men ho
geck olövanes. Så geck ho åt körka. Men inna ho geck in,
klädde ho å se hua, o då sto ho i e finer köpparklänning.
Så i körka feck henna bonne 2 si-a. Så vOle han ställa så
han sulle få träffa de dära vackra flecka ätter tjänsta. Men så
fort tjänsta va slut, sprang ho ut, så [han] fick allri si-a mer.
0 då husbonnen köm hem, va ho hemma söm di anra piera.
Näste sönda for harren åt körka igen. När han va faren, ba
flecka di anra piera, ho sulle få gå utåt lite. »Va sa du ute o
göra, du söm inte har anra klär än hua?» sa di. Men ho smög
sek ut olövanes o geck åt körka. Så tok ho å sek hua, o då
sto ho i en glänsande sölverklänning. Så geck ho in. Nu
gjorle inte harren anna tittade på-a hela tjänsta. Men då prästen
sa amen, lopp ho ut o tok på sek hua o sprang hem. 0 då
harren köm hem, va ho hemma söm di anra piera.
Nästa sönda for harren åt körka. Men ho, stackare, sulle va
hemma. Så ba ho di anra piera, att ho sulle få gå åt körka.
»Va ä de lönt för dek o gå i körka, du söm inte har anna hua
te ha på dek», mente di, men ho lopp dit lika väl. 0 inna ho
geck in, tok ho å se hua. 0 då sto ho i en klänning av baresta gullet. Nu vänne sek harren öm o tittade på-a så han
glömde bå präst o körka o allt bara för flecka. Men innan de
va slut, steg ho opp o rusade ut, så di hinte henne inte. 0 då
barren köm hem, va ho hemma me di anra.
Så feck han si, hur de va ett höl på hua, o de stack fram
nöet gull derunner. Då geck han dit o så ätter, o sto ho der,
söm han sitt i körka. 0 då sa ja sea han ble glaer. 0 de ble
ett bröllöp, söm inte va lessarut.
1) annat än
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201. Pojken som var så dum.
Arne 1685.
De va en göng e käring, söm hade en pöjk. 0 han va så
förfaselit dummer, den däre. Men så feck han ändå e fåstemö.
Så e sönda geck gomma i körka. Så sulle pöjken gå o halsa
på si fåstemö. Så sa gomma åt hömmen: »Nu sa du inte göra
nöra dummheter.» — »Nä vass, mor, de sa ja inte göra», sa-n.
Så gack ho.
Nör ho köm hem igen, fräjde mora, öm han fött nöet åta
fåstemöa. »Ja, ja har fått ett par vanta», sa-n. »Var har du
döm?» sa mora. »Jo de va ett par lestölpal, söni sto ve väjen,
så isia o kålla, döm tok ja å me vanta o satt på.» — »A, va du
ä dum», sa mora, »döm sulle du satt på hännera, förstår du.» —
»Ja, ja sa så göra nästa göng», sa pöjken.
Så nästa sönda gack gomma åt körka. Men pöjken sulfa
gå o halsa på si fåstemö. Så sa mora åt-en:" »Lä me si, du
inte gör nöra dumheter nu», sa-o. »Nä, kära mor lilla, de sa
ja visst inte göra», sa-n. Nör han köm hem, fräjde mora, öm
han fött nöet åv fåstemöa. »Ja, de har ja visst», sa-n, »ja har
fött så möe synåla.» — »Var har du döm?» — »Döm satt jak
på hännera» sa-n. »A, du ä då så dummer, så de ä rent farlit», sa mora, »döm sulfa du satt i roekskörteb, sa-o. »Sa så
göra nästa göng», sa-n.
Nästa sönda geek mora åt körka, o pöjken sulle gå o halsa
på fästemöa, Nör han köm hem fräjde mora öm han fött nöet
åv-a. »Ja, det har ja nock», sa-n, »ja har fått så mö bör' o
kniva., — »Var har du döm?» — »Jo här i rockskörten», sa-n.
» u ä då så dummer, så du ä ohjälplien, sa-o, »döm sulfa du
a lagt i en säck o böret hem döm h, sa-o. »Sa så göra nästa
göng», sa pöjken.
Nästa sönda geek käringa åt körka o pöjken sulle sta o
halsa på si fåsternö. »Bär dek inte dumt te nu», sa-o. 'Nä
kära moer, de sa ja la inte göra», sa-n. Nör ho köm hem,
fräjde käringa, öm han fött nöet å fästeniöa. »Ja, nu sa mor
tro ja har fött», sa-n, »ja har fött e heler ko, o ho va så levanes grannar så.» — »Var ha du de?» sa mora. »Jo de hoggde
1) grindetolpar
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jak sönner o stopte i en säck», sa-n. »Du ä så dum, de sulle
du ha bunnet ett rep öm o draet hem», sa käringa. »Sa så göra
nästa göng», sa pöjken.
Nör åtte dar va göngna, öm söndan, geck mora te körka o
pöjken te si %eka, förstår se. Nör han köm hem: »Nå, har
du fött nöet i da?» sa käringa. »Ja, i da har ja fött e skinka»,
sa-n. »Var har du de?» sa mora. Jo, de bann ja ett rep öm
o dro hem», sa-n, o då hade han draet hem-a i sann, så ho va
alldeles oppsleta. »Va du ä dummer, du ä då ohjelplier», sa
mora.
Nästa sönda sulle fåstemöa kömma o helsa på hömmen.
Gomma geck i körka o pöjken ble hemma. »Lä me nu si»,
sa-o, då ho geck, gomma, »du inte gör nöet dumt», sa-o, »o för
allt i varia akta mi gås, så ho inte kömmer ut», sa-o. »0 så
sa du slakta får o broa väjen åt fårbetet. 0 så sa du koka
grönnkål. Hacka de grönesta der ä, o lägg i gryta», sa-o. Så
geck ho. Nör ho gött, geck han der o sytade me' sia sössler.
0 de forsta han gjorle, släppte han ut gåsen. 0 fåra di slaktade han, så många han kunne få tak i. Så la han kröppera
i diken ve letl te bro. etjena stopte han i fecka. Så tok han
gommas gröna tröja, hang på skövelet3, o hackade o kokte
grönnkål på-a. Men si me gåsen va de de varsta. De visste
han inte hur han sulle göra me. Så slutelin hitte han på rå
för de me. Han vältrade sek forst i e tjärtynne o så i e fjärtynne. 0 så klev han opp o satt sek, der gåsen pläa sitta.
Nör mora köm hem me få,stemöa, kunne ho inte förstå, vart
pöjken tatt väjen. »Var ä du min sön?» sa-o. »Kakakakak», sa
gåsen. »Var ä du min sön?», sa käringa. »Bakakakak», sa gåsen.
Så feck ho tak i hömmen o tvättade å-n fjäern o tjära. 0 feek
hömmen te fal igen. Så sulle di in o äta. Så nör di sulle
smaka på grönnkåln, så kunne di inte äta den. Så sa käringa
åt hömmen han sulle opp o göra på varmen4 ve spisen. Då klev
han opp ve taket o höll på te sätta ell på hela stöva. 0 sen
tok han opp fåröjera ur fecka o kastade än hit än dit på döm.
Sen sulle di ut o si på äjera. Så nör di köm te skövelet3, feek
di si fåra, hur di lå där i diket söm e bro. Då va de för möe
töckte fleeka. Så sa ho go midda o geck.
1)
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Öm han sen ble geft, den pöjken, de vet inte ja, men de
ja vet ä, att inte va de me de flecka.
202. Soldaten som blev storkarl.
Aarne 361.

De va en göng en suldat söm sto på våkt. 0 han fröss o
skakte tännera så faselit. Så köm de en finer harre te hömmen
fräjde, varför han skakte tännera. »Jo, ja må la skaka tännera», sa-n, »ja står här o fryser så», sa-n. Så sockade han. »Ack
den söm hade sek en sup ändå», sa-n. »De kan du la gå o ta
dek», sa harren. »Nää, de kan ja inte», sa-n, »ja kan inte gå
frå min post», sa-n. »Jo, gå du», sa-n, »ja sa stå på våkt i ditt
ställe», sa-n, »me du ä höfta», sa-n. Ja de töckte han, de kunne
allt va bra. Så geek han te e kro o tok se bå en o två. Nör
han köm tebakes, så sa harren: »Ja, sir du de, de geck ju bra!
Nu sa du kömma o tjena hos mek.» »Nää, de kan ja omöjelit»,
sa-n, »ja kan inte lemna tjänsten», sa-n. »Jo vass», sa harren,
»köra bara i möra te den o den tullen», sa-n, »ve den o den tien»,
sa-n, »så sa ja vänta dek där me mitt ekipage», sa harren. Ja, han
slapp-en inte förr-n han måtte löva te kömma. Så dan ätter
geck han dit då, på den tien di hade blett överens öm. Så köm
de ett fint ekipage me bå kösk o betjennt. Så feck han sätta
sek i. 0 så slos vångsdöra igen, o de barkade iväj me-n, så
han visste inte änter de geck på jorla eller i löfta. Slutelien
köm di fram te ett stort, fint slött. Då va harren der o tok
imota hömmen. Så sa-n åt hömmen: »Nu sa du ingenting ha
'te göra, arma' koka den hära kitteln ja har här», sa-n, »men
de», sa-n, »de sa du göra bå da o natt, men Gu tröste dek», sa-n,
»öm du tittar i kittlen.»
Nä vass, de Bulle han då allri göra, sa-n. Så va-n där då
gjorle allri aant anna bara kokade kittlen; bå da o natt kokade han. 0 han hade så brättöm 2, så han vasken raka sek
.eller tvätta sek engöng. 0 skägget de växte o håret ble söm en
eneboske, så han så då ut söm faen sjölver. Så nör året va
gönget, sulle harren resa bört. Så nör han va rester: »De va
då marskvarlit», tänkt-n, »att ja. inte sa3 få titta i den dära
I) annat än
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kittlen. De kunne la allri va så farlit, lell, öm ja sulle lätta
på löcket e lita gränna.» Så gjorle-n de. 0 då lå där en fanjunkare 0 en schersant.' »Ligger 1 där era tusan jävvla?» sa-n.
»Då sa [1], ta me farsen, inte slippa dän så snart», sa-n. 0 så
brasade han på etter var. 2
När barren köm hem, sa-n: »Du har tittat i kittlen», sa-n.
»Nää, de har ja inte», sa suldaten. »Jo, de va inte lönt — de
har du», sa-n, »men», sa-n, »de gjorle ingenting, för sen brasade
du på så mö bätter», sa-n. Så ba han öm sin orlovssedel. 0
den feck han o en hel köffert me gull på köpet. Så sa harren
åt hömen: »En bit härifrå bor de en adelsman», sa-n, »o han
har tri dötra. Dit sa du fara sta o fria», sa-n. »Söm ja ä?» sa-n.
»Söm du ä!» sa-n.
Så köm harrens ekipage fram o suldaten satt sek i o de
barkade iväj. Så nör di köm fram te adelsgåern, köm harren
ut på trappa me sia dötra, för si han unnra, va de va för en
finer harre söm köm. Men då suldaten klev ut o så ut söm
honnturken sjölv, så ble di långa i syna, sa ja sea. Men då han
lätte bära opp sin köffert full me gull, så ba di hömmen bli
kvar. Så sa-fl sitt ärene, då. Men flecka, ho velle inte ha-n
för allt i varia. Men slutelin övertalte di anre henne att ta
hömmen för di mönne3 medlas skull. Så sulle di äta midda o
den främmade kären sulle sitta ve borlet me döm. 0 fleckera
velle inte garna äta me. Men di ble tvungna. Så maner middan
tok han opp en gullring; så högg han itu den o ga henne hälta.
Hälta behöll han sjölver. Så sa-n: »Öm sju år kömmer ja tebakers,
te dess sa du bära den öm halsen på dek.» Så tok han ajö
for sin väj. Men köfferten, den lemnade han kvar.
Så for han tebaker te sin gamle hussbonne. »Ja, de geck
bra», sa-n. »Ja, sir du de!», sa hussbonn. »Men nu sa du va
här ett år te», sa-n. Så va han der ett år. 0 då året va öm,
feck han en köffert me bara gullpänga i. »Nu sa du fara o raka
å dek skägget, o klippa å dek hårt o göra dek fin, o så sa du
fara tebakes o hemta din fästmö», sa-n. Ja han gjorle söm
han ble tesagder4, han for o rakade sek o kleppte åv sek hårt
köppte sek nya klär. 0 då va han då så finer, så de va

4)

2) uns vaar (imalf. var); = värre
1) sergeant
ms tesågder, Imalf. -sägelar
101151

Sv. landsm. 111. 2.

3) ms

myckna
23
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allringen söm kunne si, att inte de va den finesta herrkär en
kunne få si. Så for han te adelsgårn. Nör han köm fram, köm
adelsman ut me sia dötra på farstetrappa o unrade va de va
för en finer harre, söm köm faranes. Så lät han bära opp sin
kappsäck full åv gullpänga. Då måste han bli kvar. Så öm
middan, så velle alla dötra sitta me ve boert. Så under middan
friade han te den yngsta. »Nää», sa-o, »ja ä redan förlovad»,
sa-o. »Å de kan du la bli fri från», sa-n. »Nää», sa-o, »de kan
ja inte», sa-o, »Ja har en ring här, söm ja feck att bära på mek.»
Så tok ho fram den halva ringen söm han gött henne. Så tok
han opp den aura hälften o då passade de ihop. 0 då ble der
stor gläje i stället for sörg, o ho föll hömmen öm halsen. 0 sen
We der bröllöp, så de förslo. 0 der lever di o mår väl än i
denna da.

203. Tummetott.
Aarne 700.
De va en göng en gobbe o e gomma söm hade en pöjk.
0 han va så liten så liten, så han kunne krypa gömmen ett
nöcklahöl.
Så en da sulle han me' sia brör o stjäla. 0 Tummetutt
kröp in gömen nöcklahölet o öpnade döma. Så geck di opp på
vinn. Der la en stor ust.2 Då sprang Tummetutt på usten.
Så trall han ner i e skölebalja3. Öm möran, då pia sulle ge
kalven, köm Tummetutt me. Så stälde pia sek o knyta strumpebånnet. »Nä, si pia lätte si bena», sa Tummetutt. »Körs i alla
nib, dar, ja tror kalven talar!», sa pia. Så måste di slåkta
ner den. Så hängde di löpet på en garsgålsstaver. Då köm
de e gomma o geck förbi, o velle ta löpet. Så skrek Tummetutt i löpet o ynkade sek: »Bryt inte nacken åv mek, kära
mor lilla», sa-n. Då ble käringa så rädder, så ho kåstade löpet
o sprang. Så köm en räv, åt opp löpet. Så sa Tummetutt te
räven: »Bär du mek te min fars skövele4, sa ja gå ur dek.»
Då bar räven hönöm te hans fars skövele, men han geck inte
ur hönöm ändå. »Bär du mek te min fars farstudör, sa ja gå
ur dek», sa Tummetutt. Då bar räven hönöm te farstudöra, men
han geck inte ur hönöm ändå. Så sa-n: »Bär du mek in i
) ms mea

1

2) ost 3) balja med skulor 4) skogled (-grind)
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min fårs kammare, sa ja gå ur dek.> Då bar räven hönöm in
i kammarn. Då tok Tummetutts far si yx o slo räven.
Så köm Tummetutt hem igen. Sen vet ja inte mer.1
204. De sju hästarna.
Aarne 471.

De va en göng tri brör söm sulle ut å försöka si löcka i
vana. Så geek den älste forst sta. Han geck te kongsgårn.
Så ha-n han sulle få tjänst. »Ja», sa kongen, »de kan du la få»,
sa-n, »o du sa inte anna göra ha», sa-n, »än te vakta mia sju
hästa.» Men döm, sa-n, sulle han följa vart di geck. »0 öm
du oppfyller tjänsta, sa-n, »vill ja ge dek mi doter i lön 2, men
gör du de inte», sa-n, »vill ja låta skära dek tri rön remmer i
ryggen.» Ja mente pöjken, va de inte anna de, de sulle han
nok göra. Så feck han tjänsta då.
Nu ve vissa tier sprang hästa hört, o allringen visste, vart
di tok väjen. Nör så pöjken geck o våktade döm, så rässom
de va en da, så la di iväj över backa o brinka. 0 pöjken to
tak i svansen på en o följde me. Så köm di te e käring, satt
på en sten. »Köni hit pöjke lella får ja löska dek!» sa käringa.
Då släpte-n svansen o geck te käringa o lätte-a löska sek. Så
nör han sulle gå hem, ga ho hömmen en flaska nie m05tapp 3 i,
o de, sa-o, sulle han lemna kongen, nör han köm hem. Ja,
han ga sek hemåt. 0 nör han köm hem lemnade han kongen
flaska. Då först° kongen, att han inte oppfyllt tjänsta. Så
Jätte han skära hömrnen tri rön remmer i ryggen, o så feck
han gå sin le.
Nu sulle den anre broren fresta si löeka. Så geck han te
kongsgårn o ba kongen han sulle få tjänst. »Ja», sa kongen,
»ja har e tjänst te ge4 dek. Du sa vakta mia sju hästa, o du
sa följa me döm vart di går», sa-n. »0 gör du söm ja sakt dek,
sa du få mi doter te äkta, men lyder du inte, sa ja låta skära
dek tri röa remmer i ryggen.» Ja, den tjänsta töckte pöjken
inte sulle va Så svår. Så tok han emot den då.
När han så geck vall me bästa en da, tok di te te springa.
0 de geck över stocka o stena. Bästa före, o pöjken feck tak
1)

ms meer

2) ms löön

3) tapp av mossa 4) ms gä

356

SMÅLAND. N. VEDBO HÄRAD. — IV. CARLHEIM-GI'LLENSKIÖLD.

i en åv svansa o följde me. Slutelin kom di te e käring, söm
satt på en sten. Så sa-o: »Köni hit, pöjke ,lella, får ja löska
dek!» Då släppte han hästa o geck te-a o lätte-a löska; sek.
Nör han sulle gå, ga ho hömmen e flaska me möstappl, o de
sulle han lennfa kongen, sa-o. De gjorle han nör han köm hem,
då försto kongen, att han inte oppfyllt tjänsta. Så feck han
tri röa remmer i ryggen, den me, o sen feck-en gå.
Så sulle den yngste broren ut i varia o fresta si löcka.
Så geck-en te kong,sgårn 9 ba öm tjänst. »Ja», sa kongen, »ja
har e tjänst te ge dek. Du sa vakta mia bästa, o döm Sa: du
folja vart di går. 0 gör du de, vell ja ge dek mi doter, men
gör du de inte, 'ven ja låta skära dek tri röa remmer i ryggen.
Men», sa-n, »de går la för dek som för di anre». Så sa pöjken,
att »go vurnad 2 ä de la inte te löckas, men låt mek bara fresta,
så sa de la gå.» Så feck han tjänsta.
Så en da, nör han geck me hästa, la di ivitj de varsta di
kunne. 0 pöjken feck tak i rompa på en o slank me. Över
sköva o berg dro di sta, bästa före, pöjken ätter. Så köm di
te e käring, sörn satt på e sten. »Kom hit, pöjke lelle, får ja
löska dek», sa-o. »Köss mek der bak, köss mek der bak!», sa
pöjken. Så köm han trå käringa. Nör di sprunget bå långt o
länge, köm di te en stor möse. Der var en gammal stubbe o
ett hö! ijämter. Der sprang di ner o pöjken hang ätter. Nör
di sprunget ett stöcke te, köm di te e körka. Då sto der inte
läuger sju hästa, utan sju unga prinsa. Då geck di in i körka
tok nattvarl. Så köm di ut te pöjken o ga hömmen en flaska
me messevin, o de, ho hade glastapp. Så sa di åt hömmen,
att de sulle han lemna kongen, då han köm hem. »0 på den
da», sa di, »då du sa hålla bröllöp me kongeus doter, sa du gå
ner i stallet o ta ett svärd o hogga å oss huvena, allihop.» Så
dro di sta hem igen, o pöjken följde me. Nör di kuminet hem,
geck pöjken te kongen o lemnade hömmen flaska. 0 då rörsto
han, att han oppfyllt tjänsta.
Så 'Kille han ha prinsessa då. 0 di rusta te bröllet 3 me
Stor ståt. Men öm moran på den da, då brölloppet Bulle stå,
geck pöjken ner i stallet, tok ett svärd i hånna o hoggde å alla
sju bästa hbvena.
i) »kork» av mossa

2) möjlighet, utsikt

3) så

Iris
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0 på ävelia stunna sto der inte länger sju hästa utan kongens sju söner, som trölla tatt o gjort te bästa. Så geek di opp
te kongen, o då ble der en gläje i hela lannet, att kongen fått
tebaks sia söner.
0 så höll di bröllop me lust o gamman. Sen va ja inte
me länger.
Den lilla, lilla gumman.
Aarne 2016.

De va en göng e lita, lita gomma, söm hade, e lita, lita
stöva o en liten, liten kalv o e lita lita ko o en liten, liten
katt o e lita, lita stäva o en liten, liten sil o en liten, liten bonke.
Så en da to de lella, lella gomma de lella, lella stäva o mjölkade
lite, lite mjölk o silade gömen den lella, lella sila i den lella,
lella bonken o stälde på de lella, lella borlet. Då höppade den
lella, lella katten öpp på de lella, lella borlet o slo ömkull den
lella, lella mjölken. Då kbm de lella, lella gomma in o sa:
»Schas katt!» — 0 då sprang katten åt sköven.
Den närsynta fästmön.
Aarne 1456.

De va en göng en sam sulle sta o helsa på si flecka. 0
flecka va nock bra, fast ett fel hade ho. Så nör han kam, då
sulle han ha fängning, kan tänka. 0 di satte för hömmen bå
ust o brö o mjölk o smör, o allt va gött di kunne hitta på. Så
geek flecka der o vånkade o hade så mö syta 2 med de mönna3
fängninga. Feck ho si e stor smörklick satt på borlet. »Va,
sitter du der flecketuta, nör de ä en främmader kär inne»,
sa-o, »dän me dek», sa-o, o så ga ho te smöret en släng, så de
for te aura vägga o fåssnade där. Men friarn, han sa inte
[nöet] den göngen.
Så sulle han gå hem då. 0 flecka sulle följa-n .ut på
farstubroa. Nör di kbm ut sa-n: »Ja men, hur ä de», sa-n. »har
3)

1) rna häde
rna möna

2) bestyr, »göra»; kanske snarare inf. med uteglömt 0.
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du inte lite ont ve o si?» sa-n. »Nä vass», sa-o, »ja sir de kanske
inte du sir», sa-o, »ja sir en knappnål, sunt sitter der börte i
boaknuta», sa-o. Så sulle ho gå dit o ta ut-en. Lå de e viter
marr, döer, i väjen. Så snavade ho på de o slo i backen.
De flecka, ho så långt ho, lell, ja så långt sun] e sju års
gammal gris.
207. Den rara fästmön.
De va e pia, sum geck o stållades me en dräng o sa ho
sulle ställa, hömmen e så rar fästemö, så stor o långer så
»men klässeln», sa-o, »kanske ho har vänt te lite könstit», sa-o,
»knapparaa på maoen 2 ä förkläet på rögga o vigselringen i näsa!»
0 si de va e so, de.
208. Tiofalt igen.
Aarne 1735.

De va en göng en präst o en klöckare, så mången ä la de.
Så hade prästen tie kjör3, o klöckarn e. Så öm söndan predikade prästen i körka, att den söm ger ett, han får tiofalt igen.
Öm måndan geck klöckarn te prästen Me si ko, ga hömmen-a.
0 han tackade o to imot-a. Anre dan lockade klockarn te sek
alla prästens tie kjör. 0 di köm, o så bant han in dum i en
lagårl där.
Så öm aftan nör di sulle gå o mjölka, hitte di dum inte, o
di leta o leta, o hitte dum inte ändå. Så geck di hem ätter
prästen, o han köm me. Geck di te klöckarns, fräjde dum öm
di hade sett dum. »Ja di står där i lagårn», sa-n. »Prosten
predikade i söndase, att den som ger e får tie igen, o di köm
alla tie, o ja to emot döm», sa-n.
209. Bonden som talte på rim.
De va en göng en länsman o en fjärsman, Söm reste väjen
framåt. Så mötte di en bonne. Så sa fjärsman te länsman:
»Vet länsman, den der boen, allt va han säer går de ut på rim.»
1)

skaffa

2) knappraden på magen

3) kor
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»Ä prat», sa länsman. »Jo, så ä de, de ä säkert ändå, vill länsman, så slör vi va. Länsman kan fräja-n, när vi kömmer te-n,
får han la höra.» Jaa, de gjorle di, slo di va. Nör di mötte-n,
sa länsman: »G-oda», sa-n, »var har du vatt?» sa-n.
»Ja har vatt åt stan,
de ä ja bäst van»,
sa boen. »Va har du gjort där?» sa länsman.
»Ja har köpt salt o sill,
de hör allti en bonne till»,
sa boen. Då bledde länsman vre. »Va gör di i hälvete då?» sa-n.
»Di steker o brasar me allo flit.
Di väntar både fjärdingsman o länsman dit.»
Så tappade länsman, o fjärsman vann.
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Vrån Vista, härad i Småland
210 a. Spökhistorier.
Av C. Alfred Andersson 1876.
ULMA 92:43, s. 236.
Såväl beteckningen som den dialektala formen har brister. Till
jämförelse liar nedan intagits en uppteckning av täxten med landsmålsalfabet, vilken gjorts 1943 av löjtnant Folke Neij efter genomgång
med byggmästare A. Ekström, Gränna, en av de få som ännu kunna tala
gammalt Vista-mål någorlunda oförvanskat.

Folk må säa va de vell, men si att dä har funnes spöke,
dä kan ja slö me i backen på. Ja kömmer la ihöv en gång
ja hade vatt o skjussat o sölle resa hem om natta. Dä va så
skvatt möt att en inte könne se hånna för se en gång. Borte
ve Uppgrenna har förr stått ett le', som kallades Smealet, o der
va de öfta, som en feck se en hop mä skit. När ja väl hade
kommit dit, lätte ja hästen stanna o hoppade å, o sölle öppna
let. Men ja va inte menska te o könna få opp-ett mer än e an 2 ,
o så fort ja släppt-et, for dö, igen. Ja ble allt lite haj i början,
men ja hade höt, att dä hade djevlats på samma vis för många
andra, o de hade läst »Fader vår», o sen hade de kommet igönom.
När ja hade stått e stön, tänkte ja: det blir ingen annan rå för
me heller, o så började ja läsa »Fader vår». Men då flöv let
opp, så att ja tänkte att varendesta spjäle sölle ryka ut. Ja
satte me på kärra o körde igönom, men när ja väl hade kommet
igönom dä, så språng dä fram ett ljus utmä väjakanten, o dä
lysste så klart, att om ja hade hatt e salnabok mä den finaste
styl i, så sölle ja könnat läsa var som helst i-na. Ja tänkte,
ja sölle könna köra ifrå-t, men si dä löckades inte. För när ja
köde fort, så fortade dä se, o när ja saktade så saktade dä på
se mä. 0 på dä viset följde dä mä hele väjen, änna te ja va
nära hemma, men då försvann dä.
I) grind

2 ) aln
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När vi hade vatt o slått hägna en gång o geek hem på
kvällen, så hann vi opp pia i Bergagata. Ho hade vatt o mjölkat.
När vi hade gått ett stöeke, så började ho o sakta på gången
ble krit vit som ett lik i ansektet. Då frågade vi henne, va
som geek åt-a. I början velle ho ingenting säga, men när vi
hade gått en bit frågade [ho] oss, om vi inte så dä vita lakanet,
som va bakom jasgårn i Bergagata. Inte så vi nånting inte,
men pia ho feek betalt för ho inte könne hålla se. För när ho
hade sagt dä, så ble ho så sjuk så vi knappt så liv i-na en gång,
vi feek bära bå henne o mjölka hem.

LAL nr 4176: 2.

