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in på Stor-Pälles regåker. Då sa Stor-Pälle at, om-en int skull
håll bätter rea på sin kalv, så skull-n lut ijälr-n för-n. Men
så händ sä en gån tä, så kairven kom in på Stor-Pälles regåker. Då jekk Stor-Pälle in ätter bössa o föt ijälr-n.
Når då Lissl-Pälle fekk si, at-n ha futi ijälr kakven, då
tog-n o flrådd-n, o så terka-n finnä i bastu, tä-ä vart så tert,
så-ä skramira åv-ä. Så tog-en o jekk ut krigg välra mä-ä.
Så en kväll så kom-en tä en stor bondgåk. Då bejärt-n
tä få lån hus där. Men bon han va 'nt hemma, o tjärga ho
ba-n gå sin väg. Så når-n fekk gå ett styttji, så mött-n bon.
0 så hur dem kom tä språka, så takt-n om, at-n ha vari i 'en
där bondgålrn o bett om tä få lån hus, men varta åvvisa. Men då sa
bon åt-n, at »dä där hä ä min gåir hä», o »kom mä du, så ska du
nog få ligga». Sen fölrd Lissl-Pälle mä täbaks, o män' bon pyssla
mä hestn, så jekk Lissl-Pälle sta o glutta på fönsträ, o då
fekk-en si, at prästn va inna när gumma, o dem hadd framduka
sått o kalasa riktiga tag. Men når dem då fekk höra, at gubben ha komrni hem, då vart dem rädda o skull jömm unna,
dä dem haddä. Då hadd dem e stor vettmjöirspannkaka, o
dän tog dem o linda in i träser o la ner under e lukka under
gelrvä. Så hadd-o en bränvinskagg, o dän stäld-o opp på unjin. 0 prästn han fekk å så bråttom tä jömm sä, så-n visst int,
vart-n skull ta väjin, utan kröp ner i e tjista, som slog där.
Dä där såg Lissl-Pälle altihop. Så kom bon, o dem jekk
in, o han sa åt tjärga, at Lissl-Pälle skull ligg där om natta.
0 så skull dem föll tä o ät kvällsmål å, o bäst dem sått o åt,
så börja Lissl-Pälle på o skrav1ra2 mä sitt finn. Då sa bon åt-n,
at-n kunn föll lätt dä där finnä var i fre, män 3 dem åt, o int sitt
klrå mä dä där. Då sa Lissl-Pälle, at dä här finna hä talrar ve
mäg hä, hä tairar om så myttji för mä så. Då sa bon: »Va ska
dä där kunn tak om fölla4, ett gammalt tert finn?» — »Jo», sa
Lissl-Pälle, »hä säger, at under 'en där lukka på gekvä så fins-ä
stor vettmjöirspannkaka». — »Näj, hä fins-ä då visst inte», sa
tjärga, »i dä här husä ha-ä 'nt funnis nån vettmjöiespannkaka
på mågga år.» Men gubben han vart glra han, at-n skull få
nåntigg gett, o jekk sta o såg ätter o fekk myttji riktit tag i
'en där pannkaka, som tjärga ha jömt.
medan 2) skramla 3) medan
101151. Sn. landsm. III. 2.
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0 så når dom ha äti opp dän, så börja Lissl-Pälle på o
skramla mä finnä ijän. »Säger finnä, at-ä fins nå mer gett?»
sa bon. »Ja, hä säger, at-ä fins en stor bränvinspirantl oppå
nnjin,» sa Lissl-Pälle. »Näj, i dä här husä ha-ä 'ut funnis nå
bränvin på så länji ja mins täbaks,» sa tjära. Då jekk bon
stå o leta på bränvinskaddjin, han, o se'n söp dem värrä.
Så börja bon på o vill tjöp åv Lissl-Pälle dä där finnä,
men Lissl-Pälle sa, at dä där va hans enda fökrok, så han
villa 'ut järna släppa-ä. Men gubben vart envis han, o sa åt
Lissl-Pälle, at-n skull få bra betairt för-ä. Då sa Lissl-Pälle,
at-an villa hälst ha 'en där tjista, som stog där. Men då börja
tjära på b1reka2 o ropa, at »hä kommer då allri tä fe, för 'en
där tjista ha ja havi mä mä hemifrån, o dän ska ja ha kvar.»
Men gubben han sa, at-ä va hans tjista, o så ga-n Lissl-Pälle
dän för finnä.
Så om natta villa 'ut Lissl-Pälle ligg nån anstans, utan han
ba om tä få bädda åt sä på si tjista. Så om tigern så tog-en
si tjista o bar åv mä. Så kbm-en tä en stor bakkä, där-ä va
en jö neranför. Då sa-n åt prästn, som låg inni tjista, at »nu
å ska ja fuss ner dä i fön». Då börja prästn på skrika o be
om livä o leva ut tä je Lissl-Pälle e stor summa pännigar,
bara-n endå skull släppa-n. Då slapp-en då äntligen lös, se'n
Lissl-Pälle ha fått en stor hop mä pännigar.
Se'n jekk Lissl-Pälle hem o fikka en pejtji tä Stor-Pälle o
ba tä få lån ett målrtjärl tä mät pännigar i. Då vart StorPälle rålös o jekk dit o fråga-n, hur-n ha kunna fått så myttji
pännigar. »Jo hä har ja däg tä takka för,» sa Lissl-Pälle, »som
föt ijäle kalven för mä.» — »Hur på för vis då?» sa Stor-Pälle.
»Jo ja bastuterka finnä riktit, o sen såld jag-ä,» sa Lissl-Pälle.
»Då mått föll jag ska bi rik å, som har en så stor lagål,»
sa Stor-Pälle o jekk hem o slakta allihop kritra o bastuterka
finna. Så lassa-n på ett helt lass o for tä stan o ropa: »Är-ä
nån, som vill tjöp nå bastuterka finn?» Men då börja alla männifer på skratta åt-n o sa, at om-en int ha bastuterka dem, så
kunn-en föll ha fått sålt nåra, men nu va dem förstörda allihop.
Då börja-n på förstå, at Lissl-Pälle ha narra-n, o då sätt-n sä
i sinnä på at-n skull hugg huvu åv Lissl-Pälle.
1) bränvinskagge

2) bråka
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'Lissi-Palle, som nästan kunn tro nå tokkä där, ha mor si,
at-fl skull få byt säggplrass mä-na för e natt, o ha fekk-en, så
at ho la sä i spisen o han fekk ligg i sänja.
Så mitt i natta så kom Stor-Pälle rna e stor yksa i handa,
då trodd-n, at-ä va Lissi-Palle, som låg i spisn, o jekk dit o
högg huvu åv gumma. Når-n sen fekk gå, så jekk Lissi-Pälle
opp o tog mor si o la-na på en tjälrke o drog sin väg mä-na.
Så når-n kom i en skogsbakkä, så stäld-n opp gummas kropp
bakätter tjälrken, o så sätt-n huvu på kroppen, så-ä såg ut, som
om gumma Söt tjälrken framför sä. Så når-ä fekk gå om e
lita stönd, så kom-ä en härrä åkandes. Når-n kom fram, där
gumma stog, så ropa-n åt-a, at-o skull gå åt sia, så at-n skull
kom fram. Men ho kunn föll int rör sä nå förstås, når-o va
dö. Då sa Lissi-Pälle, som stog på sia om väjin, åt härrn, at-fl
skull skuffa på-na, »för-o hör litä,» sa-n. Så skuffa-n på-na, o
då kullra huvu åv-anä. Då börja Lissi-Pälle på husa» o råma o
sa, at-fl skull stämma härrn, sotn ha havi ijälr hans mor. Då
vart härrn rädd o ga-n e stor summa pännigar, bara-fl skull
tiga o int tak om-ä.
Sen jekk-en hem o ba Stor-Pälle tä få lån ett målrtjärl tä
mät pännigar i. »Lever du än?» sa Stor-Pälle, »ja tykt, ja ha
havi ijä1e dä en gågg.» — »Näj, hit va mor mi ha, du hadd
ijälr, o nu ska ja be tä få lån målrtjärlä tä mät pännigar i.»
— »Va ha du fått så myttji pänuigar ifrån?» sa Stor-Pälle. »Jo
hä har ja däg tä takka för, som högg huvu kix mor mi,» sa
Lissl-Pälle. »Då mått föll ja ska bi rik å», sa Stor-Pälle, »som har
bå, far o mor o svärfar o svärmor hemma.» 0 så jekk-en hem
kabba 2 ijälr allihop. Så tog-en dem i e tjärra o for tä stan o
fråga, om-it va nån, som villa tjöp nå döa männifer. Då kom
länsman o fekk tag i-n o sätt in-en på fäggelse, o där fekk-en
sitta i mågga år.
Se'n når-n ha kommi lös, så bar-n åv hem o tog Lissi-Palle
i en säkk o skull stepp ner-n i fön. Men då når-n kom tä Sön,
så fans-it iggen vak, o då lätta-n Lissi-Pälle liddji kvar i sättjin
på isn, mäns-an Sairv kuta hem ätter e yksa. Då låg LissiPalle o skrek ideliga: »Ja vill tä himmiln, ja vill tä himmiln!»
0 då kom-it en jämtä farandes där mä en hoper kor, o då fråga-n
1)

skrika ock gråta

2) slog

8) medan
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Lissl-Pälle, vafför-an skria sisådär. »Jo ja ä på väg tä himmiln,,
sa Lissl-Pälle, »o rässem-ä ä, så bär-ii åv mä 111ä.» Då tykt
jämtn, at-ii skull var bra tä kom tä himmiln å, o ha tä få byta
mä Lissl-Pälle, o Lissl-Pälle skull få hans kor, o jämtn få komm
tä himmiln. Men hä villa 'ut Lissl-Pälle tä börja mä, men då
vart jämtn endå envisare, o tä sluts så jekk-en in på bytä. 0
så kröp jämtn in i sättjin, Lissl-Pälle knöt ijän om-en, o sen
mota-n däja i sina kor. Sen kom Stor-Pälle o börja på hugg
opp e vak, o sen tog-en sättjin o skull stepp ner-n. Då börja
jämtn på o dra illgrund 2 om at-ii 'nt stog riktit tä, o börja på
skria, at-n skull fä komm ut. Då sa Stor-Pälle, at »nu får du
förvänd målrä, hur du vill, så ska du ner endå», o så hävd-n ner-n
i vaka. Se'n når-n jekk hem, så mätt-n Lissl-Pälle raä sina kor.
Då vart Stor-Pälle förvåna o sa: »Ha ja 'at nyss havi ner dA, i
fön? Va ha du fått dä där kona ifrån?» — »Dem ha ja fått
ner i fön,» sa Lissl-Pälle, »o 'ä fans myttji flera där, men ja
va 'nt go tä få mä ;nä mer än dä här.» Då sa Stor-Pälle, at
»då vor-ii föll rolriga3, om int ja skull få mitt röjs fullt ijän å»,
så jekk-en hem o tog mä sä tjära o allihop barna o jekk tä
fön mä dem, o så skar-n en stor hop mä slyer4 tä ha o mota
mä. 0 så stoppa-fl ner barna först o se'n tjära, o når-n steppa ner hänna, så skramla nyttjilsknippa mot iskantn, o då sa-n:
»Nu hörd ja fällkoa,» o så huppa-n ätter fälrv.
Sen tog Lissl-Pälle hans gåir o levdä där, ända tä-n vart dö.
126. Studenten ock lappdottern.
ULMA 1033: 6 a, s. 74.

Hä va en gågg en studänt, som villa studera, o då så hadd-n
int nå pännigar, o då var-ii en rik lapp, som sa åt-n, at om-an
skull vill jift sä mä hanses dotär, så skull-an kost på-n. 0 hä
vill-n, sa-n. 0 då så kesta-n på-n.
0 då når-n ha studera, så-n va, dä-n skull bi, så skull-an
fell hem o jift sä mä lappens doter. Men han villa-nt ha-na,
för-o va. så fulr. 0 då skrev lappen tä-n, at-an skull få lev o
komma, annars så skull-n Sut ijälr-n. 0 då jekk-an tä en präst
fråga, hur-n skull bar sa åt 0 då så tog dem in en bränvinstjettil, o då så fekk dem si lappen hemma i Lappland o
1)

därifrån

2) misstanke

3) lustigt

4) vidjor, spön
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lappkåta o lapptjära o lappdotra å. 0 då ha lappen rita opp
på ett trä studäntn, o då fekk dem si lappen, når-n kom ut ur
stuga o skull ut o lut studäntn. 0 då så sa prästn på dä här
visä: »Når du får si, at lappen futär, så ska du futa i tjettiln.
så jord-n, o lappen stairp dö hemma i Lappland.

127. Styvdottern.'
ULMA 1033: 6 a, s. 76.

Hä va en gå, hä va en kar, serrx vart ägkirig, o då hadd-n
jänta å. 0 då jifta-n sä mä e trelltjärig, o 'en där tjära
hadd mä e jänta. 0 då hadd dem ut 'en där karns jänta ut o
vandra. 0 då först så kom-o tä ett bötji2 ve en bäkk, o int
lorta-o ner hä. Så mött-o e ko, som hadd rnjölrkstäva på horna,
int mjölrka-o dän. Så kom-o tä en trägålr, där gulläppiräna
slog om öruna på-na, o int tog-o nått äpplrä. 0 så kom-o tä
stuga. Då jekk-o in där. 0 då höll brö på brändäs i uggän,
då tog-o ut brö, o int åt-o nå åv-ä hällär. 0 ä sått en katt
i spisn o såg på altihop.
så kom drottniga in. 0 då sa kattn: »Va ska vi je 'en
här flrikka fönas? Som int ha lorta ner vårt bötji, int mjölrka
vånn ko o int tai våra äppirän o int bränt vårt bröl?) — »Gå ätter
dä där lissl skrinä i salu», sa drottniga. 0 så fekk jänta skrinä.
så jekk-o hem. 0 då fråga-o stymmora, va-o skull fä sätt
skrinä. »1 svinnstia», sa tjära. Se'n nå-o tog opp skrinä, då
hadd-o tre klrännigar, 'en ena som mån, 'en andra som sova o 'en
tredjä som Särnuna.
då skull dem gå tä tjörka en sönda, o då så skull 'en där
jänta kok ärtvällig åt farn. Då slog tjära ikull ärttönna i
aska, o då kom-ä en feggälr fram för var ärta o pirokka opp.
så skull-o bär opp vattn i ett såll, o då så visst-o 'nt, hurskull få opp nå vattn, o då kom-ä en feggälr o sa: »Smet ler i
hela!» 0 då bar-o opp vattn, se'n-o ha jort hä.
sen resta-o' sä, o jekk tä tjörka. 0 då sätt-o på sä 'en
där solekiränniga o gullskona. 0 då tappa-o bort en gullsko på
väjin. 0 då var-ä en härrä, som hitta på-n. 0 då jekk-an mä.
1) Språket i detta ock följande stycke är eg oblandad Norbärgsdialekt. 2) byk, tvätt B) för slag
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'en där skon. 0 dän, sQ111 'en där skon skull passa åt, dän
skull-an jift sä mä. Då kom-an tä trolltjäras dettrar, o då så
jömt-o styvdottra(!) bakom ett kar, o då så skull härrn pass 'en där
skon på trelltjärgas doter, men då va-fl för litn. Då högg-o åv
föttra på-nu, tjärga, o då va dem endå för små, o då hitta 'en där
härrn på styvdettra(!). 0 då så passa-n åt hänna.
då så skull-an jift sä mä hänna. 0 då villa tjärga ha
ijälr-anä, men-o kunn int på nått vis. 0 då så va 'en där härrn
tvuggän tä res bort ett tag, o då så sa-n åt 'en där fästmöa, at-o
int skull få ät nåntigg, som tjärga ga-na. 0 så skull tjärga
bjua-nä på kaffe ett tag, o då häld-o i en kupp åt-anä; ä ha-o
havi förjift i. Men då når tjärga jekk ut, så häld styvdotra i
en an kupp åt säg ho, som ä 'nt va nå förjift i. Då lykkas-ä-na
'nt 'en där gånjin tä ha ijälr-anä.
Men tjärga sa åt-anä, at-o skull foll endå ha ijälr-anä på
nått vis. 0 då visst-o sä igga rå. 0 då kom en gubbä in där,
då talra-o om-ii för han. Då skull han ligg kvar där om natta.
0 då kom tjärga in om natta o skull ha ijälr-anä. 0 då så sa
'en där gubben: »Om ni 'nt lätter litri-na, så futär ja er», sa han.
Då måtta tjärga gå ut.
se'n kom 'en där härrn ijän. Då så sa 'en där tjärga för
han, at 'en där gubbän ha låga inna när-anä, o då sa-o, att 'en där
dotra int villa ha härrn. Men då jekk härrn in tä 'en där dotra,
då tala 'en där gubbän om altihopa för-n. 0 då hadd int
tjärga nå för hä.
så jifta dem sä. Då skull NI tjärgas doter ut o få lika
bra å. Då kom-o tä bötji. Då lorta-o ner hä. Då kom-o tä
koa, då mjölka-o hänna. Då kom-o tä trägålrn, då tog-o äpplrän
kvistar där å. Så kom-o tä stuga. Då jekk-o in. Då sått
'en där kattn i spisn, 0 då så kasta-o in dä där lövä, som-o
ha bryti i trägålrn, i uggän på bullanä o bränd opp altihop. Så
kom drottniga in. DA sa kattn: »Va ska vi je 'en här firikka,
som ha lorta ner vårt bötji, mjölka vår ko, bryti värt löv o bränt
opp våra bullar?» — »Gå ätter dä där stor skrinä i salu o je-nab
sa drottniga. 0 då fekk-o hä, o då va-o styv, för ho fekk ett
stort skrin ho. 0 så jekk-o hem. 0 då så fråga-o tjärga, va-o
skull ställ dä där skrinä. »1 salu), sa tjärga. Då skull föll
tjärga mä o si, va-o hadd fölla, o når dem tog opp skrinä, stog
blrålegän änd i tak o bränd hel byggniga o dom mä.

2
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Ormar.
ULMA 1033: 6 a, s. 86.
Vita ormar kallar dem för visdomsormar o sägär, at
dem ha vari folk for. Bä ä 'nt gårlil tä få tag i tåkka, för
dem ä så galri rädda åv sä, for når dom ha vari männifor förut,
så vet dem föll, va dom har tä vänta, om dem kommär fast.
Hit va ena en gågg, som ha fått tag i en o la-n i e gryta o
skull koka-n. Men så måtta-o gå ut tä föjsä ett tag, o då sa-o
åt flrikka si, at-o int skull få rör ve 'en där gryta, som steg
på elln. Men firikka ho va nyfitjin ho på va-ä kunn var föllaa
i gryta, så-o jekk sta o doppa ner ett figgär för tä smak på-ä.
Då vart-o så k-ok, at-o visst alltigg, som hända skullä. Se'n
spragg-o ut tä mora i föjsä, o sa-o: »Mor, 'en här koa får snart
en svart o vit tjyrkairv hö», sa-o. »Jaså, ha du nu vari timma
ijän, hör ja», sa tjärga o vart galri elak på-na, för-o int kunn
lätt blri gryta, som-o sa åt-anä. Men si ho va dum, som nån
gågg sa åt anä, för annars ha nog ftrikka lätta blri.
Då var-it slut för tjärga tä få nån visdom dän gåggän, för-it
ä bara dän, som först smakar på ormän, som bir vis.
Dom sägär, at ormanä stimar 3 iblrand, o då blråsär
dem på en, ända tä-n bir tä sten. Sen ska dem sta o få sä
vattn allihop, o dän som då först hindar täbaks o blråsär på 'en
där sten, han får bi övär dit andra.
Hä va en gågg en kar, som steg o såg på, hur ormanä hadd
huvuna ihop o blråstä, o når dom sen bar åv däja 4 tä vattnä,
så tog-än 'en där ormän, som dem ha blåst sten åv, för-an kan
jör myttji otäkktyg mä en tåkkän en, om-än får tag på-n. Men
kem iheg, at, fast-n då re på hestn sin, dit värsta han kunnä,
så kom ormanä ätter-n o högg o bet på alla siur, så at-n måtta
släpp 'en där stenormän, om-an skull kom unna mä livä.

0 'en här Boholrm, som va dakars i Jyptjärra, når han
va i Halrvaspännig, så va-if tä en fö o skull fistja en gågg. Når-n
då kom dit, fekk-än si e tova6 i fön, som va alldeles smikkfull
6)

1) lätt
tuva

2) för slag

3) samlas i flock

4) därifrån

5) dagakarl
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mä ormar, o alla blåst dem på en. Han rodd ut dit han o
börja på sie i högän mä tviblröjal. Då ga dem sä ut från tova
allihop o börja på vissla, alt va dem kunnä. Då kom-ä ormar
ner från alla bärg där, så fön vart alldeles full mä ormar. Se'n
börja dem på o je sä åt ötja2 o kröp opp i-na, o Boheirm han
bara slog o kara3 ut dem, så myttji han herka, o tog föll nå tag
mä tviblröja ibirand, så-n kom inåt landä. Sen huppa-n ur ötja
o spragg däja4, så myttji-an orka, o ormanä ättär, men-än kom
endå unna tä sluts.
131. Hä va en en gågg, som slog va mä en an en, at-n
Skull kunn skaff fram alla ormar, som findäs i dän traktn. 'En
andra han villa 'nt tro-n. Men då ba-n-än, at-n skull fölriri 3
mä tä en kelrbettn, så skull-n få si. Når dem då ha vari där
e lita stend, kom-ä ormar framkrälandäs från alla håll så tjökt,
så-n int kunn si bakkän6 för dem, o la opp huvuna på stybbrinjin runt omkrigg. Då vart 'en andra rädd; men 'en där, som
ha trolla dit dem, sa åt-n, at dem int skull jöra-n nå illa. Tä
sluts så kom-ä en stor, tjekk orm, som hadd man, o då vart-n
alldeles övär sä jivin o ba-n för guss skull ha bort dem ijän.
Men han ba-n int var rädd o sa, at-n bara ha havi dit dem på
roiriga, så-n skull få si, att-n va go tä kunn jör-ä. Men se'n
hadd-n då bert dem, o se'n jekk dem däja, utan at dem ha varta
nå, illajorda7 åv ormanä.
132. Visa.
ULMA 1033:6 b, s. 18; 90: 37: 5.

Grannas- gossar föna
jekk på gåirn dän gröna,
ropa: »Tjära firikkut, släpp ess in!»
»Näj, min sägg är smal;
jag en annan har,
tjära gossar gokk ni hem ijän!»
6)

tvåbladig åra 2) ekan (båten)
marken 7 ) misshandlade

4) sopade

4) därifrån 5) följa
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133. Revisionsberättelse 12/5 1880.
ULMA 90: 6, s. 55.
ÄttäiSem 1 vi, som ha skrivi und är dä här, ha varta utvärda 2
tä revider Västmanlands-Dala Lansmålrsförenigs ämbetsmän o
sakra, som-o ägär om, så jekk vi ner bå två tä ordförandän
klrokka tiä på onstasförmiddan dän tertä, maj 1880. Alla ämbetsrnänna va mä utom ledamötanä i arbetsutskettä. Nu kommär
häs, som vi såg o anmärtä.
I. Först såg vi på bökkra. Dem va 'nt när 4 ordförarn allihop, för en stor hop åv dem va på nafonsbiblotekä. Dem bökkra,
som va när ordförarn, dem va oskadda, o hä va dem på biblotekä mä, som vi fekk si sennär. Boksamiriga ha varta öka
mä »Några prof af folksång och saga i det svenska Österbotten,
meddelade af Oskar Rancken», som föreniga ha fått jinnem kand.
Lundell, »Mälarens öar, skildringar af Richard Dybeck», som ledamoten Abr. Öström ha fägkt-anä, o »Ljud beteckning för småländskan ock öländskan ur det af landsmålsföreningarnas i Upsala
samfälda utskott antagna allmänna landsmålsalfabetet, utgifven af
Smålands samt Ö. Smålands ock Ölands landsmålsförening i
Upsala», som vi-ut ha vari go tä få rea på, hur-o ha kommi
åt. Så var-ä ett par bökkär, som låg i hop mä förenigas, men
varkän hörd hinna ällär nafon tä. Hit va »Dalarnes Fornminnesförenings Tidskrift 1873» o »Dalarnes Fornminnesförenings Årsskrift 1867». Dän första ägd teol. stud. A. Morell om, o 'en
andra stog-ä J. Hansson på. Ättärsem dit där bökkra ä så där
°vekas utkasta, o iggän ägarä tä dem ha hörts åv på mågga
härrans år, så tyttjär vi revisorär, att förenia bol,- ta hand om
dem o lätt dem bi mä i sina samirigar.
— Se'n var-ä litä slarv, vi såg i förtekkniga på förenigas
»tillhörigheter». Hä står — o hä ha nån gammalt ordförare
skrivi — att • »Svenska Fornminnesföreningens Tidskrift B. I. h.
1» ä trykt 1870, men hä ä då e stor löggän, rör vi ha sitt,
att ä'nt ä trykt förrn 1871. Men nu är-ä 'nt värt tä ändär om
hä bara, utan ättärsem en del åv 'en där tidskrefta ha varta
inbundin, så får vi be ordförarn ättär »Svenska Fornminnesföreningens Tidskrift» i förtekkniga skriv »B. I 1871-72» i st. f.
1)

-som M. 2) utvalda 3) det 4) hos 5) vårdslöst
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B. I. h. 1 (1870), h. 2 (1871), h. 3 (1872)», som-ä nu står, o »B.
II 1873-74» i st. f. B. II. h. 1 (1873), h. 2 (1874), h. 3 (1874)».
— I samma förtekknig är-ä ett ana fel, som vi o skull be ordförarn var så snäll o rätta. På sia näst ättär. 'en där, som dä
där andra ä på, står-ä »Väsmanlands» i ställä för att vi tyttjär,
bok var ett t där i mina s o ra. Fast 'en där gammäir ordförarn, som ha skrivi-ä, nog hadd mågga rolriga o nymodiga
fundamänt på stavni, så kan vi allri tro ana, än 'an ha skrivi
dä här i tok, för på sia näst förut ha-n skrivi »Vestmanlands»,
ha fell int kunna hontal åtär sä blrana imilla hällär.
II. Se'n koksa 2 vi i förenigas samlrigar o såg, att dem va
i rikti årnig. Hä va e samlig, som int fans, fast-o steg i förtekkniga, nåra »Bomärken från Elfdalen», men dem ha vorta utlånta åt en doktarä i Stekklem, som hett Unanders, ättär ett
beslut 12/3 1880. Samlriganä ha varta täökta mä »Anteckningar
om Hedemora af dr. Grill», o »Monografiska anteckningar om
påskveckan af d:o», som ä renskrivna, o så »Saga om Furby
ruin» Av hr Magnusson, »Hur Rosn fekk sin lägda på näsanä»
Av hr Ahlgren, 4 ringlekar med dans och sång» Av hr P. A.
Andersson, »Visor och sagor från V. Färnebo» Av hr P. 1. Gullberg, »Försök att förklara sägner i Dalarne om jättar och troll»
åv tjorkhärr A. Forsberg o »Vidskepelse» Av sam en, som int
renskrivna. Utom hä, som vi nu ha tala om, fans-ä en stor
hop mä gammat i förenias samleigar, som int va renskrivi, o
ättärsom föreniga har så gett om pännigar, som vi får si neraför,
så tyttjär vi, att-o kunn lej sä en kar tä skriv rent-ä, om-o 'nt
kan få nån på ana vis, når iggän kan hej ära, att upptekknara
ska kunn hinn mä alltigg. — Hä steg på ett ställä i samleiganä, att
visur o sagur ha varta inlemna Av en, som hett P. F. Gillberg,
på ett ana Av en, som hett G. F. Gillberg. Nu ha revisoranä
fått rea på, att »de tu äro ett», som-ä står i bibbiln, o att kam
varkän heter P. F. ällär G. F., utan P. I. Gillberg, o vi tyttjär,
vor e stor orättvisa mot en tokkän stretu4 samirarä åt fdreniga,
om kressnnamna hans skull bortförvändas på ett tokkä vis, o däfför
får vi be ordfdram var befedli o jör-ä riktit, som-ä ska vara.
III. Föreniga ha havi 6 sammanträdän på termin, o i medeltal så ha 131/s ledamot vari mä på dem. 27 stykkna är-ä, som
1) hunnit
2) tittade
sekreterare. 4) flitig

8) Fil. dr F. Unander, lantbruksakademiens
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ha vari i stan under termin. Hur fkitit var o en för säg ha
vari mä, kan vi 'nt få rea på, för ordförarn ha bara skrivi opp,
hur mågga ha vari mä på var sammankomst, men int okka hä
ha vari, som-ä ha brukas forr i välta. På sammankomstanä ha-ä
vorta jinnomgått från dyning tä dödskramp ättär Dalin o från
dyna tä dängling ättär Rietz, o så ha en hop mä okspråk, sagur
o tokkä där föredrais o opptekknas. Två sammankomstär ha
gått åt tä gå ijinnom dä ny stagganä, som staggkomitCn ha
lemna in.
Se'n tog vi o revidera skattmästarns bökkär o såg,
att allt va riktit, utom att somliga int ha betakt sin terminsavjift,
men hä kunn int skattmästarn rå for förstås. Dem som int ha
jort hä, ä Alex. Petterson, Jon Eriksson, Lund, J. G. Fredriksson,
A. Östlund, Bäck, P. A. Andersson, J. E. Pettersson, J. A. Betulander, KalCn, Sjöström, J. E. Johansson o Jernberg. Så stog
Bärsell kvar på restansilista från förra termin, men ättärsom
han kosta på sä myttji förra termin för förenigas ära, så ha-o
besluta 16/12 1879, att-n skull slipp betalt nå för förra termin.
Annars va kassa så, att-ä va 150,1.35 kronors behållnig från
förra termin o 21,13 krs inkomst 'en här. Utjiftär undär en här
termin va 1,08 kr., o då bir behållniga 'en här termin 170,70 kr.,
som o skattmästarn lätt ess si.
En komité ha vari täsätt för tä omarbet stagganä, o
han lemna in sitt förslag 10/4 1880. Ett arbetsutskott ha å vari
täsätt, som föll mått ha förberett trykkniga åv bokstavän B åv
förenigas ordbok, ättärsom dän nu ä fåka tä trykkas.
Tä korresponderande ledamötär ha föreniga värt' v.
pastor C. V. Söderström, Älfdalen, d:o P. E. Ramström, Särna,
Hemmansägaren Kellberg, Hebo, V. Färnebo, Skolläraren Johansson, Salbo, V. Färnebo.
Tä sluts får vi revisorär säg om ämbetsmänna, att
allihop ha fött sä så bra nån kan bejära, o vi får däfför be föreniga tä befri dem från alt ansvar.
Upsaka dän 12 maj 1880.
P. F. Ringström
1) valt

Erik Andersson
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Från Irsta, s:n i Västmanland.
Om Klintabärget.
Av J. A. Magnusson 1882. ULMA 90: 36: 3.
Den täxt, som här i brist på bättre utgives som språkprov från
sydöstra Västmanland, är en tämligen underhaltig produkt. En värklig
uppteckning torde visserligen ligga till grund för densamma, men den
har uppenbarligen av upptecknaren, som själv tydligen ägde blott minimala insikter i språket, utfyllts, kompletterats ock »rättats» genom inskott av språkformer, som härstamma från andra dialektområden inom
eller utom Västmanland. Best. n. plur. av typen bena t. ex. har aldrig
funnits i sydöstra Västmanland; jfr för övrigt de riktiga formerna
trollen, trollens på andra ställen av täxten. Andra från dialektens
synpunkt felaktiga former äro t. ex. se för si, de 'det' för dä, me
'med' för mä, då som konj. för når, imper. lå för lätt, hadde som
jälpvärb i st. f. ha (formen hadde hör till huvudvärbet hava), var
som värbf orm i den ställning, det har i täxten, är också felaktigt;
upptecknaren har tydligen känt till, att formerna va ock var kunde
växla, men han har ej känt till grunden för fördelningen.
Trots alla dessa brister, som göra täxten oanvändbar som material
för språkundersökningar av vad slag det vara månde, kan den dock ej
t. ex. ur traditionssynpunkt betraktas som värdelös ock har därför
medtagits.
E. H-t.

