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Inledning till täxterna från Blekinge.
Den enda betydande, hittills otryckta samlingen av Blekingetäxter
i de gamla landsmålsföreningarnas samlingar är den, som finnes i Landsmålsarkivet i Lund (nr 561-564) ock som är gjord under 1880-talet
i Kyrkhults ock Jämshögs socknar av SVEN TROMASSON (f. 1856).
Större delen av dessa uppteckningar återges i det följande. Av samme
upptecknare har en samling »Visor från Kyrkhult» (ej på mål) tryckts
i Sv. landsni. VII. 6 (1890).
Andra uppteckningar från landsmålsföreningarnas tid ha publicerats
av folkskolläraren KARL J. NILSSON (f. 1844), som lär ha stått i någon
förbindelse med den småländska landsmålsföreningen i Uppsala. Hans
samlingar äro upptecknade på mål från Karlskronatrakten (Sturkö) ock
ha publicerats under titlarna »Muntra Folklifsbilder, (1879), »Gamla
Abeteket» (1886) ock »Ny samling Muntra Folklifsbilder» (1888), samtliga omtryckta »på modifierat bygdemål» i en samling med titeln
»Blekingskt folklif och öfvertro» (Karlskrona 1910). I 0. Svahns
»Svenskt skämtlynne» (V, s. 17) finnes också en historia av honom
med titeln »En vörnasion i Afgrun» (Augerum). På mål från Sölvesborgstrakten finnes en samling »Sagor och berättelser» (1887) utgiven
av pseud. PERON. Vidare finnas några texter från denna tid i Svahns
ovannämnda samling, nämligen II, s. 10. HI, s. 22 ock XII, s. 46.
Jfr för övrigt A. Noreen. Vårt Språk I, s. 159.

101151. Sv. landsm. HI. 2.

29
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Vrån Ii.yrkhults och ..Tämshögs socknar
i Listers härad i Blekinge.
Sagor ock sägner.
Av Sven Thomasson.
De i det följande återgivna sagorna ock sägnerna från Kyrkhult ock
Jämshög utgöra huvudparten av Thomassons samlingar nr 561-564 i
Landsmålsarkivet i Lund. Ett BUA antal har ansetts mindre lämpliga att
trycka i detta sammanhang. De uteslutna historierna äro följande: Presten
och pojken (senare delen av nr 564) samt Bellman och skomakaren, Bellman
och kungen, Gossen, BOM slog sig på handel, Bonden och pocker, Hiss
min Hass, Gubben som låg ut föluugarna, Huru det kom sig att haren
fick heta Jösse, När knallarna förbytte fötter, Käringen som skulle
vänja sig av med att äta, Den förskräcklige katten och Tranemåla Fader
Vår, samtliga i nr 562. Alla uppteckningnarna äro gjorda före år
1886, då upptecknaren emigrerade till Amerika. Angående sitt arbete för
landsmålsföreningen har han i ett brev den 21 jan. 1885, som finnes
tillsammans med ovannämnda samling nr 563, meddelat följande:
»Jag skickar nu en del sagor och visor. Jag har nu plockat upp
det mästa som fins hos min närmaste otngifning, o länger har jag ej
tid att gå, Annars fins här nog både sagor och visor snart sagt i tusental, Så om Ni vill skicka en person, får han nog att sköta, Eller föreningen vill betala mig, så att jag kan hålla dräng hemma, så är jag
villig att uppoffra ett halfår för saken, om jag kan uppteckna Er till
nöjes, Jag bar städse sökt att återgifva med berättarenas egna ord,
Med den tiden odelad kunde mycke gjöras för landsmålsaken.»
Täxterna ha genomgåtts i korrektur av arkivehefen G. Hedström
(LAL 563: 1-17) ock arkivarien I. Ingers (LAL 561, 562, 564) i
M. E-n.
Lund, vilka därvid även bidragit med ordförklaringar.
Täxterna nedan återge troget Thonaassons original bortsett från interpunktionen samt från att f och fy såsom tecken för v-ljud utbytts
mot y ock att uppenbara skrivfel rättats, varvid dock rättelserna anmärkts i noterna. Däremot har lev bibehållits (t. ex. hvyska, viska),
enär användningen av denna beteckning motsvarar förekomsten av uddljudande gutturalt y (ltnalf. w) i listermålet. Thomassons beteckning,
som i många fall ansluter sig till det samtida riksspråkets, är ganska
konsekvent. Det är företrädesvis ifråga om beteckningen av »långt
medljud», som det understundom brister, t. ex. bröllop : brölop; kvajllen,
kvällen : kvajlen; menna, många : mena; mellan : emelan; sinn,
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sedan : sin; spannen, best. sg.: span, obest. sg.; kallte, kallade : stälda,
ställd, klepte, klippte, knapt, knappt.
Rörande beteckningen i dessa i språkligt hänseende synnerligen
värdefulla täxter må för övrigt anmärkas:
1) a betecknar både främre och bakre a-ljud (lmalf. a ock a),
ock i enlighet härmed innefattar diftongen aj 'malts ct2, och ab al
(sålunda motsvaras t. ex. stajn, sten, vaj l, väl, skrivna med lualalf. av
stam, vall); 2) på samma sätt är o tecken både för å-vokal (lmalf. Q, 0)
ock slutet o (lmalf. Q, 0); 3) däremot användes u endast = lmalf. u, u;
4) målets diftong au, att (vanligen motsvarande rspr:s å, återgående
på äldre å) återges i allmänhet med å; om denna diftong el. diftongen
aj mist sin senare komponent (eller fått den starkt reducerad), skrives
dock a, t. ex sa, så, aa, år, vall, väl; 5) ehuru ä framför gg, nk, kk (ock
i lånord ks, kt) är (relativt svagt) diftongiskt
ceb et) skrives i
allm. ä, t. ex. lägga, tänka, bänk, häkte; 6) sje-ljudet skrives oftast
ss. i rspr. eller med sj ss. gemensamt tecken, t. ex. själa, stjäla, sjäms,
skäms; 7) för (je-ljudet äro beteckningssätten desamma som i rspr.,
understundom med kf för k eller (i rena dialektord) med tf för k, t. ex.
kjätte, Ifjbakholt, kj,ylna el. tjyllna, kölna, elda, bränna, tjaja, ked,
ledsen; 8) j-ljudet skrives i aIIm. såsom i rspr.; dock skrives j för
hj i jälpa och ofta (företrädesvis i LAL 563) med gj för g; måhända får denna senare beteckning tolkas så, att målet i Kyrkhult —
Jämshög ännu på T:s tid hade tonande affrikata (lmalf. t) i detta fall
ock för rspr:s dj, i likhet med grannmålen i Almundsryd — Härlunda
(Småland) ock örkened (Skåne); 9) rspr:s förbindelser kv-, s(k)v-, tvmotsvaras i målet visserligen av resp. kw- (kiv-), j- (ä. sly-, 'k-, s§-,
„95-), tw- (Uv), men riksspråksbeteckningen har i allmänhet bibehållits;
endast tillfälligtvis möta skrivningar åsyftande större ljudenlighet, ss.
shointlade, svimmade, tvjonnen, tvungen.
Rörande folkmålet i Kyrkhult-Jämshög hänvisas för övvrigt till
J. Swennings avhandling om Folkmålet i Listers härad i denna tidskrift (B. 36).
G. Hm.

258. Tuppen, göken ock orren.
LAL 563,7. Jfr Arne 120.

För i väadena na djyan konne tala, sa voa tåkkent, gjögen
o orren komna i sälskab ajn gånn. 0 rä ve 2 di gjinne o pradades ve, sa finne da,j saj ajna döa ko, som lå ijämte väjn. Daj
tytes di om.2 Daj skulle hogga på o ajda opp kona, men di tydde 4
1) tuppen
2) rätt som, bäst som
3) det el. den tyckte de om,
blevo de glada för 4) förmådde, kunde

452

BLEKINGE. KYRKH:S. K. JLIBSII:S SM I LISTERS H:D. - 8. Tll OMASSON.