210 b. um spåka.
dt fa sck vå dt vé, mc'en si at dce ha fanas sphka, dck kan
ya as me i båkan pei. ji hma la ?håv ån gag ya hada våt a
jicsat a sala fara hån um ncita. dce vå sa skvcit måt, sa en
kana inta si håna få se en gag. 1Mta ve ipgrc'ena ha dce ståt
et lé får, sam dt kälta smalt,- a dc& va cice å fta sam en fek
si en hopa j'it. nce yå ma hada immat dit, låta ya hcbstan
mcen yå va inta nubiska te
ståna a hspada å a sula åpna
a fa åp-at m cen e ån, a sa föt ya acsepta-t, f dce tOn. ya
bH cid lita hål i båryan, inch; ya hada ht, at dce hada yievlats
pa såt» vis fo nia ånra, a di hada lcbst fådavår, a såt hada
dt kumat våneni. na ya hada ståt e stim, sa teeeta ya: cick
fo ITW hcblar, asa båryada ya a Vega fådavår.
bkir iga åan
mcen dc firsv lét p, sa ya tiegta varåidasta spyeeka sala h,Plca
ya såta me pa §ba a oda tykinsm, mce-na ya vca• hada Immat
tyfinsm-at, sa sprag dce fråm et yfts åtmce vega-kåntan, a d&
lksta sa kåt, sa am ya hada Itåt e såkmbök mcv dcen finasta
lisa vcir sam hcelst i na. ya teegta
89.1 i , sa liåda ya sit
ya sula kana ,,sora tfrå-t, mc si dcb låkadas inta. få na yå
;oda föt, sa fötada dck se, a na j4 såktada, sa såktada cice pei
se inc.
pa k visat fakda dce mcb hela vchan, ?ena te ya va na
lama, mcen d fosvån dce.
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na vi hada våt a jlat &senna al gå& yek hk, pa kvcgan,
sa han vt 43 pict i biivagea. hö hada våt a "'Okat.
na vi hada gåt et sta, sa biwiada ho a sidcta pa gåean
a be ht vit sam et lik z åtzs4tat.
ftchda vi na, va de jek t-a. z bOryan vela ho igantig sek, incen na vi hada gåt en Ni, fyielda ho iLs, am vi inta
sei &e vita lijkanat, sum vå bdkum icisgan i b4vjagea. inta
sqi. vi net, mcen pia, hö fek bete 1'0 ho inta Una Mia se.
fo na hö hada såkt dcb, sa bke ho sa Ok sa vi knåvt sa
lfv i na en gag, a vi fek beeya b lukna a nij6.4..ka h4n.
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Från Tveta härad (Oggestorps socken)
i Småland.
Av 0. Johansson. 1876.
ULMA 92:43 s. 141 följ.
Beteckningen i dessa täxter ansluter sig i väsentlig mån till den
samtida officiella stavningen, t. ex. i fråga om beteckningen av
sje-, tje- ock ang-ljuden. J-ljudet liksom ö-ljudet tecknas emellertid
ibland med j resp. ä i överensstämmelse med uttalet, t. ex. väj, dröj,
tjänst, tjäna (däremot t. ex. göra, igen, menska, människa, sjelv,
henne). Andra fall av bristande konsekvens äro ej sällsynta. Vid beteckning av dental framför vilken r förstummats råder vacklan mellan
skrivning med ock utan r, t. ex. stort, schvarte, svarade, körde, utharda, uthärda, hon, horn, hödes, hördes. På liknande sätt skrives ej
sällan med anslutning till det officiella skriftspr. nd för nn, id för ll,
t. ex. andra, förvandla, handduk, rund, ändalökt, aldri. Vacklan råder
även i fråga om dubbelskrivning av konsonant framför konsonant ock i
obetonad ställning, t. ex. öppning, unnlit, underligt, tate, tagit, ovanlitt, ovanligt, lustitt, -ett, det, öpna, öppna, aple, knapt, knappt, kosten,
hat, haft, -en, honom, den. Lmalf:s 8, 0
skorsten (lmalf. ki9AM,
motsvaras i allmänhet av o, som även betecknar slutet o-ljud ock mera
sällan motsvarar lmalf:s a, o, såsom i kostaskaft, kvastskaft, plocka,
(ko)mocka, hög av kospillning (lmalf:s 0 däremot i nokk, nog, socken,
tokk, tog, sistnämnda form säkerligen egentligen åsyftande den i svagton kortvokaliska). Någon gång förekommer med anslutning till don officiella beteckningen å för lmalf:s 8, 0, t. ex. nåen (-et), någon, nånsin, slå.
Brist på konsekvens föreligger däremot kanske icke, när man för
att återge den ljudförbindelse, som i senare uppteckningar (från 1935
av E. Kruuse och F. Neij) med lmalf. skrivits 80, 8W, använt dels uv
(som även förekommer motsv. lmalf:s uv i stuva, stuga), i duva, duga,
.fluv, flög, fuvla, fåglar, skuv, skog, suvel, sovel, dels ov(v) i frovade,
frågade, hovvader, hågad m. fl. I överensstämmelse med detta beteckningssätt motsvaras 'malts au, aw av av, t. ex. lav, lag.
Ej sällan påträffas riksspråksformer, merendels dock vid sidan av
genuina, såsom sg. best. fem.- -en i st. f. -a (t. ex närheten, öppningen), sg. mask. best. form på -a i st. f. -e av adj. (t. ex. nästa
gång, deras dålia kost), fem. sg. en, min, din, sin, pl. mina o. s. v. i
st. f., e, mi o. s. v., pl. mia, o. s. v. (t. ex. en natt, mina hon), pres.
sg. på -ar i st. f. -a (t. ex. vinnar, trampar).
Bland mer eller mindre sporadiskt förekommande riksspråksformer
kunna för övrigt noteras: den andra, mask. sg. (för den annre), annat
(för a(e)nt), de (för di), der, derfore o. d. (för dar, da(r)-), dotter (för
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doter), eller (för ella, elle), fick (för feck), gick (för geck), många
(för monga, lmalf. rna), när (för nor, lmalf. ngn), sjelv (för själv),
skulle (för sulle), säja (för sä, säa), upp (för opp), ur, prep. o. adv.
(för u), ville (för velle), värden (för vaden), vardshus (för vasshus).
Formen möcke är en uppsnyggninc• för möe ock formen säll, sill,
åsyftar säkerligen den i övriga uppteckningar från Tveta h:d uteslutande föreliggande formen sell. Understundom förekomma från skriftspr.
lånade ord ock uttr., t. ex. ty (för för ), ho också (för ho mä).

211. Motvall ock hans käring,
Aarne 1365.

Motvall sulle en gång gå på kalas, men velle inte ha
käringa mä se. Nu va käringa si så dara illbattil, så att va
han sae, så sae ho imot. Då sae Motvall; »Nu får du bära
osskaka 2», för si rörning sulle di ha mä se. »Nå, dä får du
göra», schvarte käringa. Han låddes, som han inte velle-ett,
men te slutet tokk han osskaka, o så geck di. Så kom di te e
å, som di sulle över. »Trella nu inte i», sae Motvall, nor di va
komna mett på spånga.» — »Dä ä just dä ja gör», schvarte käringa,
o så trellte ho i. »Ja, men du sätter opp huvet», sae Motvall.
»Nä, ja gör inte dä», sa käringa, o så ble ho i åa. Men Motvall
han geck på kalaset o va glaer för han hade blett å mä si
käring.
212. Tuppen ock hönan.
Aarne 210.

En tuppe o e höna sulle ut o plocka nötter; så åt höna 3
se för mätter. Då gjode tuppen en vang utå ett nötaskal o dro
höna, för ho orkade inte o gå. Nor di hade lammet ett stöck e
på hemväjen, mötte di ett par vandranne gesäller, sum ba att
di sulle få åka. »Dä sa I få», sae höna, »bara I inte trampar
me på föttera», för si gesällera, dä va e stoppenål o e synnål.
Så kom di te ett vardshus o velle låna hus, men värden va
knusslier, så di ble arga på hornen. Nor han om moran korn
upp o sulle tvätta se, så hade synnåla satt se i handduken, så
han stack se så bloen rann. Sen sulle han sätta se i sin lännstol, men dar satt stoppenåla. I däsamma han satte se, stack
dä te. 0 han opp igen sum en ell o skrek o jemrade se. Då
hade han för han va illaker.
1)

»tetig», gensträvig

2) ostkakan

3) ms

tuppen
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; 213. Gumman ock kännes ko.'
Dä va en gång e käring, som många ä la dä. Ho hade
den velle ho så falia jana äta opp, inna ho do. Ho vesste
bara inte hure ho sulle bära se te för te o få veta, nor ändalökta gulle komma. Så bodde dä i granngålen en skrivare, som
va möet kunnier i allting. Den geck ho te o fräjde, hurelänge
ho sulle leva. Han velle inte ge nora beskk på dä, men käringa
va så enträjen, så han slapp inte på nået vis. Te slut sae han,
att ho sulle gå ut i storeskuven, o dar sulle ho ropa: »Sa ja
leva elle dö? Dä gjode käringa. »Dö», schvarte dä i skuven.
Då skennade se 2 käringa hem o slaktade koa o begönnte te o äta.
0 ho va så rädde, ho sulle dö, inna ho hinde äta opp köa, så
ho satt ve köttgryta o åt daen i änna. Men nor suvlet begönnte
te o tryta o ingenting hödes å, så geck ho te den skrevkunnie
igen o unnrade, hure dä va vulet mä3 döen lätte vänta på se så
länge. Han rådde henne te o gå åt skuven igen, o dar sulle
ho fräja, om ho sulle dö ella leva. Käringa geck o ropte: »Sa
ja dö elle leva?» — »Leva», sehvarte dä i skuven. Men då lell
sa ja säa, att käringa ble lite lessen. Sen åt ho inte suvel mer
än var julafta, o ho lever än i da o ankar på4 si ko.
214. Ryk in!
Dä va en gång en bonne, som ofta brukte resa ner te Skåne,
men nor han lå över natta hos noen, så gjode han allti noet
illty, o dafför va dä la inte så unnlit, om di inte gjana velle
låna hornen hus. En gång to han en bonne ur sänga o bar
ut-en på lasset, för si han va lite starkare än aent folk, o så
lätte han hornen åka mä en fjaringsväj. Sen feck bonnastackan
springa hem i bare skjotta. Nästa gång farabonnen 2 kom, hade
han tatt drängen mä se. Fram på kvällen kam di te e stuva,
dar sulle di låna hus. Drängen tokk hösäcken o geck opp
på, :taket, men farabonnen geck själv in i stuva o ha te o få
bli öve natta. Dä feck han inte. »Då sa ja göra, så ingen kan
va i stuva», sae farabonnen. »Dit lär du la inte duva te>, mente
1) Jfr Götlind, Saga, sägen etc. nr 63.
2) skyndade sig (jfr i
Ö. h:d fitta se) 3) eftersom 4) ångrar 5) forbonden
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skåningen. »Ryk in), ropte farabonnen i korsteneni, o då höll
drängen höposen för öppningen så all röken geck in i stuva.
Då ble skåningen spaker o ba bonnen, att han skulle göra så
dä inte rök. »Ryk ut», ropte farabonnen. Då tok drängen dän
posen, o röken geck ut gömen kosteneni igen. 0 sen feck di
1egga3 öfver natta den gången.

215. Torparsonen ock den lede.
Aarne 1160.
Förr i vara hade trolla möe större makt än nu. Så va dä
en gång ett slott som va förtrollat, o skam huserade dar så inga
menska kunne bo dar. Kongen hade utlovat si dotter åt den,
som kunne göra så dä inte spökade i slottet. Dit va många som
hade försökt, men ingen hade kunnat utharda en enda natt i
slottet. Om di dit hade kunnat, så sulle skam inte hat nora
makt mä-ett sen.
Så va dä en torpareson, som sulle försöka si löcka. Han
geck in i slottet o lae se o sova. Frampå natta vaknade han
ve ett förskräckligt buller o oväsen. Han satte se upp o titta,
o då va hela golvet fullt mä döskalla o menskeben, som ku1tade3
om varandra utåt golvet. Sen så han så möe skit', s-att dä
kunne vutt nokk te o skrämma vetet ur tie andra. Men han
satte se te svarvestolen o började svarva döskalla runda, för han
sulle få noet o göra. Te slut bultade dä på döra, 0 när han
geek o lätte opp, så kom dä e likkista o spasserade in. I kista
Ut en vitskäggi gubbe, o dä va »den lee» sjelv. »Dä va bra, att
ja får sällskap>, töckte torparesonen, »kom nu sa vi slå käggeb,
sae han te Skräll. »Dä ä ja mä om,» töckte han, o så tokk de
käggelbena5 o satte opp. Sen slo di mä döskalla. Sen sulle
di fresta störka. Skam to då e slägga o slo te ett stä, så dit sjönk
ner i jora. Men torparesonen slo slägga i ett annat stä så dä
sprack, o Skams skägg fastnade ime11a6 slägga o stäet. »Nu
slepper du inte lös, tans7 du lovar att du lemnar slottet i fre».
Ja, dä lofte Skam, om han bara feck noet annat ställe o va på,

6)

1) skorstenen
3) ms legge
ms imelle 7) utan

3) rullade 4) spöken 5) käglorna
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då feck han en kulle i närheten, dä va Blåkulle. Men torparesonen feck prinsessa o bodde mä henne i slottet.
Men den som har gett sek i lav mä den lee, slepper inte
så lätt ifrå-en. Torparesonen feck gå i fre i fem år, men sen
kom den lee o sulle ta-en. »Ja sa komma i mora», lofte han då,
Skam lätte se nöja mä dä. Daen darpå geck torparesonen
ut o spasera mä prinsessa, nor di km nära Blåkullen, så ha
han, att han sulle få bära henne. »Dä kan du la få», sae ho, ä
dammä to han henne på ryggen o geek te Blåkullen. »Välkommen hit», sae Skam, »men va ä dä du har på röggen?» »Åh,
dä ä dä dara skruvstäet, du mins la», sa den andra. Men då
sa ja säa, att Skam feck brått. »Du får denne kullen mä», sa
han. 0 så for han å på ett kostaskaft' o kurn aldri tebaka mer.
216. En knallehistoria.
Aarne 1287.

Dä va en gång tolv vestgötaknalla, som va ute o vandrade.
Di hade fått höra' att havet va blått. Så kom di te ett tolann.3
»Si här ä havet, nu sa vi löja oss4», ropte de o så sprang di i
tolannet. Nor di sen började si vandring igen, sulle di si ätter,
så ingen hade dronknat. Dafför räknade de huremånga di va,
men ingen feck-ett te mer än elve, för var o en glemde o räkkna
se sjelv. Då kom dar e gammel käring, o henne frovade5 di te
rås. Ho rådde dum te o doppa näsera i e komocka, der lå, o
dä g,jode di. Sen rä,kknade di bula, o då så di att ingen hade
dronknat.

217. Om levnadssättet i Malmbäckssoeknen.
Malmbäcksboa di ä så snåla, så di nänns knappt o äta.
Dä vet la var o en, hare ynkelitt di lever. Ve julatien sa di
slö på stort, kantänka. Då slör alla bönnera se ihop o köper
hem en fjaring säll. Di äter mä på ett lustitt vis, sa ja säa:
di hänger opp sälla i taket, å så sätter di se runtikring mä
brökaka på tummen; sen slår di te mä brökaka på sälla, så
1)

kvastskaft

2) MS höre

3) linåker

4) bada

5)

rns

frovadi
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de fastnar lite på-a, o så tar •di se en munsbit. Inte blir di
feta på dä, inte.
När di slaktar får, så gör di korv, pettlinga te säjanes;
men den ä så smaler som tvennatrå.1 Di har pettlingakorven
på en harvel, som di ställer på vinnen, o så gör 'cli ett hul i
taket o stecker ämnen gömen dä. Nor di sen sa äta, så vinnar
di å harvlen, o dä går åt ett knäpp» i målet.
Köttet ä di rädda om, di äter mest gröt o mjölk eller rotamos; fram i osmessekroken 3 har di inte en gång dä. Ett fåralår ii suvel för hela året. Di har då inte stora schvin der i
sockna. Men bonnen i Rommenås hade en gång en gris, som
va rent ovanlitt stor. Dä va ingen i sockna som hade sitt
maken förr, o alla mensker geek dit o unnrade på dema store
gris. Men en gång hände dä se, att grisen hade kommit bort.
Di geck o letade, men kunne inte hetta-n. Te slut feck di si,
vart han hade tatt väjen. Han hade kommet ner i en träsko,
som sto bakom döma, o der to di vara på sin store gris.
Dä va en gång en dräng, som hade kummet ifrå e aen
socken te Malmbäck, o han va inte vener ve deras dålia kost.
Så hände dä se, att rässom di satt o åt atter en gång, så kavlade drängen opp sina skjortarmer o bar se åt som han ville ge
se i attefatet mä bå arma o ben. »Va nu?» fräjde bonnen. »Jo
ja feck si e atta, som ja allt vore hovvader te o ta opp», sehvarte
drängen.
Nor di äter fläsk, som sällan hänner, så mäns di inte äta
Guss gåver som aent folk, utan då binner var o en en trå om
sett fläskastöcke o sväljer ner-ett. Sen drar han opp-ett igen,
o så kan han äta opp sin fläskabit så mänga gånger han nånsin vell, änna tes han blir mätt.

218. Önskeblomman.
En knekt ifrå Elnievik, som hade vutt mä i finska kriet,
önskade se va hemma igen. »Ack, den som sutte hemma i spidäsamma kom dä
sen jämte mor o bana ändå», tänkte han.
fram e käring, e sånne däringa finska, o lovade hornen, att ban
2) den mängd garn som uppvindas
1) hemspunnen linnetråd
mellan två knäppningar av härveln 3) vid olsmässetiden
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sulle få komma hem om han planterade en växt som ho ga-en.
0 darte ga ho hornen en nöckel, som geck te Tjuraberga, I vet la,
ve Teneltl. Dar sulle han få ta så möe penga han velle. Vips,
så va ho försvunnen, men nor knekten tittade opp, så sto han
hemma utanför fasteknuten mä en nöckel o e blomma i näven.
Han planterade blomma o geck te Tjuraberga o låsste opp o to
sek e by12 mä penga. Sen lae han nöcken på ett ställe i berget,
för då hade käringa sagt. Men en gång geck då så illa, att
han råkade te o slö å blomma, som han hade satt, o sen hettade
han aldri nöcken mer.
219. Dottern ock styvdottern.
Aarne 480.

Då va e käring som hade e styvdotter o e ejen dotter. Di
satt på brunskaret o spann3, styvdottera på en blånatotte o den
andra på en tovetotte.4 Den som först spann» ifrå sek sulle te
belöning vinnas ner i brunnen. Dä ble då styvdotteras lott te
o vinnas ner. Nor ho kom te botten, träffade ho e trollkäring,
som sae te henne, att ho sulle ta tjänst på första ställe ho kom
te. »0 da sa du va snäll ve kattera o fuvla», mente ho. Flecka
geck nu. Snart mötte ho e ko mä e bötta på hona. Koa sae
te flecka: »Du får mjölka så möe du kan drecka ur, men inte
mer. 0 sen sa du hänga bötta3 på hona igen.» Flecka gjode
presis som koa hade sagt. Sen träffade fiecka på ett äplaträ.
Dä sae: »Du får ruska ner så många äple du kan äta upp,
men du får inte ta mä de nora!» Ho gjode som träet velle
Daretter mötte ho en bagge o en fåraskock. Baggen sae: »Du
får ta saxa, som hänger på mina hon, o kleppa ett får, men
inte fler.» Ho gjode så. Sen kom ho te ett risfält; detta sae:
»Gå lätt mä foten, så att du inte trampar ner för mänga strå!»
Flecka stej då så lätt, så ätt varteveli strå reste se upp igen.
Te slut kom ho cia äntlien fram te ett ställe, dar ho feck bli
laggåspia. Ho sulle nu te o mjölka. Men kora va så hårmjölkta, så ho va knapt menska te o få fram en enda drope.
Men nor ho hade fått fram en liten mjölkasleck, ga ho den te
5)

1) Tenhult
ms bötte
101151 Sr.

2) börda
landsm. III. 2.

3 ) MS span

4) totte av tågor, lintotte
24
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kattera o spinka.' Gennast ble kora lättmjölkta, å sen va alla
göremål lätta.
Nor ho hade tjänt året ut o sulle ha si lön, så feck ho
välja imella ett rött, ett vitt o ett blått skrin. »Ta dä röa, ta
de rön!» skrek småspinka utom döm. Flecka to då dä rön skrinet o bega se på hemväjen. Nor ho sulle öppna-et, gick ho ut
i ett gammalt skjul för te o få va i fre. I däsamma ho löfte
på loket, fiuv dä noet opp ur skrinet, som förgölde väggera o
förvandlade skjulet te ett ståtlitt palats.
Nu ble den andra dotera avunsjuk o velle göra e lika lökkli
resa. Ho hissades derföre ner i brunnen o mötte der käringa
o kon o baggen, äplaträet o risfältet. Men allestäss gjode ho
rakt emot va di sae. Nor ho äntlien slapp si tjänst, som hade
vatt bå svår å troki 2, så fick [!] ho i lön ett skrin ho också.
Nor ho sulle välja, ropte småspinka: »Ta dä gröna, ta dä'gröna»,
men ho töckte bätter om dä gula o to dä. Ho geck nu hem,
men nor ho sulle öpna skrinet, geck ho in i dä vakkraste rum
di hade. Dit sulle väl bli rektit fint, mente ho, när ett gammalt
skjul kunne förvandlas te ett slott.
Men dä ble annat å. Som ho öpnade, så fluv där opp ell,
som brände opp hela böggninga o styvmora o henne sjelv mä.

220. Segt munläder.
En hanne skulle köra te skuven ätter stokka. Så geck
tistens å. Bonnen skar då ut ett stöeke kring munnen på e dö
käring o begagnade dä i stället. När han hade lässt på si dröj4
i skuven, va dä bleet millevär, så att tisten ga se ut i längd,
när bonnen körde. Men bonnen så se inte om, förrän han va
kommen hem. Då ble han varse, att lasset sto kvar oppe i
skuven; för så möcke hade tisten töjt ut se. Hannen to då ifrå
oxa o kastade ännen o tisten omkring en lestolpe.5 Sen geck
han in. Nästa möre, nor han kom ut på gata, sto lasset der.
Ty på natta hade dä fruset på, o då hade tisten krupet ihop
igen.
2) tråkig 3) dragremmen på oket 4) drög (grovt
1) sparvarna
arbetsfordon med två medar för forsling av ved, timmer o. d.) 5) grindstolpe
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Från Tveta härad (1%länsarps socken)
i Småland.
Av G. E. Bexell 1875.
ULMA 92: 43, s. 229.

221. Tabergs frun.
Täxtens beteckning ansluter sig oftast till den samtida officiella
stavningen (jfr t. ex. genast, berg, hjelpa, djyp, djup, sjelv, skjuta,
gång, digna, men longt, lugnt). I språkligt hänseende förringas tiixtens värde väsentligt därav, att den är starkt försatt med uppenbart
icke genuina ordformer, ofta vid sidan av genuina. En redogörelse för
vad som har eller saknar hemortsrätt i dialekten skulle tarva ett i förhållande till täxtens omfattning oproportionerligt utrymme och är dess
bättre icke av nöden, då vi redan äga en upplysande, i fonetiskt avseende fint utmejslad bild av Månsarpsmålet i de täxter som Bernh.
Karlgren 1908 publicerat i Bih. 2 s. 1-35 av denna tidskrift. Vid
sidan av denna Karlgrens täxtsamling har täxten nedan intresse därigenom
att den är mera än 30 år äldre än Karlgrens täxter. Med dessa visar
den åtskilliga olikheter, väsentligen egendomligheter som i senare uppteckningar återfinnas västligare eller sydvästligare (Mo, Västbo): hu,
hon, u- (jfr uväsendet), tj(v)- motsv. lmalf. /9/42, Jostp (jfr tjvätta,
tjivla), spår av pluralformer av värbet (jfr påstoe, påstodo), sia säga;
däremot i Karlgrens täxter: hgo6 (svagt h9), 9ö-, ti5-. Då upptecknaren 1868 vid 18 års ålder flyttade från Månsarp till Långaryd i
ev. Västbo, så har säkerligen Långaryd-målet spelat in vid utskrivandet
av täxten. Då denna regelbundet (5 ggr) har pret. på -ade av verb
av typen hoppa, så överensstämmer den häri med det av LAL insamlade dialektmaterialet från Tveta h:d (1930-talet).
I fråga om syntaktiska förhållanden samt val av ord ock uttryck
är täxten mera genuin. Lån från rspr. är dock t. ex. berätta (för
tala om), man, pron. (för en), ha besökt (för ha vatt o tittat på
o. d.), väl (för la), även för dem (för för dom mä).

Dä ä då för besönneligt, men säkert är dä likaväl, att dä
inte ä sum dä ska va mä 'berget,. Du sir väl, Brita, hur dä
ryker i dä i da, och ändå ä dä en så klar och granner da,
sum man nånsin kan önska se. Ja, dä förstå se i alla fall
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när jag tänker me närmre efter, så ä dä inte så raskande' underlit, för se dä ä inte så falia långt te jul och kan veta, liksum
annat folk te dess kan behöva få lite rent på kroppen o bå
baka o brögga, så att man då slepper o schvälta, så kan även
— du förstår nog hvem jag menar — frua der inne i berget behöva hadda 2 om se nået och bå komma o tjvätta se o sia kläer,
o sen skaffa se lite juladricka o julabrö. 0 se derför it dä sum
dä ryker så möet omkring berget. Nu ellar hon, dit ska ja
sija, och dä gör hu :mit beske dä. Man kan va säker på, att
hon ha brått um, för se länge, dä ska du få se, får hon inte
brasa på där inne, för snart kommer dä regn ock se då så
slöekes ellen under henna putters o gryter. Det brukar va4 säkert,
att då hon ellar inne i berget, så dröjer dä inte en halver da,
förr än hemmelen kan stå öppen, um dä ha vutt allri så klart
och grannt förut.
Men eftersom vi kam o talas ve om »frua» o troll, för se
aent än en trollkäring dä ä hu la inte ändå, så ska ja berätta de
nåen ting. Inte vet ja um dä ä sannt — dä kan väl hända,
att di bara smier i hop och ljuer — o eftersum pastorn i Granarp påstår, ska man allri tro på sådan der galenskap. Dit kan
ja förstå derå, att då läsongarne sist las för honom, så fräjte han
också um dä fenns nåra troll. »Ja», svarte ongarne, »o di bor i
berget.» Då skrattade först pastorn, men sen sae han allvarsamt te dom att inte tro på sådant der prat. Se min pojke
Jonas var sjelv mit o hörde dä, så dä kan väl hända, att dä ä
Osanning, fastän ja just tror vad jag nu velle sia de. Eljest
berättade min far, o han hade hört dä efter sin farfar, att för
möcke länge sen skulle en stor kong ha besökt berget o töckt
så bra um dä, att han genast från tysken och fransken skickade
efter fina smeer, som skulle hjelpa folket ve berget. Utom
många andra saker, som dessa synnige människor togo sig för,
var även dä att spränga djypt in i berget — du vet, den der
långa gången mitt emot Matsesa i Gruvstugan, just der Påerstaboarne ta sin sten. Men se, sum man brukar sia, den köckling, som steeker halsen i rävens gap, han får se sig om var
huvudet sitter. Så geck dä även för dem. Rätt sum de bäst
hölle på mä o spränga o skjuta, så ska ja seja dä ble vackert
l) klaff. nAskana, rasande

3) sköta

3) kastruller

4) ms Vit
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leverne der inne i hålet: den ene örfilen haglade efter den
andre, så att di damp i backen kors och tvärs o ble liggande
alldeles sum fulla svin, um ja så får uttröcka me. 0 inte kunde
de komma dän heller, för se så fort sum nåen o dem steg opp,
så feck han se en öring, så att han alldeles dignade ner o inte
kunde resa sig upp på länge. och säkert ä, att de allri hade
sett dagsens ljus mer, um inte en person der ute hade varsnat
det förskräckliga uväseudet der inne o mä en löckta i näven gått
dit in för att se efter, vad de togo sig före. Men se då blev
det longt i hålet. Ljus tål allri »frua», och så fort sum hon feek
se dä, så römde hu sett håll, alldeles sum hade hon fått ett
piskarapp på röggen. Derföre ä dä som man allti ska ha ett
ljus eller en lökta i hånna, då man går in i den der laja i
gången, för eljest kan man då vesst inte va säker. 0 dä förstås då i alla fyra fallen, dä ska ingen undra så möcket på,
att ho blev raskande på dem, Frua, för se de hade skuttet 2 så
att da va änna ve henna sängastomme, och dä va allt bra när.,
gånget dä.
Ja, så var dä berättelsen lydde, o ja får upprektit sia de,
Brita, att fastän ve sista husförhöret i Sjoa1t 3 begge presterna,
bå kyrkeherren i Banarp och pastorn i Granarp, så bestämt påstoe att sådana der berättelser ä lögn, ja allri tjivlat på o allri
kommer o tjivla på att dä inte ä sant, va ja nu ha berättat för de.
2) skjutit. Dubbelteckningen av
1) leda
ordets uttal i dial. 3) Sjöhult
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Från ':1 -veta härad i Småland.
Stycket 222 är uppblandat med riksspråksord ock även syntaktiskt
påverkat av skriftspråk. Enl. uppgift stammar denna text »från västra
delen av häradet.» En uppteckning av texten med landsmålsalfabet,
vilken gjorts av löjtnant F. Neij 1943 efter genomgång med olika
personer i Bankeryd, har insatts nedan till jämförelse.
De övriga styckena äro långt mindre influerade av rspr. Om dem
gäller väsentligen vad som säges i inledningen till styckena från öggestorp (s. 363 f.).
Man finner sålunda flera fall av plur.- och pres.-ändelsen -ar
(för -a), t. ex. oxar, fräjar ock av pl. best. form -erna (för -era),
t. ex. dynerna. Andra från rspr. lånade men på sid. 363 f. icke noterade former äro: beslöt (för beslutade), behöver (för behöva), emot
(för imot), frågade (för frovade, fräjade, fräjde), prins (för prens),
oxdreft (för oxydreft), rotthål (för rotte-), säjer (för sär), tredje (för
trelle), godbitar (för gobita) in. fl.
Inkonsekvenser i beteckningen med anslutning till den officiella
stavningen äro ihåli, rotthål vid sidan av rottehul, vidare första (med
lmalf. fista, -å-) vid sidan av t. ex. slott, trolla.