134. De va en da — de ä nu måp,ga härrans år sänn däss
— si ja ha just vuri te stan o sålt nåra smörgusslåni o — ja de
va fäll assint så lite häller, för de va två marker väl. väge.
Når ja nu rulta i väg hem, så blre ja så haskirit2 trött o svågg,3
så de skrek i skrove. 0 så kom jikten på mäj, o de ä inte
gåli4 då, må ni tro. Hur de va, så kravira ja mäj in te Väsmans i Blrintabakken, för si lägre horka ja inte gå. Ja ba Väsmans Stina te få lägg mäj på soffan, o de fekk ja. När ja. ha
låga5 en stunn, o ja tror väl, att ja draji ett par timmerstokkar 6
me, så vakna ja åv att de dogka7 på dörrn. Ja titta ut, män de
va så koir stikkande mört,8 så ja såg inte hann för ögonen.
7)

1) lite smör 2) fasligt
bultade 8) mörkt

3) hungrig

4) gott

8) legat

6) snarkat
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Stina hon jekk o öppna. Då kom de en liten pojke in, o han
hadde så konstuga kiräder, för dom va bå röa o grå o så
faslit granna. 0 så hadde han en mössa på skalln, o dän såg
ut som en sokkerstrut. »Gli kväll», sa han o jekk o satt säj på
hyvälrbägken. »Gu sign», sa Stina, »hur ä de me däj, som ä
ute så sent?» sa hon. Män de skull hon aldri ha sakt, för når
trolle i bärje fekk höra »Gu sign», så vart hon topp rasande o
börja ropa, så vi så när gått åt. »Va ä de för faslit gormande
ute?» sa ja. »De ä mor som ropar på mäj», sa pojken. 0 så
bar han i väg ut, så de viffai i än på-n.
Nu va de tyst en stunn. Män rässom de va, så börja de
skrika etter värre. »Nu likår trolltjärigen om pojken, för han
jekk olovirit ut, o de skadar inte», sa Stina. Ja fundra lägge,
okkens2 ugge de va; män nu förstog ja, att de va trollens barnugge, o ja, lake så rädd, så ja tolres inte gå hem, om dom jivi
mäj aldri de. Si de må ni veta, att de där Kkintabärje ä ett
farli ställe.
Nu för tin ä de slut me trollen där, män de ä då inte
så mågga härrans år, sänn en Seppare me trollgubbens jälrp for
oppför Väsby bäkk o hämta trollen o segla ut te en holme i
Sön me dom. Män når dom va kvar, va iggen säker för dom.
Jan Ers oksar o Jan fälry tog trolltjärigen en gågg.i
förkkä o bar in dom i bärje. »Hör-ru, far», sa hon te gubben, »va
ä de här förla? Ä de makkar3?» — »Mor, mor», sa han, »lå
bli de där, bär ut dom ijän»; o så jolre hon.
Ek Pärs drägg o oksar knuffa trollen ner i Hälla
brigkan 4, o ha inte guss lykka vuri me o jälrpt opp dom en fjälrigsväg därifrån i Hässlesunde, så hadde dom drugkna, de ä då så
säkert som amen i tjörkan.
Nu ha då trollen jett säj i väg, män de e inte te sle
säj i bakken på att dom inte kan komma ijän, o dä jör dom fåll
allt iblrann. Min mormor talra om, att hon ha vuri in i bärje
o drukki kaffe, o trollen sa te hänne, att får nån tag i nykkäkn
1)

susade p. änden 2) vems 3) maskar 4) en källa i en bäckbrink.
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te bärje, o den ligger under en tova' sör om bärje, så får-en
trakst se dörrn, o då kan-en gå in o ta så mykke goa saker
som hälrst(!)
Nå ha ni hört, hur omöjlit de ä te hugga ikull dän där
talln, som står på bärje? De va en tall där förr å, män dän
blåste ikull dän, o i stubben väkste dän här opp, o dän som
törs hugga i dän, han bir först varna åv att de kommer bo ut
ur talin, o hugger han mer, så dör han ätter-et.
Ja de ii fäll aldri rätt ställt me dän där stora sten på
Väsmans bakke häller. De va en jätte, som bodde, där stan nu ä,
han var så arj på Irsta tjörkklrokkor, så han tog dän där sten
sutta' dän mot tjörkan, män hann bara halryväks. Dän där
sten han vrir säj, var gågg han hör tjörkklokkonen.
141. Ni ha fäll hört talras om näkken i Väsbybäkken där
trakst neranför Kirintabärje? De ä inte så faslrit lägge, sänn Bärjströms Petter skulle dit o lär säj spela fjol. Si om man slaktar
en svart lambugge äller en svart katt o bär dit tre torstaskvällar
å ra, så kommer näkken opp treje kvälln o spelar, o då ä bara
te spela ätter. Män Petter bire så svå.gg 3 treje kvälln, då han
vänta på näkken, så han åt opp lambuggen, o når han jort de,
kom näkken o börja spela. Då kasta Petter fårbena i bäkken
spela ätter, män de let bara:
»Tjötte åt han opp,
bena ga han mäj,
tjötte o. s. v.
1)

tuva

2) kastade

3) hungrig
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Ifrån IKolbäcks s:n i Västmanland.
J. E. D:son Iverns 1874-77.
I fonetiskt ock morfologiskt avseende ha följande uppteckningar i
någon mån kompletterats med ljudtecken ock : former ur Iverns' manuskript till en ordbok över Västmanlands slättbygdsmål (ULMA 90: 18).

142. När man bör spotta.
Insänt såsom svar på en folkloristisk frågelista. ULMA 90:33:2.

Man ska spotta 3 gåggur jenom nykkelrhele på ett nybykkt
hus, så kan inte rådande få makt mä dom, som kommer o bo i-t.
Når-ii fått rävormar, ska man speitta 3 gåggur på figre 3
menar' å ra o smörja på rävormen, så går-n bort.
Når-ii drikker tjällvatten ute, ska-ii spotta 3 gåggur först
för ont.
Om en inte spottar först i näven, innan en tar tag, så tar
rådande bort makta.
Spotta allri på en älvdans, för då sätter älrvuna på daj2
frisel!
143 a. Lekramsa.
ULMA 90: 18, s. 32.

Trå trå tränne
bur i bur i Bänne —
vem vill ha-ne3,
så later ho ä?
okken ligger-a på?
1) nykterspott, d. v. s. innan man ännu förtärt något
denna uppteckning för mskr. X. 8) ha hållna.

K- 440818

2)

a står i
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143 b. Lekramsa.
ULMA 98: 18, s. 98.

Pippla mina höns små grå,
gå i grannas lada,
bita aks åv strå,
hästen grå sala på,
vippa vappa tjällartrappa,
vem bör åt dörren lakka?'
Gammal gubbe raka fägg,
ta-n i näsa, slå-n i vägg!
144. Vaggvisor.
ULMA 90: 18, s. 140.

Tussa lulla, liten tjind,
mamma kommer rättnu in.
Far gått bert tä lågpan bro
för att tjöpa barnä skor,
gullesko o gullespänne.
Nu ska barnä sova lägge.
Syster sitter i gatule(d),
bror han går i vallskog,
far ha gått tä läggan bro
för att tjöpa barnä skor,
gullesko o gullespänne.
Nu ska barnä sova lägge.
e. Tjära gosse kliggeklagg,
lån mäj dina viggar!
Ja ska far tä Värmeland,
där ä gott tä vara.
Där gror löken.
där gal jöken,
där sitter dä en gubbe
syr på en gullkudde,
där sitter dä små barn o leka
niä gulläpplen.
d. Stakkars den, som liten ä
har så mågga faran
en i skog o en i lund,
fyra o tjugu i Askersund
förutom djäknar o präster.
1)

gå (lauka?)
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Inledning till de värmländska täxterna.
De här meddelade täxterna, som hämtats ur de från Värmlands
landsmålsförening härstammande samlingar, vilka förvaras i ULMA, ha av
mig överförts från originalens mycket varierande ljudbeteckning till en
något så när enhetlig >grov» beteckning. Att jag därvid på alla punkter skulle ha lyckats åstadkomma en beteckning, som fullt motsvarar,
vad originalen avsett, är uteslutet. Jag har hällre ändrat för litet än
för mycket, då jag i åtskilliga fall icke varit säker, om icke möjligen
ett språkskick från 1870-talet, avvikande från det av mig kända från
omkr. 1900, avspeglar sig i uppteckningens former. Cirkurnfiektering
har jag, efter Jan Magnussons mönster, i regel lämnat obetecknad, men
i somliga fall, särskilt vid lång vokal, där den är mycket framträdande,
betecknas den med dubbelvokal. Uppenbara fel — särskilt talrika i den
blott i ett tidningsurklipp förekommande sagan om smeden, som inte
kom in i hälvetet — äro utan vidare rättade, men i somliga fall, som
kunna ha ett visst intresse, är originalets form angiven i en not.
Uppteckningarna äro av mycket växlande språkligt värde. Högst
i detta avseende stå väl Jan Magnussons, nr 145, ock E. H. Linds från
Färnebo, nr 149-157. Men även K. A. Fryxells, ur 147 ock 148,
äro av ett betydande intresse, särskilt därför att de visa, att tungrots-A — vilket icke kunnat anges i den av mig här använda grova
beteckningen — år 1875 fanns i sydöstra Värmland i samma fall som
omkr. 1900 i Färnebo härad, d. v. s. i uddljud ock vid fördubbling. Att
K. A. F:s täxter härstamma från Visnums härad, är så gott som säkert,
då de ha den neutrala slutartikeln -et med kvarstående t (se Sv. landsm.
XXI: 2, plansch 6). Tungrots-k synes alltså från Amnehärads socken
i Skaraborgs län först ha spritt sig till Visnums härad i Värmland ock
därifrån vidare i landskapet (jfr Sv. landsm. XXI: 2, s. 26 if.). — Uppteckningen >Skrock från Värmland>, nr 158, synes härstamma från
Karlstads eller Väse härad, men är språkligt ganska otillfredsställande
(t. ex. >Ett barn bör ta>, >blrivande fästman»). Uppteckningarna nr
159-161 härstamma från samma trakt ock samma upptecknare som
nr 158, men äro språkligt bättre. Handstilen liknar mycket E. H. Linds.
Svartengrens uppteckningar, nr 162 ock 163, äro säkerligen författade av upptecknaren, men innehålla ett ganska pålitligt språk.
Värmlands landsmålsförenings till Uppsala landsmålsarkiv överlemnade samlingar innehålla ytterligare några täxter, som dock ej i fråga
om språkform eller innehåll äro av sådant värde, att de förtjäna tryckas.

Gottfrid Kalletenius.
101161. Sv. landam. III. 2.
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Från Grä.smarks s:n i V ärmlan d.
145.

Nu ljuger du.

ULMA 42: 9, s. 197-198. Av Jan Magnusson i Granbäckstorp, Gräsmarks s:n i Fryksdals h:d.

Dä va en gagg en fatti gess, som skull bort o frijj te e
prinsäss. Nä han ha tak em, hel han vill, sa kogen dä: »Ja
em du erker få-a te o si 'du juger', se ska du få-a.» — »Ja
ska frest», sa gossen:
»Hem när ess har ve en se stor laggåk, se nä koa tidd
säj 2 i dän een änn på fysg o jekk, se fort ho va go te, se
kalv ho, nä ho kom te dän anner änn; o nä höna satt i
gluggen o vart4, se hire dit tjökkiris, nä ägg kom ner, o kröttera va se stoor, se dä satt en fegessg på hertg horn o bkes i
lurer, män de hörd her anner 7 int; o dä va se mykka mjekk,
se mykken gredd, se nä de tjärns, lär de o ha-eg i en turtörka
tjärn 10; o nä de skull yst i tjärn, se ställt de e marr uti o bann
löpernI7 i rempa, o da feek" marra, o nä de skar to 'g osten, se
skar de feekn i ben, o da knäjj'74 han, for da va han tre år
gammek; o dänna feekn va se stor o gröm, se ja re at måån mä-n,
nä ja kom halvväjes, se jekk ryjjen ov på-n, o da togg ja
gran o täkd tolg o bant på-n o re fram. Där va se stort fekk,
se de kokt barngröt i se stoor fat o la se stoor smörhek i, se nä
de skull äät, fäkk de gå eppå gröten o dopp, o nä da en trell
ner i smörhek, lärg en ann o ta-n på fia" o kast opp-en, for
hälles so ha han drokknes. Nä ja da skull res därifrå, se ha
fookn rest ifrå-mmäj; da fäkk ja se en h opper rettremper i e vrån",
de togg ja o knöt ihopp o släft mäj ner, o togg to ova o fött
ve" nera, unna för unna. Nä ja da kom se last ner, so ja int
5) vallpojke
2) blev betäckt 3) fähuset 4) värpte
1) vad
8) kärnade
7) hörde varandra (m. hörd-er anner)
vart
3) måste de ha det (M. lär de å ha') 10) uttorkad tjärn 11) löpet
13) utav 14) gnäggade 15) täljde av 16) skeden 17) en
12) fölade
vrå (M. urån) 18) skarvade vid
6)
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rakkl, se lär ja o släpp mäj, o da kom ja i en blöt mees, o
där kom ja fil akner ner i; o där satt di mor o mi mor o tjärn
smör i e rävrav.2
»Nu juger du»! sa prinsässa. 0 da fäkk han-a, o dit blre
jästbe8, o där super de o äter o drekker än i dag, o lever jär 4
dän, som sist taird em-et.
146. Smeden som inte slapp in i hälvetet.
Fryksdalsmål från Gräsmark eller Lysvik. Tidningsurklipp i Värm].
landsmålsfören:s sam!., ULMA 42: 10.

En gagg på dän tia, ner vår Harre o Sagte Per jekk på
jolm, kom di te en sme. Dän had fel jort opp kontrakt mä
hin onne, att han skull hör-n te em fu år, baar blrett han på
dess fu åra skull få var hesbenn5 för alle smeer. Dit va äli o väl(
eppjort, rektit svart på vitt mä namna unner. Nu vrok sä smen
måtro o rita mä stoor ok6 övver smedera: »Här bor mästern for
alle mästaan.»
Nor nu vår Harre kom gånes o blre var dätta, jekk-en in.
»Hokken ä du?» sa-n te smen.
»Läs övver dera!» sa smen; »män kanf du int kan lääs
skreve, se får du fel vänt, tess non kommer, som kan jälrp dä.»
Vår Harre hant int svar-n, förrn dit kom en kär mä en
kamp7 o vill ha-n skodd.
»Kunn int ja få sko-en?» sa vår Harre.
»Du kan fel frest», sa smen; »stelligere ä du int kär te
jär-t, utta ja ä kropp to jär-t 8 rätt ijän.
Vår Harre jekk da ut o tog ene frambeen to kampkraken,
la-t i smeommen8 o jord skon ellrö. Säna hamra-n på-n, slog
i sömma o satt tebakers been helt som förut. På samm viis
jord-en mä dit anner frambeen; o mä båå bakbena, dä een ätter
dit anner.
Smen stog heel tia o såg på. »Du ä int se dålri sme häller
du no», sa han.
»Tökker du dit?» sa vår Harre.
Om e stenn kom smens mor te smea o ba-n komm o få
6)

1) räckte (jorden)
2) rävröv 3) bröllop 4) gör 5) husbonde
bokstäver 7) häst 8) i stånd till att göra det 9) ässjan
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sä no te lifs te meddasmååk. Tjärigstakkern va gammelr, kroket
i ryggen o skrygket i syna o kunn knalt staakl o gå.
»Lägg mark nu, ska du få se!» sa vår Harre. 0 se tog.
en tjäriga, la-a i ommen o smidd e fina jänt to-a.
»Ja, som sakt va», sa smen, »du ä s1ättes2 iggen dålri
sme. Dä står övver dora, att här bor mästern för alle mästaan,
män nokk ä da vesst, en lär se lägg en lever», o so jekk-en
hemmet o fekk sä no i 'västen.
Nor han kom tebakers te smea ijän, so kom dä en rines
o vill ha mara si skodd. »Dä ska snart var jort», sa smen;
»ja ha jämt nu lärt mä to 3 sko på nyerst modi, dä ä bra, nor
dagaan4 tar te o bki kort.» 0 so bynt-en Saar o bryyt, tess
han fått to all bena. »Ja vet int, ho dä ska tjeen 5 te o gå o
nööt ma ett i tage», sa han. Nu la-en in dom i smeommen, akkurat
som han sett vår Harre jäär, la stoor gröper6 kel på, o so Me'
smedräggaan knäpp te o dra i bäljstagga, so mykk di ork. Jo
pytt! dä jekk, som en kunn ha sakt på förhann, all bena
brann soprents opp, o smen fekk pogg ut o betaalr mara.
Dätta tökkt-en fel int om, må veet, män so be-n var e
gammelr tjärig, som va på sokkna, som kom gånes. »Ä int
lökka mä i dä een, so ska dä fel gå i dä anner», tägt smet].
So tog han tjäriga o la-a i ommen, hols3 ho tiggd o ba
for sä. »Du forstår int, ho n' väl en vill dä, so gammeir du än ä»,
sa smen; »nu ska ja jäär da te e ogga tös, fin o mulli, o dä
kav" på fiäkken, o lell so ska dä int kost da en fällig. Jo
soversu va dä, män int jekk da hättor mä tjäriga än mä hästbena.
»llä va stollet jort dätta», sa vår Harre.
»Hokken skull frååg ätter e tokka-ne13?» sa men. »Män
dä ä e ä,vi sönn o skam to" hin onne to3 int stå bätter ve ho"
han lever».
»Om du skull få tre önskniger to-mmä», sa vår Harre, »ho"
skull du da önsk?»
»Frest på mä dä du»16, sa smen, so ska du fel få se».
Se fekk han då. »Ja da önsker ja forst o främst, att dän
ja ber klyv opp i peronträ, som står här sånners17 uttaför smedora,
2) alls 3) (till) att 4) M. dagsan 5) M. tjeent
1) stulta
högar 7 ) måste 8) totalt g) huruledes 10) hur (eg. 'vad') 11) alldeles 12) således 13) en sådan en (kvinna) 14) av 15) vad 1,6) M.
Frest mä på dä du n) således
6)
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ska blå settness där, tess ja ber-n komm ner; för dä anner, att dän,
som ja ber sätt sä1 i karmstolen därinn, ska bli settness, tess
ja ber-n sett epp 2 ; o for då trejj, att dän, ja ber kryp in i
stålrpoggen, som ja har i lomtaska 2, må staan där, tess ja släpper ut-en.»
»Du önsker kav4 som en stolle», sa Sate Per, »som hit
alle forst pass dä o önsk Guss fre o välsignels.»
»Ja tolees int g1romm5 se hökt, ja», sa smen.
Ja, se sa vår Harre o Sate Per farväl o jekk si kos.
Dä le männa dä skre, o nor tia va inn, kom hin onne,
som dä va sakt i lifintrakte, o skull ta men.
»Ä du falri6 nu?» sa han o stakk in nosa jömmen smedera.
»Rassa tre', män ja luters smi hevv 9 på dän spiken forst»,
sa smen; klryv du männas10 opp i peronträ o la dä" noa peroner
to gass 12 dä mä; du kan fel var bå svelten o törsti to resa.»
Ja, dä va nokk int se demt, o hin onne g-ev da opp.
»Ja, nor ja tägker rätt på saka», sa smen, »kan ja
raktes int få hevv smitt på spiken på fyyr år, för dä ä jämt
hin te jarn to var halrbart.13 Ner kommer du int i bråraske,
utta vil dä du se lägg.»
Hin tiggd o ba se skreplre 14, män int jalrp dä no. Te sest
mått han te o lov, att han int skull komin ijän på de fyyr åra,
som smen had sakt. »Ja, da kan du fel få" komm ner», sa smen.
Da dä nu blre på tia, kom hin hålre ijän for te o ta smen.
»Nu mått du fel i all vala ha hönn 16 smi hovv på spiken», sa han.
»Jo, hevv ha ja nokk fått på-n, män ända kom du litt
for tili 17, for edden ä int vässa än; se gnistrande hart jarn ha
ja allri på tia smitt för. Männa12 ja får edden i ornig, kunn
du fel hell te goer o sett ner i karmstolen o vil dä, för du ä
nokk lessen 19 , kan en ferstå.»
»Takk som bjur!» sa hin o satt sä. Män knaft had-en
s1ej 2° sä ner, se sa smen, att ner han fått grenne på saka e
rast21, se kunn han int få edden falri än på fyyr år.
så 2) stiga uppfickan
4) alldeles 6) sikta (eg. 'titta')
, 3 ,1
f ar
- d'o• 7) För all del
el
ö) måste 9) M höfv' 16) under tiden
,
13
11) M. då 22) smörja
14) gruvligt
15) M. så
) hårdsmitt
16) hunnit 17) för tidigt is) medan 19) trött so) slagit 21) en stund
6)
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Dän onne ba i förstniga så vakkert, att han skull slepp
tur' stoirn, män sänna bre-en onn o bynt på tä gorm o svär. Män
smen atre sä int 2 o ment tro pås, att dä va james fel, som va so
hart, e tökkt 4, att hin järn kunn sett där, han kunn goffle sä 5
i karmstolrn som en harrkär o hell moroa ve makt, o om fyyr
år skull han slepp däna akkurat på menuten. Ja so mått en
lev t06 int komm än på fyyr år, o slapp dämmä dö,na o tjest
o7 som baar hin.
Om fyyr är kom han tebakers o ärnts sä nu äntli to få
tag på smen.
»Nu mått du fel var falri, vet ja», sa hin o tett in på
glänt jömmen dora.
»Akkurat på fläkken», sa smen, »nu kan vi rugg oss to
019, nor du vill. Män hör du, ä dä ren sanni, atte du kan
jäär dä ho litten du vill? Ja ha mykk gronnio på dätta».
»Jo jo män san, nokk ä dä vesst», sa dän onne.
»Ettakkotreu! Du kunn fel allri vill jäär må dän tjensta o
kryp in i stålrpoggen här o tett, em dä ä noa heir i botten», sa
smen; »ja kunn gå druulr bort12 regpäggaan.»
»Rassa dä! dä kan nokk gå for så», sa skam o krömp 14 ihop sä o kröp in.
Jo, nu va han där! Smen knäfft tehoppers poggen.
»Ja, nokk ä dän hel», sa dän onne.
»Dä va morosamt" då», sa smen, »män dä ä bätter to var
for var än ätter snar, ja kan fel för säkerhetas skull svess litt på
maskaan16.» 0 so la han poggen i ellmörja o glroau o jord-en röhet.
»A-a-aj! a-a-aj! ä du kopet"? Vet du int, att ja ä i
poggen?» skrek hin onne.
»Ja kan int jälrp», sa smen; »dä ä ett gammeirt o1rstöl2,
att en ska smi, männa 22 jarne it vart 21.» 0 so tog-en stoor slägga,
la ponen på stä o bynt hammer, so my han ork.
»A-a-aj! a-a-a-aj!» skrek skam i poggen. »Tjäre järtanes
du da, lä mä slepp ut, so ska ja allri komm ijän.»
»0 ja, nu tror ja vesst, att maskaan it svessa nokk», sa
1) ut ur, från 2) tog inte tillbaka 2) alldeles bestämt 4) tyckte
ha det bra 6) till att 7) skyndade i väg 8) ärnade 3) rusta oss i
väg 10) grunnat, funderat 11) k„, 12) slarva bort 13) För all del.
14) krympte 15) nöjsamt 16) maskorna 17) glöden 18) tokig 12) ordstäv 20) medan 21) varmt
5)
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smen, »so nu kan du fel slepp ut». Dämmä gleänt han på
poggen, o hin ut, so int ann dä rök ätter-n.
Ätter e ti ble dä allt mörer i hevv på smen og måtro. Han tog
te o gronn på, hoversi han jort mä hin onne. »Om ja int skull
slepp in i hemmelrik, so kan ja rakt bki husvill», tägt-en, »sänna2
ja nu ställt mä so ill mä hin hååk.» So tökkt-en, dä va so
gott forst som sest o hör sä for, .0 tog een slägga i näven, la-a
på akfla o ga sä på fak.3 Nor han had gått ett stökk, kom-en
te korsvägen, der vägaan, som går te hemmel o hälveet leks et.
Där hann-en opp en skrädderjesäl, som logk i vägen mä
parsjarne4 i näven.
»Gu dagen!» sa smen, »hort3 ska du?»
»Te hemmelrik, om ja kan slepp in där», sa skräddern.
»Än du fa1r6 da?»
»Ja int får vi sällskap lagt», sa smen, »ja gronner allt
på to frest på hälvet forst, for se ja ä allt som smått bekant
mä dän onne sänna gammekt.» So sa di horanner farväl o jekk
hor sin väg.
Män smen va en gröm kär to var stark o jekk int som lusa på
tjärstekka, so dä töv int, förrn han steg uttafore dora te hälvet.
So sa-n te en to småjävvlan to tal em for hin onne, att-en ville
tak ve-n. Dän kom tebakers mä di odra7, att smen skull tak
om, hokken han va.
»Häls in, att dä ä smen, som had poggen, han vet, o
be-en so vakkert, att ja slepper in straks, for se ja ha smitt
heel dan, o sänna gått en lagg väg.»
Nor hin fekk tokk befe, ga-en oder to läs dera mä nij
lås, »o sätt dit ett. hägglås og», sa-n, »för kommer han in, so
ställer-n te ett fali remoks o ufre i heel hälvet».
»Dä står fel int te få härbärj här da», sa smen, nor han
hörd, att di läst ijän so väk. »Ja 1uter9 fel frest i hemmel da,»
So vänd-en o jekk o ~tre for sä Sak, tess han kom te
korsvägen. Da bke-n rasen to gå se lagg väg, o jekk åsta mä
lagg steg, o på slut la-en rektit o i täge, so dä bke stoor
åker" ätter-n i saan12, för han bke allt litt i11svint13, att-en int
skull slepp in.
1) hur
7) orderna
13) ängslig

2) sedan
8) rabalder

3) färd 4) prässjärnet 5) vart 6) själv
9) måste 10) i språng 11) spår 12) sanden
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Se hann-en fram, no Sate Per gleänt litt på döra, so
skräddern skull' slepp in. Smen had fel en säks än' ju steg
ijän, här fekk dä loven to var kveka tag. Ja han spott i
nävaan o slägd slägga i döröppniga, i dä samm som skräddern
slagk in.
Män kom-en int in jömmen dän öppniga, so vet int ja, hort 3
han tog vägen.
Tr.
1)

M. skull't

2) eller 3) vart
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SKROCK.

Från Visnu.ms här. i Värniland.
147. Skrock.
Från 85. Värmland (sannolikt Visnums härad) av K. A. Fryxell,
ULMA 42: 9, s. 241-244 (april 1875).

En sa allri lätte yksa sette kvar i hoggkebben, för kommer nee kvennfelrk, som ä mä barn, o får se dä, så bkir barne
harmynt.
Like så ä dä mä, en tjil, som en lätter sette kvar i en stokk,
som en 'a hölle på o klröve.
Inna en bruker nea kkär ätter en dö, sa en allti forst bägge
dem på bössmalskroken1 o väge dem, för hällest 2 blrir de vånnstarke.3
Ne-Irä klrier i högre yget, kommer-en te o få gråte;
i dä venstre, så får-en skratte.
Nåker sa en inte ji älle ta utto dän en tökker em, fö-lrå
stekke-'e bort tjäleken.
Ner katten tvätter säj, vinter-an främmat. Dä jör skatera
mä, ne-1 e setter o skratter uttaför darra.
Om låggfredan sa en akte säj för te o ete neen mjelrkmat,
för tokke di går ut i beirder 4 unner året. Däfför sa en inte häller ta gredde te kafeet dän daeu.
Om en sa neastans o ferst möter e tjärig äller kvennfeirk
i allmänhet, så går nee galre; män sulle dä vare e pyffe 2
en möter, så jö-å int nee.
Likeså går nee på ste116, em en ekkere 7 sprigger över vägen
framför-en; män em en straks spetter tre gågger, så gö-lrä int nee.
Julrnatta sa en lätte drekke stå framme på boke; fö-1rå2 komme-lre anhörege, som a dött, o hälser på, o då bö-lre ha neen
fägna mä.
5)

2) äljest 3) vanstarka, gå snart sönder
1) bessmanshora 6) på tok 7) ekorre 7) för då

4) bölder
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Unner julrhälrja sa alle främate, som kommer, ha neen fägna,
för hällest tjöre-lre ut julra på dä stället, o dä ä mökke skamlret
o lätte neen jöre.
Juirkväel kan en få se, em en får leve te näste julr. En
sa då ta o lägge säj på rygg på gelrve o hänge en sko på ene
foten, o kaste' dän över hevvet et derra. Vänner sä då skoen
mä tåa et derra, kommer-en te o gå bort; män vänner-an sä
ifrå derra, så får-en leve.
Om nålrer birir obrötne, ner neenting syss, så ä dä ett gett
tekken, fö-lrå får en tur i dä plragget.
Barn_ sa allri leke mä eel, fö-lrå väte-lre unner sä.
Om en ha tiljel in vatten ätter solenegågnen, sa en kaste
varme2 i dä, för hällest kan dä komme nee ont et dän, som drekker o-et.
Like så kan nee illakstyg komme et-en, em en går över
renuande vatten, utta att en spetter i-et.
Vatten ur en no1erennen3 bäkk ä nöttet te o drekke i de
mäste fukkdornmer; män dän, som går ätte-lrä, får inte stanne,
hälle talre ve, hälle hälse på neen unner hele vägen, fö-lrå duge'trä inte te nee.
Skater sa en inte fute, etminstne inte mä e bösse, som ä
bra, för bössa birir förjord. Män em en har in en o:m i e bösspipe o sän futer ut hemmen, så birir bössa jäv.4
Om en lägger en kniv vipen 5, så sir faen på hemmen.

148. Ordspråk ock ordstäv.
Från sö. Värmland (sannolikt Visnums härad) av K. A. Fryaell,
ULMA 42:9, s. 245-249 (april 1875).

Så sa en tulle6, sa Pjokk, tulla' i diket.
Bry dä 'ute em brynet, fö-lru ä för lorte em trynet.
Bry dä ente, Britta, hönsa a allt länge fått, ba-lrus togger et toppen.
F1aigne2 katter få revue finn.
Han ä så rak i ryggen, som an sulle ha sväljt en ellgaffel.
1)

upp

tagit 2) eld
6) tulla (ta tull)

3) åt norr rinnande 4) riktig 8) med äggen
7) trillade 8) bara du 6) som flyger ock far
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Ä ja le, då it du jöttel därt.1

Ja ä hemme i Hytte, o du ä hemm i Ve; hytte-u, så
ser-a te.
Dit sa vare ettere2 häfta3 älle rännfeta.4
Västavär o kenevrensk3 sluter mä väte.
Ner Erek jir aks, så jir 011e kake.
Skvallerbötta Bigg Bång spragg niä e lågg sagg, jekk i
alle gålrer o slekka alle skålrer; ner-o kom te porten, slog-o
näsa i lorten.6
Två tjärger sulle gå et tjörka, o ena va uto trä.7
Ja sa talre em e gåte, hög som e såte o bre som e derr, ha
i hört-a ferr?
Så vänner sola säj i Kallsta.
Kors i Krestneham, sa tjära, fekk se Kallsta.
Ändå nee, sa faen, fekk se Åmål.
Alle vell de hogge te, män dit it iggen, som 'el1 helle i
skafte.
En sa inte säjje »häjj», ferr än en ä över bäkken.
Iggen firötter bo, utta han mester e ko.
»Ja märke-lrä dryper», sa tjäriga, mjekka tjuern.
Små gryter ha og öre.
Om tre stökken tvätter säj i samme vatten, så blrir en o
dem fuk.
Ner två pesser i kors, får faen ont i hevvet.
Om en går över e hästtemire, får en ont i bena, em en
inte spetter på-a.
Två stökken sa inte sätte i varsi se1rstekke9, ner en sätter
för en häst, fö-lrå komme-lrä te o välte.
En sa akte sä för te sie ena ko mä e skakad viel°, för em
en jö-lrä, så tar inte koa säj."
Ner en hekker, så talrer neen12 em-en.
Om dit rägner i brukrona, så blrir de nyjefte rike.
1) Vits: Är jag led, då är du skyttel därtill; led 'öppning i gärdsgård', led 'elak'; skyttel 'skjutbar stång att stänga ett led med' 2) antingen 3) förstoppning 4) diarré 5) kvinnogräl 6) Säges till den,
som gärna bär limstången. 7) Möjligen åsyftas en likkista. 8) ställe,
där en häst tumlat sig 8) selpinne lm) vidja vars bark är avskalad
12) någon (frånvarande)
11) blir inte dräktig
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Från Färnebo s:n ock h:d. i Värmland.
Av E. H. Lind.
149 Om kyrkklockan i Filipstad.
ULMA 42: 9, s. 224-225.

När tjörka i Filpesta va färdi, så skull di ha klrokker i
torna förståss, o så fikka di folrk o hästar ätter klrokkera.
Män när di tjörd övver Färnfön, så brast isen, o dän een
otoi kkokkera sakk te botten. 1 Färnfön fanns då, o finns föll
än i dag, e förå, o ho va int sen te annamm klrokka, o om non
sa ett enda olr, männa 2 di lett ätter hänn, så skull föråa behåll
hän för allti. Di som1ta3 o lett ätter klrokka förståss bå lägg o
vält, män då va fåfägt. En gågg hadd di känn änn opp i vattenbryne, män då kom en gubb tjyttens4 på lanne o roppa:
»Må ja hinner, må ja hinner?» — »Å. du jär 5 föll så fan häller»,
sa en otol dom, som va ut på isen, o må däsamm sakk klrokka
te botten ijän. Frå dän stönna va dä allri värt te tänk o
få opp-a mer. Män storkkokka i Filpesta ho sörjer ätter systra,
som ligger i Färnfön, o däfför fo-gger ho var sönda:
Bom bommeli barn, bom bommeli barn —
min maka hon ligger i Färnebostrann.
Gubben, som jekk på lanne, va iggen ann än föråa Säv förstås.
Om non hadd mo te ta litte jolt på tjörgårn e torstasnatt
o släpp i Färnfön, så be föråa pokka6 te ji så därifrå te en
ann fö, o då kulm en ta opp kleokka.
150. Den illistige bondgubben.
ULMA 42: 9, s. 225-226.

Då va e gammalt tjärg, som satt o tugga blår. Dä va em
kväl, så ho va sömni, o så jispa ho så hårt, så tjäften jekk ur
le, o ho fekk sitt där o gap som ett ann mirakel. Boen, kärn
1)

utav

2) medan

3) draggade 4) springande 5) gör 6) tvungen
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hännes, bke så betjytta 7, så han fekk lev te sätt i väg et stan te
apteke o bejärd bot rör gapa. Provisern begrep int, va han ment,
män te slut trodd han, att boen skejja mä-n, o ga hemmen två
errer o sa: »Där har du bot för gapa, din bonnkanin!»
Gubben jekk hem o ga tjärga en err, o dä jäkt' tvärt.
Sänna jekk han tebaka te apteke o sa te provisern, att tjära
behövd int mer än en err, så han skull be te få lemn ijän dän
anner, o dämmäg ga han provisern en err, så han stöp bakom
disken.
Om Marbogossarna.4
ULMA 42:9, s. 221-231.
En oto marbogessera bre fikka et skogen o skull kel e
mil. När han korn fram, så tänd han på mila, o så fekk då
brinn, så lägg dä villa. Sänn harka5 han ihop, så mykk han
kunn kom et för hetens skull.
När han kom hem, fråga di hemmen, huls 6 han ha koka
1ess6 , sem kom så snart tebaka. »Jo ja ha allt keka bra», sa
gossen, »för ja fekk hel kekhuse fullt, o en bra slägg utamä 7
derra, o ha ja hatt lägger skaft på harkag, så ha ja föll fått,
ändå mer.» Han ha fata ing koka i kekkuja.

En gågg skull marbogessera ut o hugg milve. En oto
dem skull fell var hussbunn, o di anner skull jär ätter, sem han
jord för. Män när di nu va på vägen, så bar dä säj int bätter
te, än han tappa yksa, när han jekk övver e stätt 7g, o di anner la
sinn ykser på samm ställe, så när di kom fram te breten 74 o skull
te o hugg, så va dä iggen oto dem, sem hadd yks.