III. 2

inte bli sams om o dajla henne, udan har' o ajn å dom velle ha
den ligaste biden. Men te sist blee daj sams om, öd den som
vagnade fast' möanen ätte, han skulle ha kona säl. Jae, di flöe
opp i hasett traj o satte se te ross fö nöttena.3 Men om ottena
fasta te daj begjynte o grya, sa vagnade tåkken; han satte se
te rätta lide o skreg: »Tackat vare Gud, kon ä min!» Sin flö
han ne o böade o hogga på o ajda. Men då vagnade gjögen;
han sad o tittade ne på tåkken. 0 han hade nåck ont å kona,
iii rä som han sad sa sae han: »Go ko, go ko!» Då ba tåkken
ne hanom, o han fe ta se ajna mätte4 mä. Män na daj åde som
ligast, sa kom orren. Na han fe saj ho daj va, sa skreg han:
»Käraste vänner o bröder, dajlen den dajl som rätt ä!» 0 sinn
frå daj tina sa ha tåcken skreget: »Tackat vare Gud, kon ä
min!» o gjögen sia ännu: »Go ko, go kor» o ligasa orren: »Käraste
vänner o bröder, dajlen den dajl som rätt äh,

259. Prins Lars ock Lava.
LAL 663,4. Aarue 313 C.

Daj va ajn gann ajn prins som hajtte Laas. Han va ude
ajn gann på skötteri, o mäns han daj va, sa ble han bjäataen. 5
Där inne i bäajet träffade han ajna däjge 6 som hajtte Lava, som
gobben ocksa hade taet. Hon va sa grann sa daj va rolett o
barra saj-na. Hon sae te Laas, äss han velle löva o ha hänne,
sa skulle hon jälpa hanom, sa han skull tya 7 däjn. Daj lövtes
han. Men gobben, som hade taet hanom, sae öd 3 äss han tya
slida opp ajtt paa sko för ajn da, sa skulle han sleppa däjn o
få ajn å hansa däjga mä te drottnin, fö gobben hade tie stöckna
däjga.
Jae, gobben va ätte skona te Laas, men na gobben va gåen
sa kom Lava; hon sae: »Nu ska du pessa på ajna sånntuelo o
sin guo skona däa, fö älla tya du allri slid opp dom, fö daj IL
mänskeläa te dom. Män na du sinn ska väjla iblann gobbens
däjga o ha ajn å dom, sa glöm inte o ta me, fö ja ä mä iblann
dom.» Jae, Laas gjoa som Lava hade sajt. Han sled opp
7)

2) först 6) natten 4) skrovmål 5) bergtagen 6) flicka
1) var
kunna komma 8) lovade; jfr löfte s. 455, r. 20 6) att 16) sandtuva
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skona, o sinn na han skulle ta ajn å däjgana, so to han Lava.
Män na gobben så, öd han inte to noen å hansa däjga, sa
släpte han inte däjn hanom. Udan han sae, öd fast få Laas löv
gaaval femtan hua på ajn da. Då veste inte Laas hä han
skulle hetta på. Men rä som da va, sa kom Lava. Hon sae:
»Där o där ä ajtt hol på g01et2 ; kasta ne huana däa, sa bli daj
genast gaavada. Sinn na du ska ta ajn å voss3, sa ta henne4
natakåsten 3 o Jutta på, sa känne du me frå hina.»
Jae, Laas gjoa som hon hade sajt. Huana daj blee gaavada
sinn na han skulle väjla iblann däjgana sa luttade han
på kåsten. Då kände han Lava o to ud henne. Men gobben
velle ändå inte släppa hanom, udan han satte hanom föa fast
ajtt o sinn ajtt annat, tess han hade gjoat älve tinn. Men alle&
sa jalp Lava hanom, sa han tydde lyeklett o vajl frå allt ihob.
Men sinn daj tölta 7 han skulle gjöra, sa skulle han gå o ta
gobbens hajsts o ria hem. Män må tro, daj va inte da bajsta
daj, rö hajsten han va sa villa, sa hokken som kom näa hanom,
sa slög han dom. Ajn gann hade han telemä slaet 1aat 2 å
gobben säl." Män Lava sae te Laas: »Ta desse huna 11 mä de
ossa mett hosebånn. Na du sinn komma i haven te hajsten, sa
kryb opp i ajtt traj; rest sinn på besslet, sa komma hajsten
mod de i flyane fläjnn12 o gaba sa stoat, som han velle slyga de.
Ta då o häv ne huna i halsen på-an. Då staa han stilla lide;
passa då på o lägg mett hosebånn på lännena på-an. Sinn kan
du lägga besslet i lajben" på-an, o han gjöa de inte den rinnaste skae.» Laas gjoa som Lava sae, o han tydde ta hajsten
kom mä hanom te gobben.
Men gobben velle ändå inte släppa däjn hanom älla Lava.
Då ble Laas aja14 o sae, öd ess inte gobben läa dom sleppa däjn,
sa ska han släppa hajsten lösa. Då ble gobben rädda sa han
lädde dom gå, rö hajsten han hade slaet laat å gobben, sa han
va rädda fö hajsten. Na nu Laas o Lava ginne mod hemmet,
sa sae Lava: »Nu, na vi kommen hem sa glömme du me o
säda me te lagaaspie.»13 Men daj majnte16 Laas se tro på, öd han
inte skulle. »Joe, gjöa du-att inte föa, så kösse dina moa de,
sinn glömme du me o säda me te lagaaspie.»
1) garva 2) golvet 3) oss 4) denna 5) örtkvasten el. buketten
alltid 7) det tolvte 8) häst 9) låret 19) själv 11) denna hud
12) fläng 13) läppen, munnen 14) arg 75) ladugårdspiga 16) ms mate
6)
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Ja, daj gje som Lava sae: han glömde hänne, o hon ble
lagaaspie. Men sinn, na daj hade vatt ajna ti, sa skulle han
Ofta se mä ajna fina prinsesse. 0 daj va sa stoat o raat, sa
daj va inte möjlett mä-at. Daj skulle röstas te' på all vis. Di
skulle ha skreddare te o sy kläda te bruna. 0 mens skreddaren va däa, sa ble han glaa ve Lava. Han fråde hä2 hon
velle ha fö daj han skulle få ligga ijämte hänne. »Jo», sae
Lava, »ess du sy ajna samme dana klajnin te me som te bruna,
sa ska du få ligga i mina säjn mä.» Då ble skreddaren sa glaa
som ajn speleman. Han sydde ajua samme dana klajniu som
brunas te Lava. 0 sinn skulle han ligga ijämte hänne. Men na
daj hade lajt se, sa sae Lava: »Ja komma hu, öd ja har inte
ragat opp askena i fyan 2; daj få ja löve o gjöra.» — »A ligg
du», sae skreddaren, »sa ska ja gjöra daj», fö han va rädda
hon skulle gå frå hanom. Jae, han to ajllgaffeln o skulle rag-opp
askena i fyan. Då sae Lava: »Gaffel!, håll mannen!» Gafflen han
hålde hanom sa han fe stå där o poda i askena ajna te dava.4
Då sae han te Lava: »Du ska gjäana få klajuinena, barra ja
sleppa häjn!» Då liidde hon hanom gå, o hon fe klajninnena.
Sinn skulle di ha skomagare, som skulle sy sko te bruna.
Han ble mä glaa ve Lava; han fräjde hä 2 hon velle ha fö daj
han skulle få säjnala5 mä hänne. »Jo, daj ska du få», sae Lava,
»äss du vell sy samme dana sko te me som te bruna.» Daj
velle han gjäana. Han sydde ajtt paa sko te henne samme
teeka6 som brunas. Sinn gje han te Lava o skulle ligga i jämte
hänne om nöttena. Men na di hade lajt se, sa sae Lava: »Ja komma
hu, öd ja få löv o opp o täppa haldöana.»7 — »Ligg du», sae
skomagaren, »sa ska ja gjöra daj», fö han va rädda hon skulle
gå frå hanom. Men na han skulle täppa, sa sae Lava: »Döa,
håll mannen b 0 döana hon jöll hanom, sa han tydde inte
däjn. Men na daj va majst dava 4, sa sae han: »Du ska gjäana
få skona, barra ja sleppa häjn. Då lädde hon hanom gå, o
hon fe skona.
Sin kom daj ajn gullsme did o skulle gjöra krune te bruna.
Han mä ble glaa ve Lava o fråde hä 2 hon velle ha för ajtt
säjnala.5 »Joe, äss du gjör ajna krunes te me samme dan som
1) rustas till
2) vad 3) eldstaden 4) dager 5) sänglag 6) likadana 7) stänga halvdörren (dörren var delad i en övre och en nedre
halva) 8) krona
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brunas, sa ska du få», sae Lava. Daj gjoa gulismen, o na han
hade hänne fäadi, sa de han te Lava. Sinn skulle di lägga
se. Män då sae Lava: »Ja ha glömt o släpp in tjyan; daj få
ja löv o gjöra.» — »Daj ska ja gjöra», sae gulismen, fö han va
rädda hon skulle gå frå hanom. Ja, han skulle släpp-inn tjyan,
män han tydde inte få-an noenstäns, Pö tjyan barra kreekadel
o krogade2 mä hanom, o te sluttet ble han aja o skulle hobba 3
tjyan i aasen. »Tjya, häll mannen!» sae Lava. Då ble foden
häjnnanes i rövena på tjyan, o så fe han gå o hoppa på ajtt
bajn. Män mod dava te, sa sae han te Lava, öd hon skulle
gjäana få krunena, barra han sloppe däjn. Då lädde Lava
hanom gå o hon fe krunena.
Ja, na da nu va omröstat mä allt slass, sa skulle di å o
hänta bruna. Män na di hade tjöat lide, sa gje skaglana sönna
föa dom, o hä di toe i stället sa brast daj. Då sae skreddaren:
»Ja vaj4 hä5 som hålla, men ni fån-att inte.» — »Häe daj fö
noet?» sae daj. »Joe, daj ä lagaaspienas ajllgaffell, men ni fån
hanom då inte.» Daj gjinne te Lava o fråde ätte gafflen. »Ja,
daj sko ni få, äss ja få seda ijämte bryggemannen 6, na bruna o
han sko ajda.» Ja, daj löfte7 daj hon skulle få. Daj finne ajllgafflen o den han jöll. Men na di hade tjöat ajtt het bajde,
sa gje agesajdet8 sönna, o sa meet di toe i stället sa gje daj
sönna. »Ja vaj4 hä5 som hålla», sae skomagaren, »men ni fån-att
inte.» — Hä hålla då?» fråde daj. »Jo, lagaaspienas haldöa
hålla, men ni fän hänne dä. inte.» Daj gjinne te henne o fråde
ätte haldöana, men hon sae, daj få henne inte udan hon få
seda ijämte bryggemannen, na bruna o han sko ajda. Daj
lövte7 di hon skulle få. Daj finne haldöana, o hon jöll. Men
na daj sinn hade tjöat ajtt het bajde, sa velle inte hassen 9
dra." Då sae gulismen, öd han vaj daj som draa, män di få-att
inte. »Häe daj fö noet?» fråde di. »Jo, lagaaspienas tjya han
draa, män ni fån hanom då inte.» Daj gjinne te henne o fräjde
ätte tjyan. Men hon sae, daj få hanom inte udan hon få seda
ijämte bryggemannen na bruna o han sko ajda. Daj 1övte 7 di
hon skulle få. Daj finne tjyan, o han dro. Sinn tyddell di äntliane ätte bruna.
2) gjorde krokar, »krånglade» 3) sparka 4) vet
1) »krumbuktade»
6) brudgummen 7) jfr s. 452, not 8 8) »åksätet», vagns5) vad
sätet 8) hästarna 10) ms. draa 11) kunde komma
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Na di voa komna mä hänne, o daj skulle säda se te boas
ajda, sa skulle Lava seda ve di ajne siena om bryggemannen,
då hade hon klajtt på se, sa hon va samme dan som bruna.
0 sinn, rä som di sode o åde, sa to Lava opp två dual å lommena o släpte på tallaken. Sinn ga hon dom noen hvedeskoan,
men daj ajne duena jögg2 hina, sa hon fe inte ta noen koan.
Då sae daj anre duena: »Aha, du svajdde 3 me, som Laas svajdde
Lava, satte-na te lagaaspie o glömde-nal» — »Hä ä daj hon
sia?» fråde daj som sode o åde. Då to Lava noen koan te o
lae på tallaken. Men di ajne duena jögg frå hina, sa hon fe
inte noet. Då sae hon omigjen: »Aha, du svajdde me som Laas
svajdde Lava, satte-na te lagaaspie o glömde-na.»
Då, na duena hade sajt daj, sa kände Laas igjen Lava. 0
då ble han sa glaa, sa daj va inte vettet. Han to henne te
drottnin. 0 hina4 prinssessena hon fe fara hem igjen.
260. Flickan som ville gifta sig med en som hade
grönt skägg.
LAL 561. Aarne 363,