222 a. Om Tabergstrollen.
Av J. A. Rapp, 1877.
ULMA 92: 44, s. 113.

I Barnarps socken finns en gård, som heter »Höltna». Här
bodde för en mängd är sedan bland flera andra även Pelle i
Norgården. Han hade ärft gåradelen av far sin ock dessutom
hade han många styvrar på böjda, ty han var geft med rikaste
tösa i hela sockna. Derföre töckte han sig ha rätt att leva
härskap ock ecke göra annat än resa te stan mä lass. Der levdes undan ska ja säja, ock bara folk kallade Pelle »patronen»,
så feck di supa så mycket di orkade. Även hemma va Pelle
den libralaste mensja i vera. Nu hade Pelle på julafton varit i
stan och hämtat hem julasupen ock ble ej färdi resa hem förn
långt på kvällen. Då han kom mitt för »berget», hörde han
sitt namn ropas ock ett underligt väsen. Han höll in tyglarne
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ock lyssnade. Alla trollena voro samlade nu ock trollongarne
också. Dessa få annars ecke bo bland de stora trollena, utan
vistas på vissa gårar, der de få taga allt som förspilles. Di ha
makt ända te att ta toggan ur munnen på folk, som ecke läser
te maten. Derföre skola barn allti läsa te maten. Jo, Pelle sto
utanför bergvägga ock lyssnade. Då hörde han ett par av
trollongarna berätta, huru gott de haft hos Pelle i Norgårn, o
båe att få även nästa år gästa honom. 0 detta feck di lov te.
Rätt som Pelle stod der, började dä braka ock knaka i
berget. Trollena dansade. Men Per, som blett spik nökter,
knallade hemåt med föresats att trollongarna sk[u]lle få lagom.
Från den stunden började Pelle ett nytt levnadssätt. Han va
möcke noga att inget förspeldes.
Julafton kom ock Per geck te berget. Men nu feck han
höra ett jemmerlit låt. Trollongarne klagade ock skrek, att de
allri ville komma te Höltna mer, ty de hade nästan svultet
ihjel. De hade ecke haft en rolig stund, hade blott fått dricka
vatten ock äta skulor tesammans med grisera. När de gamle
hörde det, började de jämra sej över de onda tierna, men Pelle
i Norgårn hade hört nog ock återvände hem.
Allri sen ville Pelle ha trollongarna te gäster ock mådde
mycket bra utä dä o levde löcklig ock gla ända te sin dö.
LAL 4176: 1.

222 b.

8112

tabåstråla.

b4narpas6kan fins dce en geir, S8M heta Ithltna. dcbr
böla fo meiga &san i vara mce ånra eiböct pielar nörgan,. hån
hada årft geiraddan ceta fåstn, &sa hada han mciga sti.Ivra pa
bilda mck, fo han va jift mce dcen hikasta ksa z heja sölsna
dcbfo Med han, han hada hcbt te a leva Itåslcdp a inta 'bra
ånt cen h6sa te stån mce lcis. cickr levdas åna, sa ja sck, a Wc&
fålk kålada pga patrQn, sa fels dt sielpa, sa m4 dt örkada.
likasa hema va peela dcen libariclasta mienfa r va. pa j4kåftan hada peela vat r stån a hc'enttat hem Ac7tas4pan a be
inta fådt a hesa hån, fbrcen leigt pa kvdlan. da han kim) met
fo bårjat, lkda han set ncint Apas a et imata vcksan. han
halda in t#la a las. åla tri& va såmlada nfc, a tridöga
rack eela iet di inta 14 I vc_ika Ince dt störa tråla, utan d fa
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hala tå pa va gåra, dcer di fa tå dt 88M fospålas. di ha
målet eena te a ta töga ii månan pa fålk, 88M inta lesa te
måtan. clefo sa bån ålti lesa te måtan.
peela st6 iitanfo
bårivc'ega a lPclas. dd liOda hm; et pår a tri/löga kara éi, ho
gåt dt hada hd-at hos pela i nårgan, a bå, at dt sula fa vå
hos hin,em neesta år mc& a cich fek di lOfta tå..
het 88M peela stå der, sa bårjada dce a bråka a knåka
Nypt. tråla dånsada. mcen per, 88M hada bet spik niolstar
14, hån knålada håmat, a hån sata se fra, at tril6ga sula fa
lågsm; fra den sta bOryada peela a låva pa åant vis. han
va ma nckt me at iyat fospåldas.
Måftan kim, a per yek te lånat. liten nti fek han hOra
en jeemakz lct. tr'Sl6ga gå se a skråk, at di ålvi vela kåma te
hOltna mår, fo di hada nestan svieltat vek. di hada inta håt
e he2ki stån, di hada bå.ra fat dreka vcitan a eta skr i vaka
mce grisara.
na di gåmla &Ma de, bhriada di a j(> sek om, di clåNa
tiara, mcen pc'ela i nårgan hcin hada hot n6b a ok hån vån.
ålvi mår vela peela ha tritlåsa te jeestar a måc_la ma brå
?Åta de a levda 141slt a gb.‘t eena te sin clO.
223. Råttan som fästmö.
Av B. Johansson 1879.
ULMA 92:41. 1-17.
Aarne 402.

De va en gång en kong, som hade tri söner o di skulle
gefta se. Kongen hade befalt, att di sulle ta den första di mötte.
Först reste den älste. Nor han hade kommit ett stöcke, mötte
han en gammal gubbe, som frovade vart han sulle ta väjen.
»Ja sa fara o fria», sa prinsen. »Får ja e skäppa pengar, så sa
ja göra så att du får e vacker fästemö», sa gubben, o prinsen
ga-en penga. Sen kom han fram te ett stort hus, o der mötte
ban e finer mamsell, o dä ble hans fästemö.
Sen sulle den andre prensen ut, o han mötte samme gubbe
o ga honom penga. Han hade inte faret länge, så mötte
han e mamsell, som va ändå finare än den förstes, o dä, ble
hans fästemö. Nu sulle den tredje prensen ge se i väj. Nor

KÄRINGEN VID .IKARPB BÄCK.

III. 2

377

han hade faret ett stöcke, mötte han gubben. »Vart sa du
resa?» frejde han. »0 fria», schvarte prensen. »Om du inte ger
me e skäppa penga, så sa ja förtrolla di fastemö», sa gubben.
»Då må gå hure dä vell, men inte ger ja de nora penga, gubbatjyv», sa prensen, o damä reste han. Men han mötte inte annat
än e lita rotta, som kom o vippade. Hänne feck han loven ta
te fastemö. Han bjuddes ner i rottehulet te o hälsa på, o dar
ble han fägnad mä många godbitar, som rottera hade skrapat
ihop. Sen reste han hem o va falia lessen för dä hade gått så
illa för hornen. Men di andre prensa di va så glaa o talte om,
hure vackra deras fästemöer va.
Nu velle kongen si hure pass bra di kunne sy, o darför
sulle di sy e dyna var. Nor då dynerna ble färdia feck di si,
att den yngste prensens fästemö hade sytt' den allra vackraste.
»Inte behöver du va lessen, nor di fastemö ha sytt den vackraste
-dyna,» sa bröra te hornen, men dä hjälpte inte. Te slut velle
kongen si, hure fästemöerna så ut, å skeekade preusa ätter dom.
Den tredje prinsen geck nu möe bekömrad te si rotta, men ho
sa te-en, att han inte sulle va lessen, för allt sulle gå bra, sae
ho. Nu körde di fram vangen som prensen o prensessa sulle
åka i, o dä va ingenting annat än e ihåli rova, som dros utå
fyra rotter. »Inte får ja rum i den», sa prensen. »Åjo, försök!»
sa hans rotta 2, o dä geek bra, o så åkte di ista. Så skulle di
över e å, men nor di va mett på broa, så for vattnet opp på
bägge sier om vangen, så att ingenting syntes utå hornen, o
nor vatnet sen hade sjonket tebaka, så satt prensen i en gullförgöld vang ve sia o den skönaste prensessa. Nu va gubbens
förtrollning löster o rotthålet va ett ståtligt slott.

224. Käringen vid Åkarps bäck.
Jfr Aarne 1430.

»Nu har ja vatt o teggt ihopa lite mjölk te o ysta, tänk en
sån rarer ost dä sa bli. Om ja sulle sälja osten o köpa me
höner, så får ja ägg, o så köper ja en tuppe, för si annars blir
inte ägga fröa. Så får ja köcklinga, dom säljer ja o köper
griser te o gö — o jösta me, sicka granna kor här går på
1)

ms sött

2) ms

rotte
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bete i jamte lansväjeu! — Om du' sulle sälja grisera o köpa
denne kora? Ja, dä sa ja! Nor då kongen kommer o reser,
så fräjar han vems alla di granne kora ä, o då säjer di: 'Di
hör te e käring2 ve Åkarpa-bäck'. 0 då friar kongen te me;
om ja sulle ta kongen? Ja, om ja sulle ta kongen! Ja, då
går ja inte här o trälar på e mjölkabötta!» 0 damä så slängde
ho bötta mä mjölka i Åkarpa bäck.
225. Kungens gengåva.
Dä va en gång en fatti bonne, som feck så ovanlit stora
morötter, så han beslöt o skänka kongen e sånner morot. Han
körde mil ett par oxar te kongen — för si så stora va moröttera
så dä ble ett oxalass utå e enda. KOngen ga då bonnen ett
par näva gullpenga, men velle inte ta emot morota, utan den
feck bonnen behålla.
Så va dä en riker bonne, som feck höra dä, o han töckte
att dä sulle va bra o få se en näve gullpenga för ingenting.
Daftör så gödde han kalva te di ble så feta, så di knapt kunne
stå, möe minner orkade o gå, o så körde han te kongen. Kongen velle inte ta emot kalva, men bonnen va enveten så att kongen slutelia to kalva o ga dom te den fattie bonnen. Men den
rike feck ingenting.

226. Den snabba hemresan.
Jo, si dä va så, att en torpare sulle följa mä e oxdreft te
Stockholm. Dä va nära jul som han ga se i väj, så han kom
inte te Stockholm, fönn på julaften. 0 då töckte han, att dä
va lessamt o legga kvar i stan över jula, så han knallade i väj
på hemhållet te. Men rässom han hade gått ett stöeke, kom
dä en o re så sakramenskade fort, men han stante, när han kom
medtför torpan o fräjade hornen, om han inte velle ria mä ett
stöcke. Torpan ble förståse så attans gla, att han inte vesste,
va han sulle ta se te. Men när han väl va kommen på hästen,
så bar dä å åt lufta, så dä ven ätter-et. Torpan ble då allt bra
rädder, men han feck lov läta se nöja mä, som han hade-t.
5 MB ju

2) ms
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När de hade reet ett långt stöcke, snubbade hästen te lite, o va
på o trubba' på näsa. Då ble torpan rädd igen, för han va
inte så bra röttare, som 1 la kan förstå, och frågade, va det var.
>Å, dä, va imot Linspings2 domkörketon», sae den, som han re
hos. Då va torpan på o släppa själaskiten 3. Rädd va han, men
geck gjorde dä, så dä sjoade4 ätter-et. 0 när de tände julajusa
i körka, derifrå torpan va, va de framme. Då ste han å o
tackade för sällskapet. Den han hade reet hos, re så ellen fräste
ätter-et te ett berg, der spöke o skit brukade oppehålla sig.
Så fort presten kom te körka, geck torpan in te-en o lemnade
svar på ett brev, som han hade hatt mä se te Stockholm. När
presten läste brevet o så, att dä va daterat på julaften, böljade
presten o blia stort på torpan o frågade, huru han hade buret
se åt o komma så fort så lång väj (torpan va ifrå Småland).
Då han talte omm-et, sae presten: »Då va väl för de Annes, att
det geck, som dä geck, men gör allri omm-et, för då kunne
gått illa för de.»
Denna historia ä sanning, för bo står opptecknad i körkeboka.
i) falla . 2) Linköpings
visslade, »sjöngk)

3) höll på att dö

4) eg.: sade 'sjo';
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Från Västra, härad i Småland.
Täxten visar i allt väsentligt samma egendomligheter i beteckning ock ordformer som styckena 228-230. Formen sköj(en) skog(en), som är säregen för detta stycke, saknar motsvarighet i senare
uppteckningar från V. härad, såvida den icke är ett försök att återge
den från ett flertal västliga socknar uppgivna formen sktu (dock ej
Hjälmseryd, som har Ske. Bland växlingar ock inkonsekvenser förtjäna att noteras: tröllgobbe : trollgobbe; nöer : nåer, när; beirj : ben;
mä, med, da, det: ella : eller, henne; gjoe : gjore, gjorde: jeck : geck,
gick; prensessa : prinsessa; Mer här: däa, där, de : di. I övrigt hänvisas till inledningen till styckena 228-230 (s. 383).

227. Pojken som förvandlade sig till läjon, örn
ock myra.
Av S. G. Pettersson 1878.
ULMA 92: 43, s. 201.
Aarne 302.

Dä va en gång en liten pojk, som va ute o jeck i sköjen,
som många ä välle dit. Då feck han höra ett föerfäerlit läte o
väsen länge' inne i sköjdongen. Han veste inte om han solle
töra gå dit ella inte, men han tänkte: dit få gå höer dit vell,
så sa ja då si, va dit ä föer nöönting, o så geck han. Näer
han kom nämme inte, så feck han si, att dit va ett läjen o en
öern o e myra, som solle byta en oxe se imella. Men de konne
inte bli sams om rovet, föer läjenet velle ha alltihop. Då nöer
di feck si pojken, så ropade de på hönom, att han solle byta-t
åt dom. Han geck då te dom o bytte oxen så, att läjenet feck
allt köttet, öernen inälverna o myra huet. Alla ble belåtena o
tackade pojken alldeles ofantlit möö. Men föer att nu göra
hönom nööen tjenst ijen, så kom läjenet o saa te pojken: »Om
du nööu gång önska o va starke, så sa du se: 'Ja blier ett
läjen'.» Sin kom öernen o san te pojken: »Om du nöön gång
1) med -e 'av -er; = längre
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Önska de va en föjel o konna flya, så sa du se: 'Ja blier en
öern'.» Te sist så korn den lella myra o sea te pojken: »Om
du nöön gång önska de va liten, så sa du se: 'Ja blier e myra'.»
Då tänkte pojken föer se sjelv: »dä sa ja då alri önska me bli
liten häer i växa, dä ä då säkert dit.»
Nöer han då solle gå hem, så kom han te o gå föerbi en
kongsgåer, o då va däa en tröllgobbei, som höll på o röva bort
prensessa. Däa va möö folk föersamlat, men dä va ingen
som konne rädda henne frå tröllgobben, -utan han flöj å mä-a
igenom lofta. Då lövade kongen, att den som konne föra henne
tebaka, han solle f gefta se mä-a. Då kom pojken i höj, va
öernen hade sekt te-en, o så sea han föer se sjelv:» ja blier en
öern!» 0 så ble han föervandlad te en öern o flöj bort ätte
tröllgobben o prensessa. Nåer de hade flöjet ett stöeke, så kom
de te ett stoert bärj, o tröllgobben öpnade o geek in i berjet o
stängde te ätte se, inne pojken hann komma mä. Då veste
inte pojken, va han solle ta se te, föer han konne inte öpna.
Men han feek då si, att dä va e lita spreeka i bärjet, däa tröllgobben hade gått in må prensessa.2 Då kom han ihöj, va myra
hade sekt te hönom, o så sea han: »ja blier e myra!» 0 så ble
han e myra o kröp in i bärjet o gömde se utan att tröllgobben
varsnade hönom.
Nöer då tröllgobben en vacke da geck ut, så Jätte han si
se föer prensessa o sea te henne, att ho solle låtas att ho va
rådde, att tröllgobben solle dö ifrå-a däa i bärget. Pojken solle
legga o lura o höra, va tröllgobben svarade på dä. Då tröllgobben kom hem så saa prensessa: »Ja ä så rädde, att I sa dö
ifrå me häa i berjet., Men tröllgobben sa: »Då ä inte faerlit,
ja dö inte så lätt ja.» Men prensessa bygynte te sist o gråta
saa, att ho va så rådde att han solle dö ifrå-a. Då saa tröllgobben: »Ja dö inte så lätt, sa ja se de, föer dä 3 så, att på dä
dä stället legger en drake, o i den draken ä en hare, o i den
haren ä en sten. 0 farrä,n 4 den stenen blier sönnesmölad dö ja
inte.»
Då tänkte pojken, som höerde dätta: »ha, ha; dä va bra o
fä veta &A» Så kröp han ut u berjet o gjoe se te en öern o
flöj boert däa draken va. 0 däa gjore han se te ett läjen o
1) 1118

trollgobbe

2)
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prinsessa

3) det är

4) ms
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ödde ål draken. Sin sprätte han öpp draken, o feek tak i haren,
o skaer sönne hönom o tok stenen, som va inne i haern, o böstade2 hönom så fine som mjöl. Sin gjore han se te en öern o
fiöj tebaka te bärjet. Då han kom dit, så va tröllgobben döer.
0 så tok han o Oj hem mä prensessa o allt dä selfver o goll,
som va i bärjet. Å sin gefte han se mä-a, å de lefve å må gött
än i denna da.
1)

dödade

2) slog sönder
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Från lljälmseryds socken i Västra,
härad i Småland.
I Hjähnseryd möter — när ej resultatet ter sig som r-bortfall,
t. ex. höde, hörde, läde, lärde, nä, när — vokalisering av r i slutljud och framför dental konsonant; vidare uppträder där såsom motsvarighet till rspr:s öppna u-ljud ett något skiftande vokalljud, som bäst
återges med lmalf:s 0. Sistnämnda förhållande är anledningen till
former som domma se, dumma sig, utsvolten, utsvulten, gobbe, gubbe,
hostrami, min hustru, konne, kunde, onne, under, boske, buske, vore,
pret. konj., åskoern, avskuren, eller till växling o : u i t. ex. solle :
sulle, skulle. Fr övrigt förekommer o som beteckning för slutet oljud (t. ex. rolit, hogga, hugga) samt för det grumliga vokalljud som
i senare uppteckningar från Hjähnseryd återgetts med 8 el. 9 ock för
vilket i tåxterna även, ock oftare, användes ö, t. ex. döbbelt, dubbelt,
fölk, folk, röj, råg, böttenrike, hönom, honom, ock med växling o : ö, t. ex.
troll : tröll, tomte : tönite, komma :,körnma, opp: öpp, noanting : nöön,

någon: Vokaliseringen angives i >beteckningen dels med e (ä, a), t. ex.
fråje frågor, gröne, grön, vackä, vacker, stoe, stor, joe, jord, däa, där,
dels med -er (-ar), t. ex. faerlit, farligt, vaer, var, der, år, häerföer,
maern, morgon, haern, haren, höerde, däar, däer, där. Nästan lika
ofta användes dock skriftspråkets beteckning utan hänsyn till uttalet,
t. ex. gjort, där, för, torde. Även i övrigt förete täxterna en växling i former ock beteckning, i allm. föranledd av inflytande från skriftspråket, t. ex. genom, gjort : jälpa, jur, detta: dö, det, att (inf.märke):
o, se : si, sen : sin, sedan, näer : nöer, när, från : frå, tomtarna, slantarna: kålana, en, räkn. f. sg.: e. Bland från rspr. lånade ord ock ordformer kunna vidare nämnas: bland (för blann), endast (för bara),
lille (för lelle), samma, m. sg. (för samme), sitter (för setter), sköt,
pret. (för skot, lmalf. skot), tungt (för tongt). Riksspråkspåverkan har
givit upphov till formen nögra, några (för nöra) ock snarast även kf,
ljög (för loj, lmalf.
En felaktig — möjligen hyperdialektisk — form är höll, hull (i
senare uppt. från socknen ock närliggande trakter kul). Formen lojje,
led, stammar från grannsocknarna i Erbgs län. Även på andra ställen
har denna form gått utanför sitt egentliga område (jfr Hedström Sydsmål. folkmål s. 103). Slutligen kan i fråga om beteckningen förtjäna påpekas, att dubbelskrivning av vokal i t. ex. daan, dagen, möö,
mycket, gröö, gröda, moon (best. m. sg. moone), mogen, saa, sade,
betecknar uttal med tvåspetsig accent, ock att enkelskrivning av konsonant mellan kort vokal ock konsonant förekommer oftare än i rspr.,
t. ex. tökte, tyckte, veste, visste, öpna, öppna.
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228. Fan ock bonden dela skörden. Fans sju frågor.
Av S. G. Pettersson 1876.
ULMA. 92: 44, s. 61 f.
Aarne 1030 ock aristiansen 813.

Dä va en gång en bonne, som mönna ä välla dä. Då denne
samme bonne en vackä da sulle gå åt skojen o hogga se e
fälla, så mötte han Faan, som hade förskapat se te en gammal
gobbe. Faan lojje hade e stoe öx onne ärmen, o så ut lika som
e vanli mänska. Nu fråjade Skam lille bonnen, om han velle
ha jälp te o hogga si fålla. Ja, sa bonnen, för ban tökte dä
va trevligt o få sällskap i skoj o märk o sleppa gå alldeles
ensam.
De började nu o hugga bägge två, men Faan lojje högg
döbbelt så möö som bonnen. Nä de hade slutat mä hogganet
så brände de fålla, o dä tötte Faan va möö rolit, må I tro. Sin
solle de så röj på den brända märka, o då förbehåll se Faan,
att han som hade jort mästa ärbetet, solle också få välja, antingen han velle ha toppen ella rota. Men denne gången dommade han se, för se han valde rota. Nä röjen ble moon, så
skar bonnen å-en, o skam te seanes, så hade han alri fått så
vacke gröö i si laa som dä ået. Sin kom Faan, men ja sa se
han ble snopen han, då han försto, att han hade blett lurade'
så opp i syna', för rota ho döjde te ingenting. Dä anra ået så
sulle de sätta joepärn på fålla, o då sulle Faan kantänka ta
toppen, derföe att han hade blett lurad så ryslit ået förut, då
han tok rota.
Dän hösten slo joepärna te så bra för bonnen, så han feck
alla sina källara fulla utå de som va satta på fälla. Män va
tro I Faan feck? Jo, han som hade glätt se åt de gröne, rare
joepärna-kå1ana3 feck nu inte aant än de sönnaditi själka, då hösten kom. Nu sa en veta, att han ble splette galen o förbanna
bonnen i ny o ne. »Sa ja inte lura bonnarackan, så sa de få
spotta me opp i syna», tänkte han ve se själv.
I) ms lrurade 2) IDS sina 3) potatisblasten
vissnade

MS

sännada;
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Nu förskapade Faan se te vaeke härre, o geck o fräjade
om inte bonnen velle lära se o trölla. »Jo, jija me», sa bonnen,
»den som dä konne, då solle hostrami å ja komma att må som
jöken, för si dä vore ingen brast på slantarna då.» Då sa Faan:
»Ja vell lära de mä de vilkör, att du antingen kan svara me på
sju fråje i da ett åer te, ella att ja få ta de lifs levanes mä höll
o håer». Dit lövade bonnen, o Faan läde hönom trolla, så han
ble på en liten tier alldeles plompt rike. Nä nu tien va ute,
att Faan sulle komma o pröva bonnen, så veste han inte va
han sulle ta se te. Men samma natt, som Faan solle komma,
så kom en gammal knalle å traskannes. Han ha, att han solle
få bli hos bonnen om natta, men bonnen velle inte lätta hönom
dä. Dit jälpte inte, utan han feck löve bli där för han va så
enveten så. Fram på natta kom Faan o böstade på döra o saa:
»Lätt öpp1 åt me!» Bonnen tore inte gå o lätta öpp, utan ha
knallen gå. Han geck o öpnade åt Faan. Då tänkte Skam
lojje att dä va bonnen som kom, o började nu o ge hönom fråje;
Faan saa då te knallen: »Va ä ett?» — »Dö, ä la ena 2 kläpp i
ena klåcke.» — »Va ä två?» — »Dit ä la två öjen i en menskehös.5» — »Va ä tre?» — »Dit ä la tre fötte onne ena gryta.» — »Va
ä fira?» — »Dit ä la fira jul onne ena vang.» — »Va ä film?»
— »Dit ä la råm fingra4 på en mänskehan.» — »Va ä säx?»
ä la säx stenkruke i Kana.» — »Va ä sju?» — »Dit ä la sju böne
i Fader vår.»
Sen sa knallen: »Gå nu, din fråjevise Faan, du si ja står
i bara sjoeta!» 0 Faan han måste lagga å5 sett håll; men bonnen han slapp-et bra o ble alldeles böttenrike genom trolleri.
229. Om tomtar.
ULMA 92: 44, s. 73 f.
A. Dit va en gång två bröra, som bodde på en o samma
gåer, o bägge vore rika o förmöjena. Men ätte nögra åer så
hade den ene bonnen blett döbbelt så rike o den anre va då
alldeles utfattie, för si dä va en tomtegobbe, som dro ifrå den
i) öppna 2) formen ena, som har till uppgift att ge västgötsk
färg åt knallens tal, användes oriktigt även i mask. sg. 3) människohuvud 4) ms finra 5) lufsa iväg, slokörad ge sig av
101151. Si'. landsm. III. 2.
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ene broern o te den anre. Då hände dä se en maern, då den
rike bonnen va ute på boen o sulle ottetröska, så feck han si
en liten gobbe, som hade gröne rock o röer mössa, kömma från
den anre broens Ian o ha ett halmstrå o bära. Detta halmstrå
laa han i den rike bonnens lan, o sin pyste' han så tungt så:
»Hå, hå, hå.» Då saa den rike bolinen, som höerde o så dä: »Dä
va minsan inte möö o pysa föer.» Men tömten saa: »Så möö
frå som te!» 0 ätte den daan så ble den rike broern fattie,
men den fattie 2 ble rike. Derföer sa en alri se noänting åt
sådanadära tömtegobba, om en råka te o få si dom, föer dit ä
ryslit faerlit.
B. Dä va en gång en rike bonne, som lade e ofantlit stoer
röjträa3, som tomtegobba allti brukte skära å på e bestämde
natt.4 0 derföer näer den natta kom, så satte han allti ut stora
kättla mä vitegröt te de små tomtegobbarna. Om maernen så
va röjen åskoern o gröten va utäten. Men så va dä en bland
hans dränga, som solle va forveten o se höre dä geek te. Han
klöv däeföer5 opp i e stoer ek inte röjträa o va däar den natta,
då tomtarna brukade skära å den moone röjen. Han så ingenting, men han höde dä fnaskade o prasslade däa nere. Alla bäst
han satt däa, så feck han höra en o tömtegobbarna dä,er nere
ropa te de anre: »Olavong, gör bånn, Olavi lägg i, Lillevicke
bind! Den som setter i eka han blier blind.» 0 drängen han ble
blinne, så att fölket på gåern feck jälpa neer-n om marnen.
Men sen kom alri tömtarna o skar-å6 nöön röj meer åt bonnen,
söm äjde den stora träa.
230. Djursagor.
ULMA 92: 44, s. 69 f.
Göken ock duvan.