En ann gåggl', när di va i skogen, hadd di igge ellståk
må säj, så di va skamnem" for te få på ell. Män då kom dän
een iheg, att när han jekk övver en järsgåk; så badd en stör
2) jälpte 3) därmed 4)= »Tälje tokar». 5) krat1) bekymrad
tade 6) hurledes 7) utanför 8); ,räfsan 9) skyfflat in 19) stätta
13) ur stånd
11) stället där milveden fälldes 12) M. gang
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släjj hemmen för öge, så dä lyst, som heel skogen steg i jusan
bog. Dä skull föll gå an te få ell på dä vise, tykkt han, o
dä tykkt di anner mä. En oto dem la säj på bakken 1, o en
aan tog en stör o skreppa hemmen i f1resen 2 mä, så dän stakkern starva otos. Di anner steg o vänta, att dä skull bli ell
oto, män vänt fekk di fell.
•
En Ou jekk marbogessera ijömmen en säsåkker. Dä
blråst rejällt, så säa jekk som i våger, o marbogossera tykkt,
att di va i fönö. När di kom på anner sia, skull di räkken
ätter, em non ha drogknas på vägen. Di va tie stykken, män
när di räkkna, så sa di: »Du o ja ä la en, Pär där båk ä två»
o. s. v., o på dä vise fekk di-et allri te mer än nie, hur fan di
räkkna less, för dän som räkkna, tog allri säj Säv mä i räkkniga. Te slut kom di te e kornuk4, o där la di säj ner o deppa
näsera i ruka, o så räkkna di hela, o på dä vise kom dän tiene testäff.6
En oto marbogossera hadd en häst, som va en rekti
latsvadd6. Han jekk te en klok gubb o fråga, om han vesst
non bot för dän fuken. »Ja nog ska ja bot-en», sa gubben,
»bar du håller säkert i tömmera., Han tog o koka tjäär i e
pann, o så löfte han på rempa på hästen o smokka7 dän kokheet tjära i arsen på-en. Kampen sätt i väg i rykande täge,
pojken hägd ätter i slä,pstokk o skrek: trotta, trotta, trotta, ja
ska föll betalr kärn för smorta, smorta, smorta.6

En oto marbogossera mött en pejk, som hadd kräfter
i en kerj. »Va ska di där var te»? sa gossen. »Di ska var te
äät», sa pojken, »män di ska si ell först». Marbogossen tjat
kräftera oto pojken. När han kom te e stuug, där di hadd varm"
i spisen, jekk han te fönstre o löfta på lekke o skull lätt kräfta si ell. Män dä bar säj int bätter te, än kräfta sprätta te
1) marken
2) slog honom i pannan 3) svimmade utav 4) hög
av kospillning 5) tillstädes 6) latmask 7) smällde 8) fart a) smörjningen 10) eld
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mä samm o kom ur kerjen. Marbogessen som en ten' o skull
hugg tag i-a ijän, män i ställe fekk han tag i e k1ross.2
»Eli ha du sitt, o ätes ska du,» sa gossen, o dämmä smord han
i sä kräke.
157. En gån va marbogessera ut o spassera. Så kom di te
e stuug, där tjära nyss hadd löfta ärtgryta oto eel. Gryta stog
på halla o pettra o koka, när marbogessera kom in. »Dä va e
bra gryyt dä där, som koker, utta att en behövver lägg ell unner-a», sa gessera. »Ja äkkes dä?» sa tjära. Så akkordera gessera mä hänn, att di skull få tjööp gryta. »Å ja, tjyss te!» sa
tjäna. Sänn rodd marbogessera övver en fö, o då tykkt di, att
di skull försöök gryta. Di la ärter o fläsk i-a o sätt hänn
på båtflaken o vänta, att ho skull börj på o kook i röda rappe.
Män dä hire igga kokig oto. Te slut be di rasen o tog gryta
o slogga i fön. Män när gryta fökk, så bubbla dä ätter hänn.
Då trodd gessera, att gryta koka, så en oto dem tjytta4 i o
skull si ätter, hur dä va mä dän saka. Di anner vänta, att
han skull kom epp ijän, män när han int syntes te, så börja
di fundeer på att han kanfi satt där neer o smord i sä all ärtera for dem. En oto dem, som järn villa ha mä, plromsa i, o
när int han häller kom tebaka, så föölrd di anner ätter, dän
een ätter dän anner, o drogknas var äveli en.
1)

som en blixt

2) groda

3) är icke

4) sprang
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Från I-Karlstads eller -Vase h:d
i -Värmland..
158. Skrock.
ULMA 42: 9, s. 233-235.
Alle spinnkonerl ska-en ta live otto, for när jumfru Maria
levde här på jolm, så sae spinnkona te hänne: »Ja spinner
mykke finere mä mi rov, än du mä dinne känner.»
När neon får sto1 steg2, så ska-en ta tre kostkvester3 o färe
otto dom tre gagger o fråge for var gagg: »Har du stolesteg?
Dän som har stoll-steg, ska svare ja di två forste gaggera o näj
dän trejje, o dän som Sär, ska svare di två ferste gaggera: »Ja
färe bort-et, ja», o dän trejje gaggen: »Ja ha skore bort-et,
ja.» Dän som fär, får inte vare släktig.
Om neen får ont i halsen, så ska han ta dän venstre strompa
otto ett kvennfokk, om han Säv ä manfolk, o tvärtom. Dän
som hörer te strompa, får inte vare släktig te dän, som har ont.
Om Boen ha fått matlea4, så ska en ta o sie-en om mun mä
en säkkmulre6, när di kommer ifrå kvarna, så går ho bort.
Om en hetter neentigg, så ska en allti spotte på-et 3 gag-ger,
annars kunn-en få nee ont på säj.
När en sätter säj te o Pre sinne behover, så ska en spotte
for säj, annars kunn-en o. s. v.
Ett barn bör ta i hunn for än i katt; for tar dä forst i
hunn, så får dit gett läktjött; tar dit forst i katt, så får dit
Dän som forst kommer ifrå tjörka om juirdan, han får forst
in årvägen6 näste år.
Får en om våra se dän ferste säsälla7 hökt opp8, så får en
lagt lin; får en se hänne låkt ner% så får en kort lin.
1) spindlar 2) vagel i ögat 3) kvastkvistar 4) aptitlöshet, äckel
säcköppning (jfr västg. dial. säckmun) 6) säden, skörden 1) sädesärla 8) t. ex. på taket 2) t. ex. på marken
•
5)
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Dän som har vårrter, ska tvätte dom mä rägnvatten, som
setter på e grenni, som di nyss ha tjört lik ijömmen, så går di
Dän som etc., ska tvätte dom mä rägnvatten, som ha
bort.
samlre säj i iholrie stener, så etc. — ska smörje dom mä en
f1räsksva1r2 o sen lägge dän unner en sten. När flräsksvalrn ha
rottn, så ä vårrtera borte. — ska släppe like mågge arter i tjälla,
som han har vårrter te; när artera ä rotne, så ä vårrtera borte.
Dän som har tur i kortspel, säjs ha »spertus». 3
Om en hägger marbesker 4 övver konna5, så blrir di inte fuke.
Dän som vell se sin blrivande fästman el. fästmö, ska om
messommernatta plrokke 9 slakks blomster o binne en krans
otto. Kransen ska en lägge unner hovvja1ra8 o sove på om natta,
så får en se hemmen (hänne) i sömn. — Däsamme får en okkså,
om en eter »drömägg» em kväl. Di ska hOrkokes, o sen ska
en ta gnek& ur dom o lägge salt i ställe. När en eter dem, så
får en inte talte eller skratte.8
En får okkså se hemmen (hänne), om en tre torsdaskväller
i ra soper kova o lägger söppla8 i en korsväg. Trejje torsdaskväl får en se bommen (hänne).
159. Om tomtgubbar.
ULMA 42: 9, s. 235-236.

Tomtgobbera ä små, har röe mösser o ä vannlitvis mykke
trasie. Di ä mykke starke, så dä ä inte gott te o råke uti.° for
dom. Di kan vare bå te nötte o unötte. Ställer en säj välr
mä dom, så kan di vare en te mykka nötte; män ställer en
säj ille mä dem, så kan di okkså vare te mykka unötte. Söter en
häster o kor välr, så jälper di en, så att dä °ile ä stillat i laggårn o stal, när en kommer • dit om ~lera. Män föter en
krettura ille, så piner di ut dom, så di blår magre o uflie.
Tomtgobbera tykker allri om, att en svär o trätter, äller ä
full. Däffer hänner dä iblrann, att di jfr dränera riktie örfiller,
2) fläsks\ ål 3) spiritus 4) tätvuxna buskar av gran
1) grind
ock en 5) korna 6) huvudgärden 7) gulan 8) Samma ändamål vinnes
också genom att äta »drömpannkaka», som tillagas med mycket salt
under enahanda villkor. Obs! Man får ej dricka efter spisandet av
»drömägg» ock »drömpannkaka». 8) soporna lo) råka illa ut
17
101151. Sv. landsm. III. 2.
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när di kommer i stal o svär äller ä fulle. Dä va en gagg e
pige, som hadde ställt säj Väl- mä en tomtgobbe. Ho behövvde
allri tvätte käla', for dä jorde allti tomtgobben et hänne öm
kvällera, senn ho hadde lakt säj. Ho brukkte ligge o titte påen i månfene, när han tvätte käla, män ho tykkte, han va så
ille trasi. Däffor så sydd ho en ny klännig o hägde på stötta
et hemmen en kväll. Han tog klännigen, män tvätte allri käla
et hänne mer. Da frågde ho hemmen en kväll, vaffor han inte
tvätte käla et hänne mer; o då svarde han: »Nääj, joker ä for
grann te o tvätte käla nu.»

160. Om gossen, som tappade bort geten.
ULMA 42: 9, 8. 236-237.

Dä va en gagg. en gosse, som jikk vall, o då tappe han
bort e jet. Han jikk o lette o lette. Rässem dit va, så mötte
han en tjäpp. Da sa han te tjäppen: »Tjäre tjäpp, sie jeta, för
jeta vell inte gå hem te kväl». — »Näj», sa tjäppen.2
Så jikk gossen, o sa mötte han e yks o sae te hänne:
»Tjäre yks, hogg tjäppen, tjäppen vell inte sie jeta, o jeta vell
inte gå hem te kväl.» — »Näj», sa yksa.
Så jikk han o kom te en ell. »Tjäre ell, bränn yksa, yksa
etc. — te kväl». — »Näj», sa el.
Så kom han te e tjälle. »Tjäre tjälle, släkk el, el» etc. —
»Näj», sa fjälla.
Så jikk han o mötte e rotte. »Tjäre rotte, ös vattne ur
tjälla, tjälla» etc. — »Näj», sa rotta.
Så jikk han o mötte e katte. »Tjäre katte, ta reda, rean»
ete. — »Näj», sa katta.
Så jikk han o mötte en räv. »Tjäre räv, ta katta, katta» etc. —
»Näj», sa räven.
Så jikk han o mötte en björn. »Tjäre björn, ta räven, räven»
etc. — »Näj» sa björn.
Så jikk han o mötte en jägere, »Tjäre jägere, fut på björn!
Björn» etc.
»Ja», sa jägern. 0 jägern sköt på björn, björn tjytte 4 på
4

1) kärlen
) sprang

2) Dä va på dän tin, när alltigg kunne talfe.
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räven, räven på katta, katta på retta, retta össte vattne ur tjälla,
fjälla släkkte el, el brännde yksa, yksa högg tjäppen, tjäppen
slog jeta, o jeta fikk gå hem te kväl.
161. Om prästen, som skulle leja drängar.
ULMA 42: 9, s. 238.

Dä va en gagg, som dä kan felle hänne, en fatti präst,
som skulle lejje drägger. Da jikk han ut, o så mötte han en
drägg o frågde hemmen: »Va hetter du?» — »Ja hetter Du», sa
dräggen. »Får ja lejje däj?» sa prästen. »Ja, dä går felle an»,
sa dräggen. 0 så fikk han stäffla. Sen kattel dräggen bort o
bytte em kträr, o så jikk han o mötte prästen ijänn. Prästen
tjännde inte ijän hemmen, utta trodde, att dä va en aen, o
däffer frågde han hemmen: »Va hetter du?» — »Ja hetter Ja»,
sa dräggen. »Får ja lejje däj?» sa prästen. »Ja, dä går felle
an», sa dräggen. 0 så fikk han stäffla. Sena kattel dräggen
bort o klädde em säj ijän, o så jikk han bort o mötte prästen
en gagg te. Prästen tjänade inte ijänn-en, utta frågde: »Va
hetter du?» — »Ja hetter Iggen», sa dräggen. »Får ja lejje däj?»
sa prästen. »Ja, dä går felle an», sa dräggen. 0 så fikk han
stäff el ijän.
Sen jikk prästen hem o sae te frua si: »Nu ska ja seje
däj, att ja ha vore borte o lejt drägger», sa-n. »Iggen ska stå
på vebakken, o Du o Ja ska stå på lon. — »Då blrir, som dä ha
vore da», sa frua.
1) sprang
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Från Eda s:n i Värmland.
162. Nils' på Tuvan besök hos Katrina på Nypan
för åtgärdse1. 1
ULMA 42: 12, s. 1-4.
Upptecknat ock troligen författat av Teodor Svartengren, okt. 1874.
Dialekt från Eda socken i Jösse härad, nära gränsen till Nordmarks härad.

Hokk dä no2 va tussebet 3 än 5 näkkebet 4, änne4 vassettersmokk6 , dä kan je int se rektit sijje, män nokk se vesst va temmersfiggern kav som en temmerstokk o en fali vark o firegi o spikis
oppätter hele dän venstre armen, so je va nösaka to få nott bot,
for int kunn je gagnnötje 9 armen, o dä va mett i skåranna'°, o so
hadd je möa höjärseln kvar, o va skamnom" for alltisamma.
Di sa no fel, atte Kersti på edden hadd konskap om all möjli
vark, män dä ä rart mä-t, lell, for int ha ho bott non än. Je
jekk da häller te Katrina på Nypa, for ho botte 011e i Bötta
frå onne bete två gager i fjol sammar.
Nor je kom dit, so stog ho i fjusel3 o pleokke hår to rompa
på dän vite kokraken, ho hadd där, o so steg ho o fansira" mä
arman o språke for sä fair. En kunn mäst ha trutt, ho int ha
vore rätt klok, o int vor dä noa unner häller, om ho hadd
vorte vreen, sena ho vart bärjtoka.12 Män je for min del trur
nokk so vesst, atte ho ä välr se slu som non aen. Int va ho
fåk rak." o se på, dä ä da sant, män je luteri te-a, o je hadd
igga anna rå. Töst jekk je, o ho badd fel int mart mä stras."
Män dä be aen lek. Ho tok mjoirkepal o kast mot mä o kom
sättenes som en svelten elev", o je fekk te benns, o dä brått og.
Män bar je slapp utom skålrdoram, so va je i fre o satt mä på
hoggkobben ve Juirbakkenn so lägg.
magiska åtgärder 2) antingen det nu 3) fulslag 4) eller 5) bett
8) strålvärk
6 ) hugg av onda vattenväsen 7) flygvärk
av näcken
9) begagna 10) skördetiden 11) höhässjevirke 12) illa ute (eg. ur stånd)
värst
13) fähuset 14) gestikulerade (eg. 'fantiserade') 15) bärgtagen 16)
19) varg 20) dörren till
vacker 17) måste 18) märkt mig genast
fähussvalen 21) vedbacken (platsen utanför vedskjulet)
1)
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Da le om e lita stönn, o så kom ho gånes mä dän store
svarte katten, som glremmel på mä kav som dän onne fair. Da
va int utta atte dä krak 2 i-mmä o jekk kalle ufliger 2 ätter ryggen,
for je badd no allri sett-a se gröm. »Ho vill du, Nif?» sa-o.
)0, I får le bot mä i temmen, mor Batrina», sa je. »Bin mä.
in i stega da!» sa ho. 0 se jekk kattskammen före o tjäriga
je atter, o in bar di, o je satt mä på krakken 4 ve spisen.
Mört va di, o katten stog i spisen o trodd i bena 2 o glrodd påmä som e rå6 om messammarsnatta.
Tjäriga tok i näven på-mmä ga si te o rabblre e möenbet se lagg som allri dä, o di skra11re7 i muen på-a som småsten i en grusbakke, o hårtestera firög om-a o stog änne i vare,
kav som en marbeske, o katten gnodd spisen, se aska rök om-en.
Sena sagg ho en två ans tre gagger nea lappelänske, som
no int je kan fatt. »Bejlo bi kraffi snorva spimo i kola», sa ho.
0 se spett ho o frässt som en rasen katt, o hännera va
kalle på-a kav som på en döig.
Viii., atte int di stog på lägger, o je kast en daler på bolre
ga mä i väg sötete2 gåknel° o hem. Män allri bryr je ma om
noa atjärsel mer, fast nokk vart je falrill i näven ett par än 2
tre dagar ätter.
1) tittade 2) kröp 3)
7) skramlade
6 ) skogsrå
11) frisk, botad.

kalla kårar ) pallen 3) trampade med benen
8) eller 9 söder efter 10) gärdsgårdarna
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Vrån Etrunskag-s s:n i Värmland.
163. Olov Olssons besök på, härretrden.
ULMA 42: 12 B, s. 5-8.
Berättat av honom själv för grannar ock vänner. Dialekt från
Brunskogs socken i Jösse härad. Upptecknat ock troligen författat av
Teodor Svartengren, okt. 1874.

Gu after! Dä va allt ett hemmalens vär i dag, dä ä närpå
vännerl än i går o i forrgår. Ja dä va nu ått dar sänna om
lorda. Ja va ut mä lella o skull se på nyodliga Perses däropp ve torpe, o se va vi — ja vi kom te o gå ferbi harrgåkn,
forstår sä, o då fekk pattron tak på mäg o lella. Vi hadd
jämt ittne på oss — ja dä forstås, lella, ja tösa mi, Anna, forstås, ho va barfett o hadd bar linty o en slafset tjole på sä, o
ja . va i forfinn ja, som nor ja ä i arbet, forstår sä. Ja nokk
va dä smått fenersamt, ferstår sä, män dä kunn fel ha gått övver,
män so sa-n te-mmä: »Kom mä nu opp, Oka!» sa-n — ja dä va
forstås tösa, som hörd mamsälla, dotra på harrgåkn, ja ho mamsäll Jartru — ja ho spelte o sagg so uta1 i 2 på piana, o dä ville
tösa stå o ly på forstås. Män so kom da pattron o sa te-mmä:
»Kom mä nu, Oka, o ta ich-Anna mä, so ska vi gå opp på
salugen o höre på speliga», sa-n. Nä dä kunn da fell allri gå an,
tökkte ja: tösa va barfett, o ja steg där som en trasokv 3 — män
int jakp dä no. Ja so kom vi da opp på trampen.4 Lägger
vill int ja gå, utta sa te pattron: »Vi hör nokk här», sa ja.
Män se da bke en som smått slejen 5, o dä va igga bön for. Ja
da jekk vi opp i gaggen — o va-ke gekve nostiners so grant
som e altertavvire. 0 so jekk vi jömmen e der' på hors sia,
som va måka, so dä fen to-a. Män da bke dä änne kav fåfägt.
Ja fämdes, so ja kunn ha fämts öga tur skael på-mmä — dä
va int for tokke fekk to komme i ett tokke rom. Dä va nu
tappsera mä alle färjera, o i taks va dä krumiffers o ögker o
granne kroker mä kroner på — o där hagp, dä gkasbeter o.
8)

1) vackrare
2) utomordentligt 3) trasvarg 4) trappan
någonsin 7) dubbeldörr 8) vardera 8) krumelurer

5) stött
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»Nå, so sett ner nu, 01m!» sa pattron, ja dä sa-n, o mårasäll ho kom o tok mä i näven, män da tror ja kav, ja va falri
to sige te jolta, for se ho va granner o vänner än bå tapetera
kronera o alle glrasbetera o alltihopa. Ja ja lötei da sätte
mä, o so jekk mamsäll te piana o tok opp Mike o satte e stor
tönn bok for sä på e ställig, o so knäfft ho te mä bå hännera,
jekk int figrane på-a, so en såg dem int nengagg. Ho tok
tvarkutt 2 på vite o svarte benbeter, som låg där, o trodde3 vär
at sä Sal1 4 på e troe5, som va ipunner piana. Ja dä va so ugröndat
grant, so bå tösa o ja ville te o gråte. 0 va-ke ho so grann
som e kronbrur. Ho hadd en klännig mä bare bejärniger6 o
lagga bann o stass o Ort som på klrokkarns svarte rokk, ja mö
lägger — ja dä va tokka möenhet, se en kunn fel ha jort
fämtan tjgler to-t, o lagge snebber hadd ho, som for o slagg
ov o te på arman.
0 gamire mamsälla — ho mått int ha vore rätt slu, for dä
ska ja sijj er, att ho satt o spelt kort mok ensammen for sä
fair o bredd ut alle korta på bolre — män ho tökkt fel, di va
granne, kan en ferstå — ja severs7 bl& en, nor en blrir gammelr.
Män mamsäll Jartru ho satt där o spelt, o so ba-a pattron to
Sogge, o da tok ho e anna bok, o so spelt ho o sagg bå på
boka o piana o skok i hovve2, for di hadd hägt på-a en stor
pose mä hår i nakken, o dä tökkt ho fel itt no om. Ja nokk
mins ja, nor ho va litta — ja da va ho kav som e anna flrekke
blri o jemen 2 — o dä ä ho fel än, män dä ä dänna möne
stasen, fast dä ä fel gamle mamsälla, som vill ha-a tokka,
fast nokk ä dä sönn om-a — ja ho sagg da, o dä se fint som
dän minste dagsgamlre spägris o löfte öga i take o såg på e
grann kirokke, som kagg på vägga. Ja dä va allt e kkokke,
som va rar lell, ska ja sijj er. Nor ho skull te o sie, se kom
dä, en foggelr ut jömmen e der o sagg se grant, o so jekk-en
in ijän. Ja blire änne hovvgalrn ja, o tösa ho hadd gått fram
te mamsäll, som klapp-a — ja se tokken pattron o tokka mamsäll ha fel allri vore på harrgålrn i alla tider. Män so löt' ja
gå hem ijän, o då birige vi allt tebaka oppet harrgålrn, nor vi
jekk nolret gata?)
1) måste 2) tvärsprång 3) trampade 4) M. Sjehr; jfr emellertid 9
rader längre ned. 5) trampa 6) garneringar 7) således 8) skakade
på huvudet 3) enkel, nedlåtande 10) norrut gatan fram
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Vrån. Östra, Emtervilr i Värmland.
Uppteckningar av Adolf Noreen, början av 1870-talet.
De sagouppteckningar • av professor Adolf Noreens hand, som avtryckas här nedan, ingå i en anteckningsbok i format 8 X 15 em., vilken
inkom till Landsmålsarkivet i Uppsala den 35 1926, tillsammans med
en del andra anteckningsböcker ock manuskript av prof. Noreen, som
gåva av fru Emilia Noreen (ULMA akc. nr 1112). Anteckningsboken
i fråga har signerats 1112: 5. Utom dessa sagouppteckningar (ock
andra folkloristiska notiser) innehåller boken också dels samtidigt med
sagouppteckningarna gjorda ordlistor från Fryksdalen, ingående i Noreens
»Ordbok öfver Fryksdalsmålet», Upps. 1878, dels senare gjorda uppteckningar av ord från Dalarna, som återfinnas i hans »Ordlista öfver
Dalmålet», Sthm 1887. Sagouppteckningarna äro, såsom både av handstilen ock av andra omständigheter framgår, tydligen samtidiga med de
nyssnämnda ordlistorna från Fryksdalen, ock uppteckningarna kunna
därför med säkerhet dateras till de första åren av 1870-talet, som han
ägnade åt forskningar i sin hemorts, nedre Fryksdalens, allmogemål (jfr
förordet till »Ordb. öfver Fryksdalsmålet»). I själva handskriften finnas
inga uppgifter om tid ock ort.
Täxterna återgivas bär med det beteckningssätt, som använts av Noreen själv i originalmanuskriptet, då det kan ha ett visst
intresse för forskningen. Den saga, som här satts först (nr 164), återges både efter sin form i detta manuskript (a) ock så, som den, med
vissa tillägg ock ändringar, är tryckt s. 89-90 i »Fryksdalsmålets
ljudlära. > Upsala 1877 (b).
Rörande ljudbeteckningen i nr 164 b kan hänvisas till Noreens avhandling, varifrån täxten är tagen, samt (för upplysningar om dessa
teckens förhållande till motsvarande tecken i landsmålsalfabetet) till
J. Magnussons »Tillägg till A. Noreens Ordbok öfver Fryksdalsmålet»,
Sv. lm. II, 2 s. 4. En jämförelse mellan de här återgivna båda parallelltäxterna visar också, vilka ljud Noreen åsyftat med sin grova beteckning i nedanstående uppteckningar. Dessa äro gjorda med det vanliga alfabetet samt några få fonetiska bokstäver: o motsvarande landsm.
här återgivet med
alfabetets y, f motsvarande landsmålsalfabetet s;
k, användes sparsamt för att beteckna »tjockt» 1-ljud. Dessutom använder han ett fåtal gånger genomstruket ö som motsvarighet till tecknet
Q i Fryksdalsmålets ljudlära (landsm.-alfabetets 8).
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Täxterna 164 a ock 165-172 ha i det följande för övrigt återgivits helt, efter manuskriptet med undantag av att självklara skrivfel
rättats (men originalets form återgivits i noter) samt förkortningar ock
Rubriker inom [ j samt
utelämnade partier kompletterats inom [. .
ordförklaringar i noter äro tillsatser av undert. Korr. är läst av G. Kallstenius. Den litteraturhistoriska bestämningen av sagornas typnummer
har gjorts av docenten Sven Liljeblad.
M. E.

164. [Mannen från Himmelriket.]
ULMA 1112: 5, s. 132. Aarne n:r 1540.

a.
Da va e gammel gomm, som hadd vort jeft, å så vart ho
omjeft. Å ho va så illa domm, dän dära. Da kom dä en slantl
stryknas, å ho frågd-en, hor han va i frå. »Å, jä ä i frå Ringrike», sa-n. »Jaså», sa ho, »ä da du som ä ifrå Hemmelrik?
Cär du, holls står da te ma min sali Pär den foSte?» sa ho. »Å
jo, dä ii snaskut å smått for-n. Han går å ä traset, å dä ä ill
mä-n på all visa», sa-n. — »Å, tänk, ho sönn dä va om min sali
Pär. Ho möck gott vi hadd, nor han levd. ear du, ska du ta
mä däj litt gott at-en te H[emmel]r[i]k, om jä to12 be däj?» —
»Ja, da ska jä jär».3 — »Ja, jä ska last dän blå4 hästen, så du
får ta mä däj klär å mat no lit. Å du tar fåll mä däj 2,000
dö11er 4 åckså?» — »Ja, da får ja fäll lov å ta ma mäj bå1r6 te-n.»
— Da jeck slanten å napp taggel tå rompa på hästen å knöt
opp i trea. Da kom dän anner kärn hennes hem, å da frågd
han-a, hor ho6 hadd jort tå hästen. Da tard 7 ho om for-n, att
en kär badd komm frå H[emmelrilk å ho hadd Sekk no lit goss
te Pär, for han va så fatti. »Koff tänk, ho dum du ä», sa goben. »Jo», sa ho, »han for oppat skogen; å se, ho trangt dä va
for-n, nor han for oppat, for taggle fastens i trea.» Å ho vist-en.
Da fekk di se en foggel, som for i rya, å da sa ho: »Se, ska
du få se, där far han nu.» Da jekk gubben hem å togg liv tå
säj, for han skull äntlet ätter dämpa å ha tebaka gosse.°
6)

4) Så hskr.
3) göra
2) tordes, vågade
1) luffare
var hon 7) talte 8) fastnade 9) godset, egendomen

5) bort
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Fryksdalsmålets ljudlära, s. 89-90.

b.

164. 19.7 vå enn gåqq e gamm&I gelmm, sqmm hadd vrjefft,
co sco vatt ho Dmmjefft. co bd kercen hett Per. co ho va sco ill
clDmm denn derce. Enn gåqq kcomm d enn sliennt strpknces,
co ho frcbggd-", hqr hcenn vå ifrco. »co ja e ifrco Riqqrik»,
sa-n. »Jceseo», sa hö, »e då en tcsokk&n, &mim e ifrco Ummcblrik!
Ge' du, hqlls stco' de te me minn sali Per denn felzzt?» sa ho.
»co jö, cb7 cellt sniessk&t co smått fqn. Hcenn gcor a) q trees&t,
co d
ill me-n pco ll visce», sa-n. »co teqqk, hq sinn de vå
pmm minn sali Per. Hq mi gqtt ve hådd, ncor &bin le'vvd!
eiy du, skce du ta me de lit göss Dt-n te Ummcblrik.1 qmm ja tol
be de qmm de», sa ho. »Ja de skce ja fqll jer», sa-n. »a) jå
skce less pcb denn grå hesst&n, sa) du fco' ta me de kler co
måt nq lit, co du tar fqll me de två) tås" dål&r eoloksco,
du bree», sa ho. »Ja, ja fcor fpll lDv co jellp er me dettce co
ta-t me me bco' te-n», sa-n. Nco 'da sleennt&n, ro' zinn
neepp hcenn tågge tco rOmmpce pco hesstcbn co knot Dpp i trece.
Da kcomm denn eenncbr ken henncescbs hemm, co da frcöggd
hcenn-ce, hqra ho hadd jott 'Co hesst&n. Da tced ho Dmm fqn,
(ett enn ker hadd kcåmm frco hénzmlrik 1, co ho hadd zak ng
lit göss me-n te sali Per, fqr hcenn va sco feetti. »Kqzz teqqk,
h9 clDmm du e», sa gebbcOn3 ; »hqr e ken?» »Je», sa ho, »hcenn
för qppqt skög&n; co s, hq tråqqt de va fqn te a) ta 812 Dpp
te hemm&l, fp' tåggcV tco kämmp&ra ha fåsst&n i trece». co
ho visst-'n. Da fekk di se enn fkgct.', zqmm för i zpce, a) da
så ho: »se skce du fa) se; der far hcenn nå). Da jehk geibbcbn
hemm a) tog liv teo s, fqr hcenn skall ennticbt tya, denne
ken co ta tebåk&z kåmmp&n co finiqce.
165. [De tre önskningarna.]
ULMA 1112: 5, s. 126. Aarne n:r 555 A.

Dä va en cärng4, som skull gå te fön ätter vatten, så feck
ho en fesk i bötta. Da sa fesken at-a: »Om du släpper mäj i
fön te baka, ska du få önsk däj tre önskninger, ho5 du vell.
1) Orig. Ummelrik.
2 ) var 3) Orig. gQbbcen. 4) Hskr. har k.
2)

vad
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Dän först önsken så önsk ho, bötta skull gå hem, för ho badd
så svårn vassväg.' Så önsk ho da anner önsken, att dä ho slog
på, skull dä gå å. Trejj önsken va, att dä ho skull dra på,
skull dä bli langt. Bötta tog te å knall å gå hem. Cärnga
jeck ätter å skratt, å da slog ho säj på lår, å så jekk dä å.
Å så snytt ho säj å törk å i rova, å då ble näsa så lang, så
ho rakk dit.
166. [Den rike ock den fattige brodern.]
ULMA 1112:

5,

s.

127.

Berättelsen om den fattige broderns vandring återfinnes i svenska
varianter av Aarne n:r 565 II »Per i by»; motivet om de tre önskningarna tillhör typen Aa 750 A H.
Då va en rik bror å en fatti bror. Å dän rik va så jömmen rik, så dä va ingen ändring på, å den fatti va så jömmen 2
fatti, så dä va ingen ändring på dä. Da jekk dän fatti brorn
bort te dän rik å tiggd en gris å-n. »Ja har ingen gris å ji
däj å behövver min griser folv», sa dän rike. Män dän anner
va lik evetten3, å skull ha en. »Ja, så ta en å dra ot avgrunden
må-fl!» sa dän rik te dän fatti.
Ja, han tog en gris å rest dit mä-n, å da han kom dit,
stogg dä vakt for Solv tämple, å da frågd vakta, bort han ska.
Å da tard han om att han intno ägd, å att dänna grisen, som
dän rik brorn hadd gitt-en, skull ban gå hit må. »Da du kommer in, ska du säj att du ä här4 må stek te folv gobben», sa
vakta. Ja, dä skull han jär.3 Nor han kom in, sa den stygge:
»Ja, dä va bra, för dänna steka ska du få så mö du vill.»
Nor han da kom hem, badd han så möck i alle hus å alle
laer 6, så han vesst int, hort han skull jär ä-t. Då ställt han te
storkalas å skull bju dän rik brorn. »Å, cär du», sa den rik,
»du har intno å bja mäj, som ja kan vill ha, dä ä int lång
sänna du va här å tiggd en gris.» Ban va lik eveten3, den fatti,
å vill ha-n må säj, å då förd-en' m.ä-n dit på kalas. Da hadd-en
It duk opp å alla de slag, å den rik sa: »Å cär8 du, holls3 ha
1) svår väg att gå ock hämta vatten 2) hskr. jommen 3) envis
Båda uttalen, .vetzt,, ock .vet,,,2 torde finnas i Fryksdalen. 4) Hskr.
är har. 5) göra 6) lador 7) följde han 8) Hekr. kär 9) huru(ledes)
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du fått så mö? Jä skull fäll var no lit bätter än du, å så mö
har int jä», ment han te. »Jo, dä ha jä fått i avgrunden for
grisen, du ga mäj. Dit skull du res må all din svin, så skull
du fä, så du fing ett husrum at däj, sa-n.
Ja, han togg i °kom' å rest dit mä all sin svin o togg
eärnga si må säj. Å nor han kom dit, sa han, att han skull
dit mä stek. »Då va bra», sa dän stygg, »for dän ska du få 3
slag, ho du vill ha » Da oka di hem å hadd hostra si mä
säj. Da ok di om en stor, stor rovgål, å da önsk ho, ho skull
ha dän all störst rova i rovgårn. Da feek ho-a på stönna,
män da vart han onn å önsk, rova skull sätt säj tvart for i
rava på-a. Ja, då höll eärnga på å dö, så han lärda önsk, ho
skull gå dina.

[Tita grå, ock skam.]
ULMA 1112:5, s. 133.