Daj va ajn gann fö läjne sin i väadena, de va ajna grebbe,
som va ubilia tig. Hon hade• menna friara, bå riga o fattia,
men daj va inte noen hon tytes om. Inte va hon vall sa mon
om-att hella, fö hon sae hon gifte se allri, fö-n hon få ajn, som
hade grönt skägg.
Men ajna ti derätte kom där ajn fina herre aganes. Han
hade två par hajsta o granna fjeravajn o alltihob, frå daj stasta
te daj minsta va sa köbstets, sa daj va rajnt fö meet mä-at.
Han jöll mä vajnen mett fö dä grebbena va hemma. Sin ga
han hajstana o ajda. Sin ge han in te-na, men då hon så, öd
han hade grönt skägg, ble hon rajnt lide haj. Men han helsade
på-na, hön helsade igen o ba hanom seda lide. Daj gjoa han,
fö dalj va ajn faslett belevada kaa. Men ua daj hade sladrat
ajt bajde, sa sae han, öd han hade höat, öd hon inte velle
gifta se mä noen, udan han hade grönt skägg, o däafö va han
kommen. 0 sin talte han om ho meet han han o ha henne
1)

duvor

2) högg

3) svek, bedrog

4) den andra

5) köpstadlikt

DE TRE ÖNSKNINGARNA.
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föjla må se hen o saj om-att. Hon ble må om daj; hon gjoa
se raje te o föjla må hanom. Men hon lette opp mad sa daj
åde fast.' Sin satte daj se opp i vajnen, o daj baa i skjuss, sa
daj rajnt flö ätte-att. Hon sae, öd han behöva vall inte o
braska sa rälet, fö hon tytes öd daj rajnt gnistrades krin
hajstana. Men han köade ligga foat, o så köade han te ajna
köake, söm va i jämte väjen. Daj va ajt bajde ätte skomt. 2
Men na daj komme mett föa köakena, sa jöll han må
hajstana däa mett fda o ste å. Sin ge han opp på köakegåan
hoade o grava o to ligen, som låe i gravana o flådde dom.
Sin to han skinnen må se o kastade dom bag i vajnen.
Sin to han tömmana o köade i gen. Men hon va bleen sa föfärad, sa hon tydde inte röra ajn lem. Men daj komme snaa[t]
te ajna anra köake, o däa gjoa han på samma vis. Men gräbbena hade täjnt o spronnet frå hanom, men hon så inna stue
ella noenstäns hon kunne komma, udan hon fe löv o va i vajnen.
Men na daj komme te daj trejje köakena, o han va gåen opp
begynt o grava, sa fe hon saj tajnt i ajna stue. Did sprann
hon o böste3 på. Daj som von hemma däa komme ud o läjde
opp, o na hon kom in sa va hon sa mägåen, sa hon shvimlade.
Men dan ätte, na hon hade häntat se sa meet, sa hon tydde
tala, sa föstoe daj henne inte. Hon va kommen meen honra
mil frå hemmet. Hon ble däa läjne, sa daj förstoe henne, o
hon läade o tala dörra språg. Na hon sin skulle gå mod hemmet, viste daj-na väjn, hon skulle gå. Men daj va sa lajnt, sa
hon fe gå i ajt halt aa, fö-n hon kom hem.
Men hanom må daj gröna skägget så hon alri rnaja.
261. De tre önskningarna.
LAL 561. Åarna 555, I.