På den tien då jura konne tala, så kom Göken te Duva o
ba, att han sulle få bli hennes vallpojke. Dä lövade Duva
hönom. Men Göken ble en vacke da förärjad på hennes stut,
o tok så o körde ut hönom i ett jypt kärr. Sen feck han inte
länge va hos Duva som vallpojke. Derå kömme de se att Duva
1)
5) MB

pustade, flåsade

2) ms fattier

däefoer 6 ) 11318 skrå

3) rågåker

4) ma nätt
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än i da klaja öve Göken o ropa: »Du, du; du, du sköt ut min
stut i kärr, i kärr!» Men Göken ropa därimot: »Gick ut, gick ut!»
Skatan ock duvan.

Skata värpte förr endast två ägg, men Duva sju. Dä föertröt Skata på detta, o [ho] bytte ägg mä Duva. Derföer ropa
Duva än i da: »Du, du; dn du bytte sju för tu!» Men Skata
bara skratta åt-a.
Haren.

Om ventern gåer haern omkring å ropa: »Hu, nöer dä
kömme te sömman, så sa ja bögga me hus.» Men nöer sömman
kömme, så seer han: »Hus i vaer boske, hus i vaer boske.»
Ankan ock räven.

Då Anka o Räven konne tala, så» sae Räven te Anka, då
han feck si-na sernma i en stoer damm: »Faste Kan, föerdrista
de inte!» Men Anka svarade: »Broer Meckel, bekömra de inte.»
0 så semma,de ho ändå 2 länge ut.
Gräshoppan ock myran.

En vente3 kom Gräshoppa te Myra o ha, att ho solle fä
låna hus o få lite mat å Myra, föer ho va alldeles utsvolten.
Men Myra svarade:
»Den vackra da,
då ärbetade ja,
då hade du så rolit.
Välan, min fru,
så dansa nu!»
Ladugärdssvalan.
Laggåerssvala hade statt se te kammepia åt Jonfru Maria.
Men en vacke da, då Jonfru Maria va ute, så tok svala Marias
sax o selvenösta o flöj sin väj. Te straff häerföer så bier ho
än i da Marias sax i sin skärtt. Därföer kvettra svala beständit:
»Jonfru Maria saa, att ja stal ifrån-a sax o selvenösta; men då
löj ho, men då löj ho.»
) ms sa 2) ms ända 3) vinter
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Från Alseda, socken i Östra härad
i Småland.
Av G. A. Aldén 1874.
ULMA 92: 44, s. 1-7.
Täxterna, som granskats även av skriftställaren G. Wagnk Alseda,
ansluta sig ofta till den i det samtida skriftspråket gällande stavningen
i strid mot uttalet i dialekten ock ha ej sällan riksspråksformer i stället
för dialektala.
Till bete ck ni n gen (med hänsyn tagen även till täxterna från
Skirö s. 393 if,). 1) Å- ock o-ljuden: å-ljudet skrives med å ock såsom kort även med o, t. ex. bråttom, pocker, plocka; o-ljudet skrives
med o, t. ex. kocklade, kucklade, kong, kung, longe, längesedan, ntonga,
många, nock, nog, rocklade, riste, sockna, socknen, ongnen, ugnen, sällan med
u, t. ex. sjunga; de grumliga vokalljud, som med landsmålsalfabet
skrivas 0, 8, återges med o ock å, t. ex. oning, ordning, lova, tjoj,
tjog, trotta, trötta, som, gått, sup., nöcklahålet, nyckelhålet, månen,
morgonen, når, när, nåra, några, kolapåse, slå, tilldela slag (i bet. 'slå
med lie' sia), sålad, sulad, åja, å ja (vanl. ta). 2) Ä-ljudet: i
överensstämmelse med den samtida officiella stavningen skrives e i t. ex.
denne, jelpte, hjälpte, de, det (jämte da), den (jämte dän), derför
(jämte där-), igen, menneske, mest; ehuru i dial. ä-ljudet framför rförbindelse blivit öppet a, skrives dock stundom e el. ä, t. ex. färdig
(för fadt), herre (för harre), härrskapet (för hasskapet), serratri (jämte
sarratri). 3) Det öppna u-ljudet såsom långt skrives med u liksom
det korta, t. ex. nup, nöp, sup, söp, humen, honom, stuva, stuga, krupe,
kröpe; stundom med o, t. ex. hovet, huvudet, hornen, honom. 4) Jljudet: oftast riksspråksstavning, särskilt i de fall då dial, har j-ljud,
för rspr:s g-ljud, t. ex. geck, gick, igen (igän), egen (för ejen), frågte
(för fråjte), laga (för laja), nog (för noj), slags (för slafs), svagel,
svavel (för svajel), tjogatals (för tjojatals), berg. Fall av ljudenlig beteckning av j-ljudet möter dock, t. ex. jode, gjorde, jälper, hjälper,
väjen, vägen. Ehuru dial. saknar g i av1.-änd. -ig skrives t. ex. aldrig,
rektig, vanligen. 5) Sje-, tje- ock äng-ljuden: riksspråksstavning jämte
några försök till ljudeuligare beteckning, ss. sillaschatt, sillstjärt, ongn,
ugn; det är att märka att k i kär, karl, icke uttalas som tje-ljud.
6) Ehuru i dial. r är förstummat framför dental konsonant, skrives ofta
rd, rt, rn, rs, rl, t. ex. förde (för föde), hört (för höt), horn (för
hon), parsoner, personer, tvartonasväj, genväg (för tvatt-), gärna (för
jana). 7) Konsonant mellan kort vokal ock konsonant skrives än
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enkel än dubbel utan regel, t. ex. fins, finns, bakte, bakade, knapt, knappt,
stälde, ställde, kvelifolk (kvinfolk), kvinnfolk, allri, aldrig.
Till formerna (med hänsyn tagen även till täxterna från Skirö,
s. 393 if.). 1) De dialektala best. formerna av sbst. framgå av följande
typord: köa kon, sticva, stugan, hiesta, hästarna, pheestan,a, prästerna,
fama, fötterna, bina, barnen, brja, bona, dika, dikena, tana. ögonen,
gigh.vaw, garvarna (obest. githvaan); fl-förlust föreligger även i igts,
fians, ho, hon, fem. sg. e, en, dg, den, i pl. o. fem. sg. av min, din, sin;
dessutom i fem sg. vaa, höta (-6-), vilken, inga, ingen, o. (bl. attributivt) lita (jämte We 1. -»), liten, i samt ina, innan, itn,a 1. åtta, undan,
ma, mellan in. fl.; i täxterna möta stundom motsvarande riksspråksformer, särskilt en, min o. s. v. vid fem. subst. 2) adj. i best. form
ändas på -e i pl. o. in. sg., på -a i f. o. n. sg. 3) superi. best.: i st. f.
-aste pl. o. m. sg. -este, f. o. ii. sg.: -esta. 4) p. pf. (o. adj.) på -ad ha i
pl. -a, t. ex. kallada. 5) de obet. enklitiska pronominalformerna äro:
mask. -an, fem. -a, neutr. -at. 6) enstaviga värb på vokal ha vanligen ej -r i pres.; i täxterna ofta som i rspr. får, tror m. fl. 7) värb
av typen kalla ha pres. på -a, pret. på -ade; i Växterna stundom pres.
-ar, prat. -a. Bland former som stamma från eller påverkats av rspr.
märkas vidare: aldrig (för allri), alltid (för allti), annat (-et), (för
aant, aent), att, inf.-märke (för o, lmalf. 0), bland (för blann), byn
(för bynn), färdig (för fadi), förrän (för forrän, fann), förbi (för
lmalf. fi9M), (i)genom (för (i)jönont, (i)jönien), glädje (för gläe),
gott (för gutt), hade (för hadde, lmalf. kåda, men hat, haft), huru
(för hur, lmalf. Ärm, obet. frfr kons. hu), flott (för fiert, lmalf. fkg.t),
huvugåren (för huve-, lmalf. 124119- 1. -49, höll, pret. (för hull), kom
(för kum), låta tillåta, o. d. (för lätta; pret. lat), onda (för onna),
ordet (för oret), pinna, pl. (för penna), reskamrat (för resekamrat), satt
(för sat, lmalf. st ), skulle (för sulle), stinkkaker (för stinn- el. stingkakel.), under, prep. (för unne(r)), ur (för u). Rikespråkslån äro orden
ej (för inte), också (för nä), ty (för för), uti (för i).

231. Smeden ock döden.
Åarna 330.
Dä va en gång, då vår Herre o Sante Pär va ute o geek.
Hur dä fälle' va, så ble de la trotta o velle låna hus. Män en
kan la veta, att dä va inte så gott, ty på ett ställe hade de
hantvarkare i var2 säng, o på golvet velle de inte låta två sånna
harra ligga, o på ett annet ställe va dä gubbalekestuvas, så där
va dä då inte möjeligt. Män så kum de te en sme, som hette
Jante på Örat, ty si han bodde på en trisnibb uti byn. Han
3)

1) ordet okänt i öhdsmål, i st. hu dä då va
»gubbkalas», manfolksbjudning

2) imal. va,,
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sae te hustra: »Hör du Kitta', här ä ett par, som vell låna hus,
hur sa vi må då?» — »Ja, dä ä så trångt», sa hon. »Män dä
synn om stackara», sa smeen, o Sante Pär va så envis så. Ja,
sarratris, så feck de lägga se i smeens egen säng, o han to
käringa o lae se på ongnen, där dä la inte va så fritt för kryp,
men varmt o gutt, dä va dä. 0 så va de la i sänga, ty vår
Herre o Sante Pär va möet belåtna, når de kum opp om månen
fråjte va de kustade. »Ja, dit vet ja inte», sa smeen o nup i
förskinnet, »då ä la inte så noja, dä få de ge som de vell.» —
»Ja, du får önskes dek tri ting, va du vell», sa Sante Pär, ty si
dä va han som förde ordet. »Ja, dä va allt bradan»4, sa smeen,
»Skinne de, skinne de», sa
»män ja vet inte va så i hast»,
Sante Pär, »ty vi ha bråttom.» Då grunnade smeen lite, o så
sa han: »Ja, si kunne ja få-att så, så velle ja att dän som satte
se i denne stolen inte kumme dän utan ja vell, o den som kleve
opp i pärenaträet därute inte kumme ner utan ja vell, o den som
krupe in i dänne kolapåsen inte kumme ur utan ja vell.» —
»Ske dig som du ven», sa vår Herre, to Sante Pär under armen
geck.
Sarratri, en ti ätteråt kum Döen o klev in te smeen en
kväll o sade te humen att-an sulle gå mit o skanna se», ty nu
va dä inte vat att sett-o huttlas inte. »Håhå», sa J[ante], »stå
dä så te? Män du kan behöva vila de e stunn män ja gör me
i oning7 o klappar om mor, innan ja går all vardens väg.»
Döen satte se så dä skranglade i benknoterna, män si smeen
ble aldrig färdig, o då sulle han opp o skinna på-ann. Män, o,
ve, då [satt] r-va ve stolen, så han kum inte dän. Han bå
sputtade o svor, män smeen bara grinade. Hur de kocklade
må-att så kum-an då lös, Or han lovat att ej komma igen på
tie år.
Män knappt hade tie år gått, förrän han trädde på smeens
tröskel. »Nu jälper dä inte», sa-an, »'nu sa du inte lura me'. —
»Då bli la inte för bätter», sa smeen. »Män kan du inte plocka
ner nåra pären, som vi kan ta må oss på väjen, men ja tvättas
3) Sankte Per talar
1) lmalf. h4,,du pita 2) urspr. Vårs Herra trä.
e-mål (tänkes väl stamma från det närbelägna e-målsområdet i Kalm. I.).
4) Ordet ej känt i Ö. hd; i st. hfc_an, hånda, hånstgan, tåsan, fdan,
hhIsan, kåistgart m. fl. 5) formen ej känd i öhdsmål; i st. fina se
1. sak. 6) tveka 1) ordning 2) ms tvatta
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me o läser en vass?» »Åjo», sa Döen, ty si han va galen i pären,
han som anra männesker. Män knappt va han opp kummen
så, serratri, så satt-an som han hade vatt sålad fast o kum
vasken opp älla ner. »Anacka alla smeer o Jante på Örat
allramest», sa D[öen] o rocklade på pärenaträet, så dä brakade
ätter-att, män inte jelpte dä inte. Smeen språng te smea o
skrek te gesällera å lärpojka: »Han' I sitt på dalern, dä ä en
tjyv i pärenaträet. 2 Ut o klå-an!» 0 de ut o kastade stena o
janbita, så Döen ble alldeles förbi o slapp inte ner, förrän han
lovat att allri komma te smeen mer.
Han geck nu sin väj, män han hade inte gått så långt
förrän-an mötte pocker älla den falie, som fråjade humen va som
geck åt-an. Han sae dä då, o pocker han mente han skulle
nog betala smeen alltid. 0 Döen lovade humen 6 styver o en
stor sup om-an velle anfäkta smeen. Pocker han geck på
stunna, män kum inte te smeen forrän de hade stängt döra.
If» höstade på, o smeen geck ut i fasta o frågte vem dä va.
»Pocker, pocker, yppna, yppna!» sae de utanför. »He», sa s[meen],
»inte ä du den falie, dit tro ja inte. Kryp då igenom nöcklahålet, forr tro ja de inte.» — »Ja, ä dit inte varr», sa pocker o
började på. Män si smeen höll kolapåsen innanför3 nöcklahålet.
»Dä ä så stumt», sa pocker. Män smeen, han dro igen på
snörpesimmen 4, å sen ropade han på gesällera, som kom mä
hammare o slägger o bultade säcken så dä va en glädje o lust
åt-att. Når då pocker lovat, att allri komma te smeen mer, så
slapp han ut — o så ut som f-en själv. Men ut genom nöcklahålet, så horna höll på o fastna. 0 allri så de han mer. 0 nu
slapp smeen bå döen o den falie, o levde länge o väl, o lever
än, ty han skodde mi märr i höstas, o jode en nys grytefot åt
mor sist ja va där.
) värbens tempusformer sakna plur. böjning i adsmålet; i st.

1

hat-$ sit 2) ms parenaträet 3) MS innanfor 4) dragsnöret 5) ms nu
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232. Storätaren.
I ha la hört, att liksom dä inte fins mä-n1 tri slags ängla:
onda o goa o beckängla2, så fins dä inte mä-n tri slags folk: manfolk o kvinfolk o Åstaboa.3 De ä också möet besynnerliga i
den sockna, o där bodde bland aura en bonne, som va en rektig Gu se förbarme storätare. Når han reste te Kalmera4, så
lagade hustra5 te massäck för åtte-da, o dän åt han opp på en
gång inna han for. Te all löcka sulle han ha ett mål å banian,
som han sålde säa te i stan, o dä va vanligen ett krus öl o
två kaker brö. Nu hadde la banian sitt att han va en glupsker
en, o derför lae han ett par storsiller i ölkruka o stälde dä te
bonnen. Han åt o drack, o hanlan sto o så på. 0 sen tittade
hanlan i kruka, män dä va inte en sillaschatt en gång. »Kände
du inget?» sa hanlan. Jo», sa bonnen, »dä va la ett par humlakoppel.% som rakade halsen neråt7».
En gång va han oppe på Huvugåren o så att de bakte
stinkkaker.8 »Harm Gu, dän som hade en skäppa sånna», sa
bontien. »Äter du opp dä på en gång, så får du dä o 100 daler
på köpet», sa Harren. »Ja, dä va en sak», sa bonnen. De
bakte en skäppa, o allt härrskapet så på huru bonnen åt opp
allihop utom lite flott på botten. »Ä du nu mätt?» sa Harren.
»Åja», sa bonnen, »män dän som nu hade ett par brökaker o
doppa!»
2) skämts. benämning på skomakare (i dial. Mckera)
4) formen ej känd i dial.; kanske
lmalf. östaböa
felaktigt för den i dial. antecknade formen Kalmare (sta) 5) ms
hustru 6) humlehängen 7) ms neret 8) tunna pannkakor (utan
fläsktärningar)
1) mera än
3) = Åsedabor,
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r`rån Skira socken i Östra, hä,ra,d
i Småland.
av P. G. Wistrand 1874.
Skrivningen av tje-ljudet har ändrats från originalets sj- till tj-,
t. ex. sjogtals till tjogtals. Tecknet e, som ej sällan förekommer för de
vokalljud, som med lmalf. tecknas u, e (8), 9, har ersatts med resp.
u, o, Ö.
Om beteckning ock former gäller vad som sagts i inledningen till
täxterna från Alseda (e. 388 f.). Språket i sista stycket (236) är av
annan karaktär än i de andra, snarast riksspråk försatt med en del ord
i dialektal form.
Bland för det gamla målet främmande ordformer (till stor del
förekommande jämte de genuina) utöver de s. 388 f. påpekade kunna för
övrigt noteras följande: anen (för can, aen, lmalf. ån, åan), Me (för
bli), blossade (för blosade, lmalf. bqsada) bonsbofda, bondbygden (för
bonnaböjda), bot kommen, bortkommen (för bottkurnmen), bättre (för
bätter), dagsvarke (för daksvarke, lmalf. detks-), dagsvärka, v. (för
daksvarka), dras, kivas, gnabba (för drass, lmalf. dia), fick, prat.
(för feck), fisk (för fesk), fremmade, adj. pl. främmande (för frömmada), från (för frå), föll, prat. (för full), förmer (för fömer), hages,
hans (för has 1. hansa(s)), harrlia, härliga (för halia, lmalf.
hornen (för humen 1. hunom lmalf.
hor, hur (för hur, lmalf. htrit,),
hovet, huvudet (för huvet, lmalf. -11-), hovet, huru (för huvet), hovuet,
huru (för huvuet, 'malt. &metat), hun, hund (för hunn), höll, prat. (för
hull), ihjel (för ihäl), jole, gjorde (för jore 1. jode), jomfru (för jumfru),
kom, kommit (för kum, kummet), kroaren, krögaren (för kroan), lekestover
(för lekestuver, lmalf.
/joj, ljög (för /uj el. juj, lmalf.
ljua
(för juja), ljuste, prat. (för lyste), längre (för länger), menneske (för
människa), morfars (för murrfass, lmalf. månfås), mäan, medan (för
männ, konj.; ss. adv. mäna), nattvar, kvällsmat (för nåtvar), nok
(för nock, lmalf. not.), nån, någon (för noen el. nonn, lmalf. mjan,
non), när (för nor, lmalf. kgh,), prinsässa (för prensässa), rövare, pl.
(för rövara), sagt (för sakt), satt pret. (för sat, lmalf. st ), sjunga
(för sjonga, Imalf. -ö-), sjön (för sjönn), skicka (för skecka), slåttren
(för slåtren), strajst (för strax(0), .stubb (för stobb, lmalf. -o-), svej,
pret., sved (för sve), säa, säga (oftast ed), till (för te), tjot, tjöt (för
tjut, lmalf.
trivli (för trevli), varken, vak(ken) (för vasken),
varre, värre (för varr), vat, vart (för vatt, lmalf. -a-), vecka (för
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veka), veste (för vesste), voen, vulen (för vuen), vala, världen (för vara),
vän, vänd (för vänn), väskena (för väska), åsken (för dal a, lmalf. &ska).
Bland ord som icke tillhöra det genuina målet kunna nämnas däka
(för flecka, kona (lmall. 4-)), finna (för hitta), hinka sek (för sinka
sek, nöjsamt (för ro/it), osså, också (för mä), räli (för le), skojsnuva
(för skojsråsa), tjäratopp, tjädertupp (för fjärtoppe), ty (för för), tös (för
flecka, kona). Vissa av dessa ord stamma från rspr., andra höra hemma
i sydligare eller västligare mål, så däka, hinka sek, räli, skojsnuva,
tös. Från sydligare ock västligare trakter förskriva sig även av ovan
anförda ordformer, t. ex. ljua, ljuste, rnenneske, osså, strajst, vak(k)en,
väskena, åsken. Det är att märka, att sägnerna i stycket 236, som ha
flera av dessa ordformer, äro knutna till Ryssby ock Agunnaryd. Angående utbredningen i s. Småland av svaga femininer på -a, best.
-ana ock av utvecklingen aks till aks se Hedström Sydsmål. folkm.
s. XXXIX (B, d) XL. Utvecklingen ä. ad> ?r, ss. i jole, vala, är något
nordligare än Alseda ock Skirö. Den berör endast nordöstra ock nordvästra hörnet av Ö. hd (jfr Sjöstedt r-ljuden i sydskand. mål, H. 281 f.);
för övrigt haf häradet h för ä. ad.

233. Kungen ock soldaten.
ULMA 92:44, s. 27.
Aarne 952.

Jak sa tal-om e saja
så lång som e slaja
o vell I ha-a längre,
få I ök-a mä trolerl o stänger.
Jo, si dä va en On[g] en kong, som monga ä la de, o han
sulle te o ha sek e dronning. Män som han va en förståndier
kär, velle han inte ha e tocka där tippavära, som far o slänger
på alla lekestover o ränner galen ätte nianfolka, utan han valla
ha e allvastadi o tarapper 2 tös' som inte va botkuramen vakken
i dä ena alla anra. En kan la begripa, att dä inte va svåt för
hornen o få sek e fru; ja, tjogatals om han hatt veljen. Män han
töckte dä kunna va nok mä e, o däve bledde dä.
Han feck sek de vackresta flecka i staeu. Ho va e prinsässa, föståss. Män dä va ruter i-a, dä kan I ge er på, alldeles
3)

2) talangfull, »klämmig>
1) gärdslestänger (runda el. kluvna)
ordet tidigare främmande för ölidsmålet; i st. k•jna 1. flblsa
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som i en kneck[t]. Ho kunne baka o byka om dä jälde. 0 de
levde så falia väl ihop, o så fick dronninga e prinsässa, o då
ho bledde stor, va ho själva mora i allt. Ho hadde presisen
hänna hånnalaj.
Män så hände dä sek så att kongen sulle resa bott o hälsa
på en aen kong. 0 han for o va botte en långlian tier. Män
si då töckte dronninga att dä bledde för vejet,' o så kallte ho
dotra te sek o sae så häna: »Jak ha släpat o sletet varre än en
han o ä nu tje2 ve-att. Far ä ute o roa sek hos sia jelika,
mäan vi få gå här hemma o dras mä sk[ite]n. Sulle vi inte osså
je oss ut o skaffa oss lite nöjsamt?»
Då sa flecka föståss inte nä te; ungdom ä ungdom ändån.
0 så klädde de ut» sek te bonnahustrer. För si dä jeck inte
an o gå i kruua o selke o ,siden; o så bejedde de sek åt lansböjda. Dronninga ho så nu regalt ut som e aen torparetjäring,
som faret illa i all sin da, o prinsässa, ja ho så inte ett gryn
förmer ut än Barpas Lovisa i fattistuva. Mänska som mänska,
anten ho ä å höjt ella nedrit stånn.
De hadde sek ut tidit på otta i soloppgången. 0 jöken
gol i trätoppa, o orren kuttrade o åt berkeknopp så dä sto harrlia
te. »Då va vackra läte», sa pri[n]sässa. »Var fojel sjonge mä
sin näbb», sa dronninga. Bäst dä va rann sola opp o sken så
dä redit svej i öjena. 0 dä -täckte prinsässa om o sa: »Sir I
mor, så vack o blank sola ä». »Motte la dä», sa dronninga, »då
ho vatt i sjön o löjat sek».
Fram på daen töckte allt prinsässa dä börte ble vejet', män
ho lät-at basa. Dronninga feck skoskav o bejynte bli öm i knevecka'', män så tok ho å pjexera, o sen bar dä å igen som ett huj.
Mäan de nu va ute o lommade, kum kongen hem o hadde
en falia hoper konga mä sek, för si de hadde satt opp» om
håcken som sulle ha de katiasta dronninga o vackresta prinsässa,
o nu sulle kongen lätta si sia kvenfolk för de anre kongakära.
0 han mente på tro, att maken te hans kvenfolk sulle sökas.
Män dän som bledde snopen, dä va allt han, då varken kongsa
älla tösa va hemma. 0 nöckla dom hadde dronninga tatt mä
sek, så han motte skicka ätte smeen o bryta opp döra inna de
1) strävsamt, besvärligt
2) trött 3) ms ute
formen knce känd i öhdm. 5) slagit vad