Tita grå skull kappkut4 må skamm över en mos.a Da hadd
ho e söster, som va så lik säj, så dä va, som dä skull var ett.
Å han lov da Tita grå, att ho skull få så mö, så ho skull allri
bli fatti, om ho va guttea å kappkut mä-n. Da stält säj e ve hor
än tå mossen tå di dära söstran. »Ja, kom hit te mäj du», sa
dän n, »ja ha nöss korn å holler på å törker svetten tura syna.»
Han sprang åtter a å fram på mossen, så mö han ork, männ dä
stogg e ve hor 'a änn. »Ja, dän som däj eänner, han cöper däj
int», sa-n, nor han hadd sprong nåkk.

[Pojken ock biskopen.]
ULMA 1112: 5, s. 130. Aarne n:r 922.

Dä va en gang en goss, som skull gå å läs för en präst.
Prästen frågd hornen, ho dä va som Gud forbö människa foftll i
vaka." »Att äta», sa gossen. »Jä bryr mäj int om däj, du får
gå hem», sa p[rästen j. »Jä ä likk nöjd, ju kan gå te prosten,
ordom (tog fasta på de orden) 2) åkte
i kapp 5) mosse 6) god till 7) utav 8) (ut)ur
11) först 12) världen

3) måste 4) springa
9) tillbaka. 10) varje
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du», sa g[ossen]. N[or] han k[om] t[e] pr[osten], sa pr[osten]:
»Ho har du å säj, m[in] g[osse] lelle?» — , jä skull gå å läs,
män jä slipper int fram for läsing skull», sa g[ossen]. Nå, ho
säjer han ot däj da?' sa pr[osten]. »Å, han fr[ågd] mäj, om
ja vet, ho Gud forbö m[änniska] f[oft] i v[alra]». — »Nå, ho sv[ara]
du da?» — »Att äta». — »Jä br[yr] m[äj] int om däj, du får
gå hem», sa pr[osten]. »Jäl ä l[ikk] n[öjd], j[ä] k[an] g[å] t[e:
biskoppen». B[iskoppen] sa: »Ho har du å s[äj], in[in] g[osse]
l[elle]?» — »Å, j[ä,] sk[ull] g[å] å l[äs], män j[ä] sl[ipper] i[nt]
fr[am] tror] Käsing] sk[ull», sa gossen.] — »Nå, ho säjer di da?»
sa b[iskoppen]. »A., di fr[ågd mäj, om ja vet, ho Gud forbö
människa foft i vaka». — »Nå, ho svara du da? — »Att] äta».
[4ä, bryr mäj int om däj, du får gå] hem», sa b[iskoppen.]
[»Jä ä likk nöjd, jä kan gå te kongen».] Kongen [sa: »Ho har
du å säj, min gosse] lelle?» — [A jä] skull [gå å läs, män jä
slipper int fram for läsing skull», sa gossen. »Nå, ho säjer di
da?» sa kongen. »Å, di frågd mäj, om ja vet, ho Gud forbö
människa foft i valra». — »Nå, ho svara du da?» — »Att] äta».
— »Nå, hur kan du uttyda dä?» sa kongen. »Gud forbö m[änniskan] att äta tå' dä forbjudna trädet», sa g[ossen]. »Håkken
hadd du vare när sest?» sa k[ongen]. »När b[iskoppen)]. »Da
ska du gå te baka te b[iskoppen]», sa k[ungen], »å häls-en, att
i mora kl[ocka] 9 ska han var här3 å svar mäj på tre ti[åger],
anner ska han dö», sa k[ongen].
Da ängs[le j säj b[iskoppen], att han skull te k[ongen j.
»Ja», sa gossen, »får jä gå i ställ?» — »Ja, jär 4 du så, så jir ja
däj dän hederliest Sänk'', som non kan jär. Klä däj i min drägt,
å du ska få fuss å åk dit», sa-n. Da han kom te k[ongen],
rest k[ongen] säj opp å sa: »Nå hur hökt akter du mäj?» »Å»,
sa gossen, »ja får ta-n te 29 selverpänninger, för vår Herre va
dä 30 för, å k[ongen] får vare l[itt] ringare.» — »Vet du, hur
langt dä it frå öster te väster?» — »Int mer än en dagsle, för
dän, som lägger följe mä sola.» — »Vet du, ho langt dä ä mälla
lökka å olökka, da?' sa k[ongen]. »Kanhända int häller mer än
en dagsle», sa g[ossen], »för i går stogg ja i tiggerklär å i da
i biskopsdräkt.» — »Ja, står du här i b[iskopsdräk]t» sa k[ongen], »så må du ock få vare b[iskop] å han tigger».
1)

Hskr. Ja 2) (ut)av 3) Hskr. har 4) gör 5) Hår. Säg.
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169. [Den late pojken.]
ULMA 1112:5 s. 129. Åarna n:r 675.

Dä va en goss, som jekk at en fö å fekk en fesk i bötta.
»Om du släpper mäj i fön, så ska du få önsk tre saker», sa
tresken]. Dä föft önsken önsk han, att b[öttal skull gå hem,
f[ör] han hadd så svårn vassväg.1 Bötta knall å jekk, å han
ätter å skratt å tökt, dä va rolet. Da mött han konongsdotra.
Da önsk han, att ho skull var mä barn, å ingen an skull var
barnfarn än han. Som ho ock vart, å han sa, att han va barnfarn, å ho nekt, män han sa, att han va-t. Å så fatti va han,
så dä va int därve2 en gang. Han sa te kongen, å den ble så
rasen, så han skull ta livet å-n, för han hadd jort dotra hans
mä barn, å dotra skull ha samm fordömmelsen mä.
Da spikt3 di fult mä spiker i e tönn å stakk dom bå i dän,
å da skull di eör ijäl dom. »Oj», sa pojken, »vill du som jä?»
— »Ja unrer alt, ho en tåkken stakker skull vill», sa ho, for
ho va onn på-n. »Jo, jä vill, att all nobba4 skull vinn ut å
hovva5 in», sa han. »Ja, dä vet du väl, di int jär6», sa ho. Spikan 7
jord, som pojken sa. Så eörd di tönna te fön, for di skull få
ligg där. Ätter e stönn sa pojken: »Vill du, som ja vill?» — »Ja
[unrer alt, ho en tåkken stakker skull] vill», sa ho. »Ja vill,
att tönna skull trill opp på lann, å vi skull trill ur-a», sa han.
Ho joks så, å di trell tung Da sa-n, nor di kom på la»: »Vill
[du, som ja vill?» — »Ja unrer alt, ho en tåkken stakker] skull
vill», sa ho. »Jo, ja vill, att vi skull ha mat här, å klär så
mö vi vill ha», sa-n. »Di vet du väl, vi int får», sa ho. Män
di fekk mat å klär, så mö di jole mä. Om e stönn sa-n: »Vill
[du, som ja vill?» — »Ja unrer alt, ho en tåkken stakker skull]
vill», sa ho. »Jo, ja vill, vi skull ha ett pänningskrin här'°, som
allri skull bli tomt», sa-n. Dä fekk di. Sen sa-n: Vill [du,
som ja vill?» — »Ja unrer alt, ho en tåkken stakker skull] vill»,
sa ho. »Ja vill, vi skull ha en stor laggål här å fult mä grann
kor på», sa-n. Nor di hadd hatt så e stönn, sa-n: »Vill [du,
som ja vill?» — »Ja uurer alt, ho en tåkken stakker skull vill»,
5)

7 ) -väg till vatten
2) Okänt uttryck
2) spikade 4) spetsarna
huvudena 6) gör 7) spikarna 8) Hskr. gj- 9) (ut)ur 70) Hskr. har
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sa ho. »Ja vill, [vi skull ha ett stort] stall å f[ult] m[ä] gr[ann
toker' på», sa-n. Dit fekk [di]. Sen sa-n: »Vill [du, som ja vill?»
— »Ja unrer alt, ho en tåkken stakker skull vill»,] sa ho. »Jo»,
sa-n, »ja vill, du ska be hit din far å di mor, så di får se, hor
vi ä». — »Ja, di tror, att vi ä på föbotten», sa ho. Ho rest ätter
dom. Å da ga kongen gos[s]en sett te, så han va fullfatti Solv.

170. [Rövarbruden.]
ULMA 1112:5, s. 120-122.

Aarne n:r 955.

Dit va en röver, som åckså 2 så järn vill jift säj, å han vill
fri te e fina mansäll. Å folv höll han säj åck för te å var en
harre så gufrukti å så fin. Å si dit dära jeck jenom en skrivelse te horanner.3 Han skrev te-a så mang ganger, å [ho] skrev
å ga-n svar. Å han bjudd-a te säj på kalas, å ho skrev te-n
att ho int kunn kom på dän tia, for ho hadd främmat. 4 Ho
vesst tå, att dit va en röver, ho. Men ho bjudd hornen te säj,
å han kom. Å da tard6 han ve-a å ha, att [ho] skull kom ve en 7
vess ti, å dit vet ja nu int, når dit va, män dit va e viss ti.
Ja, ho kom da, å han hadd sakt, att han skull klepp halm båk
ätters vägen, så ho skull hett te-n. Når ho kom dit, så va-n int hemm.
Å da satt dit e gammel aring 3 i cöksspisen där. Å da tard ho
om för dän, ho ärn" ho hadd te-n, att dit skull var fästman hännes.
»Ja», sa c[ärnga], »Gu bätter mäj for en thken f[ästman].
Han kommer snart», sa ho. Da sa mans[älla]: »Må han kommer forter, än ja hinner gå in i rumma å se, hols" dit ä?» — »Å
näj, dit går bra»12 , sa c[ärnga], »bar ni int spotter non stans. Dä
får ni int jär.» Ho jeck da in i ett rum, där dit va knesjufft"
mit männifoblog, som ho sogg. Da va ho in i rum, dit männ5ohovv14 va oppspikkt på vägga mä ansekta ut.' Å ett rum,
där nakne" kropper va oppsp[ikkt] på v[ägga, å ett rum mit]
frunternmers hatter oppsatt på v[ägga] överallt, [å ett mit]
frunt[emmers] klänninger å alle sorter, som kunn fins, opp') hästar 2) Hskr. åckå 3) varandra 4) Hskr. frammat 5) (ut)av
talte 7 ) Så i hskr. Mask. genus hos tid är f. ö. icke känt från
Fryksdalen (jfr följ. rad), men däremot från norra delen av Färnebo
härad. 8) bortefter, längs 9) Hskr. gämmel karing 10) vad ärende
11) huru(ledes) 12) Hskr. har genomstruket a, betecknande öppet a-ljud.
6)

13)

knädjupt 14) -huvuden
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s[att] på v[ägga, å ett rum mä] en oppslagen spegel frå golv
frå tak, å i speggellåda va alla de grannlåter å möjliheter, som
frunt[emmer] kan ha.
Dän här c[ärnga], som satt i sp[isen], ho vesst, va timslag
han skull kom, så nu rännd ho in ätter-a, å ho feck int no mer
se. Å da vart ho så rädd, så ho feck lovl å steck-a inunner
sänga, for han va for när på. Å da kom han å hadd ett fr[untemmer] mä säj. Når han da kom i cök, da högg han hanua
å-a å slängd bål 2 unner sänga te-a, å hanna va dä 7 gullringer
på. Å ho, som låg unner sänga, tog hanua, männa,3 han va in
mä kroppen. Da sta1t 4 cärnga å mä m[ansälla] männa. 3
Da vänt han dän kväl på-a, män sen skrev han da te-a å
frågd, va ofak dä va, att ho int kom. Å da skr[ev] ho tebakt
å ba så inlet eärlit 5 tebaks6, att ho tökt så ill var, att ho int
feck komm te sin cärast, män ho hadd hatt så möen främmat.
Å då skr[ev] ho å bjur-n te säj, å dä skull var nåck nöjsamt,
om han kom, skrev ho. Ja, han kom han, å da hadd ho så forfaflit mä främmat, å da hadd di tarts ve, va ho skull säj. Da
sa harran, att de skull jär hoffitt 7 rimstöck, å skull spänn på-a
foft unner måltiden, men ho skull loss int förstå säj på na, än 8
ho skull var så dum. Da sa ho: »Ja drömd e natt, ja drömd
så gott», sa-o. »Ja drömd, ja va i en kammer, å där sågg jag
fr[untemmers]hatter så gr[ann]. Gud jiv, hu hadd en å dem.»
— »Jaha, så ä dä hemm hos mäj», sa-n. »Ja dr[ömd, ja va i en
kammer, å där sågg jag] fr[untemmers]klänn[inger] så gr[ann],
att dä va ingen gräns på», sa ho. »Ja, [så ä dä hemm hos män»,
sa-n. »Ja [drömd, ja va i ett rum mä en] spegel, [å i spegellåda
va dä] ringer [Gud jiv, hu hadd en] av dem», sa ho — »Ja, [så
iL dä hemm hos] mäj», sa-n — »Ja, [drömd e natt, ja drömd så]
svårt», sa ho. [Ja drömd, ja va i en kaminer, där] männifohovve
[va oppspikkt på vägga mä ansekta ut.»] — »Ja, drömmen ä som
strömmen, fönn jumfru», sa han. »Ja dr[ömd] så svårt, [ja
drömd ja va i en kammer, där nakne] kropper [va oppspikkt på
vägga]», [sa ho]. — »Ja, dr[ömmen ä] s[om] str[ömmen]» [sa
han]. — »Ja dr[ömd e natt, ja drömd så] svårt [ja drömd, ja va
i ett rum, där dä va] knesjuft 9 blog ätter golvet», [sa ho]. —
2) bort 3) medan, under tiden 4) ställde 5) ,Hskr.
1) Ilskr. lof
har r svagt överstruket 6) 5 rättat från t 7) göra varsitt 8) utan
8) knädjupt
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Dr[ömmen] ä s[om] str[ömmen]», [sa han] — »Ja dr[ömd så]
svårt, [ja drömd en kär kom] in mä ett fr[untemmer], [å kärn
högg] hanna [å-a] å kast unner sänga»1, sa ho. — »Dr[örnmen]
ä s[om] str[ömmen]». — »Ja, men dr[ömmen] ä int som str[ömmen]», sa ho, å då tog ho fram hanna å la på tallrecken aten. Å da frakt di-n at fängels.

171. Lillsvarten.2
ULMA 1112:5 s. 122-125.
Dä va en dräng, som di kall lell-Svarten, å han va bädtejjen 3 i mangfaldi år, så han va väl ann in i bärje. Da vart dit
e pig bärjtejjen å bars te dän här 4 drängen. Å. den här piga
va bärj trolla så genom ellake på, så di vill ta live6 å-a. Så om
ho int kunn jär 6 alt va di vill, så skull di ta liv å-a. Så stald
ho-a at7 en ft; mä två garnharver, e vit å e svart, å den vit
skull ho tvätt svart, å d[en] sv[art] vit.
Ho gret o tvätt, men di mer ho tvätt dän vit, di viter vart
ho, å di mer ho tvätt den svart, di svarter vart ho. Å kom lell
S[varten] bort te-a. »Va gråter du så bettlets for?» sa-n. Å da
tard° ho om for-n, va dä va fatt, att ho ork int tvätt dässa garnharvan. »Ja, om du kaller mäj lell-Sv[arten] allrakärasten din
å taler om dett' rätt namn, så ska ja jälp däj», sa-n. »Int ä ja
livlös, å int ä ja namnlös. Vill du int jälp mäj, får du fåll
lät bli», sa ho. »Ja, ja jälper fåll däj lell, ja», sa-n, å han
tvätt dom at-a å sa te-a: »Nu får du int tal om, att ja ha voni
mä däj», sa-n. Nor ho kom hem mä harvani°, sa di: »Nu ha
du hatt lell Sv[arten] mä däj». — »Ingen l[ell].S[varten] ha ja
hört, å ingen ha ja sett», sa ho.
1) Hskr. saga. 2) Sagan är on förvanskad variant av Aarne nr 313.
Jältens ock jältinnans roller äro omkastade. Motivet om hur jälten kommer i
trollets makt (As 313 I), är ersatt av en bärgtagningssägen. Det i typen
vanliga flyktmotivet (Aa 313 III), är utelämnat, men det i vissa varianter
sekundära flyktmotivet (flykten från trollets anförvant) är här berättelsens klimax. Motivet »Den glömda bruden> (Aa 313 IV, V), har
liksom inledningsmotivet ersatts av berättelsen om de båda bärgtagna
samt av motivet hålla ljuset, vilket sannolikt är en reminiscens från
Aa 807. 3) bärgtagen
Hskr. har 5) Hskr. lifve 6) göra 7) vid
8) bitterligt 9) talte 19) garnhärvorna
101151. Sv. landsm. III. 2.
18
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Så stält di bort-a te å jär bränvin te bröllop, for di vill ha
lell-Sv[arten] te måg i bärje. Då lag di te e jomfru joläppell
å e j[omfru] malt at-a, å då skull ho jär så möek å så start, som
di nolfinner 2 vill ha. Ho gret å fåkt, å ho tökt int, ho feek
non smak tå-t. Da kom l[ell]S[varten] te-[a] å frågd: [»Va
gråter du så] bettlet for?» Da tard ho om [for-n va dä va fatt]. —
»Om du [kaller mäj lell-Svarten allrakärasten din, å taler om
dett rätt namn, så ska ja] jälp däj». — »lut [ä ja livlös, å int
ä ja namnlös. Vill du int jälp mäj, får du fåll] lät bli», sa ho.
»Ja, [ja jälper fåll däj] lell», sa han. Å han bränd at-a [å sa
te-a: »Nu får du] int tal om, [att ja ha vori mä däj», sa-n.
Nor ho kom hem mä bränvine, sa di:] »Nu ha du hatt Keil}
S[varten] när däj», sa di. »Ingen [lell-Svarten ha ja hört, å
ingen ha ja] sett», sa ho.
Da stält di bort-a å jär drecks tå e j[omfru] malt å e Romfruti,
å da sk[ull] ho jär så m[öck] o så st[art], s[om] di vill ha.
Ho gret å brygd å tökt, ho feck ingen smak. Da kom han
bort te-a. [Va gråter du så bettlet for?»], sa han. Ho tard om [for-n,
va dä va fatt. Om du] kaller mäj [lell-Svarten allrakärasten
din, å taler om dett rätt namn, så ska ja] jälp däj», [sa-n. — »Int
ä ja livlös, å int ä ja namnlös. Vill du int jälp mäj, får du
fäll lät bli», sa ho. »Ja, ja jälper fäll däj] lell ja», [sa-n]. Han
brygd [dreek at-a å sa te-a: »Nu får du int] tal om, [att ja ha
voni mä däj», sa-n. Nor ho korn hem mä dreeken, sa di: »Nu
ha du hatt] kell]-S[varten] när däj.» — »[Ingen lell-Svarten ha
ja hört, å ingen ha ja] sett», sa ho.
Da stält di-a ats ett ann bärj å lån brukrone te bröllops at
dotra derses å l[ell] S[varten]. Å da sa han at-a, att ho skull
stä1r6 mä säj 2 brökaker, å ho jolt så. Nor ho kom på vägen,
va han i följe mä-a å sa te-a alting. Å da kom ho te en bäck.
I den låg en stock å flöt, å dän skull ho gå över. Nor ho badd
gått över, skull ho dra stocken i lann, sa han te-a. »Länger
bort står dä 2 hunner ve väjen å fäller», sa-n. »Då ska du
bryt i ser å je dom hofi7 halv brökak. Länger bort står dä
två kårer på en lo å trösker, då ska du bryt i ser den anner
kaka å ji dom hofi7 halv. Når du kommer fram, står dörra

4)

2) finnarna i norr 3) Hår. drecke, med sista e struket
1) potatis
Bestämningsordet saknas i hskr. 5) till 6) stjäla 7) var sin
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på e lamm», sa-n, dän ska du löft på bå lamman.» Nå du
kommer in, står dä e oppbäddna säng bål mäg spisen, å en orm
ligger dä i spisen. Da ska ho ta ormen tur spisen å lägg-en i
sänga å bre övor-n. Å när ho ha jort dä, så bjur bärjtrolla ölr
o brö, men ho ska int ät, utta hälle mälla bol å bänken.»
»Ha du ät nu?» sa bärjtrolla. »Ja», sa piga. »Öl å brö, var
ä du?» sa b[ärjtrolla]. »Mälla bol å bänk», sa öl å brö. »E skål
te baka», sa b[ärjtrolla]. »Nu ska du alt ät, lell», sa ho å sätt
te-a. »Ja, dä går an», sa piga, Da hält ho i barmen. »Ha du
ät nu?» sa b[ärjtrolla]. »Ja», sa p[iga]. »Öl å brö, hor ä du?»
sa b[ärjtrolla]. »Mällan buk å skinn», sa öl å brö. »Sprekk
sönner!» sa b[ärjtrolla]. »Ja orker int», sa öl å brö. Så ledd
ho-a te spisen. »Ormen, stig opp o hogg i jäl den hära!» sa
b[ärjtrolla]. »1 denne spisen ha ja legg å tvinn 4 mäj å bränt
mäj, men de ha ingen löft mäj i bulstersäng forr än ho», sa
ormen. Da ledd ho-a te dorra. »Dorr, far ner o slo i jäl den
hära!» sa ho. »Ja ha hong på e lam, å milj ha di slejje väjjan 5
imälla, men dä ha ingen löft mäj på två lammer förr än ho»,
sa dorra. Da ledd ho-a te käran. »Kärer, gå ner å slo i jäl
dän bära!» sa b[ärjtrolla]. »På dän härg lon ha vi fått stå å vor
hongri i mangfaldi år, män dä ha ingen goe oss hoSi halv
brökak forr än ho», svard käran. Ledd ho-a te hunnan: »Hunner, slit er lös å bit dän här!» sa b[ärjtrolla]. »Här ha vi fått
stått å vor bonnen 7 i mang år, män dä ha ingen goe oss h[ofi]
h[alv] b[rökak] f[orr] än ho», sa hunnan. Så ledd ho-a te stocken
»Stock gå opp å slo i jäl dän här g!» sa ho. »1 dän bäcken ha ja ligge
å kungkeg, å milj ha di trampe, män dä ha ingen drejje mäj i lann
forr än ho», sa stocken. Da hadd ho int makt å följa piga
länger, utta vinn om, när p[iga] va övver bäcken.
Då tökt p[iga], att ho feck lov å se på brurkrona, ho hadd
i en ask, för ho skull fåll var så förfålit grann. Da rest krona
at skogen, når ho löft på locket. Da gret ho, så möck ho va
got-teg, å önsk, ho hadd lell-Sv[arten] när säj. Da kom han te-a
i jänner. »Ho gr[åter] du så bettlet for?» sa-n. Da tard ho om,
att krona badd rest at skogen, å ho feck int reda på-a. »Ja, [om
1) gångjärn
2) båda gångjärnen 3) borta vid 4) tvinnat b) väggarna 6) Hskr. har 7) bundna 8) legat ock flutit nästan under vattenbrynet 8) god till, i stånd till
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du kaller mäj lell-Svarten] allrakär[asten din å taler om dett
rätt namn, så ska ja] jälp däj», [sa-n]. »Int [ä ja livlös å int ä
ja namnlös, vill du int jälp mäj, får du du fåll] lät bli», [sa ho.
»Ja, ja jälper all däj] lell», sa Lell-Sv[arten]. Han stält krona
tebaka i asken å sa te-a, att ho» int skull få ta opp-ena no mer.
»Nu får du int tal om, att ja ha vor när däj», sa-n. Da kom
ho hem. Da sa b[ärjtrolla]: »Nu ha du hatt L[e11]-S[varten] mä
däj.» — »Ingen [Lell-Svarten ha ja hört, å ingen ha ja] sett»,
sa p[iga].
Da stält di te bröllop at dotra te b[ärjtrolla] å at L[e11]S[varten]. Nor di hadd drock bröllop, te slut nor brurfolka
skull gå å lägg säj, da fiydd di piga en liten ljusänn 2, å ho
skull lys brurfolka, männa 3 di skull sov. Da sa p[iga]: »Ho4
ska bränn, sänna3 dätt ha bränt?» — »Da jus ä änn, ska staken
bränn», sa b[ärjtrolla].
Ho hell i juse, te dä tog å sve i fingran på-a, piga. »Oj,
oj, lell-Sv[arten] allrak[ärasten] min, jumfru Bida bränner opp!»
sa ho. Da tog han jus tå-a å stack i näVell 6 på dän han låg
jämter, å da brann dän opp, å tog da jumfru B[ida] te säj.
Om moran skull bärjfolka dit å ji brurfolka frukost. Da
logg doter defes7 i kol å ask, å han had Kumfru] B[ida] när säj.
Da vort di så sint, så di sprätt sönner.
172. Pii1serubba.
ULMA 1112: 5, s. 116-120. Aarne 510 B.
Dit va en gobbe, som så järn velle jift säj, så dä va ingen
gräns på, men han vill ha doter si te hustru, å dä kan en vet
va umöjli.
Da mött han e so. Å da sa soa te-n: »11o 4 vell du, min
gubba lelle?» — »Å, ja vill ha doter mi te h[ustru], o dä kan ja
int få, form ja skaffer-a en kråkfinspäls, som all näbban vänner
ut på.» — »Akte på mine små griser, så ska fäll dä gå an», sa
soa. Ja, soa rest bort ho å feck säj en kr[åkfinspäls], som
all n[ä,bban] vänn ut på, å ga gobben, å han hem te doter si mä.
»Får ja däj nu, mett barn lelle?» sa gobben. »Näj, int form
du ha skaff mäj en klänning så grann som färnan» 8, sa ho. Da
3) medan
1) Hskr. hon 2) ljusbit
näfven 7) deras 8) stjärnorna

4) vad 5) sedan

6) Hskr.
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jeck han i jänner å mött samm soa. Da sa soa at-en: »Ho vell
du nu ha?» — »Ja vell ha en kl[änning] så gr[ann] s[om] f[ärnan]», sa han. — »Ja, a[kte] på m[ine] s[må] g[riser], så ska
fäll da gå an,» sa soa. Å ho ätter en kl[änning] s[å] gr[ann]
s[omi f[ärnan] o ga gobben. Å han ätter doter si mä dänna.
Å då sa han: »Får ja däj nu, m[ett] b[arn] lelle», sa han. —
»Näj, int form du ha skaff maj en kl[änning] så gr[ann] som
sola», sa ho. Ja, da jeck han i jänner å mött sam soa. »Ho
vill du nu ha, m[in] g[ubbe] l[elle]?» sa soa. — Å, ja vill
ha en kl[änning] s[å] gr[ann] s[om] s[ola]», s[a] g[obben]. —
»Ja, a[kte] p[å] m[ine] s[må] gr[iser], s[å] s[ka] kall] d[ä] g[å]
an», sa soa. Han jolt. så å akt grisan. Å så ätter doter si
mä dänna.'
»Får j[a] däj nu, m[ett] b[arn] l[elle]?» s[a] g[obben j. —
»Näj, int forrn du ha sk[aff] m[aj] en kl[änning] s[å] gr[ann]
s[om] mån,» sa ho. Da jeck han i jänner o mött sam& soa. »Ho
vell du nu ha, m[in] g[ubbe] l[elle]?» sa soa. »Å, ja vill ha en
kl[änning] s[å] gr[ann] s[om] m[ån]», sa g[obben]. »A[kte] p[å]
m[ine] s[må] g[riser], så sk[a] käll] d[ä] gå a[n]», sa soa. Han
akt grisan. Å. ho kom mä en kl[änning] så gr[ann] som mån
å ga gobben.
Å han hämt doter si mä. »Får ja däj nu, m[ett] b[arn]
l[elle]?» sa-n. — »Näj, int [form du ha skaff maj] selkesstromper å gullskor», sa ho . . . . Å han hem te doter si mä dätta.
»[Får ja däj etc.]» — »Int form du [ha skaff mäj en] vang,
som går så väl i lufta som på jola Solv». Da jeck etc. . . . .
Da ba ho-n sätt säj ner, for da vell ho, att grisan hennes skull
få åk e stönn. Å g[obben] sätt säj ner, å soa va ätter en vang,
som [jeck så väl i lufta som på jola Solv] o stant da mett for
gobben å ga-n vangen. Å gobben sätt säj i å rest hem å ga
doter si dän dära. »Får [ja däj nu, mett barn lelle?» sa gobben.] —
»Bar ja får sätt på maj vält alt å frest, om vangen går», sa ho.
Ja, [ho] ble så loven å gobben, att ho skull så få. Da ho väl hadd
sätt säj i v[angen], sa ho: »Vitt for maj å sv[art] ätter maj», sa
ho. Da rest ho, å g[obben] feck allri se-a mer.
Da rest ho fram på en konongsgål. Å da frågd ho kongen,
om han vill lej säj askperker 3 i år. Ja, han va nögd ma å vill
) (klänningen) 2) Hår. sann 3) askepåtare (v. pårk 'peta).
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dä. Ja, han hadd en enda son på gårn förftåss. Å när dä ble
söndass moran, skull han gå ot cörka. Da feck han bo, att
han skull hal kamm å kam säj, inna hann for. Da ba ho,
att ho skull få gå opp te-n mä k[ammen]. Ja, nor ho kom
mä k[atnmen], så kast han-en ner at trappa å sa: »Kan ingen
än gå opp mä k[ammen] at mäj än Pälserubba, da kan ja
järn gå ukammat at c[örka].» Ja, han rest uk[ammat] at c[örka].
Å da h[an] badd r[est] at c[örka], ba ho, att ho sk[ull] få gå
at c[örka] åkkså. Da ho rest at cförka], satt ho på säj kl[änning] så gr[ann] s[om] f[ärnan]. Å da sogg han mer på henn
än på prästen, for dä ho va forfärlit grann, å dänna2 sa han,
ban skul at3, män han vesst int, håkka dä va. Han kom hem
om söndassmeddan, å då sa-n: »I da ha ja sett e så granna-ne,
att om P[älserubba] feck se e så granna-ne, så vort ho "tokut»,
sa-n. »Å, dä bryr ja mäj int om», sa ho.
Ja, anner söndass moran sk[ull] han bort å se på dän dära
samm grann ijänner. Da feck han bo4, att han skull få te säj
tvättvatten, for han skull tvätt säj, inna han jeck te c[örka].
Da [ba ho, att ho skull få gå opp te-n] mä tv[ättvattne]. [Ja,
nor ho kom mä tvättvattne, så] kast [hanl vass-skvätten [nerat
trappa å sa: »Kan ingen an gå opp mä tvättvatten at mäj än
Pälserubba, da kan ja järn gå] utvättat [at cörka. »Ja,] han
rest utvätten at c[örka]. [Å da han hadd rest at cörka,] ba ho
[att ho skull få gå at cörka åkkså. Da ho rest at cörka, satt ho
pä säj klänning så grann] som mån. Da sk[ull] han pass dänna,
som va så faflet grann, å ställt vakt da for all cörkdorrer for
te se, hort3 ho skull ta vägen, å stog folv vakt for e dorr. Å
at dän dorra, som han f[olv] stog, därat kom ho, män ho vesst
int å noa vakt ho. Ho snur om-en i fult flygen å kaster säj i
vangen å far hem. Å da han kom hem, sa-n: »Ja sogg e grannane i söndass, män i da såg ja e än granner, å f[eck] P[älserubba se e så granna-ne, så] vort ho stollet.6 Om ja vesst,
vem dä vor, skull ja ha-a», sa-n. »Ja, dä bryr ja mäj int om»,
svard hon så hasti.
Trej söndass moran sk[ull] han gå, å da tard han om for-a att
han skull gå å se på dän där grann. Da [feck han bo, att han
5)

1) Skrivet två gngr i hskr.
2) Hskr. dunna
vart 6) I hskr. överskrivet: 1. svag

3) åt

4) bud

III. '2

PÄLSERUBBA.