Daj va ajna gamla känn, som skulle gå te sina kjajle4 ätte
vann. Na hon hade taet vann i spannen, sa så hon öd daj va
ajn fesk i vannet. Då ble hon gla o majnte hon skulle koga
hanom. Men fesken sae, öd hon skulle släppa hanom, sa skulle
hon få önska se try finn, hå hon velie. Kärinena hon släpte
1)

först

2) en stund efter skymningen

3) knackade

4) källa
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fesken o ge hem mä vannet, men hon gronnade på hä hon
skulle önska. Men te sluttet så önste hon o bli konnl, o daj
ble hon.
Men na hon vatt konn en åtta daa, sa önste hon se te o
bli kjajsare, o daj ble hon. Men ho va inte nöjd mä daj hälla,
udan na hon hade vatt daj ajna lilla Ii, sa önste hon o bli sa
meet som Gud. Men som daj ä umöjlet fö nonna menske o
bli Guss lige, sa ble hon fövandlad te samme känn, hon alla
daa vatt.
Men sin ajn gann, na hon ge te kjajlena ätte vann, sa hette
hon ajn fesk te. 0 han sae på samma vis som den faste, öd
hon skulle få önska se try tinn, ess hon släpte hanom. Men
då majnte hon, öd hon skulle önska se noet 'löftet. Hon önste
öd henna span 2 skulle gå ätte vann säl. Fö daj andra önste
hon, öd hä hon slaa på, sa ska daj bresta. 0 fö daj trejja,
hä hon töjje på, så ska daj töjjas. Sin satte satte hon spannen
o skulle saj, om daj va noet te mä daj hon hade önst. Sa dajs
hon satt hanom, sa han å o foa mod hemmet mä vannet. 0
kärinena te o grina o slo bägge hännana på laan, o då broste
daj. Då ble däa ajt annat grinane. Hon böade o skriga o Olas
rätt ud. 0 daj kann en vall ha sajtt, na gamla känna liba, sa
få di löv o snyda se mä. Hon to om najsena, men fö daj hon
önst, öd allt hon töjje på skulle töjjas, sa dro hon najsena sa
hon ble atten alna lann. Daj va straff fö daj hon velle bli sa
meet som Gud.
262. De båda flickorna.
LAL 563,3. Åarna 480.

Daj va ajn gobbe som gifte se mä ajna känn. Kärinena
hade ajna däjge4, o gobben hade ajna, fö han hade vatt gifta
ajn gann förud. Gobbens däjge hon va sa grann sa en konne
knapt tya5 titta se föavedada6 på-na. 0 däate va hon sin sa
hon konne sjöda hä hon to sina hänna te. Men kärinenas
däjge hon va bå laj7 o udulis på all vis. Skulle hon sjöda noet
sa fövre hon-att sa toset sa daj va knapt bödesföat.6 Men
3)
3)

5) förmå
4) flicka
3) storgråta
2) Läs spann.
1) kung
8) oduglig
7) led, ful
»mätt» (som fått sin nyfikenhet släckt)
möjligt att laga
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kärinena hon va sa aaj på gobbens däjge fö daj hon va sa
grann o vettig, o henna däjge inte dudde te noet. Allen o
allen1 gabade kärinena o slo gobbens däjge. Ajn gann fann
kärinena på öd däjgana skulle seda hasin vaen 2 brönnen o
spinna. 0 hokken å dom daj fast 3 brast töa, daj skulle hon
poffa i brönnen. Men sina äjne4 däjge lädde hon få tåa5, men
gobbens däjge hon fe barra m0s6 o spinna. 0 daj kan en vall
veda öd daj brast rö henne, som hade mos o sAinna. Men då
va gjenas kärinena terajs o poffade ne henne i brönnen.
Na hon kom ne i brönnen, sa va där ajn väj; den begjynte
hon o gå. Na hon hade gått ajtt sticke, sa kom hon te ajtt
la.7 »Lägg ne me o kryb öva, men lägg sinn opp me igjen»,
sae laet. Daj gjoa dägjena. Sin gje hon ajtt sticke igjen. Då
kom hon te ajna abull.8 »Ta ajbell o ajd sa meen du vell,
men du få inte stöppa noen på de, älla lä noen ligga på joana»,
sae abullena. Däjgena hon to ajbell o Ad, fö daj va sa meen,
sa grajnana häjnde ne te joana. Sinn gje hon ajtt sticke igjen.
Då kom hon te ajn 0nn 6 fulla mä brö. »Ta o ajd sa meet du
ve!», sae onnen, »men du få inte ta noet på de älla kasta noet.»
Daj gjoa däjgena. Hon åd sa meet hon tydde.10 Sinn gje hon
ajtt sticke igjen. Då kom hon te ajna so, som gje o hade ajn
kniv i ryggen. »Ta o sjäa fläsk o ajd», sae soena, »men du få
inte kasta noet på joana älla stöppa noet på de.» Daj gjoa
däjgena. Sinn gje hon ajtt sticke igjen; då kom hon te ajna
ko, som hade ajna molkebötte på hoanen. »Ta böttena o molka»,
sae kona, »men du få inte molka majr än du dricka o inte slå
noet på joana.» Hon molkade o drack. Sinn gje hon ajtt
sticke igjen. Då kom hon te ajn stoa granna gaa; däa lädde"
hon se te pie. Däa gjoa hon hit som fö hånn kom, men om
kvajllana skulle hon molka tjöna12, o na hon hade molkat sa
öste hon allen lide mjelk i ajn tvåe13 te kattana, sa daj voa sa
glaa ve-na sa.
Men na hon ha deudtjänt, sa kvajllen förud sae kattana te-na
»Nu i möan, na du ska gå, sa faa du ajtt skrin i lön fö daj du
ha tjänt häa. 0 du få säl väjla iblann meen." Men ta daj
3) först 4) egen
1) jämt ock ständigt 2) på var sin sida om
lågor 6) lmalf. mos = mossa 7) öppning i gärdesgård med borttagbara stänger (gap) 8) äppelträd 9) ugn up förmådde 11) städslade 12) korna 14) träskål 14) många
5)
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lajjastal du saj. Dan ätte sa na hon skulle ha betalnin, sa to
hon daj lajjasta hon så. Sinn gje hon mod hemmet. Na hon
kom hem sa onrade vall kärinena på mens hon kom igjen, fö
hon trodde inte annat än hon skulla vatt dö. 0 hon fe inte
va hemma noenstäns, udan kärinena viste ud henne; hon skulle
bo i hönsakjätten. Däjgena hon to sett skrin o gje ud i hönsakjätten. Sinn låste hon opp skrinet, o då va daj sel o gull sa
meet som fans däa, sa na hon hade plåekat opp allt å skrinet,
va hajla hönsa-kjätten som han hade vatt fögjylda. Men im
kärinena fe saj daj, sa onrade hon haa 2 däjgena hade fått allt
daj fintyet. Däjgena hon talt-om-att fö henne.
Då majnte kärinena öd daj voa bra, om hänna däjge konne
tjäna se samme dant. Hon to o poffade ne henne i brönnen, p
hon kom på samme väj. Men na hon kom te laet, sa lae hon
inte opp-att igjen. 0 na hon kom te abullena, sa slo hon ne
sa meen ajbell hon nådde o lädde ligga på joana. Na hon kom
te onnen, kastade hon å bröet, o kniven som sad i sona kastade
hon ä. Kona daj molkade hon o drack å mjelkena, men daj
som lemtes öste hon ud o slo sönna böttena. Na hon sinn kom
te gaan sa lädde hon se däa, o hon fe sjöda samme sysla som
hina däjgena. Men na hon hade raolkat, sa ga hon allri kattana
noet, sa di voa sa aja på-na som på stryg. Men kvajlen fön
hon hade udtjänt sae kattana: ›Nu i möan na du ska gå, sa.
faa du ajtt skrin i lön fö daj du ha tjänt häa. 0 du få säl
väjla iblann meen. Men ta daj grannasta du saj.» Dan ätte,
sa na hon skulle ha betalnin, sa to hon daj grannasta hon så.
Sinn gje hon mod hemmet. Na hon kom hem, sa sto kärinena
gjenast terajs o ha henne gå inn, fö hon läntade fön hon fe
saj hä som va i skrinet. Men na di låste opp-att, sa to daj ajll
i hajlle stuena o brände opp bå kärinena o däjgena.
263. Mästertjuven.
LATA 564. Aarne 525.