4) eljest endast
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kam in. Dä bledde ett faslit allo, då varken dronninga ella
prinsessa sto te o finna, o alla de fremmade konga reste sin
väjen utan o få varken vått älla tott. En kan allt förstå, att
konge[n] sulle va ilsken i sett sinne, män va velle han jöra?
Dä va som dä va. 0 han feck betala oppsatsen.1
Fram på äftninga2 kum dronninga o prinsässa te e kro o
ha om o få låna hus te natta. Kroaren o has hustra lätte dom
dä, o bäddade åt dom i rallen, 3 män sjelve krup de opp på tarren 4
me sek; dä va forr i väla dä, i de gamle goe tiera. På natta
kura ett sällskap rövare te kron. 0 de te o supa o sjonga, så
dä ä skam te o tala om-att. 0 dä hållde de på mä te dajninga,
män då todes de inte hinka sek 2 längre. De konglie parsonera
tjörde de opp o befallde dom följa mä sek. Dronninga tyades
knapt få en stubb på sek o prensessa feck krängelinen öve hovet,
sen barka dä i väj så dä sjong om örena på dom.
I rövarekula jeck dä just ingen nö på dronninga o prensässa; de feck pass opp på rövara o laja mat te dom. Alla feck
de nock va i fre, för si rövara töckte, att de va ena redia
fulinga o velle dom därför ingentingen.
Män för kongen jeck dä redit stollet. Hovfröknera bejynte
lägga sek in mä hovharra o leva som var da hadde vatt dän
siste. 0 allt fläsket i boa kom te trotet7 inna juladan, o då
motte kongen skrivas ut e ny skatt, som de kallte smörskatta.
folket dä gruffade allt, förståsen, män va lönte dä?
Nu går dä så te, att när en höj harre som en påve älla
tjesare älla kong ha lessamt, så sa han ut o förlusta sek, o då
dä vanlit, att han jer sek ut på jakt. Kongen hade lessamt,
han jajade da ut o da in, män dä bledde inte bätter för dä.
En da mötte han en knekt i skojen. »Vat sa du gå?» fräjte
kongen. »Åhå, jak sa gå te kongen, jak, svarte knekten. »0
va sa du där?» sa kongen. »Jak sa klaja på proveanten», sa
knekten. Knekten hadde jevädret på axla, o på bajenätteu
hadde [han] två-l-tri2 orra o en tjäratopr, som han tänkte skänka
kongen. »Smörja hjälper om än på en gammel länsman», tänkte
1) vadet 2) eftermiddagen; ordet numera okänt i Ö. hd 3) säng
att skjuta under en annan 4) översängen 5) dröja; ej genuint i öhdmålet; i st. sinka sek 6) förmådde, hann 7) tog slut, började tryta
2) ms två 1 tri 10) det genuina ordet i Ö. hd är
8) ms skreva
fjcht4pa
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han. Kongen sa, att han sulle te kongen, män töckte, att de
kunne gärna slå sek i sällskap o skjuta nåra fojla te, ju välkumnare bledde de. »Dä kan gå för säk», tänkte suldaten. 0
så lommade de i väjen. Kongen töckte falia bra om knekten
hadde i sennet å göra hornen te bå general o kupperal, för
si suldaten va en trivli o frispråki kär, o svor dä jole han som
en gådist.1
I skumninga kum de te rövarekula, där dronninga o prensässa hadde tjenst. 0 suldaten töckte, att han då allri i sett
liv sitt så räli2 tjäring forr; män däka kunne gå an, sa-an.
Kongen kände förstås igen dom på stanna, män låddes inte om
dä för suldaten. »Langa hit mä va I ha», sa-an, »o snåla inte, för
vi ä sultena som vada!» I dä samma kam rövara hem, män
kongen o suldaten satt ve tavla» o åt o skar för sek mä stora
Masjekniva4, så rövara bara gapa på dom. Nu hadde de i kula
dän seen, att då nån främmader kam dit, ga de hornen så han
somnade ve-att, å sen klädde de å-an o kastade ner-an i e grap
unner golvet. Män dronninga bytte om glas, så att rövara feck
dom kongen o suldaten sulle hatt, o så somnade de i stället o
potades ner i holet. »Nu sa vi dela rovet», sa suldaten, »jak tar
tösa o du får tjäringa, o så ta vi hälta var å gullet o selvret».
»Nähä du», sa kongen, »dä blir la inte ål Tösa kan du få, för
jak ä nöjd mä gamla, män å gullet o selvret får du tredingen
rästen tar allt jak.) Dä töckte suldaten va orätt o sa, att
han geck te kongs. »Sarra dö»», sa kongen, o så la de i väj mä
vassen gull- o selversäck.
Nor de nu hadde kommet te staen, skeljdes de åt. Kongen
jeck förståssen opp te slottet o hornen följde dronninga o prensässa, o suldaten to in på e kro. När han tvättat å kåmmat
sek, la han å te kongen, där han stämt möte mä sin reskamrat.
Män i sulle sitt hornen, då [han] kom in i slottet o feck si sin
kamrat på en gullstol som sken som sola, o tea mä hornen
käringa o tösa på vassen gullpall, o klädda i sparrlakansröa
klänninger mä paler6 på — ok jak kan inte nu beskriva all harliheta — män fint sa I tro dä va. 0 kongen jeck ner te-an, där
lmalf. gra- 2) ordet icke genuint i Ö. hd; i stället le 3) bordet,
lmalf. tilvka 4) madesjöknivar. (efter tillverkningsorten, Madesjö s:n i
Halm. 1.) 5) urspr. Vårs Herra död 6) pärlor
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han sto ve döra o bet i mössa, o to-an i näven o tackade-an
för sistens o fräjade hovet , dä sto te. »Jo män, tackar som
fråjar»s, sa suldaten, ?dä trask[ar]3 å», sa-an. »Män I ä la inte arjer
på mek?» »Arjer på dek, nä så jak dä ä», sa kongen, o så to-an
hornen i näven o ledde-an te prinsässa o sa: »Der ha du tösa,
slit-a må hälsa!» 0 sen ställde kongen te ett bröllöpe 4 som
räckte e vecka o lite på de anra.
Män grinet o silvret delte de så att suldaten feck tredingen
rästen feck länsman o fjäringskära, för tocka ha dä då vatt
sen växa skaptes. 0 suldaten bledde kong må tien o ä dä la
än, om han inte ä döer.
0 han o prinsässa byggde bo,
lappade sko,
sen ä dä slut mä mi saja.
Jak skicka-a nu på e stecka
te dän, som bättre kan deckta.
234. Sagan om Kättil Runske.
För monga, monga harrans år sen, ja dä ä så longe sen
som då alla djur o trä kunne tala, bodde där en gammel gubbe
i Reppeda i Alsta socken. 0 han hade en son som hotade Kättel, som brukade valla gettera. En da va han ute i skojen o
vaktade sia bångstyria kräk o hadde som vanlit fullt schå må
dom, us ja möe mer än vanlit, för de va så rassgalets illbattia 7
dän daen, så han inte veste si fattia rå må dom. Han hujade
skrek så dä lommades i skojen, män dä halp inte, dä va som
bä skojsnuvas o mer te tatt ve dom; o dä va la inte så fritt
häller. Män d-ä ett gammelt orstäv, som sär: Då nöa ä som
stöst it hjalpa som närmast. 0 dä slor allri fellt. Då feck
Kättel snat si. För bäst han satt där o klådde sek bakom örat,
inte veste hur han sulle få ihop jettera, kum en liten 11110 å
fråjade hornen, va han va så betyadern för. »För inte jettera
g) soldaten använder inför kungen pres.1) hur (1malf. &kat)
änd. -ar i st. f. -a g) ms trask 4) den eljest kända formen i Ö. hd
är bridep g) o, ack g) rasande, besatt, rysligt 7) gensträviga, ostyriga i) ekade g) den sedvanliga benämningen på skogsråt i Ö. hd är
sköjsreisa 10) pojke (lmalf. /v) 11) rådvill, i förlägenhet; ordet
numera okänt i Ö. hd; kanske skrivfel för el. förändring av betyttader
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vell gå hem», svate Kättel. »Åhå», sa luen, »ä dä inte varre,
dä sa ja nok hjalpa». 0 inna Kättel veste oret å, sto alla jettera i fälla. Han bledde nok lite förbynnader' i börja, män slo
snat på frist mo o tackade för hjalpa. Den frömmade luen
fråjade nu, om Kättel inte velle göra sällskap bem te hansas o
si hovuet 2 han hadd-at. »Pina des», sa K[ättel], »ä dä inte för
långt, kan la dä gå för sek». »Nä män», sa luen, »jak bor här
strajst breve i Uvela bärjet, kom så gack 4 vi!»
Nor de kum fram te bärjet, slo luen mä en påk på vägga,
strajst öppnade ho sek. 0 de krm in i e stor stuva. Ellen
blossade mitt på teldets, o teamä hornen satt en gammel gubbe,
som vaken höde älla så. Kättel töckte åtminstinga så. I börja
tykändess han allt, män dä jeek snat över, o han va som han
vatt hemma där i all sin ti. Där va så falia möe å forvetas
på, män dä, som mä,st föll K[ättel] i smaken va e skjuteväska, som
hank/ på vägga. Å K[ättel] va gu nås så vest, han som monga
aura onarias unga, han kunne inte lätta bli dä han så utan
knep väska, alldeles som dä sulle så vatt, å geck hem. Då han
va hem kummen trevade han om-a o hittade då på besynnerlia
vuenas pinna må en hoper krocketa 10 or på, som varken han älla
far hases kunne tya. För si han lätte hornen si va han tatt,
gubben, som va en gammel tjyvgubbe — vem känner inte te
Alsta tjyvall, tocka ha där vatt sen växa bejynte — täckte dä
va bra o sa, att dä bestämt va Odens runekavla, män ba pojken
akta sek väl, för Oden sulle nok komma o ta igen sett. 0 dä
slo nok in. K[ättel] feek alri va i fre vaken natt älla da. Må
våll kunne då ingen f0stå512 ta runekavla frå homen, för si dä
va så att den som hadde dom, på hornen rådde ingen, vaken
Oden älla Näcken älla Sjöfrua. Män dä va ändån illakt o inte
få vå te fress, o därför {lättade K[ättel] till Rösa berg i Skee
socken o to tjenst hos en bonne där, som va kresten. 0 K[ättel]
lätte döpa sek han må, o bledde som en aen menneske o levde
1) häpen
2) hurudant 3) »Pina död» 4) denna anv. av innerstivformen avser väl att ge uppmaningen en skämtsamt förtrolig karaktär
3) golvet
6) kände sig främmande för 7) formen numera främmande
för öbdmålet 8) illa artade 3) skapade 10) »krokiga»; lmalf. kh6k11) Senare antecknat: Obs. Alsheda tjuvar voro beryktade endast under
1860-talet genom en, Ivat, som sen emigrerade. 12) ms föstas; lmalf.

fostås.
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monga harrans år. Folket kallte hornen Kättel Runske. Män
Oden hadde inga trevnad' i Uvela bärjet, sen han blett å må sia
runekavla utan flöttade sin kos, älla slo åska i häl-an. Gu
vet-at.
Jak vet-at åtntinstninga inte, o inte lär la non aen göra-t
häller.
235. Odens jakt.
ULMA 92: 44, s. 41.
Om Oden o hansas jakt ha I la hört talas om forr, män
jak sa tal om e paschasa ändån, som ä sann vat evelia or, för
si Nisse i Tobro ha talt om-a för mek å gett sek hin håken på
om han ljoj. 0 han brukte för rästninga inte sån ant än rena
sanninga, så nok tror jak-at. I få göra håcket i vell.
Jo, si dä va så, att han vatt på dagsvärke i Wallby; dä
va en lörda ätte messmastien, jak tror dä va i slåttren te o mil.
De höll i te de ringde hälit2 o nor de ätet nattvar o fott si avlöning, va klåcka bott åt elve, å derför sae hosbounafolket, att
han jana kunne bli där över natta. Män dä velle inte Nisse,
för han sulle te k örka dan därpå o feck derför lov o ty sek
hem, dä motte bli hur sent dä velle. Å han hade alri vasken
sitt älla hört nott otyj, så inte va han rädd inte, töcktes han. 0
så to han tvartomsväjen över Wallby haja. Då va så longt o
ljust, sa han, så en kunne tatt rätt på e knappanål på tratteväjen4 om dä vatt så. 0 inte hörde han not häller annat än
fiskanåpera 5 från Skiresjön, som skrek mer än vanlit, män dä
lae han just inte not marke ve. Han geck sin jämna trall, sa
han, män bäst dä va, hade han tappat väjen o va kummen in
i ho1e6 skojen långt oppe i Wallby oxhaje. Dä va allt besynnelit, töckte han, för si han hade då gått väjen tjojatals gånger
forr o alri gått vilse, män han vrängde mössa o kom så ner te
spånga ve »Bäck». De geck han över o hadde la kummet te
Saxa ma, då må ens en fasli svagellåckt slo-an i näsa, så han
alri känt maken, sa-n. Han bledde allt lite unnelia voen2 te
sennes, för si dä va så longt så inte ett löv rörde sek, så låckta
kunne då inte komma frå Kebbe. Som I la vet bruka dä komöhdm. tnivsal 2) hålgsmål 3) ms töcke 4) starkt upptrampad
liten gångstig 5) fiskmåsarna 6 ) djupa 7 ) vulen; lmalf. vi-on
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ma tocke där låekt frå hytta, när dä blåser nora vär, män nu
va dä som sagt va, så longt som dä kunne stå te o vå. 0 bäst
han sto o funderade o dro olunnl, skrall dä te i bärja så han
alldeles sej2 te marka, o så kum där en huvelöser röttare rianes
på en vitt-brocketer häst, mä e skojsnuva bakom sek tvars över
hästalänna, o re så dä ljuste om hästskoa i stena. 0 ätte hornen
kom der tri svata hunna, som tjot o skällde, sa han, så dä
kunne höras te Skire prästegår. 0 Nisse hann inte sputta tri
gånger förrn de va inne på-an, o hade bestämt gjort kål på-an,
om han inte nappat fram si »dagsvärkskaka» o kört i halsen
på dom. Nu kom Oden fram, för si dä va då ingen an än
han, o fräjade, va han jore ute så sent på natta. Nisse sae,
som sant va, att han vatt o dagsvärkat, o att dä va sent2, när
han geek frå sett ställe, så han rådde inte. 0 då sae Han på
hästen: »Ätte du gett mia hunna di kaka, sa du få gå i fre
för dänne gången, män vän dek inte om, för då gör dn dä du
få anka 4!» 0 så re Oden förbi så dä snarkade i enebuska, o
när Nisse hunnit ett stöeke i Nygårs äng, feck han höra, hor
dä hujade o skrek oppe i skojen, o så skrall dä te som om
åsken slaet ner, o sen ble dä töst.
När Nisse så på klåcka, va ho en kvart över tolv, så dä
kunne la va ve tolvtien, som han mötte Oden. 0 när han kum
hem, va han så svett så dä drosade 5 å-an, o så knäasvaj så han
inte kunne ta å sek böxera sjelver utan Fia motte te o hjelpaan. 0 han feek ligga två-1-tri da ätteråt. Män dä förplegtade
han sek på, att han då allri Bulle va ute o vanka spöktimmen
mer, o önskade te Gu, att han allri motte få si ornijen dä han
sitt de natta, för dä va de vasta6 han vatt ute för i all sin da.
1) fattade misstankar, anade oråd
) ångra 5) eg. föll ned ymnigt, rann
värsta (natt)
4

101151.

Sv. landam. III. 2.

2) segnade
3) ms. sen
6) efter pron. formen: den
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236 a. Koggabergs-Kitta ock hannes jort.'
Uppt. odat.
ULMA: 92: 41, s. 5.

I Koggaberget i Ryssby s[ocke]n bodde fordomdags en
trollkäring, vilken de kallade Koggabergs-Kitta. Förr i verlden
fans det mycket mer troll än nu för tien, fast dä kanske inte
ä alldeles fritt från tocket oty än i dag. Te sist slog Åsken
ihjel henne, o då blev hon ligganes tvärs över vägen en långlian ti, till stort men för dem som skulle der fram. Hon var
emellertid så stor att en mä lätthet kunde köra lass under haserna på henne, der hon låg med knäna i vädret. Att detta
är sant, dä vet ja bestämt, för Anners Johan i Nygård har
sagt-at för mej, o han kan inte ljua, dä har han lärt bort te
sin bror Karl Johan i Lyngsåsa.
Det var förr i verlden, kanske i morfars farfars morfars ti,
om dä inte ä längre sen, för si längesen ä dä, o ingen lever
nu som var med på den tien, då bodde i Agunnaryds s[ocke]n
på en gård som heta Tjurkö, en bonne; de kallade han ändå
Skytta Petter o hans avkomlingar leva än i dag. Han var en
så säker skytt att hans make fick letas. Noet fankensty2 kunne
han väl mä kan ja tro, för allri behövde han, som en aen kan
få, gå förgäves. När han to bössan på axeln var han lika
säker om vilt som en anen då en har-et i väskena.
En vacker dag hade han emellertid varit ute bå länge o
väl förgäves, då han slutligen fick opp en hjort. Han fick-en i
skotthåll, men bommade. »Jaså, du ä å dä slaget», mumlade
Petter för sig sjelv, i det han ånyo laddade sin bössa, men nu
med lite silver, som han skov å sin ring. Nu fälde han straxt
hjorten. I detsamma stod framför honom en den allra fagraste
jungfru en kunde se, så vacker, att Petter blev alldeles handfallen, o det ville inte säga litet, för han var i vanliga fall
1) Detta stycke enl. senare funnen ant. från Ryssby s:n.

fankens ty

2) ms.
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inte särdeles hjertnupen. »Min hjort har du skutet, o den sa du
få, men han har en ring i örat, den vill jag gerna ha sjelv.» —
»Mycke gerna, nådiaste jomfru», svarade Petter. Men nu såg
han vad han inte förut varsnat, att hjorten hade en ring i ena
örat, så stor som en fotaringt å dä klaraste gull. Gerna skulle
Petter ha åtrat sej o behållet ringen, men en karl bör ju stå
ve sett ord, o för rästen var både ring o jungfru sin kos.
Hjorten han lå förstås der han lå, o med honom gick Petter
hem inte så lite stursk över att ha skutet Koggabergs-Kittas
jort. För non annan än hon kunde inte den fagra jungfrun
vara.

236 b. kögabahis-jpita o hena jc_5t.
Uppteckning på Östra härads-mål från Näshults s:n av Gunnar
Hedström 1944.

kågabcihiat a hpsby.-sökan, båda da f4h e thållyckhig som ch
kalla kågabahjs.j.gita. fin, a vce. ha fans da må (1. måa) Mb, thål
en ni"i fa (I. nå-te) tian, fast da kanf-int..ce so åldelas fhit
fia taka,4"cena ?ty dn a dd. te sist slo &ska hchlr a, o d(ta bke„,o
leganas tvås 01191.c vceyan en highan ti, o va i vcejan (1. te kinan)
fe d4m som sula fmim &ch. mcen ho va so st6h,, at en ledat
kund 190ha lås vina håsaha p&a, dceho k mce klicka a vcehat.
at da ha ce sånt, dcb at ja bestcemt, fe anas jan a i4geth
ha såkt at fel-mcek, o hån kan inta ja, dch hatan lcet b4t te
s2in3h6h, kal jan a lpgseisa.
da va f4h, (1. låga) a va, kån5.a michfas fåhfas Måhfas
tf, em d?-int-ce lcegah sen, fe sa lcsegas4n d dce, o igan
som va mce po (ken tian, da båda d?..en böna a agånah,y,,s6kan
po egeih som heta pichk0. da kcilLan Dta p4tah, o has &tak4mana l4vah dn a då. haivs.va so sam 04 so has måka
fa en leta cetah. n4at (1. n4t) fågkanstP ktinan la md, kan
jak (I. ja) th6, fe lia bela4vd..an ga fejdvas. neh..,an to båsa
po åksla, va ?ban lika scekah po vilt som en åan, nehen håh...at
veeska.
en vaka då hadan vat ?Åta ba
o vcek 0 inta f4t not,
mcen te sist fekan csentaltan 4p en j6t. haiv..,f4k an a sk4th&l,
1)

järnring med tre fötter (trefot) att ställa kittlar på i eldstad.
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mcen bömada. »jåso, du ce a d& sleget», mittitada pd.att, o han
mcen nå va dce mce lita samt, soman skavda
lådada båsa
el sot 'tig. nu pide) da...inta Vend, fenan kkchnt Man. i cl?scima st4 da fråmfoh. (1. fitamt64) an de wtånasta jionftu en
kund si; ho va so vdkan, so p4an, be ldelas fob6kmad, o dck
vel inta sce lita, fan, i vimba fda va.,an inta iegsli ei-sceh (1. se
1. sce). »men jöt ha du skiktat, o dchi sa du fei, mc'en han haits..en
råe i >1544 dcbn vet ja jåna ha 5cbkv». »mha jana n&clkasta
jftu», sviata pdait. mcen...an sa ni'k va...an inta vdtsnat ina
dce na hutt so stött, som en
(1. tt), at Otan had.,9j kiv
fötaitie o da Prelitasta gicl. (1. gikl). jåna sula pdait ha ettitat
scvk (1. sce 1. se) o baheilat rågan, men eg,..kceh, b" stå ve set åh,
0 fa itc'estan so va ba ii o jionfitu szg...kös. jötan han la
o pdan, jek hénim& an o va inta so lita
festas dcelt-an
kepti, a (1. va mit li±k 1a) o ha skictat kögabahjs-j§ita jöt. fo non
åan cen hö kund de grtana iionfa inta vd (1. vet).
1)

eg. pojke

III. 2

OM KNALLARNA I NORRLAND.

405

Från. Våth-ults socken i Västbo härad
i Småland.
Av N. Sellergren 1878.
ULMA 92: 41 s. 1 If.
Dessa täxter ha omskrivits med grov beteckning efter originalet,
som är skrivet med landsmålsalfabetet i sådan form som ej kan direkt
avtryckas. I olikhet med senare dialektuppteckningar från Våthult
(Kruuse 1924 LAL 1877: 1, Sjöstedt Studier över r-ljuden s. 105) visar
originalet alltid supradentaler. Dessa äro nedan återgivna med rd, rn,
rs, rt. Andra skillnader mellan ms. ock Kruuses uppteckningar äro: för
pl. best. -erna har ms. -ana (när icke formen anföres ss. västgötsk,
ss. i st. 237 sista raden), Kruuse -aha (-r-) jämte någon gång -ana;
för konj. men har ms. men, Kruuse man. Riksspråksform uppträder
någon gång vid sidan av den dialektala, t. ex. reste : rajste, en : ajn.

237. Om knallarna i Norrland.
Da va ajtt pär knalla, sum hade kummet langt norat uppe
i Sehwärje ajn gang, o dar uppe ä dä så langt imälla tjörkerna,
så att felketi kummer inte dit mar än nera ganger um åert, o
däme så hålla prästerna tjwå tjänster på daj daa, sum där
fenns neet folk. Nu hade daj bägge knallana slaet se ihop o
lakt sällskap mä waranra, o så ner daj kumme te aj tjörka, så
sulle dän namne knallen gå i tjörka te fersta tjänsta, för daj
hade förståsse inte vutt te tjörke på länge, o dän anre han sulle
bli ute o hannla, mäna hinn va inne, o sena så sulle daj byta
um ve daj aura tjänsta.
Män ner dän ferste knallen kum ut u tjörka, så sae han
te dän anre: »Pina, håla, rasa dek! Sehönna dek o sälj nu,
för nu mette la dä se gå utå tuseken, för-se prästen han sae,
att jävelen ä hunnen i tusen år!»
1

) ms. folket
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Män se länger fram på daen, nor dän anre knallen kum u
tjörka, så sae han: »Nu ä dä la bäst lell att vi packa ihop o fåra
vånn väj, för nu motte la faen va löser ijen, ätter sum prästen
sae, att han går umkring sum ett rytane läjen o söker wem
han uppsluka må!» — »Kess i Härrans namm», sae dän anre, »då
tnotte la han ha sleteti imälla tjänstera lell!»
Bonden som visslade.
Aarne 1833-34.

I ajtt jäll langt nere i Västerjöllen hade daj en präst, sum
va lite finer å se, för han hade vutt stasspräst inna han kum
dit. 0 nor dänne häre hure2, hures daj schwurje o sae te waranra: »Du juer» o »Dä va jyv» o så dära, så sae han te dum,
att daj inte sulle sia på dä viset, »för dä låter så illa», sae han,
utan daj sulle jöra sum i stäerna, »dar wyssla daj, tell äksämpel, nor dä ä neet, sum daj inte tro på älla töcka um», sae han.
En sonda 4 ätteråt, nor prästen sto o prädikade, så sae han,
att Gud skappteb Adam å ler o långhalm 6, o reste upp honum ve
en jarsgår o torkade benlim. Män just som han sae dä, så
wysslade en bonne, sura sto nere på gangen. Så, nor tjänsta va
slut, så kallte prästen in bonnen o fruwde henum, wafför han
wysslade.
Män då sae bonnen: »Joe, harr pastorn sae, att Gud skappte
Adam utå lar o langhalm, o rajste upp-en ve en jarsegår te o
terr-an, o ja hukste7 inte i hast, wem sum hade jart8 jarsegåern.
Dä kajngsje harr pastorn velle va goer o sia me!»
Om spökeriet i Gölebo.
(Efter muntlig uppgift av undantagsmannen Karl Johannesson i
Gölebo.). ULMA 92: 41, s. 13.

På säkstanhunratalet va dä en bonne i Gölebo, sum haj tte
Ola, o dä läre ha vutt dän ende i trakta, sum va boklarder.
Män så va han darijamte rälia uggudaktier, o hade för-se trolleri
o seddent 2 dära. 0 så hade han därte mä tjwå boer, fast han
1) slitit sig
2) hörde 3) hur 4) ms. sonda 5) rna. skapta 6) ordformerna citerade från prästens yttrande; i dial.: har 0 langhalm (ss.
nedan) 7) kom ihåg g) gärdat g)ms. sodent
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va jefter. Daj najna hora hade han i ajn tjällare, o alla barna
sum hu feck, daj ödde' daj o grove ner dum i ajn backe,
innete tjällarn, sum daj kalla Illdöingabacken än i da. Män
daj nanra hora va blea ill på hänne, sum va i tjällarn, o talte
ve Ola, att hu sulle få öa 2 hänne. 0 dä jeck te på dä viset,
att hu tok aj smörgås i dän najne näven o aj öks i dän nanre,
o så jeck hu te-a o ga-a smörgåsa mä dän najne näven o hogg
i däsamma ijäl-a mä öksa. Ner dä blaj bekant, so toke daj
kona, o daj sulle ta Ola mä, män dä kunne daj inte ferr än daj
hade råjort mä hustrua hans, o hu rådde dum te dä, att daj
sulle vänta tes han va hajmkummen o hade klätt å se o lakt
se, o då sulle hu hänga ut ajtt laken. 0 på dä viset finge daj
henum te slutet. Ner daj då äntelien hade fått tak i-en, så
blee bå han o hora halshoggna, o dä sies, att sum hu sulle gå
fram te stupestocken, så tackade hu folket för daj hade kummet dit o sajtt på hänna bruasäng.
Ätter daj tia spökade dä i Jölebo, slängde stora stajna u
ongen o i gallbänksvägga8 o så dära, så ingen kunne bo där,
utan dän nye äjarn feck lev o flötta gåern på aj ny tunt. 4
Män dä jalp inte ändå, ferr än daj flött-en änna dit han nu
står. I Illdöingabacken läer dä ha spökat länge ätteråt. Män
nu har dä inte hurts å neet på aj lang ti.

240. Jättestenen i Svinabo.
(Enligt anteckning av Adam Danielsson i Smalås.) ULMA 92: 41, s. 15.

I Meernåsen bodde ajn jätte på daj tia, ner Våtelta8 tjörka
böjdes. Han blaj så iller på klockerna, så han tok ajn stoer
stajn o sulle sie ner stöpeln mä. Män han dängde te för duktit,
så stajnen for förbi. Ner han sena sulle gå o saj ätter, war
stajnen tok väjen, så hette8 han-en i Schwinabo jare. 0 då
satte han se på-en, o ätter dä ä daj stora hula i stajnen, o dä
syns märke ätter näven mä, ner han tok i-en o rajste se upp.

6)

1) dödade
hittade

2) döda B) gavelbäuksväggen

4) tomt

5) Våthults
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241. Skateskrället.
(Efter samma meddelare.) ULMA 92: 41, s. 15.
I Srualåsa jare ä aj hula, sum daj kalla Skateskrället, för

där pläe dä lysa um nätterna, o då skratta skaterna sum um
dä vure juse daen. Dä sies att dä ä medel' i hula, o dä sulle
la va däfför dä lyser dar.
1)

pengar
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Från Södra Flestra socken i Västbo
härad i Småland.
242 a. Spökhistorier.
Av 0. E. Norlb, uppt. 1874.
ULMA 92: 44, s. 101.
Täxten är i språkligt hänseende otillfredsställande. Fru Anna
Nilsson, Landsmålsarkivets i Lund mångåriga meddelerska från S. Hestra,
bar nedan återgett den med landsmålsalfabet.