279

skull få tä säj] handduk [å tork säj] mä h[andduke]n. Da ble ho
lovat, [att ho skull få gå opp te-n mä handduken. Ja, nor ho
kom mä handduken, så kast han-en] nerat trappan' [å sa: »Kan
ingen ån gå opp mä handduken at mäj än Pälserubba, da kan
ja järn gå] utorkat [at cörka. Ja, han] rest utvätten å utörken
[at cörka]. Da [han hadd rest at cörka, ba ho, att ho skull få
gå at cörka] okkså, [å] ho ble lovat [dä. Da ho rest at cörka,
satt ho på säj klänning så grann] som sola, å selkesstr[omper] å
gullskonna hadd ho da. A da ställt han åckså vakt. Nor ho
kom i c[örka], så pass han-a. Nor ho da sk[ull] gå ut, jeck ho
bolrat hornen, å s[å] ha ho stallt vangen bål mä en cäruten 2
sten; å ho vesst int ä, att dä va cära på sten. Da ho steg på
sten, ble dän 'en gullskon setten fast. Ä da hangk han dän te
säj, å ho rest hem i fullt flygen, å han ätter. »Ja ha sett [e] gr[anna-ne] 2 sönd . . . män i da [såg ja e] än gr[anner], å dän som
dänn skon passer at, dän ska ja ha, dä ä bestämt», ment han te.
Da va dä e cäring, som tökt, ho hadd e så vacker doter, så
ho vell äntlet ha prinsen te måg. Ho tärd tå 3 täran å hälran
på dotra, å skull frest, om skon skull bli bra. Å da satt dä
en foggel på fönster. Da sa dänna f[oggern]: »Hakk åttå häir,
hakk åttå tå, i spisen sitter dän gullskon går på». Dit va ingen
an i spisen da än P[älserubba]. Cärnga va ut å föst dänna foggern tå fönster. Da va dä e anna c[äring], som åck tökt, ho
hadd e fin doter å äck vill ha pr[insen] te måg. Sammaledes
jord dän mä täran å hälran. .Å P[älserubba] vart cärnga så
rasen på, att di kast-a i trasbängken4, å så fort di jeck in,
så flög f[oggern] på f[önster] å sa:» »[Hakk åttå häl, hakk åttå
tå], i trasbängken ligger [dän gullskon går på].» Ä da tog
pr[insen] fram P[älserubba], for da vesst han ingen an rå, å
da hadd ho alt ipunner 5, klänningan å kråkpälsen å alt. »Ja,
nu blir du mi, fast ja ha var så oner på aj i alla mine
dager», sa-n.
2) tjärig 3) täljde av
1) trapporna
torde beteckna öppet a 5) under

4) Hskr. trasbänken;
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Från Sor anda s:n i Södermanland.
173. Per Nilsson Frimodig.
Av G. Upmark.
Språkprovet är hämtat ur U:s akad. avhandling »Upplysningar om
folkspråket i Södertörn», Stockholm 1869, s. 36-38. »För närvarande talas
(det beskrivna språket) inom Svartlösa härad, som ligger närmast huvudstaden, blott i vissa delar av Grödinge socken; inom Sotholme härad
däremot, omfattande Tyresö, öster- ock Västerhaninge, Sorunda ock ösmo
socknar, samt öarna, tämmeligen allmänt, utom i de trakter, som ligger
närmast härregårdarna», säger U., ock redan då måste man för att
vinna säkra upplysningar vända sig till äldre personer (s. 1).
»De mäst utmärkande dragen hos den äldre språkformen äro i avseende på uttalet: de breda e, ä- ock ö-ljuden, närmandet mellan i ock y,
det hårda uttalet av k framför dessa vokaler, uttalet av alla konsonanterna i stj, bortfallandet av h, det ofta förekommande bortfallandet av dentalerna t, d, n såsom slutljud; slutligen det s. k. tjocka 1-ljudet.» Rörande
uttalet meddelar förf. i övrigt: »de långa vokalerna uttalas i allmänhet
med ett lindrigt efterslag såsom av ett öppet e eller ä: mat såsom
maet, luta såsom luetä.» De korta vokalerna uttalas i vissa förkortade
ändelser med ett skarpt efterslag såsom av ett h; [här nedan tecknat
d. v. s. med öppen röstspringa i slutet] synnerligen märkes detta i former
som gosså, fiikkå för »gossarne», »flikkorna», men även i ropä för
ropade, ropat. 'Slutet' o uttalas som i riksmålet: blå, bånde ock tecknas
av förf. å, å, [lm. 0]. »Det långa 'öppna' o uttalas med en svag dragning
åt a, således öppnare än ä, dock göres ej mellan dessa vokaler så tydlig skilnad som t. ex. i den egentliga södermanländskan eller ännu
mer i närkiskan. Det korta 'öppna' o ljuder som kort å, i det äldre
språket dock närmare a.» Bort slutet o höres i bst. pl. fem. flrikkå»
(lm. 0). 'Slutet' a kan även förekomma i »korta» stavelser: pappä,
Kalle samt i -å för -tune eller -an: gosså, gummå (1m. a).
Öppet a »uttalas stundom framför r med en stark dragning åt ä t. ex.
ärbite.» — »ä har ett öppet ljud ock ett mera slutet, liknande ett
öppet e. Det slutna långa ä-ljudet i allmogens mun lika med det
långa e, således sed = säd, lega = väg, leva = bäva (lm. a). Det
öppna ä-ljudet motsvarar rspr. öppna ä-ljud framför r eller tjockt 1
[lm. al. Det slutna korta ä är i det närmaste lika med det korta
öppna e (lm. a). e uttalas i allmänhet bredare än i rspr. (lm. a). i
uttalas stundom, synnerligen framför 1 ock r, med en dragning åt y
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[lm. y]. y uttalas långt närmare i än i rspr. så att det mången gång
är svårt att höra någon skilnad». Det långa slutna ö har ett djupare,
mera till u sig närmande ljud, än i rspr., det korta slutna ö uttalas
med en dragning närmast åt e. öppet ö hörs före r ock Tr. sj ock
etj uttalas som r; »i det äldre språket uttalas likväl ännu någongång alla
tre konsonanterna i sistnämnda fall». — »Framför e, ä, ö inskjutes (efter
k) ett tydligen hörbart j: kjällå, kjöpå». »g uttalas numera troligen
överallt såsom i rspr., men har för ej länge sedan haft ett uttal likartat
med uttalet av k, d. v. s. hårt framför a, i, o, u, y, å, ock såsom
gj eller gi framför e, ä, ö». — Alla tvåstaviga ord med tonvikt på
första stavelsen ha låg ton: hästen har samma ton som gubben
bökker som smeder (s. 2-3). Upptecknat år 1867. — J. A. L-ll.
Fälle' fanns de golikare 2 folrk i fordom timä. Ja, de va
nu, nor som kugg Karl den tokte knä me ryssär o pålhakär på
jen gågg, o de gekk åt så mykki foirk, så Trollstä-bornä på
rustftllsemmane er norrut i sokkni, di adde mä,ttä sättä opp
seks karär, var etter ann. Så kom de bud ifrån kuggen, atter
di skulle skaffä ny kar igen, för den sette adde ogg vurti skjutin,
sa di. Då sa son i bynn, an ette Per Nilsso", atter nu ville an gå
ut fälrv. »Va de likt de», mente an, »atter di skulle kosta ut
mina peggär lägger?». Kara" tog på te bi dyrlejdä, kantägkä.
Ja, modd vart illä vö, o, o kjärrigi ans ogg förstås — an adde
nyss vurti gift — o di gret o ba, atter an skulle stanä jemmä.
Men an va säker i blron o tykkte som så, atter de som adde
vurti sagt, de skulle stå ve makt; o nu ville an ut o knä, o
kvinnfolrki fekk rå för bynn, bäst di gitte — fadern va lågge
döder, an.
Så rustä an sej, o di la ihop massäkken åt-en, o så fölrdes
di-n te Frölundä er vester-norr i sokkni. Der adde di släktigär,
demme så tänkte di rastä der. Så va an inne i stuga" i stunn,
nor an adde vurti fägnader o skulle ut igen, då tog modd
fram en stor selverbägäre, o adde aft mes-sej, o den bjöd o åt-en,
barestä an ville stanä. Men de va iggi vån 4 lägger, för nu adde
an satt sej i sinne på atter ut skulle an. 0 di både gret o
ba, men de airp inte.
Så nor an satt der i risaln o adde fått föttri i stigbygirav,
så kom di ut, Frölundäborna, för te gen en fälrknäpp, förstås,
inna" an gav säj ut i tokkä vidlöftigheter, o nor an satt der me
1)

Nog

2 ) duktigare, orig. har 1r 31 orig. följde

4) utsikt
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brännvinnsglrase i andi, så sa an: »Ja åller de er nu», sa an,
›så kommer jag tebakä, men elles så blir ja fälle bortä», sa an.
Så söp an ur i jett tag o slog glrase i bakkan; o nor di sen såg
etter, så adde de ulli. Sen red an i väg o di örde aldri
ov-en på må-gga Errans är.
Så kom an ut i krige te di andrä der bortä annersia saltfönn, o de förstä an gjolre, så va de, atter an ittä alla seks kara"
sinä — inte va de någen ov dom, som va skjutin, inte. De va
lögn o funder alltijop, o de adde di sagt barestä för te få mira
folk. Men Per Nilsso" va inte lessen för de, an, för glader o
lättleväder, de adde an vari alkov.' Så va de förstä gånggen,
an skulle ge sej i kast me fiendri. An satt der på ästen sin
me värja i andi o visste inte riktigt, urlens an skulle berä sej
åt. Men bäst som de va, så kom de en förbannader pålhake
däggande på en blrakk äst me sabelrn i vädre o gav te-nu en
sittopp över stålratten. Atten öll, som lyekä va, men Per Nilssov
vart arg, o tägkte som så, atter de kan vara små ben i storä
skrov, o demme så ögg an te pålhaken me värja" si; o Per Nilsso"
va ittugäre2 an, för an drog te nirifrån o oppåter, o så skar an
ov både käkremmen o alsen på pålhaken, så an damp ov ästen
o låg der o gapä. De tykkte kuggen, o alla di andrä me för
reksten, va ett karätag, o så fekk an etta Frimodig, o kuggen
gav-en ett elt emman, för te jälepä opp rusthålle, o de behövde
an aldri betalä kronpeggär för.
Men nu tykkte kuggen så mykke om-en, så an ville inte
släppa-n ifrån sej, uta" de tövä aderton år inna" an kom igen. Så
va de en söndäsförmiddä, foleke satt i kjörka" o presten steg på
predikstolen; då, bäst som de va, så kom de en krisman inridande i kjörka" me värjä i andi o stålratt på uvvu o re utåter storä
gåggen rakt fram te altäre, o der vände an o re ut igen, o de
mitt under gudstjänsti. De va Per Nilsson Frimodig, som adde
kommi tebakä, men an adde fått ett tokke lågt fägg, o i tokki
brunskäs i syni, så de va iggen, som kjände igen-en, inte kjärrigi ans en gågg. Men nor sen kjörkfolrke kom ut ur kjörka", så
talde an om för dom, okken an va, o de va igen ov dom, som
tröste gjöra någe åt-en, fast an adde ridi in i kjörka", demme
atter an va så go vän me kuggen.
1)

alrtid

2) mera påhittig

3) brun färg
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Sen bodde an i Trollstä i måggä Errans år, ända tess an
dog, o di säger, atter bäde järnatten o järnrokken ans ska finnäs kvar, anten i rustkammärn eller i kjörke. Inte rör de ja
ar sitt dom, lekkä, men i Trollstä ar di i stor boldivä utå sten
o ett faki grannt skåp, som di säger atter an ska a kjöft utrikis
ifrån. Ja Trollstäbornä reknär släkt me-n, di, o på kjörgålen
ligger anses gravsten mittför grevens grav på Follnäs, o på den
står de te lesä Per Frimodig.
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Från Flocia, socken i -SödermanlandAv A. Flodkvist.
174. Anders Larssons moras besök hos 01-Erssons
Annika.
ULMA 89:23: 2, ur Söderman1.-N är. landsmålsför. saml.

Guds fre härinne! Takk skall du ha för sist!
Å dä vet ja visst, dä va fälle ja, som va hos däj sist,
o då fägnä du mäj, så dä va skam åt-e.
Så du pratär Annikkä! Dit va så lite så!
Nej dä va visst inte lite dä!
Ja tror, du inte har dina kärär hemmä i da?
Nej, di har dän här välsignäde skogen te hålläs i bå
bittidä o sent. Di håller på o river mylral, de ha keirä, i da. Ja
tykker just, de ska se ut, som de vure drajnä jenum kerssten, nor
de kommer hem. 0 011e, som tog på säj ren fortä i söndässe! Nu
ha han väl ställt te hänne vakker, kan ja tro, Ja sa åt honum
te bytä em fortä i mersse, män dä kunne inte gå an inte.
Dit räkker te för däj, som för mäj, att få dras mä lorten,
hör ja.
Ja, dä ä inte annät! Nu ska du få se väven, som ja
ha vävi. Ja fekk dän inte bra häller, män han går fälle an.
Du ha vävi kypert, ser ja.
Ja, ja jorde dä, för ja tänkte, dä skulle blå lite stadigäre te slitit på. Ja få välr inte någe mä av-ett fälrv(er), kan ja
förstå, dä går väl åt te lenböksers åt kara. 0 sen ha ja vävi
en bit mä lite finäre inslag, som ja ha ämnä åt pejka, för dä ä
enä riktigä sletmettärs.
Du ha hatt blri fi4, ser ja.
Ja, ja hadde förtipassmä fjortonhundrä. Sätt fram, du
Stinä, så få vi bjugä Anners Larssos mora på färskt smör o nybakä
brö! Ja ha tjärna o bakä i da.
milan

2) linbyxor 3) slitvargar

4) fin sked
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Näj jör er inte någe besvär för mi skull, för ja ska
strakst gå hem.
Å du kan välr hållä te goä, fast dä ä skamirit te bjugä
på så simpert.
Nog håller ja te goä allti, män du skulle inte ta ifrån däj.
Ja fekk inte brö bra i da, för ja hadde så dålig surdeg,
så ja fekk inte degen te jäsä; o inte fekk ja uggen jämvarm
häller, för ja hadde barestä surpylrei te uggsve. Ja sa åt kara
i går te ta hem lite torr uggsve, män sånt där betjymrär di säj
inte någe om, män vassärra, nor dä ä frågä om snus o bränvin!
Förstä formen fekk ja brö bränt på bågä sio. Ja hadde piga
te se ätter uggen, män ho s1abba 2 jekk o tägte på sin Lasse, så
ho gömde bört bå uggen [o] alltehop. Sista formen fekk ja inte
gräddad, o därför vart dä så här digkut o dagkut 2 o hårt.
Å Herre Gud, så du säjer, dä här måtte väl varä fint;
dä ä ju pösut o mjukt, så dä måtte förslo. Näj, nu får ja inte
sittä här o s1abbrä4 lägre! Nu ä ja tvuggen te fynnä mäj hem
å lagä te notva1r5, för dä ä buskväller, o kara kommer hem ifrå
jälre o ä hungrugä. Takk ska du [ha] för i dag nu, Annikkä!
Håll te goä, dä va inte någe te takkä för! Ajö mä däj!
Hälsä te 011e!
Hälsä hem te din Anners du mä!
Dä ska ja visst jörä dä.

175. Huru Jonas Olsson i Fyrsjötorp får sitt nya
skotnät förstört.
ULMA 89:23: 3, ur Söderman1.-När. landsmålsför. sam!.

Si min •stut han ä då så farslit morsker o säj, o jör så mykke
krömbukter för mäj. Han ä så orejerliger o båggstyrig, så ja
ä riktit rålös för-n. En dag i förrigä vekka, nor vi hölt på mä
joirpärona, ja tror dä va i löjdässe, skulle ja tjöra hem mä ett
lass, o drikkä en kaffeskvimp mä dä sammä, o se ätter, hur
mykke klrekka va — men då, må ni tro dä ledde e stor olokkä
för mäj. 0 sen min ska någe ta ve säj, som ä i Nyttjöppig o
o ska blri trumpslagäre, då han får hörä älände.
) sura bitar

2) slarvan

5) ojämt

4) prata

5) kvällsmat
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Ja bant stuten mä nyä sketnäte ve bovägga, o nor ja hölt
på o drakk som värst, så fekk ja hörä ett förfålrit den utaföre
på gårn, o ja fekk lev te springgä ifrå kaffetårn, o ut o se
ätter, hur dä va fatt. Då ska ni se, dä såg månjust ut! Stuten
ha sliti o näte, o dä så dä sa friff-fraff i-e, o rempa steg ättern
i väre alldeles som en karbas. 0 dä ha fälle gått an, em dä
ha vari dän gamirä nättrasa, men si nu te allt älände så va dä
dä nyä. 0 värst o alltihop ä, att inte sen min kan få kommit ut o
frestä nyä näte, som han så mykke ha &rätt säj åt, nor han
kommer hem o hälsär på oss gamlrä.
Hur står dä te mä era joirpäron? Vårt di ä så Sämdä, så
ja tror, krittra får allähopä. Di ä fårsligäl te Sämmäs i jår — män
»ja vet då inte, va de ska ha te fämmäs för».
(Iftredig. av J. A. Lundell.)
1) fasliga
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Från Härads socken i Södermanland.
176. Självbiografi.
Av Gustaf Ericsson.
ULMA 89: 22.
Här nedan återgivna täxt från Åkers härad i Södermanland utgöres
av ett självbiografiskt utkast, som i december 1875 nedskrevs av metallarbetaren Gustaf Ericsson från Eriksbärg i Härads socken ock som av
honom inlämnades till Södermanlands-Nerikes nation i Uppsala. Handskriften kom senare, jämte några andra uppteckningar av honom, att
åtfölja Södermanlands-Nerikes landsmålsförenings samlingar, då dessa
övertogos av Landsmålsarkivet i Uppsala år 1914 (akc. 89: 22 ock
del av 89: 28).
Gustaf Ericsson föddes den 28 sept. 1820 i Härads s:n, Åkers h:d
som son till f. soldaten ock kyrkovaktmästaren Erik Käck. Delvis
genom understöd från hemsocknen (se Sörmlandsbygden 1936, e. 59 f.)
bereddes han tillfälle att under några år besöka Strängnäs gymnasium,
men fattigdom hindrade honom att fortsätta studierna, ock han kom i
stället i lära hos en guldsmed i staden. Han tröttnade snart på detta
yrke. Han vandrade därefter omkring i bygden några år ock försörjde
sig med att fuska i guldsmedsyrket, förgylla silversaker ock laga
diverse föremål. Detta vagabondliv avbröts genom en period, då han
arbetade som smed i Eskilstuna. Där lärde Lan sig bl. a. böss- ock yxsmide. Emellertid trivdes han varken med arbetet eller med staden,
ock vid faderns död 1845 flyttade han till sin hemsocken, där han
övertog faderns torp, gifte sig ock fick en talrik barnskara att försörja
genom sitt arbete som »metallarbetare». Han förde fortfarande ett
rörligt liv ock kunde tydligen aldrig helt intressera sig för det arbete,
som gav honom ock familjen uppehälle. Hans huvudintresse förblev
hela livet igenom hembygdens fornminnen, folkliv ock språk, ehuru hans
sysslande med dessa frågor i ekonomiskt avseende var föga lönande.
År 1860 trädde han i förbindelse med Södermanlands fornminnesförening
ock blev dess bygdeornbud för Åkers ock V. Rekarne h:dr. Enligt
anteckningar i fornminnesföreningens arkiv uppbar han från föreningen
som ersättning för sitt arbete under åren 1861-1879, då han flitigast
arbetade för denna, tillsammans kr. 301: 50! Som föreningens bygdeombud utförde han dels en fornminnesinventering i dessa bygder, dels
började han, tydligen på uppmaning av lektor H. Aminson i Strängnäs,
uppteckna ord ur bygdemålet (hans ordsamling är delvis — ock enligt
Ericssons egen mening ej korrekt — publicerad i »Bidrag till Söder-
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manlands äldre kulturhistoria» I—V, 1877-1884, där även andra uppteckningar av honom återgivits) samt upptecknade sagor, sägner, visor ock
ordspråk, som han gjort sig väl förtrogen med under vandringsåren. Lika
omfattande äro hans uppteckningar om allmogens seder ock tro, arbetsliv
ock materiella kultur, som ävenledes fortsattes genom många år. Ända
in i det sista var han flitigt värksam som upptecknare. Han dog den
2 febr. 1894.
De viktigaste delarna av hans samlingar hamnade hos Södermanlands
fornminnesförening i Strängnäs ock förvaras nu som deposition i
Landsmålsarkivet i Uppsala (alm 347 ock 1951). Samlingen uppgår
till över 7,000 tättskrivna sidor, huvudsakligen folio. I Landsmålsarkivet förvaras också det manuskript, omfattande 214 s. folio, vari
hans självbiografi ingår. Vidare förvaras där en samling behandlande
materiell kultur om 198 s. folio, vilken han år 1885 överlämnade till
red. för »Svenska landsmål» och som avsågs skola ingå i denna tidskrift. En del av hans samlingar — till större delen dupletter till de
i Uppsala befintliga samlingarna — finnas vidare i Vitterhetsakademiens
arkiv (folkvisor, skämtsagor, folklekar ock vidskepelse, tillsammans 522
bl. fol.) samt i Nordiska Museets arkiv (skrock om årshälger, familjeliv,
husgeråd, en sockenbeskrivning över Härad samt visor ock melodier,
tills. omkr. 250 bl.). Det i Uppsala förvarade materialet (akc. 347)
är uppdelat i följande grupper: ordlistor (650 s.), materiell kultur
(980 s.), seder ock bruk (142 s.), folktro (366 s.), sagor, sägner ock
historier (1522 s.), folklekar (638 s.), ordspråk, ordstäv ock gåtor
(402 s.). Därtill kommer en del brev ock andra uppteckningar.
Ericssons uppteckningar äro till större delen gjorda på riksspråk,
men rätt omfattande delar äro skrivna på dialekt. Den av Ericsson
använda ljudbeteckningen i dessa på dialekt gjorda samlingar ansluter
sig nära till vanlig skrift. De beteckningar för dialektala ljud, som
däri brukas, äro genomstruket 1 för kakuminalt 1-ljud (här återgivet
med ir) ock genomstruket ö för mellanljudet mellan å ock ö (här
återgivet med e). Struket d (här utelämnat) anger ett d, som förr
funnits, men nu ej längre höres. Motsvarande är förhållandet med genomstruket g. V-ljudet har här genomgående stavats med v.
M. E.

De finns bra mångä slags felek nu för tin likkäl, men nok
ä de flrerä å bra mykke mir nu, än de va förr i välta. Ja minns,
när ja va pojke, soldatra talde om kri, å då visste di säjä, att
di va i Tysslann å sloggs, å att di då såg bå fransoser å danskär,
å somlrigä va te å me så di såg Norrbaggen i syna, men den
va di-nte ellakä imot. Å så va de fell nårä stykken, som va
fångnä i Rysslann en ti, å då ska-n förstå di skulle si ryssa
1) likväl
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egg, å di visste säjä, att ryssa åt ormär å grodur å svåmp
å tåkke där otäkktyg, å derföre så har di just en fasbäkjl i
sej te ryssa än i da. N ska tro di kunne talrä om-e, så de lät
för någe. Di visste välr, att de fanns en buse, som di kallä för
hunnturken, som va hak hunn å halv felrk, men den hadde di
ingen känning åv, mir-n 2 att frininrära sålde feirk te-n för te
ätä, å allä barnhusbarna fikk-n, för Svärrje skulle få ha fre
me-n.
Å si dairkkäre å vesjöttär å smålänningär, dem kände di
felle lite var, när di gekk här å skroä 3 ikring. Di där trodde
di-ute då, att di va hemmä i Svärrje. Dalrirkära sa, att i Dala
va ständit tri &märs jup snö, å där hadde di björnär, som va
så starkä som teln, karär, å di togg bå felrk å få, men tekka
kvinnfeirk som va me sej4, dem toires di-nte på. Di talde te å
me om, att när björn kom å fekk si bittra, så sprang han opp
i ett trä å kasta sej hannlöst i bakken tri gånger etter varann
för te förargä opp sej, å då ska ja säjä han va-nte go i buken,
kan-n väl- förstå, å då togg han den koa, som-an hadde lev te å
ta, å så klöv han itu-na me rama, 'å så sög han blron, å den
spruta ikring. Men kom då vallhunn testäss, då ska ja säjä
Nalle fekk bråttom. Di hölre väl, di som va kvikktänktä, att
dairkkära lög iblrann, men de va okke de va de 5, de vågä ingen
säjä någe ått dem, för di visste, att em dalrirkära skulle släppä
da1rdamma 6 Iösä, så skulle kirva7 kemmä å dränkä ess å flrerä
te. Å så visste di, att dairkkäre kunne trullä, å em nån togg
någe från en dalrlrkä,re, så fekk han stå kvar. 5 Å inte fanns
de nån horä i Dahl, å ingen tjyv, så de va ett riktit unnlit
feirk, å di va riktit räddä för dem. Si smålänninga, dem hadde
di-nte så mykke bekantskap me, di barä köfte vitt 2 åv dem, å
så sålde di gammeirt silver ått dem å tåkke där. Men si di
där vesjötta, di kunne liggä långä tidra på ställena, å pigo o
kärrnga di köfte på kredit å va grannä. Men si åre etter, då
kom di å ville ha pengär, å då ska ja säjä de va-nte gött te å
hetta bonde. Di där gjoire i de storä helä just inte någe ylläo,
1) avsky
2) mer än
3) skrävlade
4) havande
8) det fick
vara som det kunde
6) enl. en utbredd föreställning i Södermanland
ock Uppland hotade en svår översvämning dessa landskap, om de mytiska »daldammarna» i Daläven öppnades.
7) Dalälven
8) vid lasset
eller varupacken, tills ägaren kom tillstädes
9) arsenik
10) illa
101151. Sn. landsm. III. 2.
19
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mir-n di lämnä nårä förökelsemärken här å där i byggda, å de
va okke de va de, för de kunne väl händä, när di kom åre
etter, di vart kvar, em de va tokka som de lönä sej te ta i
fåk me.'
De va allt fierä slaggs vesjöttär egg. De va skålrknallär,
som gekk å bar klröv 2, å de va fell tokka som ha brukä gått me
skålrär å trätallrikär å smöraskär, men de mins inte ja. Å så
va de handlingsmän som åkte, å di kunne ha firerä drängär som
gekk för sej själrvä, å så hadde di pejkär å så där.
Å så hadde di en sorts felrk, som bå va felek å inte felrk,
di där tattära, som ingen visste var di va ifrån heller vart di
kom. Di skrämte sej te mykke, å somt stal di, å så bytte di
hästär å narrä felrk, å de va mångä bönder som bytte rakt nir
sej, men de ä-nte just gött om tokke där pagasje3 nu för tin,
som fell vält ä de. Tidra ha förändrä sej, sa bermästarn, när-n
vart brannvakt. Nu på en 30-40 är ha di läsi jotrgrafin 4, så
nu vet di, att bå dalrirkära å smålänningär å vesjöttär ä-nte
annä-n vanlit felrk, å att di har sammä kung som vi. Å nu
hetter de de: att var å en tiggäre ska hållä sej i si sokken.
Men si de finns mångä slags feirk mitt iblrann åkte: de
finns storhärrär, härrär å knaperhärrär5, å de finns bönder åv
mån gä slag, som inte ä tid te å talä om nu, å de finns flrerä
terpäre, å de finns knapräre6, o så ä de bakkstusittäre å bakkharär, å te den sorten kan-n räknä gräsänkur 7 å tokke där
krate.8 Å så ä de skräddäre å skomakäre, å di ä lite varstanster
så dem vet-n inte, va-n ska räknit för. Å så har vi prästn å
klrekkärn å spögubben, dem har vi som vår Härre skulle gett
ess dem, å di bart vill ha lön å påökä iddeligen, å de om-fl
går ått körka heller inte.
Nu ä de de si, att de ä mångä som tykker, att dem kan di
gärna varit åv me, för di har läsärprästen, som predikär saligheta ått dem för inte. Ja, Gu mej! sa Florin, va di feleke it
tokugä. Å Gu vet, alrversamt, va di läsarprästra lever åv, di
lever visst åv vakkert vit å sokskin, pe3 di säjä. Men ja tror
som ja tror ja, att di tar nokk igen skaden, när di kommer åt,
2) dubbelpåse med öppning mitt på ena lång7) gifta sig med
sidan; fylldes i båda ändarna 3) tross, löst folk 4) geografi 5) halvbärrar 6) småbönder, fattigfolk 7) liderliga kvinnor, som bo ensamma 8) skräp, små djur 3) plägar
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för ja va en gång på Ykse krog, å där kom de två tekka där
kolportörer, som di kallär dom, som ja kände igen te varä
läsärpräster, å di veirdel i sej varsin sup, som inte var knappä;
å så togg di fram en ostknalle å börjä knaprä på, å ja ga mej
te akkederä me dem å ville köpä bökker åv dem, men då ska ja
säjä di V art inte ganilrä där — de va juss som te huggä rompa
åv en hunn. De blir ju rakt på tok me de där läseri te slut.
Prästra ä nokk argä på dom, å somiriga motär åv dom som
karär, men somlirigä stakkäre törs inte nämnä sinä vantär. I
vånn skate 2 har di-nte mykke te förtjäna, för när de kommer
nå-n, så ger vi honom fett i fäkaskens, så han kommer aldri
tebaks mir. Men må de ska varä synn te å görä spettakek åv
dem, tro? Di har allt två troär4 om-e somlrigä.
Neej, nu har ja taka för länge om läsära, den kurn duger
inte, nu kom de ått5 mej någe anuä. Ja sa vi hadde härrär,
men här i trakten ä just ingä faligä härrär, för når-n gör ut
de-n ska, så ä di egg beskeligä. De ä visst nårä knaperhärrär,
som vill kallä sej patroner, å di kan ha nårä stalldrängär å
en två 1 tri torpäre på sin höjd, å nån ann behöver-nte krusä
för dbm, men nokk ä di hökkfälrigä allti. De finns nokk en
sort som ä hairvhärrär egg, men de ä-nte stort likkre än bönder.
En riktig bonde, den, ska ja säjä, går-nte åv för hakkur den.
De finns allt tokka som väger opp många härrär, men ä ändå
rätä å slätä bönder. Så ä •de skattbönder i allmänhet, som ä
fasligt drygä att di ä tokka, fast mångt', ft skylli allt va di
har å mir te. Men de ä allt mångä småbönder, som fraktär
sej6 egg. Å så ä de härrgffirsbönder, å de ä allt mångä birann
dem som inte ä knas', å somlrigä ä de krallut8 för, förstås.
Mykke ä de hur di husållär te, å hur dannä kärrngär di har, å
nngär å tokke där. I mina pojkår så va de en sorts sämre
knaperbärrär, som di kallt ›arrendatorer», som ville varä så där
lite bättre, men nu räknäs di bienn böndra, om inte de kan
varä nån som ä studerter eller någe finäre så där, å tokke
'de mäst så me, så di flyger åv skafte å bkir kaften inte.2
Nå, nu kommer tum n te torpäre: de finns törpäre, som kan
ha par hästär å par oksär å te å me tu par, å inte gör så.
7)

välvde, stjälpte

2) rote, trakt

3) färdkost

4) åsikter

att 6) bärga sig 7) klena 5) fattigt 2) ingenting alls

5) Ms
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värrst mykke åv sina torp, å di ska ja säjä di bärger sej allt,
men så ä de tridars-torpäre, tvådars-terpäre, å di, som gör en
da i vikka. Di har nokk te ätä, men-n ska vetä te hållä masäkk å så ha en hoppet ungär te, så vill de allt lite te. De
ä-nte så gott, ska mästärn tro, pe di säja.
Ja ha så när glömt dihär knaprära, di ha fell bort räknäs
lite förmå än torpäre, för di har egendom, de ä tocka här lägenheter, som ä för små te varä åttendelar, å mindre hemman får
de-nte finnäs. Di där kan varä goä nokk, men di här usligä
skattböndra vill allt sätta näsa högre än allä andrä, för de att
de ä di som har tairan.
Nej tyst! vi har en sorts bönder som di kallär för förtisjuäre, som ä värre än allä andrä, för dom kan ingen vräkä.
Men di ä egg någe karugä över-e. Si, älstä, pojken ska ha
åborätten, å han ger sej aldri ut å tjenä, å gärnä krusär föräldra egg för-n, så di ska få-n hemmä, för di slipper te ge den
nån lön, si. Men har di mångä ungär, så får di ge sej ut på
Rykta.' Nokk ä de bra orätt, att en ska ha helt ställe, å få
ha e för inte så gött, å inte ge någe ifrån sej. — Men si 47
års förorning ä så.
Di här bakkstusittära it tokka, som kan få en bärgbakke
te å görä en åttä, tie dagsvärken heller mirä ögg åv, å så di
kan få sej e stugä på någe vis å ett fäggus2, å så di kan
petit opp en åkerbit te potatislann. Å sen så får di gå å förtjenä, om di orkär. Somlrigä åv di där bärger sej bättre
än böndra, men somiriga, ä de allt knalt före. Dihär hantvärkära ä-nte anriä-n bakkharär di heller, men si skräddäre å
skommakäre får allä krusä för. Ska någen få en sup åv en
bonde, så ska de just varä di, å så möknäre. Srnedra ha di
måttä krusä för förr egg, men nu så smier snart var bonde
själrv, teminstone3 hästskor å sömm. Så nu ä de just en förargelse te varä sme — men si di här skräddära å skommakära
dom ärär di, å di blrir allt sturskäre å sturskäre — Å de ä allt
för den här förbannäde hökkfåka, skull! Ja, n må ta sej te va-n'
vill här i välra, så nokk räkker de te ått lite var. — De ä,
som di plre sägä, de ä klrubbä te var kast.4
Di plrä säjä: ›n ska-ute dömmä andrä å glrömmä sej själrv.,
1)

flyga ur boet

2) fähus

3) Ms har temintone

4) vedtrave
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Men ä de så, att ja, ja ha takt huve åv mej, så ä de okke de ä.
Men nu ska ja te å talrä lite om mej sjäv, å ja ska-nte skre.1
Ja ä fell född åv Kirk ja egg, fast de ä nårä år sen, å ja ha
fell kunnä vari felrk ja egg, om ja ha havi Kirk te å gjoirt me.
Ändå likkä, så ä ja fell en slags Kirk, åv den sorten de ä.
Ja kunne nokk ta te va som hälst för di som inte vet-e, men
de ä bäst te å ha sanninga te dras me, för då kommer-n bäst
fram i välta. Farfars farfars far heller någe tokkedär har vari
präst i Länna, å den kallte di Härr Anders. De måtte vari en
rolrig ture de, men de ä-nte ti te talrä om honom nu. Å far
min va soldat å måtte ut i kri te Finnlann, å så vart han fången
å gekk i Pettersborg å sköt kärra. Men han börjä på grubblrä
ä grubbleä på att han hadde kärrngämne hemmä, å så rymde
han, men han fekk ett fasli besmi 2 te å kommä hem. Men te
slut så gekk de. Å så gifte han sej, å kärrnge hadde pengär,
Gubevars, å han tänkte bli storkar rigtigt, men så måtte han
ått Tyslann å va bertä tu 1 tri år, å när-n kom hjem, så ha ho
förstört allt va-n hadde. Å di hadde en pojke, å den vart dö,
å kärrnge gekk egg ihjä1r3, »å si dä», brukä han säjä, »gjolre
Vår Härre ett karätag.» Sen gifte han sej me Dalr-Kajsäs Annä
Stinä. Å ja kom te, å Post-Jonäs å Gumilljus i Körkbynn å
Kirekkär-Majä, å nå-n mir te, kan ja tro, va fadder ått mej, å
när di kristnä mej, så skrek ja, å då sa di ja skulle blri grömr4
te å sjungä. Ja väkste pö om pö5, å somirigä sa ja väkste te mej,
å somlrigä sa ja väkste ifrån mej; di skulle någe säjä förstås, för si
ja va morsgris i den tia. Å far min vart skra11ugr 6 å togg avske å
vart en bakkhare, men han slapp sitta i hus7 likkä, för di hadde
stugä själrvä. Å så skulle ja te läsä, å de gekk bra, å ja skulle
läsä för prästen, å han sätte mej i knä, för ja va barä på femte åre,
men bra läste ja felle, för prästen sa ått mej: »tänker du bli
hiskopp du me tia?» »Jaa!» sa ja, å foirke glrinas, å prästen me.
Å ja läste å vart allt värre å värre, så ja kunde katjesen, hinnä2
ja va åttä år, å läste ini" som en präst. Ja ni må tro mej
heller inte, men de ä dagsens evigä sanning, ja ljuger-nte en
tumm. Nå, nu tykkte far min å mor mi, de skulle varit fasli
rart te ha en pojke som skulle varå präst, å prästen å sokken1) skräda (ord)
2) mycket besvär
3) dog
4) duktig
5) så
småningom
6) sjuklig
7) i rotens hus
8) skrattade
9) innan
16) läste innan (i bok)
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bona hjälrte te, så ja kom i skoolrn, å prästen sätte mej i räkenkammärn, å de timide ingen ann förstånn om, men di tykkte
nokk de va bra för en präst te kunnä räknä. Men så kom de
nån som sa, att di som räknä kunde-nte Vd präster, å så trodde
di att prästen barä va full å faan å inte ville ha mej te präst,
för ja ha kunnä vurti värre än han. Å så kom di å pratä, de
skulle varä mykke bökker, å så kostä de så fasli te kommä
te Oppsalrä, å så va de allt någe mirä som bapt, de skulle
varä någe i kakstan egg. Ja fekk fell lite ätä hemifrån iblann,
å iblann fekk ja åv di arä pojka, å te å me så åt ja hos biskoppen nårä dar, men de va de, att ja fekk egg mångä gånger
svältä. Ja gruvä mej väl iblrann för magistern, å han sa mej,
de va bäst ja ga mej te en skräddäre heller skommakäre, för
när ja va fattigr å väl lite drumlrugr te, så kunne ja-nte dugä
te någe annä-n tokke där. Gubevars från faan! blå skommakärpojke i en sta, där-n gått i storskoolrn, de skulle si ut de —
nej, därte satt mitt hjärta för högt! Bokålläre i e bo, de kunne
någe varä, men tokka hadde di flrerä, än di hadde rå före, å så va
de de, ja va-nte kvikk i bena. Nå, imillerti så läste ja å räknä å
fekk A i svenskä grammatika förstä tärmin, de va ju fasligt! de
sa allä som förstogg någe. Å ja krånglrä mej skapiri nokk över
åsnäbrygga, å ja kunne räknä ut, hurmångä tegeirstenär de va i
skolrhuse, å ja kunnä räknä ut, hur mångä tunnur potatis de
gekk i e dyngkärrä, när ho va jemstruken, å ja skulle läsä
Tyskä egg. Gubevars! Men bäst de va, tykkte far min å mor
mi, ja bolre kunnä fö mäj sjähr. Ja va vält. informator imilla
tärminra, te å me för nårä klrekkärpojkär, men de förslogg inte,
å råkken å stövviro vart utnöttä, å kärrnga, som ja bodde hos,
ville egg ha någe, men si allrävärst va de me kakstan. Ja
hadde välr tebo 2 te å få föa åv en gäskiväre, för ja skulle läsä
för hans pojke (endä barne, ska-n tro), men de va en trögbulltr 3, å de ä-nte gett te å plräntä läsä4 i tokka som inte vill
någe självä. Om nu en tokken där en inte kunne någe, så fekk
en ann skulla, å kunne te å me få smakä käppen me. Ja ekke
de va, så va den enä besvärligheta på den andrä, å käppen
å hannplragge å de där. Magistern skaft mej i gullsmelärä i
,
1) magen
skaper