Daj va ajn gobbe, som hade traj söna. 0 na daj blee stora,
sa skulle daj ud i väadena o fösöga sina lyeke. Men fö-n daj
toe frå hemmet, sa taltes daj ve, öd na daj hade vatt ajna vessa
1)

fulaste

2) var
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ti, sa skulle daj ta hem, sa finne daj talas ve om hä har o
ajn hade läat. Jae, daj goe se i väj har .o ajn på sett håll.
Men na tina kom, som daj talts ve om, sa komme dal hem
allihob. 0 då må tro, ble daj ajn glajje fö gobben o saj, ho
fina hansa söna voa. 0 för o lä anra mä saj-att, sa stälde
han te ajtt stoat kalas o ba ihob sa meet fint fölk, som konne
få rom i hansa stue.
Na daj voa dä samlada alla, sa skulle heranal inn o lä
saj, hä daj va bleet å dom. Ja, fast gje den älst inn. Han
va bleen prajst, o daj tyte han va kommen bra te-att. Sinn
gje den mällaste inn. Han va bleen länsman, o daj tyte den mä
hade rått-att bra. Men na den ynste kom inn, sa sae han:
»Ja majst sjäms för o tal-om hä ja ä bleen.» Men sa sae han
då, öd han va bleen majstatju. »Daj tro ja inte», sa ajn fina
herre, som va däa, »fö daj vell maja sia o bli majstatju än blia
bå länsman o prajst. Män kan du själa mina töl hajsta i stöllen, o mina töl honna på gaan, o allt mett sel o gull, sa ska
du få mina dötta.» — »Daj ä små betjömma», sae hean.
Om nöttena skulle han då själa hassen, män harren hade
satt ajn kaa på hvat hass, som skulle seda o vajta. 0 på daj
viset trodde han daj va stöat umöjlet fö hean o ta dom. Män
hean han föklajdde se te ajna gamla kjärin. Sinn gje han te
stöllen o ba karana, tid han skulle få säda se inom döana ajtt
bajde,2 fö daj va sa uhualetts väa ude. Daj velle daj inte lä
hanom, men han sae, öd ess han få seda däa barra ajtt lidet
bajde te daj ha räjnat om, sa skulle han bestå hasin syb på
dom. Ahja, daj fe han då te sluttet. Män han hade blännat
sövedroba i bränvinnet, sa daj hade knapt söbet fö-n daj söve
som ståeka. Då to hean o löfte dom å hajstana o satte dom
grensle om spillten; sinn lajde han däjn 111ä, hassen.
Om möånen bettia kom herren ne o skulle saj ho daj va
gået. »Ha ni hajstana häa?» skreg han. »Jae», sae daj, fö daj
rätt vagnade te då. Män na han tittade inn i stöllen, sa sade
daj på spillten. Då ble han sa aja4 sa han gje inn o ga dom
hasin oppsättare, sa daj ramlade ne, o då blee daj vagna. Män
opp på dan kom hean lajanes mä hajstana. »Här ä daj», sae
hean, »ha ja gjoat-att rittet? — »Dä bra», sae herren, »män nu
1)

pojkarna

2) en stund

3) ruskigt

) arg
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ajna anra nött sa ska du ta honnana.» — »Jae, dä små betjömma», sae hean o så gje han.
Men herren majnte daj ä inte så gött hella, fö daj va bånnhonna, som voa sa aja, sa daj konne inte flutna mänske gå näa
dom. 0 om kvajllen sa släppte herren dom lösa. Män hean
han skaffade se ajn homlatrom.1 Sinn spände han opp den i
mällan. bägge lestölpana; sinn läjde han opp leen.2 Då komme
honnana som rydanes toabajga 3 o spronne in i trommen. Män
hean han passade på o dro öd rynket,4 sa daj finne löv o styra
se. Sinn dro han dajn mä dom ne te ajna å. Däa bant han
dom sa voat, sa daj hade barra huden5 öva vannet. Sinn opp
på dan gje hean te herren. »Ha ja gjoatt-att rittet?» sae han.
»Dä bra», sae herren, »men nu najste nött sa ska du ta allt mett
sel o gul!.» — »Daj ä små betjömma», sae hean. Men herren
majnte daj inte sa gött hälla, fd han hade plåekat i hob-att
gravet ne-att i säjnena, däa fruna o han skulle ligga.
Men ud på nöttena sa släpte hean all kreatuan lös i fajhuset, o daj vrålade o skrege sa harevlige själ vagnade ve-att.
Bå herren o allt fölket fe löv o ud o ta reda på dom. Men
mens daj voa ude, sa gje hean in te fruna, o han tydde fövajnna pradet, sa hon trodde daj va herren säl. 0 ho han
låckades mä-na, sa fe han allt ihob selet o gullet o b1ajna 6 te
o ta-att i, fö han sae han skulle gjömma-att häda. Män na då
herren kom, så begjynte han o titta ätte-att. Då han då inte
hette-att, sa fräjde han fruna ätt-att. »Du va här i jåns o featt!» Då fösto han, öd hean hade vatt däa mens han va ude.
Men dan ätte kom hean mä allt ihob. »Ha ja gjoat-att rittet?»
fråde han. »Jae, dä bra», sa herren, »Du må ta däjgena o draa
te hokket maakat 7 du vell!» Män han fe-na nåek inte nägens
hälla. Män ja va inte mä läjnna.
7 ) Troligtvis en stor påse, gjord såsom fisknät av hampa och begagnad till att ha humlen i. 2) öppnade grindarna 3) torbagge, tordyvel. 4) rynkan? (= knöt till säcken) 8) huvudena 6) lakanet (eg.
blöjan) 7) marknad 8) naken
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264. Bonden ock Hin onde.
LAL 561. Jfr Aarne 1030.

Daj va ajn bonne, som va hemma noenstäns, haa vaj inte
ja. Han hade lajt se i la mä Påcka, så hä daj hade, sa skulle
daj ha-att ihob. Bonnen han fe sa mena päjna han velle ha å
Påcka. Men sin skulle Påcka i stället ha bälten å daj, som
vajste på bonnens joa. Fasta aat satte daj joapära om alltihob.
Na daj voa fäadia te o tas opp, sae bonnen, öd han voa nöjda,
om han bare finne daj som va i joana. Daj tyte Påcka va bra
fö hansa dajl, o han to allt bräsketi o bonnen han fe pärana.
Men ho daj va, sa va vall inte Påcka bleen redet nöjda mä,
dajlninena, fö aat ätte, na di hade sått koan på agrana o daj
skulle skära daj, sa sae Påcka, öd han velle ha daj som ble i
joana. 0 trolettvis modade2 inte bonnen hanom på daj. Men
sin om ätösten 3 skulle daj släppa ajn hoba svin på ållenbajde
fö daj daj skulle bli fajda. Na daj sin skulle hänta däjn dom,
sa hade inte Påcka noet mäake på sin, men bonnen sa, öd han
hade smet knorr på rompana på hin. Naj daj sin tittade ätte
sa va daj knorr på rompana på allihob udan ajna gamla so;
hon hade rätta rompe.
Men påeka tyte inte om o ha hobala mä bonnen, udan han
ga hanom ajn hoba päjna, barra han sloppe frå hanom o finne
kontrajten oppsajda. 0 bonnen va vall inte mod 4 på-att hälla.
Sa daj blee skilda öd udan bå slassmål ella noet slass krablasjona.5

265. Torparen som handlade med Pocker.
LAL 561. Jfr Aarne 1182.

Daj va ajn gann ajn töapare, som va hemma lajnt botte i
maakana.6 Han va fattia o udsolten o hade inte noet o reda
se mä, vakken på ajt vis ella annatt. Men te sluttet sa böade
han o gronna på ho dant daj voa o handla mä Påcka. Fö han
hade höat, öd han ska inte va onna o komma övarajns mä.
3)