I mil bändom talte da om fö me a historia, som möet ha
sysselsatt me unner mia levvnasda, fö ja se sia, att hu va ett
vaningsmeddel för ett ugudaktigt o uskeckelit levene. Da
talte nämlia om, att forr i vära bodde i Samsre 2 a änka ätter
en kaptin.3 Utroa hade hu vott unner sil mans levvnad o dä
kan en la veta, hor dant dä sena sulle bla, sena han va döer.
Allringa4 natt föjeck heller utan hu holl se te kärar, o te sist
[holl hu se te] an å sina drängar, rättan, som da kallte Kule
Jösse. Utom denna 1aja 3 ugudaktighat brukte ha jamt o
ständigt ställa te lekestuer, fast dä la föståse sulle kallas för
baler. Da fosta som swängde om i dansena så va dä hu, o når
alla aura velle sluta o tostade å värme o swetten pälade u skinnet, så velle hu ändå flänga mar. Te sist bla hu döer o lagder
i föstningens i a nattstoa. 3 Moran härätter blae da föskräckta,
då da komme te liket, fö husena 7 , som da daen förut tatt
på-na, vore alldeles sönnerslittna. Da kunne allri begripa, hor
dä va voet, män toe i alla fall på-na ett pär nya huser. Dän
däpå kommane daen va dä lika när, o dän traja natta på
samma vis. Då föstoe da, att dä va skit 8 mä, så da skeckade
bo ätter prästen. Dänne kom i följe mä klockan o körkevärana, o alla toe se på o vaka över liket om natta. Klocka
4)

1) sic!
2) Samseryds gård i S. Hestra.
3) ms captin etc.
ingen 5) leda 6) nattstuga 7) strumporna 8) onda makter
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bla tie, män da [håes] ingen å, klocka bla 11, klocka bla 12.
Näppevass, dä va töst som i grava. Då sae då prästen, att
han inte kunne begripa, hor dä va vuet, män snat feck han la
vata, va dä va. Fö just når klocka slo ett om natta, öppnades
döra o en stoer, swater kär kommer in mä a stor pisk i näven.
Han hade ban' så långa som en jätte o stot, swat skägg.
Han to en pär skutt te sänga, där liket lå, o sena slo han te
dä mä piska dän dålie så illt. Kaptinska sprang genast opp
nej tra gånger o bejönnte sena o dansa runt omkring hala
stoa. Käen ätter mä piska o slo-a rapp på rapp. Så holle da
på änna te klocka va tra på natta, då kaptinska geck åt sänga
lae se ijenn. Käen Bulle då te o gå, män da ha prästen han
sulle ta se på o lata-n vata, hor dätta va vuet. Då late käen
föstå, att han va Skam sjelver. Mä då frovde 2 prästen, vafö
han inte lat kaptenska va i ro. »Jo», sae Skam, »kaptenska ha
alla daa vott i mi skang;3 hu ha vott utroa o guddlös, o däjemte ha hu hala sett liv, sena hu [va] lita däka, måst dansat sett
liv fram. Däfö ha ja utå Gu fått rättighat o befallning att i
all evighat ha-a twjo timma wa natt te o dansa. Ja, hu sa
inte ha nåen ro wasken på dänna ella da anra sia grava.» 0
sena han sagt dätta, geck han o slo döra igen ätter se, så att
prästen bla så rädder, så han hade så när blatt på stället.

242 b.
LAL 4254.
Samma täxt återgiven med landsmålsalfabet av fru Anna Nilsson,
Domakull, S. Hestra 1943. Tecknet e användes här för ett vokalljud
som kommer relativt nära det som tecknet egentligen avser.
2 min bandom talta da öin få-rna a histöhta som ya ha
mina lUnasclaaa, fe yå-sa si, at hu vo4 at
tchgkt po Mat ona mina
velnagsmOdal foh, at inuclaktit o Kåkalit lgvana. da kala nceinlia
öm, at fcbi i vc.iha böda i såmseita a ?eka Mai: en kaptin. isatuja
hada hu v6t, no hcena kackh, levde, e då kan an la vakta, heclant
da sn sola blå, sen hån va d4th. ålhiga nåt foyök hdlat., utan
hu h61 sa te ka&Act, o te sist h61 hu se te cin a sina &Aga,
heetan, som da kälta k?iclaysisa.ttom deena Nya icgudaktihåt
1)

ben

2) frågade

3) genre
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bhukta hu jcinit o steendit stcela t laUaste'ca, fäst da la fosteisa
sola hålas fo baål. da feosta som §wcegda öm i dånsana so va
da hi, o non, ala ånha vela sl?icta o tåstada a vimma o §wötan
pålada u jinat, so vela hi'A flcega eenda mtik. te sist bla hu
dåo lägd z a nåtsteia z feosniga. måhan daheetah, blaea da fuskhdleta, no da körna te haat, fo håsana, som da tat p?å-a
dadan Nåt, voa åldaaas såntasldna. da kona åkt beguipa
ho da va voåat, nicen taka a ala fåt pa-a et ps nja håsah.
claåan eda (1. dapaci) va da 4ika no", o da thgla- nåta po
såma vis. do fost6a da, at da va pt mo, so da §ökada bd
ceta phcbstan. han Uni i Slya ma klåkan o påhkavådana, o
åla t?åka se p9ei o vaåka ova 4ikat om ncita. klåka bla
mc'en de haas egan i , klå/ca bla (kiva, klåka bla tdlv, nåbavås,
da va tåst, som i ghattva. do saåa do phdstan, at han inta
kona beghgpa, ho da va voåat, mcen snåt fek han la v4ta, wa
da vaa. fo >ist no klålsa slo öt om ncita, åpnadas döka, o en
ståak, §tvåtak kut& koma in vice a stöh pisk nackvan. han
hada bin so lcbga som en yfeta o stöt, §tvåt_ jdg. han taåk et
ps ski,ct te sdga, da lpfkat lå, o sön slo han t4-at ma piska,
dcen Mata se ut. kaptinska spkag jinast åp, o ng) (1. ne) thd
geogar o bejånta saön o dansa 'tönt ikhg håla staita. kuban
dtak mce piska o s10-a håp po hcip; så kola da vad, eena te klåka
va thå po ncita. dä ek kaptinska at ilega o laåa se vdn.
kan sola cld te o ga.4, mcen da baå phdstan han sola ta se
paei o la-an veta, ho deeta va voeiat. da lata kuban fustpå, at
han va skcim jcblvak. mcen da fhkda phdstan, wåfor han inta
lata kaptinska vgå i hö . jc5, sada skcim, kaptinska hak, åla
daåa vot a såma ill som »å. hu ha vot i4h6a o l'Agudåkti
o dånsat håla set 44v, såt hu va lita duka. (kip hcija fat
keettlicit o befaing uta gåd o i d vih4t h4-a J 9j wei fima wå
nåt te o dånsa. iå, hu sa inta haå npeca a, wåskan po deena
cela da ånha sia ghaåva. a sen han såkt deeta, jök han o slo
da vån eeta sa, so at phdstan bla so Veclah, so han hada so
naeeka blåt po stådat.
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Från raidhults socken i Su.nnerbo
i Småland.
Av J. A. Liedborn 1878.1
ULMA 92: 41, s. 17 f.
Ortografin ansluter sig i allmänhet till den samtida officiella, jfr
t. ex. gerna, sjal, prest, göra, gjort hjul, skämdes, körde, pocker.
Ansatser till större ljudenlighet möta dock, jfr t. ex. präst, älla, eller,
da, det, höffärier, högfärdig, stej, steg. Lidhult ligger i periferien av
det sydsv. område, där postvokalt, kort r vokaliseras i slutljud och i
större eller mindre utsträckning framför konsonant. Företeelsen är där
Vid dialektundersökningar i L. 1918-20 anträffades
relativt sen.
ännu en eller annan av den äldsta generationen med genomgående
tungspets-r, dock mer eller mindre försvagat (i slutljud tonlöst) i ställningar där eljest vokalisering mötte. Ovisst är dock, om härmed är
att sätta i samband det förhållandet, att former med vokalisering endast undantagsvis (bräe, bräder, jorade, begraven, körkegåen, kyrkogården, boet, bordet) uppträda i texterna, ty r skrives även i de fall då
bortfall, ofta långt mera utbrett ock vida äldre än vokaliseringen, inträffat, t. ex. var, piet., förste, värsta, änd. -ar (ex. herrar, vantar, dörar,
dörrar, gravarna). Med avs. på beteckningen kan tilläggas att dial:s
o (Okt, OY) återges med o eller ö, ngn gg å (som även beteckna resp.
0, ö-vokaler, å-diftonger el. -vokaler), t. ex. hol, hål, borade, borrade,
folk, norra, öm, om, Bölmen, Bolmen, hönom, honom, nåen, någon,
vidare dels att w återges med v, t. ex. schvarte, svarade, dels att öv i
fröva, sbst. o. v., i dial. motsvaras av t2u, 29.4.
Bland ordformer, som icke äro genuina i dialekten i Lidhult, må
nämnas: anen (för aen), antingen (för anten), att inf.-märke (för å),
blet, blivit (för blett el. blutt) de (för da), feck fick (för fe), fenster
(för fänste(r)), geck, gick (för ge), hate, hette (för hatte), enan, innan
(för ingan, engan), med (för ma), ploade, plågade (för plövade, lmalf.
pNicada), setta (för seta), adj:s best. sg. mask. o. plur. på -a (för -e)
1) Sv. lm. II. 1, s. 27 står felaktigt Lindborn.
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243. Sägner.
Hur Lidhult fick namn.
Lielt ha fått settl namm å en kong, som hate Pyge. 2 Dä va
så att denna kongen hade sett tehåll i ett gäre, som legger ett
stöcke frå Lielts körka, o när han va där, så komme hans
fiener o finge tak i hönom o p1oade3-en alldeles faselit. 0 då
kallade han stället Lidandets hult, o därutå ha Lielt sen fått
sett namm.
Byggandet av Odensjö kyrka.
När da först skullen bögga körka i Onsjö socken, så bla dä
nerrevet om natten va da böggde öm daen. Då ginge da te en
som skulle va lite kloker, å han ga dam 4 dä rået att skaffa tu
brör ök 5 o spänna för ett lass mä böggnasverke o så lä dam
gå dit da velle. Detta gjore onsjöboarna, o då genge öken te
en udde i Bölmen enan da stannte6, o där legger Onsjö .körka
än i da.
Lidhults kyrkogård.
En sådan körkegår som Lielts fens dä väl inte i hala
Sehvärje, för si han ä sällader7, så en kan inte hetta en enda
stan. Dä va så, att en kär8 som gjort möet ont feek välja
mällen antingen han velle ha lifstis fästning älla sälla körkegåen i Lielt. 0 då så va11de3 han dä sista. Man han feek allri
sin frihat igen, för han tydde" inte göra sett ärbete fåret engan
han döe. 0 de märks möet väl, för när dä skullen gravas te
pastor Wadelli2 i norra dalen13 inunner da store björkerna, där
allri förut nåen blet jorade, så fenge gravarna slita alldeles
faselit, för de träffade bara på stan.
1) rna sitt
2) Illa otydligt Pyge 1. Pegge
3) lmalf. pl&uada
lmalf. dana 5) tvillingoxar 6) lmalf. stitnta, 7) sållad 85 karl;
lmalf. ko?, pl. kOra
lmalf. vålda 10) förmådde 11) i dial.
s(k)i*,, skga, 12) komminister i Lidhult (t 1870) 13) delen

414

SMÅLAND. LIDHULTS S:N I SUNNERBO. —

A. LIEDBORN.

III. 2

Prästen Tyselius.
På sjöttanhunratalet hade Lieltsboana en präst som hate
Tyselius. Dä va en faselia lärder kär o va inte goer o tas mä
varken för pocker älla folk. Man höjfårier över sin lärdom var
han ändå inte, för han skämdes inte för att som en anen Lieltabonne mä träsko o raggvantar på köra ett lass bräe te Halmsta.
Första gangen han kord& te stan, så mötte han nonna fina staboherrar, som frövade, va han va för en. För en rektier bonne,
dä såe da att han inte va. Han schvarte: »Förty jag är
en fattig prestman från Småland.» Man dä kunne da allri få
se te o tro, utan da sae te da lärdaste där fans i stan, o da
skulle då försöka om han kunne nået. Da förste fröverna
schvarte han inte på, utan sae bara: »Förty det var simpla
fröver, som jag kunde beschvara ingan jag var tolv år.» Sen
gåe da honom da värste f[röver] da kunne, o han schvarte rätt
på allt ihop. Men sen va dä han, som ga dam f[röver], o för
var f[röva] da inte kunne beschvara, skulle da stia ett stej baklänges frå boet.2 0 dä geck så langt, att da komme änna te
dören. Då båe3 da han skulle sluta, men han sae: »För ty I
haven språkat mig an och ut skolen I!» — Sen dess så göcklade inte Halmsta-herrana mä honom.
En aen gang skulle samme prest forrätta gudstjensten 1
Wrå en julotta. Då han o drängen hade kommet halvväjs 4 te
Wrå, så geck dä ana hjulet å vangen. Drängen geck ätte
hjulet o satte på dä igen. Men snart va dä däsamma igen. Då
velle dr[ängen] sätta på-at om igen. Men presten ba honom
setta stilla, för densamme som tatt å hjulet måtte gerna bära
akseln. 0 så körde han dä värsta han kunne, o Skam sjelv
feck bära änna te körkan.
En gang hade Skam kommet in i hans rum. Men då va
dä presten som stängde dörar och fenster o borade bol mä en
nål i fensterblyet o körde ut Gamlefar gönem holet.
1)

lmalf. j§bda,

2 ) bordet

3 ) 1118. bae

4)

Ma.

halv väjs
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Från Norr-vidinge härad i Småland.
Av J. M. Almkvist (1858-1911), utan uppteckningsår. Ej hos
Lundell i Sv. lm. II. 1.
ULMA 92: 41, s. 25.
Styckena 244 ock 245 ha ett till synes starkt utjämnat Norrvidingemål — upptecknaren var fNld ock uppvuxen i Gårdsby, Norrvidinge
Till icke ringa del är utjämningen en följd av att upptecknaren i ett flertal fall använt riksspråkets skrivformer utan hänsyn till dialektens uttal. Sålunda utmärker han icke dialektens diftonger — ordet lojer,
som utgör undantag, har av upptecknaren säkerligen icke identifierats
med led — utan återger ctf (för å av ä. Et) med å (t. ex. gå), ok,
al (för e, i allm. av ä. ii/) med e (t. ex. en); likaså återges dialektens motsvarighet (närmast e) till rspr:s vc (jfr s. 420) vanl. med u, och vokaliseringen av kort, postvokalt r framför konsonant (i viss utsträckning)
och i slutljud liksom även r-bortfall i obet. ställning, särsk. i lind. -ar,
kommer endast undantagsvis fram, t. ex. döon, dörren, måon, morgon,
fö, för. I vissa fall är dock r i manuskriptet underpunkterat.
Även eljest förekomma riksspråkliga el. till rspr. anslutna ordformer, t. ex. hon (för hong), min pron. (för ming), huvud (för hue),
in (för ing), ond (för ong), under (för unno); äv. möta från rspr.
lånade ord el. uttryckssätt, t. ex. berättade (för talte om, sae), tellfångatagen (för taen te faunga), även, Homnatörps då varande storklocka — — varpå han etc.
Ortografin vacklar stundom mellan den samtida officiella och en
mera ljudenlig, jfr t. ex. hjälpa: jeck, gick, inta, gjuta; rensel : ränsel.
Sådana stavningar som fens, finns, släpte, släppte, kunna oriktigt uppfattas såsom angivande lång vokal.
Någon dialektal olikhet mellan de båda styckena framträder icke.
Den väsentligaste skiljaktigheten mellan dialekten i Gårdsby och Hovmantorp eller sistnämnda sockens a/ för ä framför gg och fl-ljud (liksom för a framför gg) döljes av den ofullkomliga beteckningen.

416

SMÅLAND.

NORRVIDINGE D. - J M. ALMKVIST.

III. 2

244. Soldaten som drömde att han skulle bli kung.
Jfr Aarne 1160.
Dä va en gång en soldat, sum drömde att han sulle bli
kong. Då jeck han te befälet o sae: »Ja har drömt, att ja ska
bli kong.) Då sa befälet: »När du blir kong, då blir mett arshål
en smörkimma.»1 Då ba soldaten, att han sulle få parmisjon,
när han hade fått dä, så bega han se ut i väon.2 0 när han
hade gått en da te kvällen, så lae han se unner ett trä o vila.
Då kum dä en gammel krokröggeter käring te-an; den viste
han å. Marnen3 ätte jeck han vidare, o um kvällen kum käringen te homen 4 ijen. Då feck han fatt i henne, men då velle
hong gå, o sa: »Du ska få önska de tre ting, så ska ja lova
de dom.» Han önskade först Guds välsignelse, så en ränsel o
käpp te o piska fanken mä, o en kortlek, sum han allti var
van ve. Sen jeck han vidare o kom te en stor går.3 Där velle
han låna hus i en öestua.6 Men di sae, att där va spöke, så dä va
omöjlit o va där. Dä ä inte farlit, mente soldaten o jeck dit.
När han hade vatt där en stunn så kum dä en kar, den stälde
han ve döon 7, o strax så kum hin själv. Då sa soldaten: »Du
äst min!» å pryglade honom mä sin käpp o körde honom i renseln. Då ble fanken lojers lessen o sa: »Va ska ja jöra?» Då
sa soldaten: »Vell du spela kort?» — »Joo, dä vell ja järna.»
Di spelade en stunn, men så ble hin pengalöser. Då to
han opp ett par teljor i golvet. Där hade han en stor möckenhet mä penger. 0 när hin ble lessen ve o spela kort, så la
han i väj sin kos. När dä ble måon3, så jeck han opp te husfolket. Då ble di förfärade fö dä, han levde. »Kom mä, så ska
ni få si va ja har här nere.» Di fulde" mä, o då to han opp
tellet" o sa: »Dit här få ni ta i hushyra fö dä ja har fått legga
hos er.» Han unfängnades på bästa sätt, o sen jeck han vidare
kum te en sta. Där va en kong. Dän jeck han te, o när
han kum dit, så satt kongen på ett bor" o grät. Då sa soldaten:
»Va ä på färe, ä dä nå sum ja kan hjälpa?» »0, dä dä" inte»,
1) stor smörbytta
2) världen 3) morgonen
5) gård
6) ödestuga 7) dörren 8) fan led(e) 2)
11) golvtiljorna 12) bord 13) det är det

4) lmalf. hitman
morgon 15 följde
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sa kongen. »Men va ä dit?» fräjde soldaten om igen', »ja ska
försöka.» — »Ja, um du kan hjälpa-t», sa kongen, »så ska du
få bli kong» ätte me. Ja har loft hin min doter», o nu kommer
han på nästa timme o ska ta-na.»
Hin kum på klockslajet. Då satt soldaten där. »Jaså, du
kommer hit? Du äst min!» Då ble hin förfärad o la i väj av
alla krafter för soldatens skull. Kongens doter», hon feck stanna
kvar, o soldaten han ble kong.» 0 sen jeck han te befälet o
sa: »Om ja velle, så skulle dett arshål bli en smörkimma!»
1)

in». omigen

2) lmalf. dto

101151. Sv. landsmål. HI. 2.

2) lmalf. kog

27
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Från Ilavmantorps socken i PCongn,
hilbra,d i Småband.
Av J. M. Almkvist. ULMA 92: 41, s. 29. Angående beteckning
ock dialektform se inledn. till stycket 244.

245. Pigan ock trollet.
Ve Homnatörps i harragår fens en källare unner böggningen.
När di först grov ut den, fans det en ingång åt jorden. Di
fäste se te o bjönna m'å 2 inte ve dä, utan jore källan färdiger.
Men å dä sum förvarades där försvann åtskellit, såsom mjölk,
smör, ägg o. s. v.
Så hände se även att en gårdspia försvann o oaktat alla
ättespaningar kunne hon inte fennas. Men ett halt år därätte,
när en aen pia sulle gå ner i källan och hämta nåt, råkte hon
je den osynlia pian en stöt, så att huvudboningen föll å-na, så
att hon ble synlig och vaknade te sans. Hon berättade då, att
i bärjet inganför källan bor det en trollgubbe, sum plä ta u
källan vad han åstunnar, och att då hon en gång skulle hämta
något, ble hon å trollgubben tellfångatan o jord osynli, o att
hon under tien måst tjäna honom mä att gå ut i sjön o hämta
fesk o mjölka aborrar o_ s. v. Man skaffade se nu unnerkunning3 om hå trollgubben kunne drivas bort. Detta kunne inte
ske utan mä ond rök. Di rökade då sum di hade fått se föreskrevet, o när röken ble trollgubben övermäktier, måste han fly
o utropade då: »Du fläskabuse, om du rökar ut me härifrå, så
rökar du me aldri ut ur Abbakuse.»4 Men i förärgelsen5 to han
Homnatörps då varande storklocka, sum hängde utme harragån, mä se och släpte den i sjön Rottnen, varpå han flydde in
i bärjet Abbakuse. 0 därifrå har dä inte hörts å att han kummet ut sen.
2) till att börja med 3) känne1) Hoymantorp, 'Congs h:d, Smål.
dom, kunskap 4) Namn på ett stort berg på andra sidan sjön Rottnen.
5) MS. färärgelsen
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Man skaffade se nu unnerrättelse om hå en skulle kunna
få opp klockan. Detta kunne ske blott mä dä förbehåll, att
ingen feck tala ett or förrän klockan va på lann.1 Di skulle då
ta opp klockan, män när hon va i vattenbryningen så sa en:
»Nu har vi hänne!» Men då rände klockan dop2 igen och har
sen inte kunnat löftas frå bottnen. I klar värlek, när vattnet
står stella, syns hon jönom vattnet. Ett märke står oppsatt där
hon legger. Homnatorp lät sen juta en ny klocka. Den ä int€
så urgammel. För 50 år sen kallade di henne fö den nya
klockan.
1)

ms. lan 2) sjönk ned
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Från. Nöbbele socken i EConga, härad
i Småland.
Av C. J. Hassel, Uppt. 1876.
ULMA 92: 44, s. 81.
Bland de ä. täxterna från Kronobergs län äro nedanstående från
Nöbbele de i språkligt hänseende mest tillfredssällande, ehuru även
här inverkan från skriftspråket kan konstateras.
Dial. saknar rspr:s öppna u-ljud (lmalf. u) och har i stället ett
grumligt ljud med ganska stor uttalslatitud, snarast motsvarande lmalf:s
o (med dragning än mot 'malts u, än mot a), framför v-ljud lmalf:s 0
(el. u). Detta ljud återges med ou, o, å, u, sistnämnda beteckning
under inverkan från det vanliga skriftspråket, de tre andra tecknen
åsyftande en mera ljudenlig beteckning. Ex.: s(k)oulle, sulle, skulle,
sålla, skolat, kounne, konne, kunne, kunde, skoungrade, ekade, tvunget,
jänkacklungar, kamin, durnmer, dum, skoumt, skumt. Samma störande
inverkan från det vanliga skriftspr. på den ljudenligare beteckningen
har föranlett växling i flera andra fall: håmen hornen, honom; båat,
bort : boate, borta; tråttna, tröttna : troll; sau, sa : så; hoim : hem;
Schwen, Sven : schvöpt, svept.
Ej sällan möta former som icke ange dialektens vokalisering eller
bortfall av r (el. I-vokal), t. ex. duninzer, kommer, jlauddor, bykegrytor,
Annorsson, äventyr, för, där, snart, hört, klart, gjåre (jämte gjåe),
kacklungar, tömstjälkarna.
Mera tillfälligt finner man i ordslut r-vokal följd av r, återgivande
ett mera distinkt uttal eller ock uttal av r framför ett omedelbart anslutet ord börjande med vokal: Jualetnyar, väar au, väderkorn av.
I övrigt äro från rspr. stammande el. av rspr. påverkade ord och
ordformer relativt sällsynta; dock t. ex. antingen (för anten), att, inf.märke (för o), begripet (för begrepet), feck, fick (för fe), nä, när (för
nauå el. na ), ty (för för).

246. Den bestraffade dårskapen.
Aarne 363.

Ja sa tala om fö eå en liten roli historia, om ni vell höra
pau, men ni fau inte skratta, ty dä ä stoå syng, höål ni dä, tö
dan vell ja inte tala om-att.
Dä va en gaung en däka, som velle gefta säj, men hong
soulle tvunget ha en som hade grönt skägg te fästeman, illa
velle hong inte ha-an. Men dä kan väl veta, att dä sto inte
1)

ms. hoå (= hör)
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te, att hong kunne fan nåen tocken fåsteman, da va alles omöjligt. Men nauål hong ge emsammen en gaung pau en väj, så
kom dä en raskå o grannå pojk, som hade grönt skägg. Hong
tötte om håmen o ble glaå ve-an. Han fräjde henne om hong
velle gefta säj, o da sae hong föstaus, att hong velle, dä va
klart.
Na dä vatt en liten ti, sa soulle dä föstaus bli bröllop. Na
dan bröllopet va överstauet o di soulle fara te hans hem, så na
di hade kommet ett stöcke pau väjen, sa velle han sti au, nä di
komme te en köaka. 0 da gjåre ban o ge ing i köakan. »Men
sti inte au du», sae han te henne, »utan sett stella bara lite, ja
kommer snart igen.» Men hon ga säj inte ro o vänta, hong
tötte väl da ble drytt.2 Hong ste au o ge båat te köakdöana
o glodde i nöcklahålet, o dan sto-an o aut pau ett dött lik. Sen
ge hong ne o satte säj pau köåtyen 3 igen, ingan han kom ut,
sa han fe inte veta, att hong hade steet au. 0 sen köade di
igen. Na da dau hade vatt en stunn, sa kom di te en köaka
te, o dau gjåe han likavået däå, som ve den anra köakan. 0
san vået gjåre han ve den trea köakan, o sen kom di äntligen
te sett nya hem.
Sen va dä en gaung han velle fara båat ett slaj. Dan sa-an
te-na: »Du fau göra vecket du vell, antingen du vell att dinga
eller minga moå sa va hos däj, män ja ä boate.» Dau sae
hong, att hong velle, att henna moå sålle va däa. Jaa, men si
våit ni, va dä va fö en kar hong fautt? Kan ni gissa eå te
dä? Jo, dä va Skam självå. Nu to han o gjåe säj te en käring,
sa da va bestämt, som dä hade vatt henna ejna moå. Hong
veste inte, att da va den Onde hong va geft mä. Jaa, na han
dau va faen, sa fraudde henna moå henne, va hong tötte om
håmen. Dan talte hong om, att han gautt ing i köakona, na di
foå frau bröllopet, o att han aut pau döa lik. Men dan sa ja
sä, dan ble han åppiet4 te gagns3 o skråik te: »Akta däj, alla ätå
ja åpp däj ma!» 0 dä gjåre han mä.
Hong hade inte sålla6 vatt dummer o vella gefta säj ma en,
som hade grönt skägg, ty det hade hong väl kunna begripet,
att da sto inte te, att nåen menska7 hade grönt skägg, o däåfde
fe hong dä te straff fö hong va dummer.
1) når
2) drygt, långt 3) körtygen, åkdonet 4) uppjagad 5) lmalf.
gclogs 6) skolat 7) IMalf. månska
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247. En spökhistoria från Djurlemyr.1
Ha ni hört vecket äventyr, som Schwen Annorsson va ute
för härom sistens dan han skoulle köra te Husaby ätte jänkacklungar o bykegrytor? Jo, si ja ska tala om att han va
ute för rämen 2 själv. Han köade nu inte frau hemmet fön dä
ble skoumt, o si dau fe(ck) han låv fåra gömen Jualemyar mett
i vala 3 natten, o dä töcke ja han kounna vest4, den tosingen,
att dä inte ge an, sau möe spöke5 o daulihet som där allti plit
va. 0 att dä inte ge an fö håmen heller, dä ska ni höra.
Bäst som kan satt där o köade o hallsåv, så böjade hästen
tråttna opp, o han fe håmen inte te a gan foatare än stej frau
stej, ändan han hade bara tomme vangen". Han konne inte begripa, va som kom aut hästen. Han klaudde håmen så han
konne flau hästen, men si dä hjelpte inte. Dan böajade han
ana, att han raukt för nån skit% o dä ble han snat vaase7 mä.
Dau han vände sej um o sau bakätte sej, san lan da i vangen"
nån ting, alldeles som dä hade vatts en flauddor 3 oxe med
skaunkana i väot, o dä va ett vett laken schvöpt om-an. Dan
ble Schwen räddå ska ja sä. Men va velle han göra? Jo, dan
rann dä håmen före, att han snart hade en koosväj" att köra
över, o där trodde han att [han] skoulle sleppa håmen. Ty, se
ve koosväjar ha inte troll eller spöke nån makt mä en. Dan
han kom dit, sau skoulle han kröka au aut vänstor o [dan] slåit
han te dä västa han tydde pau tömstjälkarna." 0 hästen vre te
kveckt så att vangen" schvängde i kröken o dan dråsade oxen i
joon o gölade" sau att dä skoungrade" i hela skoen. Sen ska
ja sä att hästen fe båin; han skalade, san han kounne fläcka"
säj — han hade väl väar au nåe han, dä osade nock gasta."
Sen höade han inte au nån ting håila natten, men naur han
skoulle håim, sau tore han inte köra dä haullet, utan köade en aen
väj, ty dä va väl bättå o lätta hästen gau nånna mil längå än
ha sån fullskap" o dras mä.
Dätta ä råina sanningen, ty han har själv talt om-att.
1) Djurlemyr, belägen i Uråsa och Jäts församlingar i Konga resp.
Kinnevalds härad, är vida omkring känd såsom ett tillhåll för spöken. 2) lmalf. keeman = hin onde 3) djupa 4) kunnat veta 5) ms.
spok e 6) ont väsen 7) varse 8) ms. vat 9) flådd 10) korsväg
11) tömsträngarna 12) bölade 13) ekade 14) fläka (upp) 15) ms. gästa
16) ond makt (Imalf. fitiskap) 17) smalf. våugan,
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Från IrKonga, härad i Småland.
Av F. A. Petersson 1881.
ULMA 92: 41, s. 21 f.
Täxtens ortografi visar ej sällan vacklan mellan det samtida riksspråkets ock en mera ljudenlig beteckning: detta, frejan, frågan, mej,
men, der(for): mä, med, dä, det, hän, henne; ge, gick, genast: öinen,
ögonen, höjförnämmt, hajen, hagen. Avvikande från riksspråkets nuv.
stavning utan att vara ljudenliga äro skrivningarna fulkomlit, fins.
Såväl lokaluppgifter som språk i täxten visar på illmeboda s:n,
varifrån redan förut ett språkprov — i språkligt hänseende bättre än
nedanstående — föreligger i denna tidskrift (II. 9: 46 if.). Angående de
utmärkande dragen för målet i sö. Konga och s. Uppvidinge se Hedström, Sydsmål. folkm. s. XXVI if.
Täxtens beteckning låter ett flertal, alltjämt relativt livskraftiga
dialektala företeelser icke alls eller endast svagt komma till synes. Så
det diftongiska uttalet av i, y, slutet u ock o (resp. Imalf.
y, 2u, 2u, 2o, 20), av ä (itnmlf. al ) framför (gammalt eller senare
uppkommet) ng-ljud, ock av å (Imalf. au) motsv. ett ä. ä (diftongbeteckningarna ange medelvärden). När i diftongen ay den senare komponenten (i allm. på grund av obetonad ställning) bortfallit, skrives
dock vanligen a, t. ex. da, då, na, när, sa, så. I mänstingens ock a
är) ange skrivningarna bortfall av senare diftongkomponenten framför konsonantgrupp resp. i obetonad ställning.
På samma sätt får u tjäna som tecken för målets motsvarighet
till riksspråkets korta u-ljud (snarast 0, jfr s. 420), ock målets vokalisering av kort, postvokalt r (i slutljud ock framför konsonant) kommer
nästan aldrig fram i täxten, utan denna bar t. ex. rädder, prästerna,
tör, kvärna, tvären, hört, skärja, svärja, för räddå, präståna, töå,
kväana, höåt, skäaja. På ett flertal dialektegendomligheter — till stor
del numera nästan försvunna — ha nya former inkräktat; detta gäller
bl. a.: 1) apokopering av ordslutande e i tvåstaviga ord ock därvid uppkommen tvåspetsig accent (i svagton bortfallande) — äv. i nö. Blekinge,
S. Möre o. på Öland — ex.: hän, henne, kunn, kunde, rått, råkte, vell,
ville, int, inte, men inte, kunne, skulle, hingde, stöcke m. fl.; 2) oi (lmalf.
et/ för e av samnord. cei: bloi, ijoin, lojer, led, koila, hoim, soint, voit, men
en, genast; 3) äi, ej (Imalf. af) för ett (urspr. el. sekundärt) äldre eri:
kläje, näistans, reitt, utreitta, -a, är, men ä, är, rätt, änge, ände,
vängde (jfr ovan); 4) ng för nd, fln: hingile, hann, mingct, sg. f. min,
ingan, innan, singa, pl. sina, vängde, änge, men fint (i dial. fint),
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mindes, hon (i dial. hoov); 5) best. sg. på -na hos enstav. fem. sbst.:
kvärna, tvären, men t. ex. boken. Åven i övrigt förekomma riksspråk-