2) anbud

3) tröglärd människa

) inplanta kun-
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stan, å tykkte ja nokk de kunne dugä. Ja kunne nokk snart
lärä mej lö å plriggä å smia fingerbörär å teskiär å tokke där,
men si ja skulle varä undermyli under så mångä; gesälln skulle
ha stövvlro berstä hinnä mästarn; kom drängen å sa ått me te
vattnä hästa, skulle ja de; kom piga å sa te om vatten, skulle
ja fölrjä henne, för ho hälsä från »Frun». Men så kom ja underfunn me att ho lög, å ja fölrde-nte me allä gånger, å då vart
de skurpenns2 åv, de förstås de. N ska vetä te gå me å bärä
vattsån, å skulrpyttsär å tekkedär, me e pigä på gata te, de
va-ute nådigt, ska-n tro, när bå jeknär å skolrpejkär såg e.
Skam åv säjandes så hälsä di på mej iblann, å ja på dem,
men-n vet fell me sej själtv, de där passär inte presiss. N bir
allti liksom lite hög i själa, när-fl ha vari me så mykke så-n
ha p-ssä på gymnasjiknuten. De va nokk svårt te varä lärpojke, för de går fell över, sa bonn spydde i sån, men-n skulle
blri gesäll egg, å när-n inte har någe te kemmä me, så-n kan
tänkä sej te blri mästäre, så blrir de-ute annä-n te varä vägdriväres i all sin dar. Ja ga på faan de där (å ja ska säjä i
tysthet, ja slogg mej te å supä, å de skulle varå pengär te de
egg, å de va-ngen ann rå än te fuskä å lagä lite krarnas4 åt
pigur å tåkke där, å si de va-ute Witt de) å ga mej ut på bonnlande. Å nu va ja så go, så ja kunnä förgyllä silfvertumItäre
me rovvälling, å ja lärde mej snart te lagä snusdosur ått böndra,
gamitä, kakmått å tekke där, å nu va de-nte fali, barä ja
kunde smia lite te. Ja ga mej te Eskelstunä, å snart lälre ja
mej lagä gamleä bössur å stålrä yksur å tokke där småree.5
Men där va di så jevlugä te supä, å så va di surbentä varann
människä, å de vart ja me, så ja måtte hem te far min å liggä
i snuskur, pä di säjä, me6 ja lagä bena, å när ja vart bra, så
va de rakt lögn i helvite te få kommä dit mirä, för far min.
ja vart hemmä, å ja plråsträ å lagä ått böndra å bonnkärrnga allt va di ville ha, å ja vart just i vanta7 för dem, å
di tebö mej te å me te å få blri mågr, men ja va så anj på
kenur å kärrngär, för ja ha sitt min förarjelse så mykke på
dem så. Nå millaåt så hjelrte ja far min peta i jolta å brytä,
opp stenär, å sköt vält en å aann me. Men ett tu tre så vart
1) underlägsen, undertryckt människa
2) ovett, hannor 3) land6) medan
7) i
strykare
5) småsaker
4) grannlåt, krimskrams
stor gunst
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far min sjuk, å då sa di: »om nu farn vänder näsa i väre, så
får fell pojken ge sej ut igen.» (Ja ska säjä, de va allt di som
va arjä på mej å spettaklrä, för ja-nte vart präst, när sokkna
ha liksom kostä på mej lite, men de va deräs lykkä, för om di
ha fått mej te präst, som di kanski tänkte, så skulle ja ha
predikä för dom så fann skulle ha taji dom allihopä.)
Ja, far min gekk ihjäl han, de va-nga rå på de, å nu va
de allt ja som vart Härre på täppan; di hadde-nte någe för
sinä kok di brände. Pelle vart allt hemmä, för mor mi hadde
ko, å ja skaffä foder ått-a å fekk en mjölktår me, å så potä
ja imilla stena, imillaåt ja sme, å ökä te potatislannbita, ä de
väkste grömtl me tatis, å de va-ngen nö te å levä. Å di sargä
me2 mej, ja skulle giftä mej, men ja teg. Ja kärrnga va så
dannä, så di ha kunnä lyktä3 mej, å funderä, hur länge ja
skulle gå å stutä.4 Ja tänkte nokk bå hit å dit, de ä väkr svårt
te å varå bundin, men ja tänkte ogg de, att om ja hadde mej
tag i e, som vare skakig, för när-n blrir te åra, så ä de bra
te ha någon som byker e skjorttrasä iblrann å stoppär strumpo
å diskär koppa å tokke där, å så ä de allt bra te å ha nårä
kritterkräk, men si-n kan ogg hittä på te få e arjsibbä 5, å då
kan de blri hann i hår å kniv i strupe, å får di en gång vaan
te å rå, så vill di allt hållä lunken. Ja hadde en granne, som
hadde e ilskbirrä6, å di gekk å bä1rjele7 å bälrjde da ut å da
in, ja de va e riktig nippetipp0, skan-tro. Ja plriggä å ja sme
ännu tru 1 tri år, å millaåt kotä ja i stenbakken, men te sluts
vart ja ärjer på te varå emsammen, men ja ville ha e som va
oförsöktr, å ja ha nokk gått å g1ruggä 2 på e, å sta gikk ja, å
ja fikk ja, å si ja tänkte närä på te giftä mej utan präst, men
si de kogg rakt inte te. Ja måtte allt gå te prästen fem gånger,
men de va tvungi värk te å gå ändå. Ja nu ha ja vari gifter
jemt i tjuge år å har barä åttä ungär, men de ä bäst te knallä
saktä. Ja skullä havi en fyrä fem styken te, så ja fikke toka
full å bann om a, å de kan ja fell hinnä, för ja ä-nte mir-n
femtifem år, rakt bart ungä pojken. »Si e kärrng, de ä allmänt för lite, men si den här åvunda», sa dalrirkärn. Nu ä de
bart te plritä för den här välsignäde tarmen, å de får-ute allt
1) rikligt 2 ) gnatade på g) tagit livet av
4) gå ogift 5) arg,
elak ock trög kvinna
g) argsint kvinna
7) se ond ut
g) elak,
trätlysten hustru
g) spekulerat
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kemmä i den häller, n ska ha någe på sej egg. Nu lever ja
just i lyngdal, ja ä sams me allä människjur, men kirekkärn
ä de okke de kan me, för han vill premt ja ska ha unga i
skoolrn, å vill liksom varä förmyndäre, men ja pikär henem på
fint vis. N ska tro, han vill varå kar, när-fl har så mykke
tjenster; först ä-n bonde på stasskogen, så ä-n bonde i kyrkbynn, å så har-n kirekkartäppa, å så ä han vise ordförande i
kom munalråde, magäsinsföreståndare, brannvakt för helä sokkna,
allä omyndigäs förmyndäres förmyndäre, så ä-n aksjonist för
helä sokkna, å så ska-n prompt görä, allä boepptekningär, arvskiften å räkningär å allä skrivelser, som-n kan fdrtjenä någe
på, så ä-n postmästäre, så ä-n fattiföreståndäre, så ä-n åderlåtäre å vaksinatör — men si de ä ett fel me de, han tek inte
si biron, å inte tek-n hörä ungskrik — så ska-n sjunga för allä
lik, så ska-n varå me på allä kalas, om di vore ändå i arä
äänn på sokkna, så ska-n sjungä å spelä i körka, så ska-n gå
me håven, så ska-n ringä heirgsmålr å förstgången, å så ä-n
skolrmästäre, å de blår däretter egg. Ja ä barä gira, att han
inte kan sättå horn i huve på mej, som klrekkärn gjelre ått
Jeppe på Bärge.
Ja ha allt vari me i mångä bröten 2 i min dar å vätr gjokt
stortag ibirann; mykke ha ja hört, å mykke ha ja sitt: ja ha
vari i Stekkhekm å i Tälrje, å i Nypping å i Tersillä, å i Vesterås å i Eskelstunä, å ja ha te å me vari i Oppsalrä. Ja kunne
väl talrä em den resa, mea ja roär mej, för nokk kan-n takä
om sämre mångä gånger. Resä ä fell dumt te säjä, i de storä
helä, för trullkärrnga di reser di, utan farä å flrakkä ikring, de
kan någe låta. — Ja, Gunås! Häromsisterse fekk ja hörå, att
kärrnga ha fått nys em att ja skulle farä te Oppsairä, å si då
ska-n tro di jösskä sej,3 å himlä me ögo, va ja skulle där å
görä; ja di undrä all sin under å undrä allä sinä skäppur å
skåp fullä; ja di kunne pin inte begripä, hur de kunne varå
förståendes, å de grundä ja väl( på me. Ja satt en hel kväll
å funderä ut, hur ja skulle ställa te för mej själlrv, si, för ja
ä-nte så funtä, att ja pratär i försket, di likkstä förslagra eppgör ja i entornheta4, si. Å ja tänkte: om ja vure bonde, då hadde
1) lugnet
samheten

2) mödosamma arbeten

8) togo illa vid sig

4) en-
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ja hästär å kunne åkä vart ja ville, men nu, Gunås, ä ja-ute
de. N kan våle knallä å åkä skapki nokk me en oksknyffel
egg, men si-n får lov te å ha ett brassenokk i torp för te fö en
okse, å så ä-n tvungen te å ha ett par kor förut, å de där de
kostär fkäsk de nu för tin. Ja om-n har en okse, så kan-n väl
trokä 2 te stan å, i tysthet säjandes förstås, n kan väl fuskä
nåra väträn i tråssen för te få sej en sup, för om-n ä sams me
granna, notä bene. Men Gunås, ja ä barä en bakkstu-sittäre, å
de ä-ngen aann rå än te åkä me apostlähä,stär, å de får loven
te å dugä de egg, fast di bkir latä di egg me tin. De kan just
förarjä mej i ringestä rot» te få träkä å pkitä i all sin dar å
inte kunnä bki högre än en bakkstu-sittare, å störstä förargelsen
ä de ändå, att di-ute sätter någe värde på en teaken en, å så
rnykke mir sen som-n vet, att mångä bönder ä sämre, för när
di ä skylli allt va di har å mir te, så ä de-ute rnykke bevänt
nie dom. Men si di ä ändå bönder. Om nu en stakkäre vill te
stan nån gång, så ä de rakt lögn i helvite te få åkä me nån,
om inte just när-n ä närä framme, så skjussen kan nätt å jemt
varä värd en sup. Nu ha ja vari juss som lite trögkördr i all
min dar (ja, ja säjer-ute bättre än de ä), å defföre sa ja ått en
bonde te å skjussä mej te Strengnäs, för ja skulle te Oppsakä.
Men ja fekk de svare: »De ä bättre du ä hemmä å förtjenär föa
ått kärrnge å unga.» Men ja tänkte så här: »De ä-nte så fali
om dem, för di har potatis å strömming å mjökktårn, å så va
de fell inte fritt de va-ke två 1 tri brökakur i skåpe, å di får
hjäkpä sej, te ja kommer igen», tänkte ja. Å ja baddä i väg
en mårån, hinnä fann fekk tofflo på sej. Ja grubbkä vält på vägen,
att kärrnga hadde sinä bekymmer om mej; somkigä sa, att ja
teminstone kunne kityppä skägge åv mej, men ja visste egg de,
att skägge har si nytta me sej, å de får sittä kvar, tänkte ja.
Men de va-nte mir-n de ville de-ke4 grämde mej, att ja-nte hadde
likkre råkk, men ja tänkte egg som så, att ja kommer nokk
fram, baresta ja får ha huve kvar, å så har ja de i fikka som
takär. Å juss som ja grubbkä å grubbkä hit å dit, så slank
tin så fort, så ja visste-nte o1 åv någe, förrn ja va i lagata,3
å då bkåste di i pipa. Å då va me enns gående te å massjerä
2) knoga på (köra långsamt)
3) till det
1) någorlunda bra
yttersta
4) att det inte
5) rad av lador efter infartsvägen till
Strängnäs

hL
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nir te ångfartygsbrygga, å inte va ja go te få mej en endä sup,
fast ja hadde slanta i fikka. Å ressom de va, så va ja ute på
sjönn. N ska tro di kom hopme mej, va ja skulle i Stokkholem
å görä, när ja-nte hadde så mykke som en kappe tatis te å
sälrjä. (Si di hadde inte näsa i, vart ja skulle ta vägen då).
Å si de ä-nte fritt di ä-ke åvensjukä på mej, å inte så lite heller,
för ja har lite framsteg hos härra. Å si när de är så där, så
ä de-nte nån synn te å sie lite dakirkärei i dem, för lite ljugä
pryder tak, å så när-n inte tar någe för-e te! Men Åke de va,
så pratä ja mej te en sup ändå på sjönn. Å snart va ja i
Stokkhelm. Nu vet-n fell de, att när-fl kommer på bronn,2 så
kommer naångekkärrngär å allä möjliga potatisskojäre på en,
å di ligger te me en stakkäre som skärslipäre, å den som inte
har någe ått dom, den kan di levandes äta opp. Men de va
°like de va de, men bäst ä de likkä te hållä tugga. Nu ska
ja säjä de va-nte mykke ti te å skrumslä3 på, utan ja massjerä
me rak rompä te järnvägsstatsjon. De tykks när-n ä någelundä
skapkigr, n bör få gå var-fl vill, men där va karär som hette
bitimot, men me sju sorger å en nö krångkä ja mej te en biljett, så ja fekk krypä in i e holrä i ellvangen,4 å så påkä di
gen luka.5 Ressemdeva så börjä de te å knallä å gå. Aldri
ha ja vari på järnväg förr, å aldri ha ja vari i Roslaga, å defföre va de fell inte unnligt, om en stakkäre skulle stikkä ut
huve gynom gkuggen för te gkokksä 6 ikring sej lite, men de
kom storä bärg å sprang så närä vangen, så de va bäst te dra
in haka å näsa me. A tänk, ja ha ju kunnä mist helä huve,
å då ha de vari skämt me helä resa! När de fekk varä e stunn,
så börjä skumraske kommä, å då ska ja säjä Pelle börjä få
myror i huve, för te å kotnmä på en främmänne ort, å i mörkre
te, de ska ja säjä ä-nte så nådigt de, ska-n tro. Si te å kommä
te Oppsakä, de va-nte fali, för vängen hittä nokk vägen den,
å te få rätt på Svartbäkksgata, de jekk som en dans. De gekk
fell inte så lätt te få rätt på den där härrn ja sökte, men te
sluts fekk ja tag i-n, å ja hälsä hövligt på-n, som bönder plä
görä, å han hälsä tebaks, å ja vart me enns inbjugin i ett grannt
rum, å ja vart ändå presiss skammänne7, för tekken där grann1) lögner 2) bryggan, kajen 3) hålla sig undan 4) en kupé
i tåget 5) slog de igen dörren 6) titta nyfiket 7) nästan skamsen
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låt ä-nte vi vanä vö på bonnlande. N kan välr i vånn sta kommä
in i grannä rum egg, å välr träffä härrär där egg å fä talrä fö
dem, men si den här stan ä ändå barä e terpärkejä imot Oppsalrä, å si di harm ä ja så van vö så de bekommer mej rakt
inte nånting. De kom nokk tri-fyrä stykken härrär ikring mej,
men ja vart snart van vö dom. (Men nokk i tyste sagt va ja
lite okkuugrl allti) men så vart ja inbjugen i en stor sak som
va full me härrär å frunntimmer, å där va de e fru som ra
fell själ/Tå mor i huse, heller morssa själv, som vi plrä säjä.
Å ja såg på-na, att de va e oförfarli 2 rar fru, å ja tror-nte ja
ska ljugä mykke. Som de nu vånkäs te å få någe i kakstan,
så va-nte ja latr heller, å då ha ja felle vari bra dunumr egg,
för di hadde go rå på bå terrföä å tunnsupä. De börjä nu snart
blå kväller å kodags,3 å så var å en skulle krypä te kejs, å
ja vart egg vister te ett ställe, där ja skulle få liggä, men di
ville-ute ta imot mej, för di tykkte fell ja va rör simpel. Men
de va allt den som gjoire udd på stikka, å di måtte ta imot mej
å ja försäkrär ja låg så rart, så ingen Sörmlannsbonde i sin tid
ha legä bättre. N vet fell, när-n-nte gör någe på en da heller
någe, så blrir-n inte semnugr. De ha kiriä i mej i all min dar
te å få si Oppsalrä, å-n kan fell vetä me säj sjätrv, när-n får
läsä Gumilljusses svenskä historjä,4 så blrir-n allt lite pikkhegä5
te å få si sånä där märkvärdiga ställen. Å nu va ja säker på
ja var där, å ja kunde rakt inte få en blrunn i ögo på länge;
ja bart väntä å väntä, som fegeirn etter dan, te få kommä ut
å kirå6 ikring — — — —
Ja, nu va ja två dar i Oppsalrä, å em ja skulle talrä om
allt va ja ha sitt för dem som inte ha vari me, så tror di je
inte, å inte förstår di je, å defföre ä, de bäst ja tiger (å i tysto
säjandes, så angår de dom inte heller). Men de fröjdär mej
ändå i själ å hjärtä, att ingen Sörmlannsbonde, knafft nokk
nån riksdasman, ha havi sån heder. Ja ska säjä, när-fl får
ätit å drikkä så mykke som i skinne går, å så liggä milla dubb'trä lakan å ha ljus å svavelrstikkur jemte sej, å vattputelln å
glrase på bolre, å p - - spetta under boke, de ä nånting de ska
1) främmande, ängslig
3) ofantligt 3) »dags att göra kvällssysslorna i ladugården» 4) 0. J. Gummaplius, (d. 1876) Läsebok uti
'Sveriges historia och statskunskap (1828, fl. uppl.) 5) ivrig 6) ströva,
springa
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ja säjä, nu för tin. Om di visste nie säkerhet här hemmä, att
ja havi je som ja nu säjer, så (svär ja på) tamme sju sjungänne, fikke di-ke slag i kjolsäkken. Men — allt ting har en
ände (som korven har två), pe di säja, å ja måtte ifrån den
där härligheten te sist. Nu sätte ja mej i sinne på ja skulle
farä sjövägen hem, å ja va så kerkä, så ja gekk å pratä em-e
så Kalle Winter fekk tag i-e, å bumms va-n framme å sätte p
för de. Vi ha liksom havi lite horn i sia te varann en ti, å
han börjä å byggä på si storä bro, som skulle räkkä imilla
Oppsalrä å Tälrje, å han byggde å byggde helä söndan i ändå,
å han ha nokk börja på natta, å pejkvarga va strakster teres å
synä åv å försökä na, å ho dög allt, men nokk gnodde de i
korva' på mej, där ja gekk. Ja såg nokk polisra gekk å
ganä2 å g1ronä3 å glrokksä, men nokk teg di allti, fast de va
på söndan; di tör nokk ha taji mutur, å si då hadde di moirvunni4
på bågä hålla. Den där Opplänningen ville nokk hjälrpä mej,
för han gerä 5 allt sönder brona ett satstykke, men va hjelte
de, de gekk så smörjfint för Kalle vinter te å sättä hop bita,
så Opplänningen fekk nokk stå i stöpe själrver. Si att han
börjä byggä i Oppsalräåna, de gjolre han nokk för mi skull, men
ja va-ute rålös, fast ja får varä brölös iblann; ja hittä nokk
sammä väg dän som dit: ja fölrde me ellvangen.
Men hinnä ja trädde6 i väg, så fekk ja rekomdesjon te en
doktor i Stekkholtm,7 fast ja inte va sjukr. Men när ja kom
te-n å kom te få pratä lite vä-n, så ga-n mej likkä en kur, som
va te botä nyfikenheta me. Å ja får loven te bekännä, att de
ä-nte presiss sämste sjuka. Men ja fekk bot så ja hadde gett
åv e helä dan, å ja tror de gör gett än. Si ja fekk gå i hans
Musejer å si så mykke, som ja aldri ha sitt förr. De likkstä
likkä va di levandes dairkullo. A ja säjer för sanning, om ja vure
pojke å kunnä skaffä mej en dairirkärsråkk, så skullä ja bett-n
te fått staji5 i arä äänn på museje, å ja ansvarär de skullä vurti
annä liv, bå skåningär, vingåkäre å lappär, å va de va för
patrask där, skullä vurtä så eppmorskä, så di skullä dansä.
Men fast mormor mi va dalrkullä, så lär 1 ja inte blri annä-n
en bakkstusittäre i all min dar, i Sörmlann förstås. Den där
1) värkte det i magen
2) gapa, titta uppåt 8) glo 4) vunnit
över förväntan
5) trampade
6) begav mig 7) dr Arthur Hazelius
8) stått
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doktorn va i allä fall en oförnuftigt beskelig kar, för ja fekk
bökker ått barna, å ja fekk pengär te köpä opp saker ått-n,
ja, han va för grömt beskeligr. Ja jämmerligen! Te berätta
allä märkvärdigheter ja glodde på ä-ute stort lönt, för de kan
var å en få si, om-fl vill. Så kom de tvärt ått mej, ja skulle
hem te mor å barna, men tänk ja har så nära vurti beloksä'
barä för fälrknäppen skull, för si ja vart bjugin. Ja va just
ivrigr di skullä vari å ra11tä2 om, att bantoge ha stjälrlrt ikull,
men di ha tegä likkä. När ja nu kom te Stretnäs,2 så ska ja
säjä di kom hopme mej å va nyfiknä, å då bö allä på åkä,
men ja teg å sa om inte, ja. Ja visste nokk va ja tänkte; de
va-ute bräkk om de. Te sluts kom en bonde å bö på kaffe å
uddevallä,4 å den ok ja me. När ja nu kom hjem, så va allt
ting bra, å kärrnga å unga di va barä giraä di hadde mej hemmä.
Ja va fell lite omoken5 eller resmoddr 6, som di pe7 säja, men
si de värstä ä, de ja ä bekajä me önnkykda fötter. Di ä 1 inte
så värrst faligä för allmänheta, men si när de bitå någe vargvär, si då ä di rosenrasäne. De förarjä mej allt etteråta, för
ja-nte kom te å få si gamirä Oppsalrä, men de har ja te takkä
den fördyvlräde8 kkokkärn före å breve, men han ska allt hittä
igen-e i de andrä skopare. Ja tiger fell så länge. Ja kan talä
om, att ja ha legä i prosess me Kalle vinter nu välr i fjorten
dar; di där fattigä jo1rpäråkarta, 2 dom vill han ått, å råtto sen,
di ä-nte stort bättre di. Ja Ou bevars från allt de här ondä
som flyger i väre! Har-n inte någe, så ska-n ha bekymmer å
varä ånger10 många gånger, å har-n någe, så ä de egg åtålrär"
på-e så. Ja de ä för holt" alldeles! Den här vintern ä i allä
fall en fibbel" i jår; tatisa tjälrär bort, å inte någe vatten ått
kritterkräka, å inte någe kvarnvatten, å mångä får nokk blråsä
i fingra egg, men si nokk birir sjögär å kärr å tekke där starkä
allt!. Men ja säjer nu som ja allti ha sagt, nokk går de ann
för di här snårträ böndra, di har sä, å di har hästär te åkä me,
å di har sinä storä tjekkä skinnpälsär, å di har sinä nåirvantär
å mulrhanskär14 å väl utastövvirur me somlrigä; tokke har-nte
4) en kopp
3) Strängnäs
2) skvallrat
1) lurad, bedragen
kaffe med en islagen sup brännvin 5) trött 6) olustig efter en resa
8) förbannade 6) små potatisarna to) ä ngslig 11) skede7) brukar
12)
djur
mycket 13) misstänkt figur 14) sömmade vantar och grova
skinnhandskar
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ja, ja får sittä på ungen å ätä tjälräl pallt. Hur ska de kunnä
vara annä-n kallt, de ä ju nolravär variviga dungnände da, som
Ou ger. Men nokk går de ann, när-n hår någe te å lägga på
i spisen å någe te ä lägga i panna me. Fasa gråta, så länge-nte
småtarma släpar! När-n har tatispanna åtta unga te Utösa
så tiger di meja.3 Me sevlre ä de ekke de ä,4 takkä Gu-n har
en brösbit te stikkä ått dem. De gå 1 ändå ann, ja har fre för
kärrnge nu en ti för den här eviga kaffehurra, för när de fattas
i den, då ä de-ute gett te å hetta Göstär.3 Ja skryter å skräppernte gärnä, em ja har nån smulrä nån gång, men i tysthet säjänes så köfte ja en fjärndil6 såkker å en halrf fjärndil kaffe, å
så får ho raskä7 te lite knallar å ärtsump å tåkke där te, så
nu får ho felle hjälpa sej en bra ti. Men ja hoppas på Guss
makt, de biter te å lägga kaffetanda i sin, me de här vare!
Någe tövär de va-nte te tänkä på förrn Tommesmässä eller
Trettendastö, å em de då birir så de tar någe, de står i trovilljebok.8 — Ta — de ä ju ingenting te ta åv; den här snösmulrit, vor
ä de för sia! De ä-nte mir-n jolm sjuger 2 i sej, som ä så
utmustä." Va skulle ja säjä nu igen? Om de här makan, de bär
bort i tok. Ja sa ått den där stornäsugä bonn härom dan te
malrä två 1 tri kappar hafverslömskä" ått griskarten ja har står
där, men då svarte-n: »den som moir i fjoir kan-n malrä i jår egg.»
Jo såna ä di, sa tiggarn om lössa! Men kem han en ann gång
å inte ha ladda, då bkir de allt ja, som ger-fl fett på pallten13
Brudda14 blri en gång slögä," å ishaka me. De kan fell på sätt
å vis vara synn me märrkroka," men ikke för ty, så — —
Etter ja har språklåda eppslajin å ä juss som lite pratkry
åv mej (ni tör
tro ja ha havi pratvatten17 kanski, nenejmen!),
så ska ja talrä om någe nytt, gammairt vet ni förut. Kem nu
egg å säj bakkhare, nenej! Bättre opp! Arendater kanski?
Ja ditåt lutar de! Jo, Gunås för arendater, inte har så mykke
som en kälke (dragkälke har ja 1 likkä, förstås) å inte någe
te sätta för-n, de sir ut de! »Skrik inte så högt du, Pelle! de
ä bäst du knallar sakta», sa nirggrsbonn.
1) Hskr. käla 2) Hskr. att 3) medan 4) som det kan 5) Gustav
1/4 skålpund
7) samla ihop
8) lögnbok d. v. s. det är högst
osäkert
9) suger
10) uttorkad
11) malandet
12) dålig havre,
slösäd 13) hans beskärda del (jfr fett i fälrasken, s. 291). 14) broddarna
16) mager häst
i hästskorna 15) slöa
17) brännvin
6)
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Akversamt sagt, så ha ja just nu fått lite jok på arrende,
de ä de där kärre som ligger nia för stuga, en fyrä fem tunnlann på pass. Nu bkir de annä bekymmer. Fö opp kritter.
Si en okse, de ä då rakt tvång för mej. Hakvaann ko har ja,
å nårä fårkräk. Om kvigkakven ha vuri på annä sätt skoftr
så ha de vari ämne teminstene Hur i helvite ska ja få mej en
okse tevägs? Säj mej de! Spar ihopp! säjer di. Ja sparä!
Njugg spar å faan tar, lyder okspråke; å de ä så sannt, som
ja sitter här. N hinner nätt opp få tekvskillingen i näven,
förr-n truten gapär å vill ha-n i sej; de ä visst gött te å sparä
då. Men strunt värt! De bkir fell nån rå, sa kärrnge, när ho
bakä pannkakur, å di va rå allihoppä. Får-n klave, nokk får-n
ko, pe di säjä. Ja har en gammak sele, å så tör fell de fell
bki nån rå te okse. Hyddur å tåtvärk 2 köper ja fel! vö Ykse, å
sea' ska ja snart åkä egg som kar, å ja ska åkä så de ska
hurrä etter å sjungä:
»Kom fkikkur å häng jer på,
Så ska ja skjussä jer te Westerås etc.»
Men si ja får loven te ha mej en åk egg, å de förstå bkir en
släptross4, för tokken kan ja görä själver, å sen de ja-nte kan
görä får ja 1 köpä på en gammek aksjon. Va ja sen ska
knogä me den oksen å körä dye på jokpärebita å körä sten, å
körä i skogen å åkä i byggda å tiggä halm, så de ska stå
härligä te. Men de ska ja egg säjä så gett som två: inte ä de
nån nö te varå okse ått mej, för ja ä-ngen fkåbuse, å de va-nte
heller far för mej. — Barä ja hinner stretä, så ja får minstä
pojken så stor så-n kan körä oksen, si då bkir de kukumaffen ;
men om ja får-n hemmä, ja ska sättä de i brädda.5 Ja si då
bkir ja lykkkigr som en ost! Ja, ja bkir så gka, så ja knuffär
på kärrnge å sjunger:
»Hej å hi å hopp,
här ä mo i kropp,
vi ska skjutä ess en hare! — — —»
Ja ja tror ja slor bort allä gamkä fundurer 6 å rakt lägger
mej å sevä, å så drömmer ja, att [ja] ä i måån. De kan fel!
1)

kälke

skapad 2 ) oxtömmar 3) sedan
6) i marginalen
6) funderingar

4) trol. släpa 1. primitiv

III. 2

305

SJÄLVBIOGRAFI.

inte varä omöjligäre för mej än de va för den där i Sv[enska]
Vikkoblra i fjolr (ja de va i fjoir tror ja, när förråre brann opp),
som flög i luften å hälså på lite varstanster, å så Mynkhausen,
som klröv opp te måån på en bönstjälrke. Skulle-n nu varä
där å tänkä sej kommä dän igen, så vurte de 1 te börjä ett nytt
liv. Ja om-fl skulle me enns bei kastä här i välta å varä så
go, så-n kunne bjugä te nånting, så vurte de fell den här evigä
bukserga' å så vält [å. få] någe på sej me. Kakstan, den vet
vi. har inte någe fördrag, å om-n då äntligen hadde ett par
bökstrasur å e råkks1ungä2 å e skjorttantä först förstås, å så
ett par skohåssur å e hattskerrä te eksempel, så yttre de allt
gött te å ha e kupä te å krypä i, likkä. Ja tror ja bygger
mej ett keves te bo i, å ett kyffe jemte, te ha klräpallto i, å
ätbita, om ja har någe heller skulle få någe. Me-n bygger, så
kan-n fell skrapä te någe. Di säjer de går ann te ätä lingon
å stensötä, å så kan-n fell skaffä sej ett metspö å nårä spränkkur 4,
å så om de ä på sommärn, så kan-n tiggä nårä joirpärekartär
å petä nir i jolm, så-n har någe som väkser, me-n sover. Ja
glrömde harsnaro, för di ger i allä fall likkstä sevire di, för va
ä nårä abbörpinnär heller mörtungär, heller nårä braksenfkiur
(pankur) heller nårä gäddsnipur, å de där, imot om-n får sej
en jössepinne? Jaha! så va de me den saken. Tatis ä i allä
fullä fall de likkstä å vigestä, för när-fl ändå ä tvungin te å
petä i joka, för-n lär 1 inte ha knutstena å te syllmur å tekkedär liggä alldeles ogapå, å passä, för si stena ska varä så di
väggär5 å ha en skapirig nog ligg' om de ska stå någe. Å
si när ja ha bruti opp stena, så sätter ja joirpärebita i bira å
lägger lite mölrjä på, om de finns någe. Nu ä ja felle tokuger
igen, ja talrär om grävä å petä å brytä sten, Ska ja görä de
me barä fingra då? Nej annä slag! Värktyg ska de varä te
allt ting. De förstä ja behöver så ä de spade 7, å järnstör å
spett å stenhake å väl( ett knoster' me ä bra te ha. När ja nu
har stena eppbrutna, så tar ja ett snöre å mäter hålla hörnstena', när ja lägger knutstena, så ja 'nte får e vråstjä1rpt.1° Nå
när ja har de gjoirt, så blrir de te tittä å ganä opp i tallteppa
si, em di räkker te syllär först å främst, annärs blår de te å
7 ) hungern
2) dålig rock
3) ruckel, dålig stuga 4) snaror för
fågelfångst 5) passa jämnt i en mur 6) läge, jämna ytor 7) spae
V. Rek. 8) stor slägga 9) Hskr. hörntena 79) snedvridet i hörnen