1) blasten
förvecklingar

2) motade
3) hösten (eg. efterhösten)
6) markerna, skogarna

4) = emot
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Han ge o gronnade meet på-att, men sin te sluttet sa ge han
te köakena ajna toasdasnött. Na han kom did, sa ge han ikrin
köakena traj ganna o blajste i neglaholet, fö daj som sko
hanla mä Påcka, få löv o blajsa den helie ande frå se. Na han
hade gjoat daj, sa kom daj ajn stoa fina kaa te hanom o
fräjde om han vell hanom noet. Då fösto töaparen, öd daj va
vall säla den laje, o sin talte han om ho illa,ve-se han va o
öd han hade höat sias, öd om di velle handla mä Påeka, sa
konne han jälpa dom. Då sae Påcka: »Ä daj inte noet annat
sa vaj han nåck rå fö daj.» 0 daj gjoa genast opp kontrajt
se i mellan. Töaparen va inte stoabegjäaseni: han to onnan
öd han inte skulle bli tröd på päjna, udan ho titt han to i
ponnen, sa skulle daj va ajn sejsstyva däa. Men i stället skulle
Påcka rå o ta töaparen na daj hade vatt femtan an.
Töaparen han ge hem o to sin ponn, o då lå der ajn sejsstyva. Han to dejn den, o genast lå der ajn aen i stället. Då
majnte töaparen daj va vall fejja,2 ess inte ja nu ska behöva
frysa o svälta. Han plåckade genast däjn nona slanta o ge
köbte brö o sul. 0 sin köbte han se te kläda. Men na daj
sin vatt nona dan, sa ge han o köbte se ajn stoa gaa. Men
han to onnan, öd han skulle råa o betala hanom mä sejsstyvra.
0 daj fe han löv te. Na daj nu va skrevet o gårapapajan i
oanin, sa to han te sin ponn o böade o plåcka opp sejsstyvra.
Daj ge bra te han regnatt opp en sju-1-åtta tusen dala. Då begynte pejnana o bli väama, o te sluttet blee daj rajnt gloada,
sa töaparen tydde knapt ta i dom mä nibana.3 Då majnte
han: »Fläa lär o va brått mä o göra sejsstyvra, men håll du på,
gobbe lille, te bäda läa du, ella ajn aan gann kan du ha gjoada
terajs.» Men daj ge foa-se, o töaparen han betalte hemmanet.
Men na sin töaparen kom fö se säl, sa kom Påcka te hanom
fräjde, om han ha tänt o köba .flaja gåra. »Jae, najste uge
ha ja tänt o köba Bin dobbelt så stoa», sae töaparan.» Då må
feja skaffa de sejsstyvra! Vell du inte ha selpäjna, sä vell ja
inte ha noet mä de o sköda», sae Påcka. Men han ga töaparen
ajna hajla skäppe mä selpäjna, barra fö daj han skulle sleppa
frå kontrajten. 0 töaparen va kanse sa glaa han, fö daj han
slapp frå fanken o fe betalnin te.
1)

fordrade inte nayellet

2) fan

3) nyporna
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Bonden, som skulle sköta hushållet.
LAL 561. Aarne 1408.

Daj va ajn bonne, som allen gabadel på sina känn o tytes,
öd hon inte skötte nåck noen gann. Ho snäll hon velle va, sa
va daj allen o allen samme lajde. Men te sluttat ble hon uttjajd 2 å o höra på tecket gabane. Hon sae, öd ess ban vell
1ajda3 opp mad o sköda hushållet, sa skulle hon sköda hansas
aabe.4 Daj va han meet nöjda må.
Dan ätte ge känna å, o böade o hacka o groba6 o sköda
på joana. 0 daj ge bra fö henne. Men gobben, han ble hemma
o skulle sköda-att innomhus. Han böade o soba golet o ställa
stuena lide i oanin. Men mens han sopte, va katten hoppada
opp på mjelkahyllena o labade iblan silefaden.6 Na han fe
saj daj, ble han aja o släjnde sobekåsten ätte katten. Men
daj to inte båda än bå katten o hyllena ramlade i golet, o
silefaden ginne i kras. »Daj va vall ajn djevvla katt som
vällte ne hyllena», skreg gobben, o sinn ätte katten må kåsten.
Men katten sprann onne ajt skåb, som sto däa på golet, men
na han skulle köra däj hanom däafrå, sa va daj näa han hade
vält skåbet på se säl. Te sluttet, na han hade rasspatt o revet
onne skåbet bå läjne o vajl, så sprann katten däjn. Men då
va han sa föstörada 7, sa han foa ud i genom fönstatt. »Daj böaja
bra; ska daj hålla på så hajle dan, sa blia daj inte rolett»,
majnte gobben o fnattade se i hudet. Men nu kom han hu, öd
han fe löv o ha mad raje te meddan. Han skulle bå koga gryma& o tjöana smöa. Men allra fast fe han löv o gå ätte vann.
Då kom han te o gronna på, öd ess hann bonne tjöanena
på ryggen, sa tjöanade daj se säl mens han ge ätte vannet.
»Daj, nä pinade% kärinena hade tytt finna på, rä sa klog hon
tänka hon ä», majnte gobben. 0 han va sa glaa, sa han rajnt
löttes ve-att. Han bann tjöanena på ryggen, to vanspannen i
näven o ge mod kjallena o småtrallade lide föa se säl. 0 i

6)

2 ) utledsen 3) leta 4) arbete 3) gropa = dika
1) var ovettig
mjölkbunkarna 7) förryckt 8) grytmat 9) svor dom: »pina död».
80
101151. Sv. landsni. III. 2.
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mellanöd finkeleradel han må bajnen som en tåekakylin.2 Men
na han kom te kjallena o skulle luda ne o ta vann i spannen,
sa kom han inte hu, öd han hade tjöanena på ryggen, udan
flödena hon rann ud. Ajn dajl kom i nacken o slompen i
kjallena, Men då må ni tro gobben ble galen. Han to tjöanena o slo henne3 i 1adrina 4, o sin spottade han o frynte5 o
väsnades, sa hade daj noen sajtt-att, sa kona di trott han va
bleen spetalstosiga.6 Te sluttet ge han ändå hem må vannet.
Sin satte han ajna gryde på ajllen, slo vannet i grydena o
ajn hoba gryn, o sa skulle han begynna o koga på-att. Men då
kom han hu, öd han inte släpt ud kona, udan daj va han tvjonnen te o göra. Men som daj va töavtag på stuena, o däa va
meet grajs, sa majnte han, öd han kun[ne] släppa did henne.
Fö ve daj ajne siena ge taget jäms me joana, sa daj va inte
ont o få did henne. Men fö daj hon inte skulle ramla ne ve
di anre siena, däa daj va höjt te joana, sa to han ajtt rajb o
bant om hoanen på-na, o sin ne om skoastajnen, o sin om livet
på se säl, fö daj han ändå skulle stå ve fyan.7 »Nu kan ja
nu minstninena va säka på öd kona inte ska ramla nea å taget.»
Men han hade knapt sajt-att, fö-n kona hon bradades nea. 0
fö daj gobben hade rajbet om se, se dross han opp i skoastajnen. Skoastajnen va sa smala, sa han ble sedanes i kläm, o
fö daj inte gobben tydde opp, sa tydde inte kona ne, udan
hon ble häjnanes mett på väggen. Teckag häjnde daj, na
kärinena kom hem.
Men na hon fe saj bo daj va ställt, sae hon: »Ja tro du ha
häjnt opp de säl te rögning! Men fins häa inte noet annat o
ajda sa må du gjäana häjna däa, rö du ä nåek holiga säjja o
bida h Men han tijde o ha, öd hon skulle jälpa däjn banom
0 daj gjoa hon te sluttet. Men sin brydde han se allri om o
va hemma o hushålla maja.
) sprätta 2) tuppkyckling 3) ms bene. 4) helt och hållet sönder