liga eller av riksspråket påverkade former (vid sidan av genuina), t. ex.
av (för au), att, inf.-märke (för å), fingrarna (för fingrana), nytta (för
nötta), vara (för va), vill, ville (för vell, resp. veel), äntligen (för
antlien).

248. Om skogsnuvan.
Att dä fins spöke, dä a nåt som a fulkomlit sant, dä tro
ja mänstingens1, presterna må reitt sä va di vill. Di ska,
Gubevasväl, vara fint o höjförnämmt folk, o däaföa sa sätta di
sa på kvärna 2 bara för då di inte vill höra att dä fins nonua
spöke te. Nunes9 kommer dä inte på frejan annat än att saväi
tocka dära ha sitt nåt nån gång, fast di a sa fiskelerade4, att
di tia må-att. Men kanhända di inte få tala om att om di reitt
sitt nånting tocket, för dä ska vara mönna stöckna saker, har
ja hört säas, som di, na di prestvias måste skärja 5 på att inte
tala om.
Men att dä fins skosnyvor, dä voit ja bestämmt, för dä ha
ja må ejna öin sitt. Ja har allt en o en an gång sitt nåt besönnligt, men inte möt ändå te o vara sa gammel som ja a. Dä,
va en gång ja hade vatt i Kvesingsbo6 ett äran, o detta dä a
sanning, tro ma om ni vill, men va skulle ja ha för nyttan å o
ljua dä? 0 dä bloi sa soint ingan ja hingde mä o utreitta va
ja skulle, att dä va [sa] skumt dä ville bli, na ja ge7 dän. Ja ge'
lickaväl, förståer sig, för ja plää inte vara mörkrädder. 0 då ja
hadde kommet ett långt stöcke, så tötte ja, att ja inte vdl kännas
ijoin väjen. Ja ge' ett stöcke te rätt fram, män dä va lickadant. Då vängde ja om o ge' på ett anna håll, men kunn
ändå inte komma te reitta. 0, vill ni tro på dä då, ja fe9 gå,
där hoila Guss långa kvällen o rått ingenstäns. Men antligen
så fann ja på rå. Ja mindes, att ja hade hört mönna sä, att
di blett villade av skosnyvan o att man då inte kunne komma
reitta ijoin, om man inte vängde singa kläje. Ja trodde näistans,
att dä va skosnyvan, som villade mej o vängde därfor minga
myssa. Då tötte ja genast att ja lite granna vel känna ijoin
2) på tvären 3) nu 4) slipade 5) svärja
1) ms. manstingens
) Kvisingsbo i Älmeboda s:n 7) gick 8) ms. kanna s) fick lo) råkade, hittade
6
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traiten.' Men sen sa vängde ja ocksa minga tröja o väst, o
därätte visste ja bestämt var ja va o råtta också hoim. 0 ja
a säker på att dä va ingenting annat än skosnyvan som villat
mej. Dä tör ja lägga fingrarna på boken o skärja2 på vecken
da som hälst.
En an gång har ja rått ut för den jävlakäringen, men då,
då lurade ja fan lojer. Dä va en gång na ja skulle te Toramalla.3 Na ja då kom te den dära långa lien här ne i hajen,
sa mötte ja en käring, som va sa langer att ja inte kunn si
m0n 4 en änge3 på hän o dä va fötterna. Bitet kunn ja inte
si. Men dä forsta ja fe6 öinen på hän, sa visste ja va dä va o
vängde genast minga myssa. 0 tänk, hon fe6 int mait7 mä mej,
utan ja kunne gå minga färde. Men jäsken i dit, va ja bloi
rädder.
5)

1) trakten
ände 6) Sek

2) svärja
7) makt

3) Teramåla i Ålmeboda s:n

4) mer än
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Från Slätthögs socken i A.1113 o härad
Småland.
Av Gotthard Sjölander 1945.
LAL 4267.

249. Ett slagsmål på Hössjö krog i Slätthög.
Då något språkprov från äldre tid ej finnes från detta härad, har
som komplettering här meddelats denna täxt, vilken trots sin ungdom
ock korthet ger en god bild av målet i nordöstra Allbo h:d.

di sOpa mit foåah i vcban, o slips jOa di. di våsta ha vå,
da va almaltahhan,a.1 as en kbm da åpot almalt 2 o mbkalt 2
en lo4dakvål, so kona en inta va såka, fa da handa at di ga
se p6g Asia idan vidaha, as di va spana. da va At gåt om
hålsa4a4 må da api iålmsokan 5, o di va ando vevl a, fa di &toa
kniv.
da va ka i hbyo m po dån tian, o da /öga di o slas.
da va ena lina ghisa da utögt må, kan vita. da va lolåsantoaohpaUhana° o kal lecinda i bah) o geonlasmat i hø o
Mål, som båda po lihjo 'Kasa. o $.abciana o noåahabåana7 di
kona ålhi lias vahånha.
en Og va de tt å almaltalika2 som va »hada te stån, o di
po dom,
hada vcit da a håfo Natt o alghat", so di vd
dom
da
va
en
titan,
man
di voa bolma di cicha, o dan våsta int
bAd nåk gh,6va o såtsia" vd han. Minan voa di hada fa. man
do så gåmlasmen at hbman sola hcin tå fålva.
9a kcin du db, sa di ånha dög, »so so" vz nåk hUla" dom».
o så sola smbri ha en lita bhanvin fa då, fa han va so glåa
ve f#19.
2) Älmhult, by i n. Slätthög 3) Möcklehult,
1) älmhultspojkarna
by i s. Hjähnseryd 4) tattare 5) Hjälmseryd 6) klasentorpspojkarua;
Klasentorp, by i s. Slätthög 7 ) söderbor och norrbor, invånare i södra
10) härjat,
resp. norra Slätthög 8) tåla, fördraga 2) älmhultspojkar
klara
14)
skola
13
)
undersätsig
bråkat 11) ursinniga 12)
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/16L di koma tebåkas ifro stån, so stånada di ve kh6an, o dö
voadihcbt sbpana. do så gåmlasmån te dan ddha: »kom må,
so sa du fo en si:cp». man no di VO kimma båkom 1cft6an, o
han st6 dea o &åk u flåskan, so sola smån ta fråni en jånbit
som han håda i Urnan o sthyka M han ma. man dö s6y, han
då, o d6 stkok han tå småt ma faskan, so han 5mlad9.1 o sin
sl6a. di taå ål.z1z6p, som vOa po knhan, f di pOa gnifma2 di
dcaa, o gåmlsmn, d fek di Isoka i vål te lasahåtan.
hade då vat n ftst tian, so häda di vcel kbmat i håkta, man
st da vå inta so nim po Mn tian, polsa fåns da ju iga, o
lånsmanan i MA O, han 16u da po khOan hcin må, o s4p o
lbvda, so da va ju in 9414.
1) svimmade
2) ryslig, förskräcklig
förr länsmansboställe.

3) Berg, gård i s. Slätthög,
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Från .173öderhu1ts socken i Stranda
härad i Småland.
Av F. G. Nordell 1870-t.
Täxt ur Ö. Smålands ock Ölands landsmålsf:s samling i ULMA
(93: 25, s. 101, Sv. lm. II: 1, s. 29) där den återfinnes i renskrift av
J. A. Lundell i landsm.-föreningens ljudbeteckning. Originalets h. återges
med vanligt r. Dubbelskrivning av lång konsonant av utg.

250.

Om skälvrängare.

Dä va en präst, som bodde oppi Venigeholt: Han hadde
hort takes om fälrvräggere oppve Tulrunne-ägger. Då sa han te
dräggen: »Vell du folde mä o se ätte(r), va dä ä for ene där
oppe?» — »Da ska paste(r)n låt bi!» sa dräggen. Män prästen
velle äntlien dit. När di kom dit se hord di, hur di skrek.
Prästn hade hå kåppa o boka mä, sä. So sa-an: »Nu i Jessu
namn går ja sta.» Nu skriker di: »Här ä rätt o här ä orätt, o
här sätter ja min tjäpp, o ellbrännera står åt hemmlen.» So sa
prästen te dom: »Vis ma nu, när dä ä som varst i pina!» Då
gireste dä i halsen o dä sto ut ell o svawelr i varenda le. 0
ätter dän dan so hire prästn galen änne te han do. Dä va han
som bodde där oppe i Venigholt.
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Från TrKlä,ckebärga ock Ehnorby socknar
i 1K. 31öre härad i Småland.
Av J. A. Lundell o. 1875.
Utom de täxter, som syskonen Lundell upptecknat från dessa socknar ock som medtagits i Bd IX av Sv. landsm., finnes i Ö. Smålands
ock Ölands landsmålsf:s samlingar ett par uppteckningar av J. A. Lundell, som omnämnts i Bd II. 1, s. 29, nämligen »Krittera som jekk
te skojen» (återgiven med landsmålsalfabet i Bd IX. 2, s. 122 f.) ock
den här nedan avtryckta »Den illmariga käringen», som finnes ren skriven
med landsmålsföreningens ljudbeteckning i ULMA 93: 25, s. 95. Då
denna beteckning icke kan i oförändrat skick typografiskt återgivas
(jfr tab. vid s. 16 i Sv. lm. II. 1) har här Lundells vanliga grova beteckning införts i avtrycket liksom i följande stycken från samma landsmålsförenings samlingar. Täxten har genomgående bakre r (lmalf. h)
som i trycket dock måst ersättas med vanl. r. Ljudbeteckningen saknar
längdbeteckning för konsonanterna. Här har dubbelskrivning av långa
konsonanter införts enligt täxterna i Bd IX.

251. Den illmariga käringen.
Aarne 1365 B.
Jfr Asbjornsen, Norske Folke-Eventyr, Ny samling. Chra 1871,
n:o 64 »Kja3rringen mod Strommen». Att äventyret i K.-D. ej är fullt
hemmastatt — oaktat något tidigare tryck ej angives för Norge hos Asbjornsen — ser man av uttrycket »skuret» om höskörden, vilket uttryck
ej eljest förekommer, utan ersättes av »slå, slådde».
J. A. L11.

Da va en gågg en gubbe o en tjarg, som va ute o jekk. Dä
va den illmarjesta tjarg, som kunne fennas, o na(r) hon velle
natt, se va dä int lont en aan sa norm tigg. Rätt som di jekk,
fekk di si en ägg, som di allt hadde barjt. »Si, hä(r) ha(r) di
sku(r)et», sa gubben. »Ä dä sku(r)et, din dummig?» sa tjargan.
»Kan du »inte begripa, att dä ä kleppt?» — »Sku(r)et ä dä», sa
gubben, »inte annat än ja kan si. Va(r) ha(r) du ho(r)t, att di
ha(r) kleppt hoet?» Jaa, kleppt va dä i alla fall, dä slo-nt slent
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dä. Te sistnigan bledde gubben se ettrane an, s-att na(r) di
kum te ett ställe, som va vattn, se puttade han tjargan ut i.
»Legg där en stumt», mente gubben på, »få vi si va du sär.1
Ä dä sku(r)et», fråjade han, »älla ä dä kleppt?» — »Dä ä kleppt!».
skrek tjargan mä munnen full å vattn. 0 se lätte han hänne
legga da(r). Män se läge hon rådde mä o hålla huvet eppe,
blä dä inte annat än: »kleppt, kleppt, kleppt!» 0 na(r) on
hulls mä o gå te buttn, se satte hon opp två figra o kleppte
mä som (ma) en saks. Se dopade 2 hon, o se va dä slut.
1)

säger

2) dykte ned
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Från Torsås socken i S. Möre härad i
Småland.
Av A. Arvidsson 1874.
Den första av Arvidssons täxter från Torsås (nr 252 a) är hämtad
från Ö. Smålands ock Ölands landsmålsförenings handlingar i ULMA
(acc. 93: 25, s. 111), där den finnes renskriven av honom själv. Den
visar rätt stor inblandning av riltsspråksformer. Här återges den utan
andra ändringar än att t-ljudet genomgående stavats med t ock v-ljudet
med v samt förbindelsen qv- med kv.
Täxten nr 253 a finnes i samma samling (ULMA 93: 25, s. 100) i
renskrift av J. A. Lundell, som omskrivit den enligt landsmålsföreningens beteckningssätt (se Sv. lm. II. 1, tab. s. 16). Här har den
återgivits med den vanligast i detta band brukade grova ljudbeteckningen. Täxten har genomgående bakre r (h), här återgivet med r.
Konsonantlängd har angivits med dubbeiskrivning.
Båda täxterna äro i språkligt avseende ganska °nöjaktiga — detta
gäller dock mest det första stycket. De ha därför försetts med nya
parallellversioner, varav första stycket i landsmålsalfabet, av Landsmålsarkivets i Lund mångårige ock intresserade meddelare för Torsås pastorat,
folkskolläraren B. 0. Bondeson, Lesjöfors, född (1884) ock uppvuxen i
annexförsamlingen Gullabo samt en framstående kännare av det gamla
folkmålet i sin fosterbygd. Till grund för B:s versioner ligger det centrala Gullabo-Torsås-målet, vilket i flera avseenden skiljer sig från de
perifera målen i pastoratet.

252 a. Svarta-Stina.
Somlia ä dymma nåek te o meina på, att di döö iint kan
gå igen, men de ska väl ja veita; ja ha själver sitt-att. Dä sa
sant som G[u]ds eivia da, ani ska ja glömma den hisklia nattan.
Huamä! Ja ble riktet kaåler om ryggen, nä ja bara tänker
på-att. 0 si, tala ja om-att för er, så ska ni ble sa skumrädda,
så ni ska int töras gå ut i kväll, dä da säkert. Men es ni vii
veita-att, så va de så:
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På den tien ja gick o las fram mä, sa tjeint ja hos presten,
han som va för hessen härne.1 Itt styyk från prestagåan bood
ein gammel käring, som nåck haad vatt kärger o kati i sina
da. Men sa va hon lagom kati nu, stackars käring. Hon haad
vatt gifter med Oxapellen, han som stal ett par oxa på marken.2
Te o börja med haad di iint sa mö som veitans 3, men de viist
ingen å för-en di va rika som troll, o hå di fick sitt, de viist
ingen menska, men iint va de på älet vis, de försto var-inda-ein.
Ani kuun nåra pier o dränga va der lääng, fö di uunt dom vaeken
te o äta ella sova, o käringen va ara väst. Hon va så schvatter
leier som en tattara-käring, så de syntes nåck, att de iint sto
rätt te me-na. 0 så fick hon också heita Sehvatta-Stina. Sen
gåbben do o banen blei stora, fick käringan fiötta ut i ein ståva,
sen den daen haad hon ingen ro, fö fian 4 föföld-na jemt o
samt o iint ein gång om nättana fick hon va i frei, utan folk,
som kom nära hennes ståvä, så hår hon språng i bara särken
om nättana o skriade: »Han kommer, h[an] kommer!».
Iint va det på älet sätt hon haad fått sitt, fö nu viist varinda-ein att hon haad försvår-sä te den oon. Väst gick-an åt-na
om nättana, men som hon trood, att han iint skool töras åt-en,
om hon va hos presten, s ba hon om lov te o få va der ein
natt. 0 de fick hon. Nä hon kom dit, så saat hon sä i spisen.
Men rätt som de va, så började hon te o hoppa o slå håvet i
spiskanten o ögen glåsadeb i-na o hon skrålade 3: »Han kommer], h[an] kommer!» Nä ja så, hå hon illfänades o gick på,
så kunn ja iint lätta bli te o skratta åt-na, n» ni ska tro hon
glood på mä, jestäna-mä, ja höll riktet på o misslika 7. Men hå
lääng fian plågad-na, så fick-an te sist hennes fattia själ, som
hon haad låvat bått te-an.
Samma kväll, som hon va dö, haad drängana vatt uut o
sitt-nu som vanlet springa i bara särken o håat sto å änna o
hon vrålade: »H[an] kommer], h[an] k[ommer]!» Ja trood dom
iint, utan skrattade bara åt dom o sa, att hon skool gäna få
komma te mä, es hon ved. Men di meeint på, att ja skool iint
gäckas me-na, fö hon kunn nåck komma. 0 de fick ja ble
vaars. Nä ja haad lagt mä på kvällen, kunn ja iint somna, utan

4)

3) hade de ingenting alls
2) marknaden
1) före den nuvarande
»fienden», djävulen 5) brunno, lyste 6) skrek 7 ) svimma
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lå bara o tänkt på Schvatta Stina. De va månaljust om nattan
de va så ljust i rommet så ja koon nära på si ein flåga. Ja
haad ett utå småbanen jeemt mä, o de såv, o den anra pian, som
lå i sängan nerom mä, hon såv som ein stein, hon me. Men hå
ja ligger då o funna o grunna, så fick ja höra-att prassla i fastan.
»Herre Jösses, d-ä hon! d-ä hon!» tänkt ja, o ja kunn iint röra ein
inda lei utå förskräckelse. De to i nyckelen — döran gick opp o
sakta, töster o alvarsammer kåmmer Schvatta-Stina in. Ja kuun
int tala, men ja viskade: »gack!» Men iint gick hon tebaka,
utan fram te min säng — hon va bleker som ett lik.
Nä hon kom fram te min säng, så lutade hon sä ner över
mä, suckades så tungt o la tjvå finger på pannan på mä. Hu,
di va kaålla som is! »Du gjoed mä ont men ja leevd», sa hon
så på mä så ynkelet. »Förlåt mä, mor Stina, Gu signe er»,
sa ja o då ble hon så miller o gla o gick sin vä. Om maan
va ja dymmer nåck te o tala om-att o sen blei ja så sjuker,
så di trood int ja skool leva över. För si ni veit väl, att nä
nån si sånt då, så ska ein ad tala om-att på aär o da, fö då
bli ein sjuker.
252 b. Svarta-Stina.
LAL 3592: 13.

såmlia o dpma nåk te o mdkna pa9 at dt då int kan gacy
våm, man da ske val .9å vada. ya ha jcblva sit-at. d sa scint
sam gus &pta då, åkt skce ya gl&ma dan hisklta ncitan. håamd,
ya bli 'biktat kciola am 4gan, nce ya becka tcbigka pao-at.
tåla ya eim-at f8 aa. , sa sko ni bli sa skbmkacia, sa ni skce int
tes ga åt i kecbd, cich da sakat; man as ni ml valt-at, sa vå
da scio.
pa dan tian ya yik o las fkcim ma, sa isgt.nt ya hos pkgstan;
hcin sam va fi hasas lidna. tt stpk fkaon pkastagåoan bågol
avi gamal iseekig sam neik håd yat kiva a kåk i sina då,.
man sa vå hon lågom kått nå, stakas isig. hoon håd vat
yifta ma åksapalan, hån sam stål tt pa åksa pa makkan. ta o
Huva rna håd di int sa mo sam vans, man da vist tgan
fen-dt va råka sam th41, a ha dt fik sit, da vist igan maliska,
man int va da pa <Ht vis, da feståo vakinda aln. at k'On naka
ph, e &Åma v de
fe di :Ont dam våken tao ckta ala
101151. Sv. landsmål. III. 2.
28
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sava e jsieugan va åka vckst. haen va sa jwcita (I. 5wcit)
Mia (1. Ma.) sam aln tåkaisc'eug, sa da sPntas nåk at da int
sto° heat M må-na. e sa fik ha» halta jtoåta-stina må. san
gåban cl6e e bån blaa stbeha fik isepagan flyta åt a sin stim, e
san dån dån håd hoon inan msio, fy Rein fyfåld-na jånit e sdmt,
e int aan gdo am nckatana fik hoen va a ftå, utan fålk sam
kam nia hanes stim, scie, ha ben sphåen z kela scåkan am
nckatana e skidada: »han kärna, han kåma».
int va da pa cklt sat hoon hd fåt sit, fy nu vist vahinda
åan, at hoon håd f85wei-sa ta dan don. vckst pk an dot-na
am ndatana, man sam /men thåed at han int slebl tys det-na,
am hoon vå hoas phåstan, sa bå hoen, am leiv ta e fa vi dce
amn ncit. e da fik hoon. nce hoon kam dit, sa såt hoon sa i
spisan. man Alt sam da vå, sa biNjada hoon ta e håpa o sia
lamt z spiskdntan e kan glåsada i-na, e hoon skitålacia: »han
kål«, han kåma!» nce ja scie, ha hon ilfcknadas o pk pdo.
sa kO'n ja int lata bli (ta) e skhata det-na, man ni skce tjo
hoon glåed pcie ma, jåstcenamck, ja ka aktat pae o mislika,
man ha l&ag fian plaegada na, sa fik-an ta-sist hasas fatta 01,
sam hoon håd kivat båt tå-an.
såna kockal sam /mon va då, hd dsanana vat 2t o sit-na
sam vånlat sphina a baha schkan, e håeat stoo ao &ana o hoon
vkålada: »han kärna, han kåma»! ja Med dam int utan
skkatada bulta det dam o så, at hoon skg yeena fa kama ta
mck, as hoon val. man di måant pae, at ja skol int spila
må-na, fy hoon kO'n nak Mima, e då fik ja bla vas. nce ja
hd lcikt ma pa kvalan kOn ja int såmna, utan la° Ulka e
tikankt pa jwdta-stina. da va micenafitst am nätan e da va sa
p"cst a hånat, sa ja 14.3n neehapao si an flåga. ya håd it uta
smaeban iåmt ma, e da sv e dan åts,a pian, sam ide e sdanan
nåham ma, håen sv sam an stan, håon m4. man hå ja liga
dce e Ona, sa fik ja hih-at prthsla i fastan. »hieke, jas, cic'k
hå«, dck håen!» tekankt ja, e ja kon int Cyha aan lå uta fyshålsalsa. da Mo i nåkalan — diman pk år e sakta, tåsta
ålv.asdma kama fwata-stina in. ja kon int tåla, man ja viskada:
»gak!» man int Jik hoon tabåka, utan ftcim ta min sckan — hoon
va blåka sam it lik.
nce hoon kam figim ta man sckan sa liktada hoon sa nå
giva ma, skadas sa tant e lc tswcio fina pa pånan pcie rna.
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clz va idoga sam is! »du jeted ma 6ont man ja le'vd», så
hoen o scie pde ma sa ggkalat. »felciet mce, moe stina, gu
signa tio», så ja, e ddo, blek hoen sa mila e glå o iik sin vd.
am mån va ja dgma neik ta e tala &m-at o sån blak ja
sa Ma, sa di th6ed int ja skål lava 'siva. fy si ni vilt val, at
ne nan si sant dd, sa ske aln iutz tala &t-at pao åea e då,
fy dde blio am 54ka.
253 a. Om Guttorpa here.'
De va ejn gaog ein kar, som heejt Guttorpa häär.' Han va
sao starker, sao de fanns igen, som raodd pao-an. När-an va
pojk, viisst-an iint, hår starker an va. Män ejn gaog, när an
va i skuogen o tjöö(r)d, ble-an arj pao åksana, for di iint kuun
dra lasset. Dao vreekt-an te ena åksen, sao ryggen jikk ao.
Sen la-an honom pao lasset o druo heim-att foälv. När an va
pao Gollabo marken ejn gaog, kom blekigana o skuul slå-an.
Fö(r)st brydd-an sä iint om dom, for an taalt an nonn te. Män
när an iint slapp dom tu0 2 han ejn väjg3 i skakklana o sväägd
krig sä, sao di fuoer om varaan o bröjt ha arma o bejn ao sä.
Ejn aan gaog, när han kom in i ejn lekstua o di veel slå-an,
tuo-an ein bäigk o Sussade framfor sä, sao mänske(r)na fikk
hoppa ut jönom fönste(r)n, sao an int skuul klämma häil dom.
När an va i stan ejn gaog o skuul tjöpa salt, lovade hanla(r)n
honom te o fao saltet, om an kuun bära hejm påsen me ejn
tiepunnig4 i. De juoer-an o eksmejrade iint mejer de, än han
spraog me påsen i bakkana o plokkade juorbär.5
253 b. Om Gottatorpa hea.
LAL 3592: 14.
Lmalf. 0, 0 motsvaras av o, lmalf.