101151. Sv. landsm. HL 2.
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skarvä förstås. Jo visst egg! ja står där vakker nu! Ha glrömt
te skaffä mej nån yksä? Jojomen! N tör fell tro, somlrigä,
Vår Härre kastär tokke där på en. Nenej! en får allt skaffä
sej tokkedär, hur en kan, å hinnä ja ställer te me någe, ä de
bäst te krånglrä sej te lite åv varje. Yksä ä de förstä. Ja, ho
ä dyr ho me, men de ä ändå tvungi värk te ha na. Ja sitter å
grubblrär över minä doklamenterl, å hur ja: ska ställt nxinä
pesär. Så går kärrngä å sir snett ut, å att ja har myrur i
huve, de sir ho nokk, för si de ä-nte allä kärrngär som ä så
dummä som huve ä ludi. Ho frågä, hur de va vu1ri.2 De begriper du-nte mir-n sugga på värkvarna, ja sem ska ha så
mykke produkter å inte har ett dugg. Ho vart arzer, de va-ngen
rå på de. Ho sa: »du talrär om timrit, du talrär-nte em någe te
å vräkä i skreve på di där tomvarga, du ha tingä; den där
Andersen å den där Pellen som inte ä nån botten i. Ställer
du-nte te på annä vis, får du hushållä själv; va ska ja ta te?» —
Ta! Ja, ta dit! De ä lätt sagt, men va ska-n ta? Ta ä åvlyst
å stjälrä får-n inte. Nå, skaffä då! Ja de kan någe låtit. Köpt
då! Ja de lär 1 inte blri för bättre de. Ja Gunå mej, fatti
faan, ja ä fattigr som e körkrettä: ja, ja ä så usligr, så-ute eln
vill brinnä i spisen. Ja va fell inte så barskrabbä förr i välra
ja heller. Joo, ge mej si — ja tar på klritä. Brännvin ska de
vart först, å så går de ann te stött i dem lite ärtskutt å bullersupä3 te fruggust å middär, å så lite särkost 4 å nårä stångryttare5 te attvalr. Tyst! de ska varit brö ögg! Nej, nej! dedär
går aldri i bytta! Ja tel(' spettä i näven å ta bättre tag. Di får
hållä sej föa själrvä. Tvärt på skiva! Om löjdä akkederär ja.
Som ovan i inledningen till G. Ericssons självbiografi (s. 288) har
nämnts, finnas av hans hand ytterligare omfattande uppteckningar på dialekt (beskrivningar av arbetslivet, sägner m. m.), varav en del under 1930talet tryckts i Strengnäs Tidning. Från landsmålsföreningarnas tid härröra
även ett par historier i Svahns »Svenskt skämtlynne»: från Vingåker i del
VII (»Så ska en ta dom>, s. 42--43) ock från Floda i del X (OrstorpaFolies marknäsresä», s. 38-41), vilken sistnämnda numera även finnes på
grammofonskiva (Sonora nr 3000SS) intalad av Sibbe Malmberg (»Nergårds-Lasse»). Om äldre landsmålsuppteckningar från landskapet se f. ö.
Sv. lm., Bih. I. 1, s. 147-153 och Noreen, Vårt språk I, s. 167 f.
1) diverse redskap 2) fatt 3) grynsoppa med ikokta sönderhackade
ben 4) ost, som bereddes genom ystning av söt mjölk, sur mjölk ock ägg
ock som pressades i en stjärnliknande träform (äggstjärna) 5) stångkorv
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Närke.
Inga täxter på landsmål föreligga nu bevarade i SödermanlandsNärkes landsmålsförenings samlingar från Närkesdelen av föreningens
värksamhetsområde, som förvaras i Landsmålsarkivet i Uppsala. De »Språkprof fr. västra delen av Närkes slättbygd* av A. G. NYBLIN, BOM omnämnas i Sv. lm. I, s. 27 synas ha förkommit. Möjligen ha de av
prof. J. A. Lundell inarbetats i Wigströms »Folktro ock sägner» (Sv. lm.
VIII. 3), där i varje fall åtskilliga uppteckningar av N. återfinnas. Andra
uppteckningar från landskapet, som här böra nämnas, äro de som gjorts
av GABRIEL DJURKLOU i nära samband med landstnålsföreningen. I Sv. lm.
I. 11, s. 624-633 finnes sagan »Lärdom är bra men lagom är liket»
återgiven med landsmålsalfabet. Mest betydande är hans samling från
Närke i »Sagor ocb äfventyr berättade på svenskt landsmål», Sthm
1883 (s. 1-193). I hans »Ur Närkes folkspråk och folklif», Örebro
1860 finnas också texter från landskapet (s. 86 »Pojken ock Räf ven»).
Även HERMAN HOF BERGS »Nerikes gamla minnen», Örebro 1868, kan nämnas
i detta sammanhang (»E saga um åskapoten» i östra Nerikes folkmål,
s, 281-282 och densamma på Qvistbro bergslagsmål s. 282-284).
I 0. S VÄRNS »Svenskt skämtlynne» finnas också ett par nummer från
Närke, nämligen I, s. 35 »Trå inte i min råg» (= Djurklous »Pojken
och räven») ock XI, s. 56 »Han som fick ormen i sig».

Västergötland.
De samlingar, som hopfördes av Västgöta landsmålsförening i Uppsala (ULMA nr 25) ock i Lund (LAL 704-754, ny sign.) äro till
sina viktigaste delar publicerade av B. 0. TELLANDER i »Allmogelif i Vestergötland», Sthm 1891, vats täxtredaktion dock synes vara
mindre tillfredsställande (Vadsbomål har i vissa fall införts i täxter från
andra orter) samt av JOHAN GÖTLIND i »Saga, sägen ock folkliv i Västergötland», Uppsala 1926, i vilket arbete 14 nr ur samlingarna i Uppsala ock
21 nr ur samlingarna i Lund medtagits. Då utrymmet i detta band av
landstnåltidskriften måste starkt begränsas av ekonomiska skäl, ha vi här
avstått från att avtrycka de ännu otryckta delarna, som enligt Götlinds
mening icke voro språkligt tillfredsställande eller eljest voro olämpliga
för tryckning. För övrigt hänvisas läsaren till inledningen i Götlinds ovannämnda arbete, s. XXII—XXV med där lämnade litteraturuppgifter (jfr
även s. XIX ock XXI). Från landsmålsföreningens arbetskrets stammar
också den täxt av N. L. HALLENDER, som ingår i Sv. lm. II, Sin. medd.
s. LXXV—LXXX. Om Hallenders författarskap se J. GÖTLIND »En väst-
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götaboka, Sala 1919, s. 68 if., där alla hans i 0. Svalt» »Svenskt
skämtlynne» medtagna historier äro förtecknade ock ett par omtryckta
(s. 74-81). Jfr Sv. lm. H s. lxv f. ock lxxv f.

Dalsland.
Från landskapet Dalsland föreligga inga täxter i de gamla landsmålsföreningarnas samlingar. Sagor ock sägner på dalbomål, upptecknade
på dessa föreningars tid ock i samband med deras värksamhet finnas
dock i AUGUST BONDESONS »Historiegubbar på Dal», Sthm 1886, där
s. 300-310 innehålla täxter på dialekt från Öra s:n ock s. 313-369
sådana täxter från Gunnarsnäs s:n. (Ny upplaga med förenklad ljudbeteckning utgiven i A. Bondesons Samlade skrifter av A. Sandklef,
Sthm 1940.) Från landsmålsföreningarnas tid stammar också ALBREKT
SEGERSTEDTS »NU sager å paschaser på dalbonnespråke, varmeländske å
-anre tongemål» (öreaskrif ter för folket, nr 135) Sthm 1885, samt några
stycken i 0. SVAHNS »Svenskt skämtlynne». Se A. NOREEN, Vårt språk I,
s. 163 f. ock inledningen till E. NOREEN, »Årtemarksmålet» (Sv. lm.
B 43), Sthm 1915, s. 9, särskilt den där avtryckta täxten från Håbol
(s. 12 f.) »Sven i Daln på besök hos sin granne Jan i Berg» (fr. 1875).
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Inledning till täxterna från Östergötland.
Samtliga här återgivna täxter finnas i ett samlingsband »Sagor ock
sägner>, som tillhört Östgöta landsmålsförenings samlingar (ULMA
91: 24). Utom de här medtagna täxterna innehåller denna samling
täxter även från Småland (se nedan) samt några språkprov, som ur innehållets eller formens synpunkt ej lämpa sig för tryckning. De således
utelämnade täxterna äro: F. P. LINDBLOM »Den dumme pojken» (från
Hammarkinds hd), J. A. LUNDBERG »Näcken som spelman» (nästan
riksspr.) samt G. FR. SurrmiAntmAa »E kvinnfolksträta» (från Ydre hd,
två olika utskrifter). En av täxterna är skriven med landsmålsalfabet
(nr 179 av Th. Karlsson), de övriga ha mycket varierande ljudbeteckningar, som här av mig överförts till en grov beteckning, motsvarande
den som av prof. Lundell tillämpats i stora delar av detta band. För
de vidtagna ändringarna redogöres under varje särskilt stycke.
Från Östergötland härrör också en samling täxter, som publicerats i
landsmålstidskriften år 1912, s. 41-47, nämligen de av Ana. TTNFFNER
från V. Tollstad i Lysings h:d upptecknade »Anders Värmes historier>,
som också ingå i den småländska landsmålsföreningens samlingar i Uppsala.
Täxter från Östergötland, som upptecknats under 1870-80-talen,
finnas återgivna i 0. SVAN» >Svenskt skämtlynne» i delarna I (»Hur
te less sme'n knäckte nöta, s. 35), VII (Th. B. »Kolar-Nisses giftermål och äfventyr>, s. 1-28), VIII (»På förbjuden mark», s. 39), IX
(Th. B. >Kolar-Nisses äfventyr», s. 1-13) och XIII (»Jaen o has marr>,
s. 24). Om täxter på landsmål från Östergötland se f. ö. A. NOREEN,
Vårt språk I, s. 165 f.
M. E.
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Från LAIsings härad i Östergötland.
177. Gullvagnen.
(Sägen från Krokek.)
Av Karl Qvarnström.
ULMA 91: 24, s. 19-21.
I denna täxt har genomstruket 1 uttbytts mot k samt ve i ändelse
mot ä, 6 mot 0 ock 0 mot 0. På ett par ställen har dessutom f ock
fr utbytts mot v.
Si en äri Gullvangen, dit ä då en för besynnerli sjö. För si
når dit blåser så dit viner i tallteppa runtersikring, så kan han
varit ge för te stå pinlugn, men når dit inte blåser ett fån på
anrä håll, då kan dit ge sej te o allmänt gerblåsa på-n. Någe
besynnlit it dit då rakt mä den sjöhelra, dit kan en då sie sej i
backen på, 0 inte häller heter han Gullvangen för roskull, inte.
Dit ä så mit-t, att strax bertä ve Stubbterpälannne står en
gullvang, o dit ä inte nårä lögn, för si dit ha allt vari di som
ha sitt-en, o för mångä, mångä år sena hadde di-n eppe n sjön
eg. Inte geek dit lätt, kan en tänkä sej, o inte va dit lönt te
bjugä te på ljusä dan häller, för då ha dit då vari knip omöjli.
Neej, i gasttimen feek dit lev te varä, o så va di allt så illä
tvungnä ta ett par tvillingsstutär eg. Men si då feek han allt
masä mit. Inte feek dit då varit nårä skravelhalsär2 häller, som
skulle hållä mit-t inte. Neej då, di feek då rakt inte knättä3
u sej, för si dit första nån ha sagt ett olr 4, så ha vangen mit
ens rest i från dem. Men nu så kunne de hålla käften på sej,
o derför så va di eg ge för te få vangen mit sej ännä fram te
körkderra. Men skulle-n ha sitt såent spetakel! Juss som di
skulle te å kört in i körka, kom dit e hönit dranes mit ett hö-

4)

1) den här
Ms. 01

2) skrikhalsar, pratmakare

3) låta höra ett knyst
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lass o skrek: »Te Nytköpyng te dager, te Nytköpyng te dager!»
skrek ho o knogä o drog. Då va dä då allmänt omöjlit för en
å kara te hallä' sej. »Te helvete o inte te Nytköpyng kommer
du te dager!» sa han. 0 si då va dä förbi mä allte hop, för
si nu barkä vangen tebakers te sjön igen, o där står han än i da,
fast dä inte ä allä som kan si-n. Nog finns dä allti di som ha
sitt-en. Men ha inte snack vari den där gången; så ha allt
vangen vari stånes i körka nu.
1)

hålla
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Från I..ysings härad i Östergötland.
178. Varför nötkreaturen dröppja.
Av Philip Trybom.
ULMA 91: 24 a. 49. Aarno 59.

En da va vår Härre Krestus ute o vandrade. Så kom han
te en häst. Han va trötter o frågade hästen om han ville bära-n.
»Vänta lite, ja ska bara gnava å dän här tuven först», sa hästen.
Då feck hästen dä te straff, att han äter jemt o aldri blir mätter — bara julnatta.
Han kom sen te en oxe o frågade honom likadant. »Ja ä
hungrier», sa oxen, »män ja äter la, när ja går.» Vår Härre
satte säj opp, o oxen geck o tuggade, sto o tuggade, o tuggade
när han la säj. Därför ä dä, som oxa o di ara nötakrettera
dröppjar än i da.
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Från Etobärgs härad i Östergötland.
179. En saga om Lorits ock Ebba.
Av Theodard Karlsson.
ULMA 91: 24 s.. 5-8. Aarne 313 C.
Originalet är skrivet med delvis användning av landsmålsalfabetet,
men då beteckningen icke är konsekvent genomförd, ha vi föredragit
att återge texten med enbart grov beteckning. I fråga om kvautitetsförhållanden ock bruket av 1 eller le återspeglar texten i den form
den här återgives originalets inkonsekvenser. k har endast utsatts, där
det är använt i manuskriptet. I fråga om skrivning av ek, ng tilllämpas vanlig ortografi. §-ljudet återges med tj-. ce ock 0 återges
med resp. ä ock ö. Täxten har i uddljud nästan genomgående h medan
r förekommer som långt i injud. Sagan är upptecknad i Godegårds s:n,
men språkformen är från Vallerstads s:n.

E sagä om Loriss o Äbba.
De va en gång en pojke, som hette så mycke som Loriss,
som skulle gå te skogen o plockä ber. Män han hade knaft
korint te skogen, for-n e gammäl tjärng kom te-n o sa åt-en,
att om han ville följä me-na hem, så skulle han få etä så mycke
ber o mjolk han ville. 0 pojken han let inte säjä säj de två
gånger, utan han fölrde me-na hem. Män si nu ble de annät å
än te etä ber o mjolk. Visst feck han lä lite etä, män de va
inte änni fyrfötter 2 o hoppetosser 3, o de kunne han inte me. Dan
derpå, sa trollpacka — för si de va de tjärnga va — att om
han inte te aftevarsdags hade jot va ho hade befallt-en te å
jörä, så skulle ho etä opp-en. Forste dan skulle han huggä ner
all skogen hännes. Pojken han jeck nog te skogen o börjte te
o huggä, män ju mer han högg, ju tjoekäre ble träna. Nu va
han riktit illä kommen, o visste inte va han skulle ta sä te.
Män si, trollpacka hade e fleckä, som hette Äbba, som ho
hade komt över i skogen, o ho hade lät säj o trollä lite. När
ho kom me meddä te pojken o feck se hur han satt o gret, så
i) inte annat än.

2) ödlor

3) grodor
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hade ho meömkä me-fl o sa te-fl att om han ville ta-na te si
husträ, när han ble stor, så skulle ho jälp-än. 0 de lefte han
förstås strakst. Då sa ho åt-en, att när de le framåt aftevarsdags skulle han säjä »rot opp o topp ner på all mi mors skog».
0 så jeck ho hem o pojken han jocte som flecka sa, o träna
di ramlä bums. Nu jeck han hem te trollpacka, o ho kunne inte
förstå, hur han bärt säj te.' Are dan feck han befallning att han
skulle resä opp all skogen, som han huggt ner dan förut.
Män han kunne inte resä ett endä tre, mycke minnre bele skogen,
utän han slo säj ner på en trestubbe o tog te öga o gret. Män
ner flecka kom te-n me meddä, så sa ho åt-en att han skulle
inte varä lessen, för ho skulle jälp-än, barä han ville lovä-na
desammä som dan förut. 0 de jocte han, o då sa ho att han skulle
säjä »topp opp o rot ner på all mi mors skog». 0 när de le
framåt kvällsia så jocle han så, som ho sagt, o tjärnga ho ble
så arjer så, för han hade orkät me å jörä de der.
Nu tates Äbha o Loriss ve em att di skulle rymmä från
tjärnga moran derpå. 0 när 2 di hade legät en stunn o trollpacka hunnet te o somnä, så jeck di opp o spottä ve var si
säng. För si, för vat ställe di spottä, skulle de svarä ja, när
tjärnga ropte på dom. 0 når 2 di kom ut i tjöket, så spettä
Äbba ve spisen o Loriss ve dörra, o sen spottä Äbba i fäjset o
Loriss i stallet. 0 så la di i väg o gne. Om moran, när tjärnga
vaknä, så ropte ho på Äbba. 0 då svate de ve Äbbas säng.
0 så ropte ho på Loriss, o då svate de ve hanses säng. När
de vatt e stunn, skrek ho på dom ijen; då svate de i fäjset o i
stallet. Män når ho ropte fjelrä vänna, då va de tyst. Nu förste ho, att di hade lagt å sin väg, o ho satte ätter dom.
Män när di feck hörä, att ho kom gniänäs, så to Äbba
e flaskä me vatten, som ho hade tatt me sä, o sie ut så de
ble en stor Sö mällän dom o tjärnga. Män tjärnga, ho börjä te
o dreckä o drack ur hele Sönn. Män når bo hade jet de, så
jeck sova opp, o då sa Äbba te-na, att ho skulle vännä säj om,
så skulle ho få se nått vacket. 0 då ho skulle vännä på säj,
så sprack ho.
Nu va di friä o la i väg hem. Di bodde just inte så långt
från vararä, män Lovisa han [glömde] snart ändå, va han lovät
1)

burit sig åt.

2) Orig. brukar omväxlande när ock når.

EN SAGA OM LORITS OCK EBBA.
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Äbba, o börjä tittä på annre flecker. Äbba feck nog inte ho
häller vara i fre för karär. Så va de en kväll, så kom en
friäre te-na, som va en snne. 0 han ville inte gå sin väg, utan
stanna hos-na över natta. Män just som di hade lagt säj i
sänga, så sa Äbba att ho feck lev te opp o futä spjället, för si
de hade [ho] glömt te o jörä. Män de ville smen jörä i hannes
ställe, o han va envisen tess han feck lov å-na att få jör-ätMän si når han feck tag i spjället, då jocle Äbba så mycke att
han feck stä o rycka i spjället helä natta. 0 så blev ho å rna
den friäri. Kvällen derpå kom en annän friare te-na, som va
en snickare, o ville stanna hos-na över natta. Män når di lagt
säj, kom ho ihog, att ho hade glömt o stänga farstudörra, o sa
att ho feck lov te opp o jörä de. Män han ba, att han skulle
få jörä de i hännes ställe, o de feck han. Då jocte ho så
mycke, att han feck stå o futä på dörra helä natta. 0 så slapp
ho dän karsloken. Trejje natta kom de en kusk te-na o ville
ligga över natta hos-na. Män när di lagt säj, så sa ho, att ho
feck lev te opp o ut o släppa in en kakv, som jeck ute.på ånga
Då sa kusken: »De kan allt ja jörä.» — »De ä han inte guför2,1,.
sa ho. »Jo vars», sa han, o han va envisen, tess han feck lov
te-t. Nu försökte han te mota in kakven, män när de inte jeck
för säj, så to han tag i rompa på kakvkreket. Män nu ble de
annat å. Kakven, han tjäsä i väg runterst omkring änga, o
kuskstackän feck lov te springa o tratta' ätte-n hela natta, för
han va inte guför te släppä-n. 0 så feck Äbba vara i fre för
friare.
Män Loriss, han va tvungen te gå sta o jiftä, sä me e
fleckä, som han jot på token. Män när smen skulle jörä bruvangen, så ville inte trät hålla, utan de sprack, o di visste säj
inga levänes rå, va di skulle ta som skulle hålla. Då sa
snickk, att han visste ett ställe, der di hade e farstu dörr, som
han slajjt på e hel natt, o den trodde han allt skulle hållä. Då
feckä3 di ätter dörra, o de ble en bra vang å-na. Män när smen
skulle sko vangen, så va de lika när; part hoppa å jämt o
samt, o di visste inte hur di skulle bärä säj te. Män då sa
smen, att han hade reda på ett präktit spjäll, för han hade
ryckt på-t e hel natt. 0 så fickte di ätte-t o de dugde te sko1)

i stånd till

2) småspringa

3) MS. Sk-.
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ninga på vangen. Män när di skulle farä te tjörka o vigä sä,
då stöp de enä hästeparet ätter de arä, så di kom ingen stans.
Då sa kusken, att han visste ett ställe, der di hade en dukti
tjurkalv, som drajjt honum me rempa e hel natt. Dän fickte
di ätter o satte för, o så bar de i väg te tjörka o hem ijän.
Män som di hade mycke trekit på brölleppet, o di inte
visste, va di skulle ta sä te o roä sä me, så va de nåen som
sa att di skulle ficka ätter Äbba, för si ho kunne roä. 0 ho
kom dit o hade me säj ett par levänes duvä.r på ett selverfat.
Dem kasta ho opp i lufta o sa: »Jör inte du me duvan din,
som Loriss jolre me Äbban sin!» Då kom Loriss iheg, va han
levät, o försteg, att de va Äbba, som hade förjot allt för-n. 0
brua, ho feck dra veven, o Loriss jifte säj me Abba, o di mår
bra än i da.
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Från 3(cire i Österg-ötlarid.
180. Askefisen eller Askepjasken.
»Gåta ifrå Ydre.»
av G. Fr. Sundhammar.
ULMA 91: 24 s. 27-31. Aarne 402.
Originalet skiljer mellan o ock o ock mellan a ock a. Det sistnämnda
draget har ej kunnat återgivas här. Vidare har å-ljudet här återgivits
med o i de fall, då rspr. har denna skrivning.

Dä va en gång e kärng, som hade tri söner. Dän yngste
utå dom han va lite dummer, o honom kallte di Askepjasken,
för han brukte setta i spisen o röra i aska.
Når di va så stora, så di sulle ut o fria, så ga mora dom
var sett gulläple, o dä sulle di trilla, o vart dä trillade, dit
sulle di fria. Di bägge älstes di trillade te härregålra, o dit
sulle di fria, för där så så bra ut. Men Askepjaskens, dä for
åt en grästuv. Askepjasken fulede ätte o sto där o va lessen o
grät. Så kam där ut e råtta, o ho fråjte-n, va han sto där o
va lessen för. »Jo», sa han, »mor ha gutt maj o mia brör var
sett gulläple, o dom sulle vi trilla, o vart di trillade, dit sulle
vi fria. Mett ha stant här, män inte kan ja fria te daj inte».
Då sa råtta: »Å, va inte lessen för dä du, dä kan du allt
göra». Sen kum di hem, o mora fråjte, hur dä hade gått för
dom. Di älste va då glaa för di hade råkt så bra ut di. 0
mora, ho berömde di älste så dant så. Sen fekk ho höra, hur
dant de hade gått för Askepjasken, o då sa ho: »Då kunne ja
la tro, att dä sulle gå så där för daj, för du kan la inga få,
som ä så dummer!»
Når di då hade vatt hemma lite, så sa ho åt dom, att di
sulle gå te sia fästemör o ha hem mä sa e kaka, så ho fekk
si om di dojde te å baka. 0 di älste di va glaa o gekk, män
Askepjasken han ville inte ut. Män han slapp inte for-n han
fekk lov o gå te si råtta, han. Män dä va inte rolrit, sa en si,
för når han kum dit, sto han ve sin tuv o grät, o då kum
råtta ut. »Va ä du så lessen för?» sa ho. Då talde han om,
att mora hade fekkat ut honom o hans brör för di sulle få
sä var si kaka utå sia fästemör, »för ho vill si, om di dojer te o
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baka», sa han. »Va ente lessen för dä du», sa råtta. »Alla råtter,
alla möss, som i väva fins, sa di kamma' fram må var sitt vettekorn, för vi sa baka grant i natt!» — 0 di kum, o bakte e kaka,
så stor o grann, så dä va inte vettit.
Når di kum hem, sulle di lätta mora si sia kaker, o di
älste di hade inte ant änna vanlit brö, män Askepjaskens, dä va e
vettekaka, o ho va så stor o grann, så di allri hade sitt maken.
Når di hade vatt hemma lite, så hade mora ut dom igän,
för di sulle få lärt te var si forta, för ho sulle si, om di
kunne väva. 0 di älste di va glaa o gekk, för di trodde alt
att di sulle få-t bätter än Askepjasken dän gången. 0 Askepjasken, han fekk lov o gå te si råtta, han. Når han hade
kummet te tuven, så sto han där o va lessen o grät, o råtta ho
kum utkrypanes. »Va ä du så lessen för?» sa ho. Då tairte han
om, att mora hade fekkat ut honom o bröra, för di sulle få
sa var sett fortelärt. »Va inte lessen för dä du!» sa råtta.
»Alla rätter, alla möss, som i välta fins, så sa di kamma' fram
mä var sin selketrå, för vi sa verka grant i natt!» 0 di kum
må så mökke selke så. — 0 di verkade e forta så fin o grann,
så dä va inte vettit.
Når di kum hem te mora, sulle di lätta-na si sia Sorter.
0 di älstes dä va inte änna vanlia lärsforter, män Askepjaskens, ho va e selkesforta så fin o grann, så di allri forr hade
sitt maken. Då va ho nöjd diin gången.
Män når di hade vatt hemma lite, så hade ho ut dom igän.
0 då sulle di ha fåstemöra må sa hem, så ho fekk si hur dant
di så ut. Di älste di va glaa o la å, män Askepjasken han grät
o ba att han sulle få va hemma, män han slapp inte for-n han
gekk te sin tuv igän. Han sto där o grät, o råtta ho kam ut.
»Va ä du så lessen för?» sa ho. Då talde han om att mora
hade fekkat honom o hans brör ätte sia fästemör för ho sulle
få si hur di så ut. »Va inte lessen för dä du», sa råtta. 0 så
krup ho in i sin tuv, män når dä hade vatt e lita stunu, kum
ho ut igän o hade e selverfe må sa. 0 så satte ho för feablat ett par tornbagga 2, sen satte råtta så själv i o sa åt en,
att han sulle hålla i skaftet. »0 om dä går allri så dant, så
få du inte släppa!» — Askepjasken tykkte allt, att dä va lite
1)

Ms kamma (med a)

2) tordyvlar
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illavulret, män han högg taj i skaftet. 0 si dä la i väj över
bärj o bakka så dant, så han va måst förbi. Sist kam di ut
på en stor väj, o då så han, hur dä va vulret. Utå selvefea
va dä en stor vang o utå tornbagga ett par stora svarta hästa,
o han falver satt breve råtta, som han så va e prinsessa. 0
di for hem te mor hans förstås. Män då sa en si, vart dä annat
hus. Mor hans va så gla, så ho va rakt över sa gua o vesste
knapt te sa. —
Utå tuven ble ett slott så stort o grant, o Askepjasken fekk
prinsessa o ble prins. 0 di lever än o mår bra o måka' burna
mä fäpper.
181. De bägge skrinen.
Av G. Fr. Sundhammar.
ULMA 91: 24 s. 37-40. Aarne 480.

Då va en gång e kärng, som hade e rätt doter o e styvdoter, men styvdotra va ho så illak ve, så ho fekk allri va i
fre för-na. 0 lika dan va den rätta dotra ve si fostersöster.
Så va dä en gång, som di bägga söska satt på bronskaret o
spann, o kärnga kum o gnatade som vanlit på styvdotra. Då
to den rätta dotra o fussade te-na, så ho full i bronn. Då blre
kärnga gira, »för nu så sa ja la va å mä da, di otäkka», tänkte
ho, o så gekk ho sin väj.
Men flekka som full i bronn, sulle allt komma tebaka, sa I
si. För ho kam te en väj, o den gekk ho. 0 når ho hade
gått ett stökke, så kam ho te e appelr, som va rektit fullsatt
mä äplre. 0 aplra ho sa te-a: »Du få ta så många äpire du
vill o äta opp, men du sa inte stoppa nåra på da!» 0 dä jolre
ho, men to inga mä sa. Sen gekk ho ett stökke igen. Då
mötte ho e ko, som bar e bötta på horna, o koa sa te-a: »Du
få nijoirka ma o drekka så nokk du vill, men dä som ä över,
sa du slå på klröva o hänga bötta på horna igen.» 0 ho jolre
så, o sen gekk ho. Så kuli' ho te ett stort hus, men då blre ho
allt lite häpa å saj o tänkte sa te o vånna om. Men hur dä
va, så gekk ho in. 0 då satt där e gammele kärng, o henni
fråjte ho, om ho ville ha når pia. »Jaa», sa ho, för dä ville
ho. 0 så fekk ho stanna där. Men så sulle kärnga bort en
1)

mäta
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gång, o då sulle ho sysla i fåjset, o så sulle ho bära vatten te
kretra, men dä va inte gott, sa I si, för ho fekk inte ant änna
ett ressel o bära-t i, »o hur sa dä stå te», tänkte ho. Men når
ho doirptel ner resselt i källa, så kum dä fullt mä ydler o orma,
o satte sa i håla så dä hire vattentätt. 0 lessa dä va ho inte,
änna ho bar hela kart fullt, som sto på fåjsfloen. 0 kärnga
va nöjd mä-a.
Så når ho hade vatt där en ti, så sulle ho ha ut löna. Då
så kärnga: »Gå opp på vinn, för där står dä två skrin, o du få
ta håkket du vill», sa kärnga. 0 dä jolre ho. 0 når ho kum
dit, så sto där ett rött o ett blrått, o så satt där en katt, o han
sa: »Ta dä blåa, ta dä blåa!» sa katten. 0 dä jolre ho. 0 sen
gekk ho samme väj som ho kummet, o når ho kum hem, så
talde ho om för styvmora, var ho vatt o va ho hadde fått
för lön. 0 så fråjte ho-na, var ho fekk sätta sett skrin, som
ho fått å si matmor. »Sätt-et i svinhuset, dä kan va lajum åt
da, di otäkka», sa styvmora. 0 så to ho o mokade dä rent o
bar dit skrinet. Men nor ho läste opp-et, så slo dä fram så
ryslit nokk mä grannlåter, så dä va intet vettit. 0 da så ut
Som allt i hop vatt utå gull. Kärnga va alldeles över sa gua
för dä inte va hennis rätta doter som fått allt dä, där. »Men ja
vet la rå», tänkte ho, o så to ho o fussade-na i bronn. 0 ho
gekk samme våj, som den anra hade gått. Når ho kum te
aplra, sa ho att »du få äta så möe äpire du vill, men du sa inte
ta nåra mä da». Men ho va inte så noja ho, utan ho åt sa
forst bukvärk 2, o så tok ho en helan hop mä sa. Sen mötte ho
koa, o ho sa: »Du sa mjokka ma o drekka så nokk du vill,
Men dä du lemna, sa du slå på klöva o hänga höfta på horna
tebaka», sa koa. 0 ho drakk, så ho hull på te o sprekka, men
dä som va över slo ho ut o vrok å hätta så långt ho orkade
mä. 0 sen gekk ho o kum te den där gamla kärnga, o fråjt-a
om ho kunne få tjäna hos-a. — Ja, vars, dä fekk ho. 0 ho
fekk dä samma å syta som hairsöstra hatt.
Så kum den dan, då ho sulle ha ut löna. Då sa kärnga:
»Gå opp på vin o ta ett utå skrina som fins där, o du få ta
hokket du vill», sa ho. 0 nor ho kom dit opp så sto där två
skrin som anre gången, o katten sa: »Ta dä blåa, ta dä blåa»,
1)

sänkte

2) åt först så hon fick ont i magen.
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sa katten. »Å, inte lyr ja daj, din fetkatt», sa ho, o så to ho
dä röa o lommade å. Når ho kum hem te mor si, sulle ho
sätta skrinet i finaste rummet där va. Men dä &tre annat å, för
når ho yppnade på locket, så fluj dä ut en fojek, som hade ell i
farten som tände på huset, så dä sto snart i ljusan loje, o allt
i hop struk mä. 0 bå kärnga o dotra_ brann opp, o styvdotra
fekk allt i hop. 0 utå svinhuset bife dä ett slott, o där levde
ho te dödaa.
182. Guldsyllen i Sundsjon.
ULMA 91: 24 s. 33-35 (från Sunds s:u).

Dä va för långlia tier tebaka, som dä hände sa på nått
unnerlit sätt, att e gullsyll sank ner i Sunns Lillsjö. Dän där
sylla ä så stor o tung, att kunne en få opp-a, så Bulle Svärjet
allri bli fattit. Män en kan inte få opp-a, om en inte har ett
par tvillingstuta, o di sa va vita.
I Oppreal kakvade e ko två såna tvillinga, som sulle läggas
på för te o dra opp sylla. 0 deja, som forade dom, mä di va
små, sulle ge dom var enda drope utå morsrujokka, o ho fekk
inte ge bort så möe som e fingerbor. Män allt i bkann, nor deja
skulle ge kakva drekka, kum där e gammek kärng o gnall o ba
att ho sulle få bli ve lite gränn utå mjokka, som kakva sulle
ha. 0 många, många gånger envisades kärnga mä deja på dä
viset. 0 nor stifta va fullvuxna o sulle få mjokk för siste gången,
va kärnga envisare än nånsin förut, o dä lökkades-a å gnälla sa
te fukjevattnet, som deja hade fukt mjokkeböttera mä. 0 sen
ho fått dä, så lommade ho å o tykktes va mökke gka.
Opprea bönner ukade nu på stuta o spände e drajlina om
sylla. Sen satte di stuta för o di dro allt va tya hull, så att
gullsylla snart duk opp över vattenyta. Män bäst som ho syntes,
fekk di si den där gamla kärnga komma bäranes mä e stor
skåle, som ho hälde ut över stuta, o skrek i dä samma så dä
1uade2 i härja:
»Sj° vall, mi ädela. broka.3»
0 sen ä dä många, som sitt gullsylla.
1)

°Inreda, by i Sunds s:n.