1
5)

fnös

6) dårhusmässig

7) fyren, spisen

8) störtade

8) sådana
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267. Torparen och judarna.
LAL 561. Aarne 1539.
Daj va ajn gann ajn töapare, han va barra fattia, han hade
ajna ko o ajna ged. Men som daj va maakat i i stan, sa lajdde
han did kona o skulle säjla henne, fö han behövde päjna.
Men na han lajdde mod stan, träffade han ajn jude, som rände
o satte najsena i väat. Na juden fe saj töaparen o hansa ko,
fräjde han: »liä kösta gedena?» — »Tycke du daj ä ajna ged»,
sae töaparen, »sa kan du sprinna o glo på sjäanana te du blia
rittet blinna.» Då ble juden aria inom se säl o sae: »Vänta du,
dombom, du ska få saj, om inte ja lura de.» Sin ge juden i
föaväj te stan o talte om tö ajt par aura juda, ho daj va, o ba
dom jälpa se o lura [hanona]. 2 Daj lövte daj. Na då töaparen
kom fram mä sina ko, sa sto den ajne terajs o fräjde hä han
velle ha fö gedena. Töaparen brydde se inte barra om o svara
hanom. Men lide därätte, sa kom hin juden o fräjde om han
ville säjla gedena. Då begynte töaparen o onra, mens alla som
komme sae daj va ajna ged. 0 te sist trodde han säl, öd han
va bleen fövajnda i yjnen, sa han tyte daj va ajna ko. Te
sluttet sålde han henne te judana fö o va ajna ged. 0 sa skulle
han ha fem reksdala fö-na. Men han snappades se hem sa foat
han tydde fö o saj om daj va gedena han sålt. Men gedena
hon sto hemma o brägade. Då fösto han, öd judana hade lurat
hanom.
Men han sae: »Vänten, juda knävvla, ni skon nåck få betala kona!» Mä daj samma ge han te stan. Däa ge han in te
ajn kruare4 o köbte fira syba o betalte dom. Sin me han te
kruaren: »Naj ja nu komma hid, sa ha ja traj juda mä-me; då
begära ja bara fira syba. Sin, na vi ha söbet sa, sa lötte ja
på hatten o sia: »Daj ä ju betalt?» Sa vell ja ni skon sia: »Jabevas!» Sin ge han te två anra kruara o gjoa på samma vis.
Sin ge han te judana o sae te dom: »Ja glömde o bestå leköbs
na ja sålde geden, Vellen ni föjla mä nu, sa ska ja bestå-att.»
1) marknad
köpskål

2) me dom

3) skyndade

4) krögare

5) livköp,
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Daj velle daj gjäana. Di fulde mä hanom te ajt km, han begjäate fira syba; daj tömde di. Sin lötte töaparen på hatten o
sae: »Daj ä ju betalt?» — »Ja-bevars!» sae kruaren. Sin ge
töaparen o judana däjn. Men na daj komme mett för ajtt annat
kruställe, sae töaparen: »Veden i hä, ja tyte daj gjoa gött mä
den syben! Velle ni som ja, sa ta vi voss hasin te.» »Daj velle
di, daj toe hasin syb te; töaparen lötte på hatten o sae: »Daj
ä ju betalt?» — »Ja-bevas!» svaates daj. Men då fjölle judana
rajnt i föronran o fräjte ho daj va, mens han hade vatt o betalt
i föaväj. Daj sae han, öd han hade inte, udan daj va sa voatI
mä hatten, sa den som rådde om-an, han konne begära på hä
som hälst, fö na di fräjde om daj va betalt sa sae daj allen
»ja-bevas!»
0 sin ba han dom föjla mä te ajt annat kruställe, sa skulle
daj få saj. Daj fulde mä, o daj ge samme voat som på hin
ställen. Då velle judana promt köba hatten å hanom, men han
lod, öd han velle inte säjla hanom. Men daj von ajnvedna, sa
te sluttet sålde han hanom o fe honra reksdaler. Sin to han
ajju mä 2 dom o ge hem. Men judana di majnte daj skulle
vinna på den afäan. Daj ginne in i a,jna bo o begäate på så
menna vara, som närapå funnes. Sin to den ajne o lötte på
töaparens hatt o sae: »Daj ä ju betalt?» — »Ah, faen ä-da
hälla!» sae hanlaren. Då lemte han hatten te ajn å hina. Han
lötte på hanom o fräjde om daj va betalt. Men na daj inte
lyckades häda fö hanom, sa to den trejje hanom o lötte o frkde 3
om daj va betalt. Då majnte hanlaren daj velle göra narr
hanom. Han skreg på sina bokara; 4 daj komme o toe varma
frå judana o prylade dom te på köbet», sa daj ble bå gula o
blå. Sa judana finne vest skäll fö daj daj lurade töaparen.
268. Trollen i Him.melsberg.
LAL

563,1.

Ve Hajle by 6 ä ajn stoa höjja backe, som kallas fö Hemmelsbjäa. Däa ha daj för i väadena hållet' allt slass loateri.8
1) vulet
2) farväl (adjö) av 3) MS frajde 4) bodkarlar 5) ms
kobat 6) Holje by (i Jämshög s:n) 7) hållit till 8) »skräp», otyg,
spöke.
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Daj bägge gårana, som låe bjäat nämstl, daj finne höra majst
å tröllen. Om kvajlana ginne tröllen iblann in i svinafastena o
huserade må svinen, sa daj va sa dant levane, sa daj va inte
barra vettet, o iblann konne daj köra svinen ud pa gaan.2 Ajna
otte, na taskekarana3 stoe på len o taske, finne di höra noet,
som ge ne mod åna o skrände4 o jämrade se, o imälanöd5 sae
daj: »Stackars ja, som ä så liden, o ska ändå gätte8 vann! Då
tittade karana ud om lodöana, o då finne di saj ajn gobbe som
kom o ge, o han va meet höjjare än 111jnena7 o han hade ajn
vannspann sa stoa som ajna honrakanne tyjjne.8 Da sae den
ajne taskekaan: »Ä du liden sa vette icke då faen, hokken som
stoa.» Då fe gobben sa bråttom mä o loffa på. Ajn gann
ble daj ajn dräjn intaen i bjäat te tröllen. Men daj va på
Ästenbäajs ti, sa han lajste ud hanom. Men dräjnen, han va
sa tosia sa han barra velle did igjen te tröllen. Men na daj
hade vatt ajna ti, sa ble han vetia igjen. Då talte han om ho
fint da va inne i bjäat, daj va å se18 o gull sa meet som fans.
G:åranå som låe nämst bjäat kalltes o kallas ännu rö Oataslo
Mats Olas. Då Matsa Ola ajn gånn kom o köade, sa na han
va udan fö Tullstöapa bro, sa fe han saj ajn haltäekare må
hajsta föa, som sto på jemninena i mellan väjn o åna. Daj va
noen som lå onne vajnen o hade tajnt", o sinn sad daj ajn stoa
holin ijämte. Ola han trodde daj va nonna, som hade vatt hos
haskabet på Lilla Hajle, ossa di hade köat sönna på noet vis,
sa di skulle böda-att. Han sad o tittade på dom o lådde hassen'2
gå lide sa smått. Män na han sinn skulle titta ätte hassen, sa
va daj två stora gobba som droe hansa vajn. Han ble sa rädda
sa jattat konua sprocket. Han tor'3 inte sia ajtt oa, o inte toa
han hålla i töjlaua o köra gobbana, udan daj finne gå bajst
daj velle. Men daj ginne raga väjn o droe hem hanom. Men
na han kom hem på gaan sa hoppade han å vajnen o gje inn
sae te dräjnna öd di skulle ud o släpp-inn husen. Daj ginne
ud, o då va daj redig hass rö vajnen. Daj släppte inn dom, o daj
höades inte å noet slass udan som vanlett.
1) ms. mäingt
2) gården 3) tröskekarlarna 4) grät 5) ms.
imälanod 6) gå efter 7) längan 8) hundra kannors tunna 9) silver
to) Ortas
Oreda?) 11) tänt, d. v. s. brinnande ljus, lyse. 12) »horsen»,
hästarna 13) tordes, vågade
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269. Människans öde.
LAL 563,2.
Daj ajna menske ä född te o gå igjenoml, daj kan hon
inte onnviga. Ja, om hon veste om-att allri sa vajl i föaväj,
sa daj som ä bestämt fön hon föes daj få hon gå igjenom.
Daj va två hera2 som vajste opp ihob, o di voa sa sams
sa daj konne aldri va öskilda, udan haa 3 dän ajne va, däa va
hin tvonnen te o va, o allri skulle noen höra ajtt ont oa dom
emelan. Men daj va spått öd den ajne skulle slå hajl den
anre, o daj va telemil spått, hokken da daj skulle sjaj. 4 Män di
maj ute, öd na di ä sa sams o daj vada om-att, sa motta di vall
konna ajta se, .sa inte daj hända. Na da kom te dän dan,
sa dän som va spådda te o slå hajl hin, sa velle5 han öd di
skulla låst inne hanom noenstäns, sa han inte tydde6 ud, sa
skulle daj va omöjlett fö hanom o slå hajl den anre. Men hin
sae: »Ta barra ajna lilla s1ye 7 o slå te me mä, fö daj kan inte
ta te döss. 0 barra na du ha slaet me, sa kan daj inte ha
noet på-se, fö då ä spådommen oppfylda., Jae, han to ajna
lilla slye o slo ten den anre mä sa lajllas han nonstin tydde.
0 ändå han knapt röade hanom, sa slo hin i backen o döe mä
ajns o sae alri ajtt oa. Sa en kan saj öd daj ä inte väat o
tänka o ajtta se, fem haa mänska få gå igjenom daj hon ä udsajdd te.
270. De gamla gubbarna.
LAL 563,5.