9, 0., 8

av ö.

De va ejn gaong ein khä, som heejt Gottatörpa hea (hee).
Han va sao starka, sao de fanns ingen, som raod pao-an. Nä-an
va pöjk, viist-an iint hå starka an va. Män ejn gaong, nä-an
va i sköogen o tjööd, blei-an ärja pao åksana, fö di iint koon
1) pojke, herde
2) tog 3) vagn 4) tiopundsvikt 5) smultron
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dra lasset. Dao vreekt-an te eein åksen, sao ryggen jikk ao.
Sen la-an håån pao lasset o dröo hejm-att själva. Na-an va pao
Gollabo marken ejn gaong, kåm blekinana o skool slå-an. Föst
brydd-an sa iint om dom, fö-an taalt ani nonn te. Men nä-an
iint slapp dom, töo-an ejn väjng i skakklana o svääingd kring
sa, sao di föoa om varann o bråt ba arma o bejn ao sa.
Ajn aan gaong, nä-an kom in i ejn lekstua o di ved slåan, töo-an ejn bäingk o sjussade framfö sa, sao mänskena fikk
håppa ut jönona fönstan, sao-an int skool klemma häl dåm.
Nä-an va i stan ejn gaong o skool tsöpa salt, låvade hanlan
håån te o fao saltet, åm-an koon bära hejm påsen me ejn tipunning i. De jöoa-an o eksmejrade innt meje de, än-an
spraong me påsen i bakkana å plåkkade jöoebä.
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Inledning till täxterna från Öland.
Bland de täxter, som i Sv. lm. II. 1, s. 29 uppges ha insamlats av
Östra Smålands ock Ölands landsmålsförening i Uppsala, nämnas också
några stycken från Öland. Större delen av dessa ingå i ett samlingsband nr 93: 25 i ULMA. Bl. a. ingå däri ett par längre uppteckningar från Resmo s:n av stud. Olof Petersson (se Sv. lm. II. 1) i renskrift av J. A. Lundell, vilka här icke medtagits, enär de ur innehållets
synpunkt ej äro särdeles intressanta ock enligt prof. Hj. Lindroths omdöme (Ölands folkmål I, s. 30) »icke äro att obetingat lita på». Av
A. Almblads »Alvar-Nissen» från N. Möckleby föreligger dels början i
omskrivning med landsmålsföreningens beteckning av J. A. Lundell,
dels det större, senare partiet i renskrift av B. K. Engström. Av denna
långa uppteckning har här första hälften avtryckts. Den uppteckning av
E. A. Zetterqvist, som här medtagits, har tidigare tryckts i J. V. Bodorffs avhandling »Bidrag till kännedomen om folkspråket på Öland»
(Stlim 1875, s. 39). Här återges den i den något avvikande fattning
den har i Lundells utskrift i det här berörda samlingsbandet. En uppteckning av Bodorlf från Källa s:n, som ingår i hans avhandling (s. 40)
omtryckes ävenledes här.
De täxter som en gång tillhört Ölands ock Östra Smålands landsmålsförening i Lund synas alla vara förkomna. En uppteckning, som
uppges ha tillhört denna samling, är dock den här medtagna nr 255
från Gårdby, som omtryckts efter 0. Svahns »Svenskt skämtlynne» VI
(Sthm 1884), s. 17. Om denna ock andra täxter från Öland se vidare
Hj. Lindroth, Ö ands folkmål I, s. 15-30. Andra öländska täxter från
landsmålsföreningarnas tid ingå i Sv. lm. II. 9 »Från södra Sverge»
(s. 13-20). Jfr även Hj. Lindroth i Sv. lm. 1916, s. 35-46.
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Från Eiälla socken i Åkerbo härad
på Öland.
Av J. V. Bodorff 1875.
Omtryckt efter täxten i Bodorffs avhandling »Bidrag till kännedomen
Oni folkspråket på Öland», s. 40. Angående täxtformen hänvisas till
följande stycke. Upptecknad efter muntlig berättelse av en 71-årig
gubbe från Hornvik i Högnäs by.

254. Om kung Tore.
I kong Tores ti — de va dänn fjälre äller fåämt koningen,
som regered (over 01rann?) — sto heelr noorr 01rann rinner
vatten. Dänn här kongen seggked i fookj me i koon 1, som han
haadd, rätt over ifrå(n) Kääll hamn te Alrvsjo moos o derifrå(n)
ut i västre Sunne. Han va sjorovere o en stor trullkar, o haadd
sitt tehåll på Borkholrm, for de va de eend, somm iint sto unner
vatten, ätter de ligger så hogt. Når han haadd segglre en ti,
forlored han två mann å si besättning. Dömm foord han i lann
begrov ve Borkhokm. Bongen haadd gjort opp me sitt foirk,
att di skuull dente säj imilla allt va dito, men di här fikk iint
nå me säj, utan kongen behollt alltihop. Då bynnt de på te o
briinn o lååg om nättra ve deers hog, o då blre kongen orolder
skiikt två mann i lann te o frååg, vaffor di iint haadd ro i
si grav, men di fikk iint nå svar. Då sa kona hans: »Ja ska
faer sta o ja ska nog få svar», sa ho. Ho ga säj å, o når ho
komm dit o frägd 2 dönim, så fikk ho te svars, att di viill ha
sin anpart å skatt(e)ra. Då låt kongen foor de i lann o grääv
nor 3 i grava näst dömm; o sen slokkned illen.
Mellati hire kongen lett 4 ve kona si o viill blii å me-na.
Men når han iint kuunn slipp-na på aann vis, så forskapt han
säj te en fogge4. o flin bort frå-na. Men når kärnga hans fikk
veet de, så förskapt ho säj me te en foggek, flen ätt-en o hannt
opp-en o kiriippt å rompstjärten på-n o då follt han nor 2 i sjonn
drunkned.
1)

kvinna, hustru

2) frågade

3) ner

4) led
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Vrån G-ä,rdslösa, socken i Runstens
härad på Öland.
Av Edvard A. Zetterqvist.
Denna tärt är före år 1875 upptecknad av dåvarande fil. stud.
E. A. Zetterqvist, sedermera lektor i Växjö ock svåger till prof. J. A.
Lundell, från hans födelsesocken Gärdslösa. Den är förut tryckt hos
J. V. Bodorff i hans avhandling »Bidrag till kännedomen om folkspråket
på Öland» (Sthm 1875). Här omtryckes den på grundval av den avskrift ock transskription till landsmålsföreningens ljudbeteckning, som
gjorts av J. A. Lundell (i ULMA 93: 25, s. 97). Originalet är förlorat. Lundells transskription har här i sin tur återförts till den av
honom tidigare i detta band följda grova beteckningen. Då Lundells
avskrift emellertid saknar kvantitetsbeteckning för konsonanterna, har i
detta fall den hos Bodorff avtryckta versionen följts. Se f. ö. angående
denna täxt Hj. Lindroth, Ölands folkmål e. 20 f.
255. Pojken som skulle ha tjänst hos jätten.
Aarne 1088.
De va e tjarg,, som haadd en pojkvaas,2 som igen troodd
om nett gutt. Män tjarga ho viisst nokk, va han dssjd te.
Män så boodd de en jäätt ett stookk bettom hännis stuv. Te
honom fikka 3 tjarga S13811 sin te ta tjänst. »Iint kan du si däj
go te jur neo, du liill vasker.» »Jo vassårra!» sa pojken, baar
ni ha nett te säätt mä te.» 0 så ble pojken antajen.
Se skuull de äät msrmål.4 Då to pojken opp nentig vitt u
pufätten.8 »Kan du äät sten?» sa-an te jätten, o se bet han å säj
ett stookk o kramma8 biten, se vattne rann å-n. De va ustbiten som mor-ans haadd jett-an 7, män iint begrep säj jätten på
de iint. Män han tookkt de va mookk unnlit.
Jätten haad nyss fått inbssrj 8, o se skuull de ut på logen 2
o troosk dämm-se. Jätten to slaga si, män pojken takkla opp 1°
på botaak o bejöönt på te riiv loss kroppåsen. »Va ha du daann n
1) Bo. kärng
2) pojkvase = liten pojke 3) Bo. Skäkt 4) Bo.
morsmål, morgonmål 5) fickan, fr. pochette 6) Bo. kraamd 7) Bo.
gett-en 8) Skörden inbärgad 3) Bo. löjen 10) Bo. takled n) där
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o joo?» roopt jätten. »Ja få väl lev te ha rnäj ett arbetsjan,
som e håller i. Tokke ni, en kan uträätt nenting me en senn
dä petstiikk?» — »De va ajkittl, va dän där pojken e starke»,
täägkt jätten. »De e väl bäst te linor opp me j8rmå1a2 o ta oss
litt bukfyyll 3», sa-an. 0 så så jikk jätten in.
Män nu viisst pojken, att de skunll ha grot te meddan.
Dämm-se to-an o linääpt opp västen o bann en finnpoos, som
han haadd taaj me säj i vaja1r 4 frampå broost o späänd te.
Nor-an kumm in, se sto ett stoot grotfat på books »E du
likse8 daper 7 te äät som te arbeet», sa jätten, »se kan du f8snok däj på.» — »Ja kan bå de een o de annre»8, sa pojken, o
se b8rja9 de. Nu ska ja ha dän där knofe1en19 te strakseer
säj"», täägkt pojken. 0 jätten han svettas12 o åt. Män pojken,
han hääld te minstnigen bälten" om iint mä" i posen o te
sistnigen allt i hop. »De va en hojrels te gå på», mutt1a18
jätten. »De si ut te iint va nenn butten i-n.» Te slut fomåådd
iint jätten e enda smoir mä" o släägd fen. »Å, va e de te je
säj fo?» sa pojken. »Ja kan iint baarj mäj läge», pusta" jätten. »J8 ni som ja», sa pojken, »se få ni nokk liis.» Se to-anis
kniven o sprätta opp posen, se groten rann.19 »De va iint se
gaalr de dä» 20, tookkt jätten o se j8rja 21 han i kniven i bäljen 22
sin, se livhagkeu strok me.
2) Bo.
1) Bo. aglitt, bet. här närmast 'vådligt', jfr Rz 3 a.
gormåle 3) mat 4) nödfall, reserv (vargärd) 5) Bo. böle 6) Bo.
liik 7 ) duktig 8) Bo. anner 9) Bo. boorjd 10) Bo. knöpeln
12) Bo. svettedes 18) Bo. hälten 14) Bo. mer
11) anstränga sig
15) Bo. hojere, »huggare» 16 ) Bo. muttled 17) Bo. pusted 18 ) Bo.
to'an 19) Bo. rann ut 20) de där saknas hos Bo. 21) Bo. köörd
22) Bo. bäljen
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Vrån Norra Möckleby socken i
Möckleby härad på Öland.
256. Alvar-Nissen.
Av A. Ahublad 1874.
Täxten återges efter renskrift i ULMA 93: 25 av J. A. Lundell
för det första partiet (A, s. 98-99) ock av B. K. Engström för det
senare partiet (B, s. 115-121), varvid dock blott en del medtagits
av den långa uppteckningen. Denna är skriven med landsmålsföreningens
ljudbeteckning ock återges bär enligt samma princip som t. ex. stycket
nr 255 ovan. Lundells parti har betydligt finare beteckning än Engströms del. Ovisshet kan stundom råda om konsonanternas kvantitet.
Vokallängd (resp. -korthet) anges noggrant av L11 men mindre konsekvent av Engström, vars täxt nog även annars är mindre noggrant utredigerad. »Svagt» r återges här satt inom parentes.

A.
Ni tjänne(r) väll all-i-hop, tägke(r) ja, äll har väl åteminstningen hört taals om dän dä(r) Alver-Nissen. Han bod i dän dä(r)
gammek skrabbii ståva, som stå(r) opp på alve(r)t1 i fääkt 2 mula
Tossluunn o Gorby sokken. Ho stå(r) så i fääkt, så han lajed
maten i Gorby sokken, män åt u-n i Tossluunn, fo(r) spisen han
sto in på Gorboas, män book de va på Tosslunnas.
Dän hä(r) Nissen va en fatti stakke(r), män han joolr just
int _Nk for bätte(r) hälle(r), som ni väl ska få höökr). Mellati
så fikk han, så välr som bå ja o fle(r), lov o laaj så han haadd
en bit o stoopp i muunn, fo(r) ja ska säj e(r), att dä(r) opp på
alve(r)t, dä(r) komme(r) iga steekt staa(r) o fly(r)3 i halsen på-en.
Män dän hä(r) vräkligen 4, han ides iint o arbeet fo(r) bita, o
igen viill ha-n te o arbeet, fo(r) de va baa(r) en lathunn, som
fo(r) baa(r) maten en gås. De jekk int så liit i-n
int jook
balrjbrott5 hälle(r), ska ja säj er. De va me dän ohogest6 määnsk
ätare?

Alvaret 2) skälet 3) flyger 4) eg. »stor spik», krake
6) ohugneligaste, °angenämaste

5) stor-
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ja nonstin i mitt liv ha sitt, nå(r) de vankedes noo gutt. De
kuuun hälle(r) igen ha-n te o arbeet, fo(r) han va så otrojen o
sta4, va han ove(r) kum. Mellati så kunn han int sväält da ut
da in, o de kunn int räkkes te o fäälr jämt hälle(r), rå så pafäkte(r)1 han va på-t — fo(r) de kuunn han, om han int kuunn
me(r), dän falii minska. Han viisst int, va han skull få fo(r)
fokrok, fo(r) igentig kuunn han me reson aant än praat o juni
— må tro, de va han int glömske(r) i.
Dän hä(r) vinte(r)n, som ja nu talre(r) om, då kum han då
int åt o fäälr hälle(r), fo(r) de va de där svåå(r) åå(r)t, då bönnra
int haadd nåå faalrv vasken te säj äll kräk, om int vår Haarr
hadd hatt befeli mänske(r) te o jairp oss, våå(r) (fatti) stakke(r),
vi va. Mellati, nå(r) han lääg hadd fundee(r), va han sku(u)11
ta säj te, så fo(r)satt han säj te sist te o je säj å åt Smålann. Va
han sku(u)11 dä(r) o jöö(r), de visst han knafft fateve(r), möökk
minne(r) noja anne(r) määnsk. Når han då kum te stan, så
badd han antigen fått äll stee1r 2 — de vet ja int vikket — ett
par gammele stövvelr. Dom to-an o skar sonne(r) skafta på i smaal
remme(r), o så skar han å stökkvis å remmra, o så sydd han i hop
riig å dom så stoe(r), så en kunn trä dom om hoe(r)nt på e
ko. Så ga han säj å opp åt laant me de hä(r) riga o sku(u)11
byt säj lin fo(r) dom; fo(r) si lin, de ha(r) de bätte(r) om på Smålann än hos vå(r)t. Män så li(r) di brist på aant, de stakkra, o
få(r) tjööp sna(r)t sakt vadda sänyyp3 utå ölänuigen. Så jekk
han in i bonnstovra dä(r)oopp o fråjed tjärgra, om de vill tjööp
koriig, o sa, att om ni tjöpe(r) dom o jer tjöna 4 duktit te o äät
mjöirdreekk fre gåger(r) om dan, så ska de mjoolrk me(r) än
di nonstin forr ha(r) jo(r)t. »0 ja sairje(r) dom fint», sa-an, »uta
ja byte(r) mäj hälst te litt lin fo(r) dom.» De dä(r), de tö(ö)kt
tjärga låted bra o sto te o fo(r)sook. 0 så lurjed han me dom,
så han fikk en välsignad hope(r) å lin. Sena han de ha(a)dd
fått, så ga han säj å te stan ijän o kum sen hem o sååld liint
te nojairpskomtn o fikk bra betald fo(r)-t. Fo(r) si vi hadd
visst fått pääg fo(r) te o ku(u)nn jaalp den fatti, män de sku(u)11
jo(r) fåk fo(r) pägga me spinnig o binnig o tokket dä(r), va de
ku(u)nn me; de sto i lannshövdiges kunjöre(e)ls, som ni väll
minns, ho lästes opp från prädikstoelrn te o me ett pa(r) söndaa
1)

perfekt

2) stulit

3) varje nypa säd

4) korna
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å ra, tro(r) ja. Emellati' tö(ö)kt Niis, som de va, att de dä(r)
va ett latmansarbeet te o fo(r)tjään pääg på, o han skull je säj
ä på e såån fäll. te. Män dän gågen orked han int lågt, fo(r)
nu hadd han taaj Kaj-Len-Jons pojk me säj, o de va en sånn
da(r) juvel de me, en rekti vifjälig 2 va-an.
B.
De va han som klev opp på tjorktoo(r)nt vårt o sto 3 på
håvet på kosset, fo(r) han skull få ett kvarte(r) brä(nn)vin utä
dän hä(r) som va hä(r) o satt opp olrjvarket 4; ja komme(r) nu
int i håj va han heted, o de saam e de, fo(r) ni tjäänd-en vääl.
Han va fairv en sånn dä(r) fä1rbåt5, dän dä(r) oirjbögge(r)n, män
joir ett kadt 6 vark åt oss, de joolr-an. Som sakt va, dän här
vräkligen, han skull nu följ me Niiss opp åt Smålann o naa(r) 7
fler, ska ni begriip, så han skull få lin te o saald i jän. Emellati
så skull di, vet ja väv, tjöp se resbrännvin inna di ga se å från
stan, o så tjööpt di se en våsen halrstop-pottäll, o så va di in
på e kro o söp liit dä(r), så di hadd allt fått så möökk di toolt,
inna di ga se sta. Mellati så skull di gå opp på vaaln o häv
se te o soov ruust å se, inna de ba(r) å for dom. Men de ba(r)
se iint bätter, än di saat se te o suup dä(r) me, så lääg de i dom
jekk, o sen så skuul di då gå. Så skull di då te o bod me
sluuts om hokken väjen de skull gå. Niis han vill åt Dörbyhoolt, män dän anne(r) han viii att di skuull gå Klä,kkbarj-väjen.
Män dä(r)åt vill iint Niis, for dä(r) badd han vatt forre gangen.
Då to de hop o trätt, o te slut ble de slaksmål å. Dämme(r)
fekk Niis opp fällkniven o grabbe(r) taj i näsa på den anne(r),
o i fylla o villa så kaped han å nästibben på-n o fekk biten i
näven. Då ble di liit nökte(r) bäägg två, å så kumm de fock
som hall) den hä(r) usligen te stan. Män den anne(r), han
jöömd-sä i buska o badd dän hä(r) pojkstakkers nästibb i pojätten°, o pojken han fekk sen gå en uslig i näsa i all sin da fo(r)
de besväärt, äll så kag[Je] doktra nukk kuunn ha satt fast biten
ijänn, liksåvälr som di kan ta å ben o sånnt dä(r), o mänska ä
liik bra fo(r) de.
Med tjockt 1 i orig. 2 ) landstrykare 3) orig. sto
verket 5) strykare 6) bra 7) narra 8) besluta 8) fickan
1)

4) orgel-
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Sen moe(r)n ätter så hadd vi den här oärigenl heem ijän i go
ti, for fen va lajde(r),2 så han hadd gått over isen, foost han
kunn si. Pojkusligen han va tvugen te o ble still i stan o kut)]
på fukhuust, o sen fikk sockna lös hem-en o betal 200 daler
fo(r)n, kräket. Dän där resa haad han ja(r)n kunn hatt ojo(r)d,
så hadd han hatt si nääs i behåll o vi våår pääg. Men de e som
de står i bibelin, a(r)lihet vare(r) lägst, o når en int vell ve va
rätt e, så går de gaalt hä(r) i vaka. Pojken stämmd-en väl sen
for de dä(r) bravatet3, män va haad han väl for de? Iint så
mökk som två styve(r) en gagg. For når de kum te Fa,(r)jstan o
skuul for räätt, så lurjed Niis me pojken, så di forliktes. Te o
boorj me så vill då iint pojken ferlikes me-n, män så sa Niis:
»Du vet ju, att du int får nå ändå, uta skaen e Sedd som Sedd e,
skull de bli nåja bete(r) o di kuun ta ut nåå å dom, så vet du
väl, att barra stopper pägga i si plånbok, så du bli(r)likså släte(r)
som du e nu.» — »Ja, men du ska Ii for du har jort mäj
sa pojken. »Ja, va ble(r) du for fete(r) å de, om ja komme(r) in på
vatten o brö in noor da», mened Niis tro på. »Men de e de
saam de», sa han, »du jur i din sak som du vill. Mellati kan
du gå me in på gäfiverit o ta en sup, de e k ållt i da» — de va
ve vintertiget, di va nee(r) — »o ja e så sku1sen 4 o illmåenes, så ja
behöve(r) mäj en knapp i västen.» Ja, di jekk in o to fram
brännvin, o pojken han va mun om såån vare(r) o lät iint be
säj två gåge(r) te o ta en sup. Nå(r) då pojken hadd fått lit i
skalrn, då va de int svårt for Niis o få-n som han viii. Dämme(r) kallar han in ett par vettenb o fråjer så pojken, om han
fint vill förlikes me-n. »Nää», sa pojken. »Du ska få antingen
du vill 11 daler ell e kaan brännvin», sa Niis, »baar vi slipper
legg ve tiget me varanne(r).» Nä, han neked ändå. »Ja, sa
jor nu hokket du vill», sa Niis, »vill du ta två o tjuj daler ell
två kanuer brännvin i forliknig, ell vill du gå infor räät me en
utå diin bääst vänner, fast vi den gågen råked te bli litt
kastens o de dä(r) spetakelt feedd. Men de va ju igen som rådd
for-t, uta de va de att vi va litt fuull bäägg två, o de kan väl
bää(r) te, Gunås.» Då ga pojken me se, dä va väl brännviint
som dro, kan ja täägk.
1)

dum människa

2) tillfrusen 3) bravaden 4) ruskig 5) vittnen
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Sen jekk di infor rätten, når deers ti ble, o då fråjed domme(r)n Niis: »Ho(r) har du båå(r) dej åt, som har gått åt di
nääst på de viist? Du neke(r) väl iint ändå uta att de e du
som ha(r) jo(r)t-et?» — »Ja, nådi lajman, ja joo(r) så visst, for
si opprikti, de vill ja allti va. Män si saka va den, att pojken
va näsvis mot mäj, o de tåålt ja iint, o så jekk de som de jekk.
Men de e de saamm de, ja vill allri legg ve tiget o träät me
folek, når ja kan sliipp, o de(r)for så ha(r) ja forlikts me Lans»
(pojken heted de) »o de va baa(r) de vi skull in o säj te om.
Emellerti så har ja fått betaal två o tjuuj dale(r) for den hä(r) biten»,
sa han, o så to han opp nästibben u bökspofetten i o viist domme(r)n, »o rässå dyr han e», sa han, »så kan vasken ja äll nånn
aan joor oss nåja nöött me-n», sa-an. Då agked 2 pojkstakke(r)n
på att han haadd forlikts, nå(r) han fikk si si nääs i näven på
en aan mitt infor dommboolet, men va vill han nu joe(r)? Nu
va de fo(r) sent te åte(r)3 säj.
1)

byxfickan

2 ) ångrade

3) ångra

e
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Från Grå,rdby socken i 111öck1eby härad
på Öland.
257. Gubben som skulle sköta hushållet.
Av fru Holmström i Gärdby.
Aarne 1408.
Tryckt efter 0. Svahns »Svenskt skämtlynne» VI (1884), s. 17
med följande ändringar: v-ljudet har genomgående stavats med v, -dthar återgivits med t (tt), qv- med kv- ock konj. ock med o i st. f. å.
Täxtens pret.-former på -a ha ändrats till -ed. Se vidare Hj. Lindroth, Ölands folkmål, s. 22.

Dä va en gång en guubb, som va mööck ondsinter o illbatierl, o alri töekt han, att hustru gjoerd nock hiim. 2 Så kum
han himdankens en kväll i slåtertin8 o porked 4 på-nu o va ful i
käften som vanlit. »Käär du, va iint så onder, far», sa kärnga,
»i måra5 ska vi byyt. Ja ska foe1j8 me slåterkara o slå, så får
du va hiim o ställ om.» Ja, dä töckt gubben bra om.
Bitti om måen to kärnga lien på nacken o foeld mä 7 s1åtra8
te änga o skull slå.
Gubben, han skull då hop me o ställ om hiim. Forst skull
han käärn hop e fiötsmå18 de haad, men när han haad käärn e
stund, så ble han torstier. Då drev han å ner åt källern o skuull
taapp säj en dreektår. Måna han nu va i gång me te taapp, så
fick han höer att grisen va kummen in i stova.1° Han i väg
2) hemma 3) slåttertiden 4) orig. porka, grälade
7 ) oregerlig
morgon 6) följa 7) orig. må 8) slåtterkarlarne 3) smula grädde
lm) stugan
5)
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me tappen i näven ämendl han va stånn te o skull pass på, så
iint grisen skull stjalp2 kull kärna_ Men när han fick si, att
grisen loong3 haad gjort de, o flöta skva1ed 4 over goelv 5, ble
han så fortreted 6, att han alels glöömd tönna o sätter å ätter
grisen ämend han kuund. Han nådd-en ve dåra' o då sparkeds
han te-n så vettlöst, att han ble leggens på ställe o iint röerd ett fen
på sej. Nu dro han sej te minnes att han haad tappen i näven.
Då skalked 9 han å ner i källern, men drecka de haad roenn ut
allt i hop. Då klev han å te rnjolkbon igen o fick fatt i så
mööck flöt, så han fick kärna full, o så ga-an sej te o käärn, for
smör skull-an bestämt ha te meddan. När han nu haad käärn
stund, krtm-an håg, att kon sto im n än o haad varken fått vått
ell tort. Han tööckt de va låångt o gå te hagen me-na, o så
grunda han på, att han kuund slääp opp-a på taak; de va torvtak på stova däntså, o där va långt, duktit gräs. Nu sto stova
ve en branter baack si, o om han la e plaank på taak, så trodd-an
han skull nock få opp kon. Men kärna vågd-an iint heller
sej te slääpp, for pojkvargen lä o kravled" på goelv, o han kuund
snart stjalp kull-a, tänkt-an. So to-an kärna på röggen. Men
så skull-an vattne kon forst, inna han släft" henne på taak.
Men när han me schula" i näven skull bock sej ner over bronnkaer" ätter vatten, så rann variveli flötsmål ur kärna ner i
nacken på-n o så ner i bröönn. Nu börjed14 dä o lii15 te rneddan,
smör bad-an ändå iint fått. Så tänkt-an" ban skull kook gröt,
så satt-an gryta me vatten i på filen.'" När dä va gjort,
kum han te tänk på att kon kuund rammel" ner å taak o bryyt
bena å sej; då kravled" han opp på taak o skull bind henne. Så
bant han ett tåg om halsen på kon o slätt ner de genom korsten 19
slo andrer äänd om 1åer 2° sitt, for vattne kookt bong i gryta,
han fick lov o rör i. Mäna han gjoerd de, så damped 21
kon ner å taak o slet opp gubben i korsten me tååg. Där
satt-an nu, o kon ho häängd utför på vägga o va iint stånd te
koom lös.
1) allt
2) stjelpa 3) redan 4) orig. skvala 5) golvet 6) orig.
fortreta 7) dörren 8) orig. sparka 9) Störtade sig; orig. skalka.
15 orig. kravla 11) släpte 12) ämbaret 13) brunnskaret 14) orig.
börja 15) lida 16) orig. han 17) elden 18) ramla 19) skorsten
20) låret 21) föll; orig. dampa
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Hustra, ho haad vänt bå lääng o väl att gubben skull rop
him slåtral te medda, men han hördes iint å. Te slut så töckt
ho han drangsled 2 for lääng o ränd3 him. När ho fick si, att
kon häängd så iii!, huggd 4 ho å tååg me lien. I de saam full
gubben ner genom korstenspipa, o når kärnga kam in, sto han
på haves i grötgryta.
1)

slåtterkarlarna

2) orig. drangsla

8) sprang

högg
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