101151. Sv. landsm. 111. 2.

2) ekade

3) Jfr 'Rz 55 b.
21
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Inledning till täxterna från Småland.
I det ovan s. 309 nämnda samlingsbandet ULMA 91: 24 »Sagor
ock sägner», som tillhört östgöta landsmålsförening i Uppsala, ingå
också några täxter från nordöstra Småland, där östgötanaål talas, nämligen de nedan som nr 183-185 avtryckta uppteckningarna av Emil
Sven:An, J. P. Edmark ock K. Qvarnström.
De övriga här avtryckta täxterna från Småland ingå i de samlingar i Landsmålsarkivet, som tillhört Småländska landsmålsföreningen i
Uppsala ock som hopförts till samlingsbanden ULMA 92: 41, 43 ock
44. Dessutom återfinnas här W. Carlheim-Gyllenskiölds samling av
sagor ock sägner från Vireda, ULMA 92: 22. Slutligen följa ett par
täxter ur den samling, som sammanbragts av Östra Smålands ock Ölands
landsmålsförening i Uppsala ock som ingå i samlingsband nr 93: 25 i
ULMA. K. L. Wallmarks däri ingående »Den svartkunstiga prästen»
(från Madesjö en) har icke medtagits. Övriga i Sv. landsm. II. 1, s. 29
nämnda täxter från Småland synas vara förkomna.
Rörande de från fall till fall efter omständigheterna något skiftande
principer, som följts vid utredigeringen av täxterna vid denna utgivning,
redogöres under varje särskild uppteckning. Täxterna ha i några fall omskrivits med grov beteckning motsvarande den som annars tillämpats i detta
band av landsmålstidskriften (Sellergrens uppteckningar från Våthult,
nr 237-241) ock i övrigt ha inkonsekvenser i ljudbeteckning ock
stavning utjämnats. Så har v-ljudet genomgående tecknats med v (för
orig. hv-, f ock fy), qv har utbytts mot kv, dt mot tt ock gt mot kt
(i ord som magt, slagta). Likaså har i ett par av täxterna originalets sj- utbytts mot tj- (sjogtals, sjäring = tjogtals, tjäring). I de
fall, då c brukats som beteckning för tj-ljudet, har detta tecken bibehållits. Konjunktionen ock bar genomgående normaliserats till o (orig.
växlande 0, k och) utan att uppgift därom lämnats vid de olika täxtema. I täxterna nr 192-209 har det sporadiskt brukade 0 bytts mot ö.
Alla täxterna ha i korrektur granskats av doc. G. Hedström, som
även försett de olika avdelningarna med inledande uppgifter om ljudbeteckning ock språkform samt gjort åtskilliga tillägg till noterna.
Täxter ur den Småländska laudsmålsföreningens samlingar har tidigare i några fall tryckts i tidskriften Svenska landsmål. De viktigaste av dessa äro de BOM ingå i samlingen »Från södra Sverge»
(II. 9) ock E. &VERSUS »Sagor från Emådalen» (II. 7). Viktigast av
alla de småländska täxtsamlingarna är den i band IX av landsmålstidskriften utgivna »Folkminnen från Kläckebärga ock Dörby», som gjorts
av J. A. Lundells systrar HILDA LUNDELL ock ELI« ZETTERQUIST. Denna
samling, som torde ha påbörjats omkring 1880, har icke tillhört landsmålsföreningens samlingar. För övriga i tidskriften tryckta samlingar
av täxter från Småland hänvisas till R. LILJEFORS' Register (s. 116 f.)
ock angående andra täxter på folkmål från landskapet till A. NOREEN,
Vårt språk I, s. 160 f.
M. E.
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Vrån Sevede härd i Småland.
183. Stångån och Hässelbyån.
ULMA 91: 24 s. 47-48.
Av Emil Svenså.
På samma blad finnes samma täxt med landsmålsalfabet (av David
Bergströms hand), men då denna ej är fullt tillfredsställande, avtryckes
den ej här. Bergströms täxt har för når Imalf. nr (av annan hand rättat
till ner) samt för sjön Imalf. fon. k användes i taka, b@ka(da),

hanen, bb•ada.

På den tien, når allting kunne tale, så kom Hässelbyåa o
Stångäa överens, där di geck te bredds, att di sulle kampe1 te
havet, o håcke som kom forst, så sulle ho böle. När då Hässelbyåa kom ner te sjön Hulingen, så tängte ho, ho va kummen
te havet, o då bölede ho. Då bledde Stångåa anj o sa: »Nu sa
ja vänne o jöre änger så långe, så ingin sa kunne bade 2 dom i
änne.» 0 så geck ho åt Vemmerby o sen ner åt Östergyllen.
0 sen den daen ä Vemmerby änger så långe. Men Hässelbyåa
ho feck hålle på te ho kom te Amåa, o sen ner te havet mitt 3
imot Ölan.
1)

springa i kapp

2) bärga

3) ms midt
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Från Södra Tjusts härad i Småland.
Ur ULMA 91: 24.
Av J. P. Edrnark, tro!. 1873.

184.

Näcken såsom dragare.

Texten återges här utan andra ändringar än dem, som nämnas i
noterna. I bruket av k för kakuminalt 1 är täxten icke konsekvent
(jfr skrivn. klämte och flöj). Den visar också några icke genuina former
ss. ifrån (för i frå), kunde (för kunne), sjön (för sjönn). Täxten är troligen från Hjorteds socken.

Dä hände säj en gång för mycke länge sän, att di på prestgålrs gälre i Hjorte feck si en svärt häst, som va så anfaslit i
stor o vacker, så att ingen hadde sitt maken te hästkretter. 0
dä samlredes en hopre mä folrk för te sin på-n. 0 alle så
unrede di var hästen kunne va ifrån. Somirie gisste så, o somMe så, män di mäste trodde att dä, va en husarhäst, som hörde
te i nån utå di närgränsene 2 sockner4.
I samme tera3 så kom där gåenes en dagsvärksdräng, som
hade vatt ute o slage på prästgåirsägera o som skulle ge sej å
hem på lördaskvällen. 0 han va en vioppen 4 en, som inte va
rädd för non ting. Sällan geck han te körka o hände de non
gång, så satt han antingen o sov eller också satt han o blrigede
på flreckera o närrede dom te skratte, så inte hörde han mycke
på va prästen sa, inte.
Sän han e stunn hadde stått o hört på hur di pratede, så
sa han: »Mä te stå o lapre 3 på dä här viset får en väll inte
reda på va dä ä för en häst», sa han, »vi ska ta o bete opp-en%
så får vi si, om han ä van ve te dra», sa han. 0 så to han o
la en seire på-n o bette-n 7 för e härv, som sto på åkern, o ställde
1) rysligt 2 ) MS närgränsde ock (överstruket) -gränsene. 3) tidpunkt, veva; jfr Blackstad (S. Tjust) td,ra ock östra hd Mra. 4) MS
viappen, oförvägen, dumdristig 5) prata 6) betsla upp honom ock
spänna honom för 7) spände honom
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saj på härva o börjede härve på träa. E stunn geek dä bra,
män i o må dä samme, som dä klämtede i körkkirockra så
vergedel hästen te o to ett flöj framåt o bönjede te skene ner
åt sjön, så anfaselit fort, så dä nästan så ut som ett blrek. 2 0
drängen skrek te, o dä syntes som han skulle försökt te hoppe
å härva, men trolritvis kunde han dä inte. 0 hästen spräng i
sjön mä bå härv o dräng, o nore ägenblreck därätter så syntes
dä, ingenting mer ätter dom än nore bubblrer, som sköt opp på
vattenyta. Men hästen — dä va ingen an än näcken, som hadde
skapt om sä, o dä va inte den förste, som han ha knipe.
1) gnäggade

2) blixt
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Från S. Vedbo härad i Småland.
185. Skinnskärping.
Ur ULMA 91: 24. Aarne 760.
Av Karl Qvarnström, renskr. av G. Fr. Sundhammar.
Originalets ljudbeteckning har bibehållits bortsett från att, i samband med borttagandet av längdstreck över vokalerna, dubbelskrivning
av konsonant införts å vederbörliga ställen i enlighet med bruket i
rspr. Tj-ljudet betecknas med c. Täxten är troligen från Hässleby
socken, annexförsamling i S. Vedbo hd till Rumskulla socken i Sevede hd.

For lugge sen, We mormor levde, sto ske i våkenhuset te
Rumskulla eorka en dori, som di inte kunne få te å bli i jola,
o honum kallade di finnfxrpig, for che va inte mer ijxnn å-n ffln
bala finn o ben.
0 så va dse en gå, som dx va frsemmane i prsestegåln, o dwr
va e pia, som di allri kunne få te å bli morkrsedd. 0 då sia di
va mx prxsten, at ho inte sulle torrs o gå te corka ffltte finnfxrpig.
Mxn ho va inte pe1et 2 å-sa, xnna3 ho la å ätte-n o la-n på golvet
mitt for nsesa på dom. Mxn så sulle ho b2era-n tibaka ij2en, o
når ho då kum te våkenhuset, så ville han inte slseppa tajet,
mun han sat fast på ryggen. 0 da ba han pia, at ho sulle gå
in i corka o be jomfrua om forlåtelse för-n, xlla sulle ho inte
sleppa dom, sa han. Dx kunne ho inte »for dora se inte yppa»,
sa ho. »Jo» sa han. 0 då la ho å dit in, o dffl ble just i eorka,
så ho så, at jomfrua sto ve altart. 0 så ha ho om forlåtelse
for-n, o dffl lofte ho. Men nor ho kum ut ijsenn, så spede 4 ho
inte finnfxrpig, mxn dser ho hade lagt-en, dxr va dse en liten
mullhoj.
0 så va dse inte 12egger.
1) död
'varsna'

2) klenmodig, försiktig

3) utan

4) imperf. av spea
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Från S. Vedbo härad (Eksjö landsförsamling) i Småland.
Av A. G. Svensson 1875.
ULMA 92: 43, s. 169.
Som tecken för kakuminalt 1 användes k omväxlande med 1 (rd). Eljes
ansluter sig beteckningen merendels till den samtida stavningen. Sålunda skrives vanl. rd, rt, rn, rs, rl, ehuru r i denna ställning är förstummat i dial. Som tecken för de vokalljud, som med lmalf. tecknas 0, 8,
användes i allm. o (som även motsvarar lmalf:s Q), understundom å (jfr i
täxterna t. ex. stråke, rå], slåss, hål). Fel mot elementära regler i dial:s
formlära (i allm. med anslutning till rspr.) äro ej ovanliga. För dial:s
formlära gälla i huvudsak de regler som lämnas för N. Vedbo s. 337.
I täxterna finnas f. ö. inströdda åtskilliga för dial, främmande ord ock
ordformer, oftast från rspr., t. ex. av (för å), använda (för gagna,
nöttja), byn (för bynn), bonställe (för bonnaställe), att, inf.-märke (för o,
lmalf. 0), dörr (för dör), efter (för ätter), ej (för inte), .fingo (för feck),
finna (för hitta), frågte, frågade (för fråjte, fråjade, fräj(a)de), från
(för frå), färd (för fa), gammal (för gan:7nel), genom (för gönem,
gömen), gerna, gäna (för gjana), gick (för geck), gift p. pf. (för
geft), javisst (för javesst), komma, pres. pl. (för kommer), kommo (för
kom), landsvägen (för lansväjjen), låta, tillåta o. d. (för lätta, pret.
lät), längre (för länger), många (för monga), nä(r) (för no(r), lmalf.
n8(r), närm(a)re (för nänznzer), pröva (för prova, fresta), sann, sand (för
sänn), se (för si), sig (för sä(jj), se), sjön (för sjönn), en sjöstrand (för ett
sjöalann), ska (för sa), säja, pres. säjer (för sä, sär), ty (för för), till
(för te), tre (för tri), unnerfund (för unnerfunn), värre (för varr),
vandra (för vannra, gå), veste (för vesste), vid (för ve), vill, ville
(för vell, velle), voro (för va), väg (för väjj), värd, adj. (för vad), är
(för ä), ännu (för än), öppna (för yppna), behöver (för behöva).

186.

En prästhistoria.

Hö du, Johan, men vi sette här o glamma kan vi la röcka
opp oss mä nå roli historia. — Ja, dä ha du rätt i, Annes, men
du få inte ljua så möe söm du bruka. — Nä, denna ä renesta
sanninga!
Si dä va så, att dä va en prest, som va så ryslia stark o
lärd. Si han hade läst i så många böcker, värre än vår kaplan.
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Jaja, an sa tro att vår kaplan ä inte spink.' Han rå mä faen
lite hätter änn du o ja. För hornen kan inte parke12 göra säj
osynli. Si dit va lekestuva i Håkansjön häromdan, o vår kaplan
korn o geck förbi. Han tittade in genom fönstret på dom som
dansade o sa te Janpettra-Kalle i Östragåln, som sto ijämte:
»Sti på min fot», sa han. Men si då feck han se sjelva faen
snorra i taket över dom som dansade. Janpettra-Kalle ä inte
rädd, va häller SOM ä, men då sa säja han ble rädd. Si, dit
sa la inte va så alldeles rätt o dansa, ätter va kaplan sär. 3
Dit va en gång en sån där stark prest — o detta ä klaraste sanninga, ty far feck veta-t å Zakris i Lillemålen, o
Zakrisa farfar hade tjenat på samma prestegål — o så va dit
en dräng hos presten, som allti va full å faen. En kväll
tänkte han, han sulle skrämma dom allihop i prestgålen, o to
på se ett vitt lakan o geck utanför byggninga. Laggåsa 4 ble
alldeles förskrämd, nä hon feck se hornen, o sprang in te presten
o skrek, att dit va spöke ute på gården. Presten geck ut o
stoppade handboka i feckan. Nä presten kom ut, stannade
drängen o sto döanne still. Presten fråjte hornen vem han va,
men drängen svarte inte. Han fråjte tre gånger, men drängen
te. Då sa presten: »Om du inte sär, vem du är, så må du
sjonka över dina fotaknöla. Drängen sa inte ett ord utan sjonkte
som presten sagt. Då sa presten: »Om du sär mäj, vem du är,
ska ja hjelpa opp däj. Annars må du sjonka över dina knä.»
Drängen te, ty han tänkte la, att dit inte va så farlit häller, o
derför så sjonkte han över sia knä. Presten sa då för andra
gången till hornen: »Vill du säja mäj, vem du är, så sa ja hjelpa
opp däj.» Nä, drängen va tyst som en mur. »Vem du ä,» sa
presten, »så sjonk till dia arma». Drängen sjonkte. Då sa
presten te drängen: »Nu fråja ja däj för treje o sista gången,
vem du ä. Säjer du dit, ska ja hjelpa däj opp.» Drängen
öppnade inte sin mun. Då sa presten: »Vem du ä, så sjonk
i Jesu Kresti namn, så stor du ä!» 0 drängen sjonkte, så att
dit inte syntes ett hår ätter hornen.
Den här förskräckligheta glömdes emellerti bort, o många,
många Herrans år ätteråt kom en ny prest dit. Då bar dit till
att de sulle grava en ny källare, o [de] träffade så på en besynneli
1)

smal, klen

2 ) djävulen

3) säger ) ladugårdspigan

III. 2

EN PRÄSTHISTORIA. SOÅSAKÄRINGEN.

329

sten, som liknade e menneska. De töckte dä va synn o förstöra en sån markvärdi sten o to-n derför o satte-n i köket.
När han stått der en ti, fick köksa höra, att han ga te ett skratt
var moren o var kväll. När ho hört detta en ti, så sa ho te
presten, o han geck ut o fråjadel stenen, varför han skrattade.
»Jo, si», sa stenen, »när pastorn gör bön om morna o kvälla, så
springer alla smådjevla, som finns i huset, ut genom dä der lilla
hålet i döra, o de slåss om vem som sa komma först, o dä töcke ja
ä så rolit, o derför skratta ja». Presten, som inte va klenare
än den förste, döpte stenen, o då ble han menneska igen. För-si
dä va drängen, som hade sjonkt.
187. Soitsakäringen. 2
Ve slätta här inte Eksjö ä ett berg, som kallas Soåsaberget,
o si der bor e kärng, som kallas Soåsakärnga. Dä 3 många som
ha sitt Soåsakärnga, o far-min geck se vilse en gång i Soåsahagen o kom inte u-n förn han vrängde tröja, men sen sa 4 säja
hade inte kärnga makt må hornen längre. I slättakanten ligger
e stuva, der e gammal kärng som hette Maja bodde, som do
för två-1-tri år sen. Ho va ute en gång i Soåsahagen o plockade
knabbas te bränsle, o då kom e grannklädd kärng o fråjte henne,
om ho kunne spinna. »Javisst kan ja spinna», svarte Maja.
»Då sa du få spinna to6 åt maj, men du sa lova maj en sak, o
dä ä att du inte får blöta på trån, när du spinner.» »Ja», svarte
Maja, »ä dä inte värre, så sa dä la gå för säj.» — »0 så kan
du inte få nåra penga för spånen 7 utan du sa få sä i stället».
»Ja», sa Maja, »dä ä lika bra, för ja ä möe fatti o behöver sä
te brö te maj o mia barn», för si Maja va gift o hade många
barn. »Kom hit om torsda mora», sa kärnga, »te denne stenen,
så sa här ligga e kneppa mä to, o när du ha spunnet-et, så lägg-et
här på samma ställe, o du sa finna betalninga o nytt to här
ve stenen.» Maja gjorde som kärnga sa, o allt geck väl o bra
en långan ti. Maja förtjänte så möe, så att ho hade te brö åt
hela hushållet.
Men så to dä inte bätter, änne Maja en vacker da glömde
2) Jfr II. Hofberg, Svenska folksägner s. 37 f.
1) ms frågade
det är 4) skall jag 5) pinnar, grenar 6) lin 1. blånor 7 ) spånaden; hnalf. spiman 8) ms äna; = än att
3)
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säj o blötte på trån, när ho spann. 0 när ho då sulle lemna
garnet som ho brukade, va kärnga på stället o sa: »Nu får du
inte spinna åt milj mer, för du ha Mött på trån. Men si här
ha du din betalning ändå.» 0 må däsamma vände kärnga säj
om, o då va hon [ !] bakefter som ett dejtråj, o dä ven o skrek
i talletoppa som sjelve faen vatt lös, men si då ble Maja rädd
o schavadel hem allt va tya höll.
0 si Soåsakärnga bor inte hela året i Soåsen, utan när
knekta komma på slätta o börja skjuta, så flötter ho till söster
si i Skuregater 2, för si ho säjer att knektera fiser så illa.
188. Näcken som fiskarejälp.
En må då så va en vill, men si att Näcken finns, dä3 lå
ett som ä säkert, för dås så många som ha sett så möen skit 4
vid sjöa o kvana, o att dä ä Näcken eller ett ben av faen, dä
kan alla som sitt-en va ett levanes veaträ3 på. En behöver bara
fråja Jonas •i Fiskarehemmet, för si han, han ha sitt-en så lifs
levane som ja se däj framför milj. För si Jonas sulle gå o
meta abborra tidit e vintermora i dajninga. 0 när han va
kommen ett stöcke på väjen, så kom en främmad kar o geck
ifatt hornen o fråjte hornen, vat6 han han sulle gå. »Ja sa gå o
meta abborra», sa Jonas. »Men vat6 sa du gå?» fråjte Jonas. »Jo»,
sa karen, »ja sa gå o meta abborra ja må.» — »Då kan vi la lägga
sällskap», sa Jonas. »Ja, kör för dä», sa karen. »Men du ha
la tur?» sa Jonas. »Då sa du la få si att ja har tur», sa karen.
»Men du har ju inte nåt mete», sa Jonas. »Ja, dä gör inte», sa
karen, »för dä ble la nåer rå för då.» 0 så lae de åsta te de
korn te sjönn.
0 då högg de ett hål på isen o sulle börja på o meta.
»Men nu», sa den fräramade karen, »nu sa7 säja däj, hu vi sa
göra. Vi sa krypa ner en utå oss o hänga på fesk, o den anre
sa setta o dra opp». — »Ja, då får du gå ner o hänga på, så sa
ja dra opp så fort», sa Jonas. Karen kröp ner gemen hålet o
Jonas släppte ner metet o börte dra opp; o så fort som han
1) skyndade
2) Skuregata, en lång bergsklyfta i Eksjötrakten.
det är 4) väsen eller företeelse av övernaturlig art 5) skämtsam förvrängning av uttr. »ett levande vittne» 6) ms hvat; lmalf. vat
7) skall jag

3)
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släppte ner, så va dä en abborre på, o dä va abborra som inte
va små häller. Men Jonas han hivade o dro, så svetten lackade
i nackahåla. I början feck han så ryslit stora feska, men sen
ble di allt minre o minre, o te slut så ble di så små som älinga.
Men Jonas han lät inte bli ändå, för si han va snål o töckte,
att di kunna gå an di mä, o så hivade han. Men te slut, då
han hade fått varevelien abborre, som fanns i sjön, så va dä e
stor, stor jädda på, när han dro opp.
Men då, sa säja, baxnade Jonas. För si en sån jädda
hade han allri sitt förr. Ho va tannalös o hade långa öra som
en so, o stora borster på ryggen, o svans varre än Slingrekalles
marr. 0 så het, att dä fräste i hålet, när han dro opp. Nu
begrep Jonas, att dä va Näcken han hade att göra mä, o att
han måste hänga på si ejna farmor, när abborra to slut. Men si
jädda ga han faen igen, men abborra behöll han. Men ifrån den
stanna aktade han säj för o meta tesamman mä Näcken, för dä
kunne blett hans tur att hänga på. 0 han behövde inte häller
gå o meta mer, för han hade fisk i alla sia dar.
189. Näckens polska.
Men den som ha hört Näcken spela fijol, si dä sal säja,
sa la va nånting o höra. Di säjer att han drar sina rene river 2
på fieje1en 2 varre än Spingepälla-Agust, o di säjer, att dä så
vacket så en kan gråta när en hör dä. Möe vackrare än när
Calle i Stuva spela på hånnklaver. Si Näcken kan spela e
polska, o när en hör den kan en inte låta bli o dansa, inte om
en sutte i Bellö körkestock. Kan en lära säj o spela dän, så
behöver en inte kunna mer. Nu för tin ä dä inte många som
kan-a, men när mor mi tjente pia hos Pär Ola i Krånglebo, så
va dä en dräng, som va la som dä kunne mä, som kunne ta
opp Näckapolska, o dä så att bå bol o bänka dansade i stuva.
Men han va allt lett4 åt konsta sjelv, för han ville inte rätt
gäna spela henne, för han försto la, att dä inte va så alldeles
rätt mä-a. Si han hade lärt se-a5 å Näcken sjelv på dä viset, att
han gått ner te sjön tre torsdasmona å ra, inna sola rann över
talletoppa, o spelat för Näcken o sen kunne han-a.
2) stråkdrag 3) formen eljest icke belagd i stnål.
5) skall jag
ordsamlingar 4) led 5) ms st-a
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Nä dä va lekestuva i byn en gäng o den här drängen sulle
la spela för dom, då ville di han sulle spela Näckapolska, för
si den går så lätt o dansa ätter. Han ville inte spela henne,
för han veste la han, hur dä sulle gå, men di va så envisna
på-n, o han måste dra te. Men då sal säja dä ble ett dansanne som förslo. Pier o dränga o kärnger o gubba måtte opp
dansa vareveli en, så att di kiftade2 som kä11etåsser 3, o bol o
stola o skåp o bänka dansade så bita rök, o sjelve katten, som
lå på muren, måste ge se4 mä i svängen, o ingen kunne stanna,
utan dä gick unna för unna allt värre o värre, tes dä kom in en
som to ifrå-en fijolen, men dä hjalpte inte, för han spelade på
armen lika bra, o di dansade. Men då röckte han ifrå-en stråken, o då to dä då slut. Men då va di nöjda å o dansa, o di ba-n
allri mer ta opp Näckapolska.
190. Fan ock bonden.
Aarne 1030.
Faen, som allti hatt möe o göra mä bönner, hade brännt e
fälla3 en gång tesamman mä en bonne. Första året sådde di
råj, o när hösten kom o di sulle hösta in, sa bonnen te Faen:
»Ja tar dä som ä över jola, så får du dä som [ä] i jola». »Ja,
kör för dä», täckte Fan, o bonnen to halmen o råjen, o Fan to
stubben. Anra året sådde di rover på si fälla. Då sa Fan te
bonnen: »1 år ä dä ja, som tar dä som ä över jola, o du får ta
dä som ä i jola.» — »Ja, dä går an», sa bonnen. 0 så to Faen
kålen° o bonnen feek rovera. Treja året sulle di beta si fälla
sulle släppa dit varsia [sju"' svin. Faen kom dit mä [sju]7 stora
svin, som va så feta så di slo knorr på rumpa, o bonnen kom
dit mä e majer so mä rumpa imella bena. »Var ha du dina
svin?» sa bonnen. »Jo, här ä di alla [sju]7» sa Faen, o så räknade di in dom. Sen to bonnen o löfte opp si so [sju]7 gånger
räknade te [sju]1 så fotts o sa: »Där ä mia [sju].»7 — »Ja, dä
rätt», sa Eaen.
Om hösten sulle di ta hem sia svin. »Men hur sa vi känna
igen var sia svin?» sa Faen. »Jo», sa bonnen, »dä inte svårt,
1) skall jag
2) flämta 3) källgrodor
) blasten 7) Ms 7 8) fort; lmalf. fot
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4) ms si

5) svedjeland
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för ja slo knut på rumpera på mia.» »Dä va bra», sa Faen, »ta
då dia [sju], så ä dä mia som ble över.» 0 så to bonnen di
sju feta svina, som hade knorr på rumpera, o faen fick bonnens
majra so, »Nä, nu gå dä för långt», sa Fan, »nu ha ja blett
lurad tri gånger, nu sa vi ställa-t på ett annat vis. Vi sa ha
fälla ett varsitt år.» »Ja», sa bonnen, »men då sa vi komma
överens, att fälla allti sa ligga i träe året ätter sen dä vatt
potater.» — »Ja», sa Fan, »dä går ja in på.» Men bonnen satte
allti potater sia år på fålla, o Faens år lå hon i träe. Men
då ga Fan se hin på att han allri mer sulle ha hopagöra mä
bönner.
191. Västgötehistorier.
Uppt. 1876.

Si, på den tin vestgöta geck mä påsen här i Smålan, ble
di allt lurade åtskillia gånger. En gång va de en vestgöte, som
va ute o reste byamälla o hade en vit, tröj häst. Så korn han
te ett ställe, der en kar sto o kokte tjära ijämte väjen. »Va ä
dä der du koka?» sa v[estgöten]. »Jo», sa tjärbrännan, »dä ä
'lätte'.» — »Dä va bra, då få ja köpa ett stop te min häst», sa
v[estgöten]. »Dä går an», svarade tjärbrännan. »Men hur sa dä
användas? Sa en ge hornen in-et?» frågade vestgöten. »Nej»,
sa tjärbrännan, »dä sa slås in Unner svansen». V[estgöten] betalte tjära, satte sig opp i si kärra o tjärbrännan löfte opp
svansen o mä hiskli fart smet fast tjära. Men detta lättade på
hästen, så att v[estgöten] feek åka sig nöjd. Men dä va också
siste gången han åkte efter sin vite häst, ty denne sprang tes
han stupade2.

En annan gång va dä ett par vestgöta,.som va ute o vandrade.
Begge två va di mörkrädda, men dä :ville ingen låas ve. En
kväll geck di o språkades ve.- »Vi ä allt ett par, säkra kara»,
sa den ene. »Ja, oss skrämmer ingen så. lätt», mente den andre.
Da här hörde en sme, som sto i ,si smeclörr jemte väjen,
der di gick förbi. »Jaha», tänkte han, »dä sa Vi pröva.» Han
1) Ms 7

2) Se liarne 1142.
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to o tände på e tjärtunna o släppte efter dem. Ho rullade allt
fortare o fortare, ty vägen sluttade från smeja te. När di fingo
se dä här brennande odjuret komma efter sig, ble di förskrämda,
men ingen ville ändå låss va rädd, utan di geck men så sej
tebaka titt som ofta. När tunna kom allt närmre o närmre, sa
den ene: »Bror, dä kommer fatt oss, va sa vi göra?» »Jo, vi sa
sjonga», sa den andre. De stämde opp av alla krafter: »Vår
Gud är oss en väldig borg.» Men di hann inte o komma längre,
förrän tunna va i häla på dem. Då skrek den ene te: »Han
må va så väldi han vill, så ta ja skojen till!»

En gång voro också två v[estgöta] ute på färd. På ett bonställe, der di koturn° in, hade bonnahustra nyss tatt å e attegrytal å ellen, o gryta sto på halla.2 Attera hade ännu inte
lätt bli3 o koka, utan sto der o puttrade. V[estgöta] trodde, att
gryta kunne koka utan ell o töckte att ho sulle va särdeles
bra för dem, när di voro ute o reste o inte hade nån ell. De
kom överens att köpa gryta, men då hustra ej gerna ville sälja
gryta, fingo di betala femdubbelt va ho va värd. Därefter fortsatte di sin färd o köpte sej en kappe potater. Komna te en
sjöstrand, sulle di koka sia potater o pröva si gryta. Di to
vatten i sjön, lae i potatera, satte gryta i sannen o slo se4 ner
ijämte, tes potatera sulle ble kokta, då di sulle ta sej ett rävamål för billit pris. Emellerti feck di vänta bå länge o väl, o
ändå kokade di inte. Te slut o allo, då di hade luggit der
länge o börte o ble alldeles uthungria, kom di unner fund mä
att di va lurade, o beslöt då, att di sulle kasta gryta i sjön. Di
kastade i bå potater o gryta, men då vattnet börte o putla,
der gryta kastades i, trodde di att ho kokade. »Si du bror»,
sa den ene, »nu koka ho den attan bövelen.» »Ja, ta opp-a
igen», sa den andre. Ploms hoppade han i, men då han inte
hördes å mä nån gryta, trodde den andre att han åt opp alla
potaterna o skrek derför te: »Nå, hör-u bror, din tusande bövel,
ät inte opp alla potatera, utan låt oss dela som bröder.» I desamma hoppade han ätter, o då ingen sen ha sitt dom, håller
di trolin på o koka potater än i da.
1)

gryta med ärter

2) spishällen

3) upphört

4) ms Si
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En v[estgöte] träffade en gång på en annan som geck på
landsvägen o plockade tonbaggar.' »Va ä dä du gör?» sa den
förste. »Jo, ja plocka oabuka2,» svarte den andre. »Nä, hör-u
bror, nu ha du fel», sa den förste. »Ha di inte vinga?» — »Nä,
di växer på pinna!» — »Ja, då har ja ätit me4 stinn skrovane
mätt av skvalebagga.»3
1)

tordyvlar

3) odon

3) skalbaggar

4) ms MI
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Från N. "Vedbo härad, Vireda socken i
Småland.
Sagor.
Av W. Carlheim-Gyllenskiöld. 1878. ULMA 92: 22.
I språkligt avseende äro dessa täxter synnerligen onöjaktiga. Beteckningen är ej sällan inkonsekvent och vilseledande, och en mängd
ordformer förekomma, som äro främmande för folkmålet i N. Vedbo.
För upptecknaren har uppenbarligen täxternas innehåll varit det väsentliga, det språkliga endast en bisak som kunde tagas mera lättvindigt,
bara dialektal färg erhölls, ett förhållande som i betraktande av att
uppteckningarna gjorts före den moderna dialektforskningens tid icke
får dömas omilt.
Till beteckningen. Beteckningen är ej sällan onöjaktig och inkonsekvent. För att återge de vokalljud, som med lmalf. tecknas 8, 0,
användes ö, dock möter i stället stundom o (som även motsvarar
lmalts o), någon gång å (jfr i täxterna nästan alltid opp, stundom
t. ex. dom, dem, folja, for, forst, förlova, kom, komma, om, som,
stoppa samt enstaka stållas). N. Vbos slutna korta o-ljud framför
gg, kk, nk, ng återges dels med o, dels med u (jfr i täxterna t. ex.
hogga, kong, ong, ugn, ong, ung, socka: tvungen, ung). Såsom tecken
för ii-ljudet användes ä ock e, mestadels i överensstämmelse med den
samtida riksspråksstavningen. Dial:s bakre a-ljud (lmalf. a) framför
-gn, -nk, -fet, -st skrives ej sällan med å (jfr i täxterna skånk, kåsta,
vångsdör, vagnsdörr, slåkta). Den i dial. från rspr. avvikande fördelningen av främre ock bakre a framgår eljest ej av beteckningen, liksom ej heller fördelningen av öppet ock slutet u. J-, sje- ock tjeljudens beteckning överensstämmer i huvudsak med riksspråkets, dock
är att märka att g ock k i garsgårl, gärdsgård, gama, gärna, ock
kär, karl, betecknar j- resp. k-ljud, att sk i sköler, skulor, icke betecknar sje-ljud, ock att tje-ljudet är tecknat med kf- i kjör, kor.
Ehuru r i förbindelse med följande d, t, s, n, 1 är förstummat skrives
rd, rt o. s. v. För kakuminalt 1 motsvarande rspr:s rd och för kakuminalt n skrives merendels rl resp. rn (jfr i täxterna t. ex. gjorl, gårn),
när icke rspr:sformer bibehållas. I stället för aw (lmalf. aw < ä. agh)
skrives ao (slao, slag, maoe, mage). Efter ä. ö, (ii), ö motsvaras ä. gh
i större delen av N. Vbo av w (1. v), i en mindre del (i öster) av j.
Täxterna ha i detta fall öv (t. ex. sköv, skog). I ställning mellan
kort vokal ock konsonant föreligger växling mellan dubbel- ock enkelskriven konsonant (jfr i täxterna skrällde: stälde, släppte: släpte, äpple:
äple). Efter kort vokal dubbelskrives icke j (t. ex. !raja, v.).

Detta arbete är tryckt med särskilt
understöd av statsmedel.

Föregående delar av detta arbete (Sv. landsm.
Bd III. 2) ha ingått i häftena [8] (1881. E),
158 (1923. 2) och 221 (1937. 2). Sluthäftet
kommer att ingå i årgång 1943.
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