Daj va traj2 tiggegobba, som träffades. Daj taltes ve om
allt slass. 0 sinn te sluttat skulle di tal-om ho gamla di voa.
»Ja ä sa gammal som faen», sae dän fasta.
»Ja ä try 2 aa ällre», sae den anre.
»Leva ja te den yttasta dommen», sae den trejje, »sa ä ja
fira o sjutti aa.»
2) pojkar 3) var 4) ske
ms igjemom
kunde komma 7) mjukt spö 9) lätt 9) tre
1)

6)

5) ms. vella
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271. Guldstycket.
LAL 563,6. Aarne 1541***.

Daj va två bönna, som vor ude o ginne ajn kvajl. 0 sa
komme di te o gå föbi prajstens. Däa va jyst i haat' fdnsta,
värre än daj hade vatt julotte. Bönnena stälde [se] udanföa o
tittade in. 0 dä,a va sa meet fint fölk, som sode o åde o drocke,
daj va som daj finaste brölop. »Ja töa slå va må de», sae
dän ajne bonnen te hin, »öd prajsten han ska bea me gå inn o
ajda må.» — »Jae, svin pläe få va må i gille», sae hin. — »Daj
ska du få saj», sae bonnen; han gje bott te (Diana. Sinn sjeckade
han bo inn, öd han äntliane velle tala ve prajsten. Prajsten
kom ud o fräjde hå da sto på. Bonnen, han hvyskade te prajsten
fräjde: »Ho 'fleet ii. ajtt så stoat gullsticke vilat?» o sa viste
han knydenäven, »Ja, daj kan ja inte sa noga veda», sae prajsten,
»män kom o gack inn o ajd lide mit, sinn konnen vi talas ve
om-att!» Bonnen, han gje inn o åd o drack å glatta livet, o
prajsten han höjtidde på hanom 2 öd han skulle ajda ändå maja,
da va sa dana stass mä bonnen3, sa en hade alri sajtt värre.
Män nu daj hade ajet4, sa fråde prajsten bonnen, om han hade
hett noet tecket gullsticke som han hade talt om. »Nä, da haa
ja inte», sae bonnen, »män om ja skulle hetta ajtt, sa voa daj
bra o veda, ho meet daj voa väat.» Då ble prajsten sa flada
som noen hade slaet hanom på monnen mä ajn loat. Han ba
bonnen draa föbi hina stuena.5 — Bonnen, han loffade ud o
majnte ve se säl, öd daj ä inte ont o lura ajn prajst, barra ajn
tal-om goss o gull.
272. Luringen.
LAL 563,8.

Daj va för ajn gammal speleman, som di kallte fö Lurinnen. Daj ha vatt menna bra spelemän, bå Beskesmåla6 Massen
3) man gjorde sådan affär av bonden
6) eg. dra förbi den andra stugen
6) Biskopsmåla, by i Jämshögs s:n

2) krusade honom
1) vart
4) Imalf. ellt (jämte åldat, ätit
( = ge sig i väg)
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flajja mä hanom. Men nä me sjäjgganal di ändå stöttade2
Lurinnen, fö han hade läat o spela å necken.
Ajn gann va han i ajtt bröllop o spelte mä. Daj va bå
han o flajre anra spelemän. Män sin di anre spelemännena 3
gjoa daj själmsticke, sa daj tydde fylla Lurinnen, sa han sömnade. 0 då skoa4 daj å sträjnana på fiolena fö hanom. Na han
sinn vagnade o så ho daj va mä sträjnana, sa velle han lånt
sträjnna å daj anre spelemäna. 3 Daj fe han inte, o han fe inte
tjöba nonna. Män han va inte sämre kan än han veste rå teatt ändå. Han gje ud o böade o grava onne ajneboskana, o
lette opp smala röda5 o to te sträjnna, o sinn gje han in igjen
böade o spela. Män ho voat han spelade, sa va daj majr än
rättframs spel, • fö bå di anre spelemänena3 o bryggemannen o
bruna o harenda själ, di böade o dansa o te sluttet dansade
bor, o bänka mä. Di dansade te di hade majst mest ånnen.
Då stälde6 han mä spelanet. Män sinn gje han bott i ajn backe
satte se. Då böade han å spela igjen o spelte bruna te se.
Män daj ble han stämda föa, fö daj han hade, som daj sto i
stämninena, »troligtvis begagnat elfspel».
273. Stora Cypriana.
LAL 563,9.

Häa fin 3 nåck svaatkonstsbögm, bå daj som ä tryjta o skrevna,
daj konna vest va bra, äss en föstaa se på dom. Men magen
te ajna, som toss bär i Sväaje onne Kresjann tyrrans ti, fins
inte i hajle väadena. Hon kallas fö stora Cypriana o fins nu i
Tjöbenham. Där ä hon i ajtt innmuratt toan. Hon ligga på ajtt
boa, bonnen mä am n stoa jäanlänk, o däa få hon ligga uröad sa
läjnne väadena staa.
274. Byemåla katt.
LAL 563,10

Föa jölt daj 7 am n katt i havana ne mod Bimåla.8 Fölk som
gjinne däa, finne saj hanom iblan, o iblan gje han telemä in i
1) »nä me sjäggana», ett slags svordom, ung. »nej, minsann».
gick upp mot 3) Aug. den vacklande böjn., se Swenning, Sv. lm
7 ) höll
6) stanna, upphöra
5) rötter
4) skuro
B. 36, s. 494.
det till 8) Byemilia, by i Kyrkhults s:n.
2)
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gårana. Men ho daj va, sa va daj inte rittet mä den katten. 0 daj
som såe-nom gjoa bajst i o tia o lä-vai å tala hanom te, fö talte
di te hanom ella sjattade2 på-an, sa vajste o vajste han te han
ble sa stoa som ajn fölsin 3, o sinn rajnt födävade han dom. Na
han viste se i gårana, sa hade daj antan dössfall ella noet annat
lajsamt o betya. Men si ajn gann va daj slajttagille4 i Slanajs.5
Däa böade di o tal-om katten om kvajllen, sinn daj hade sjilt
se ve slåanet.
»Daj voa gött o finne saj6 katten, sa skulle ja mäaka-nom»,
sae ajn kaa7, som va där o hade slaet mä. 0 i dajsamma han
sae daj, sa va katten däa. Men han va så pass kaa fö sin
hatt, sa han to sina bösse — fö han hade bösse må-se — o
smajte te 8 katten. Men bössena foa rajnt i ladrinna9, men å
katten syntes inte älla ha synts sa meet som en flig sinn.

275. Om Näcken.
LAL 563,ii.

Na di onne äjnlana blee nestöatada frå hemlen, sa daj som
då fjölle på bäaj ella halm", sa ble daj bäajströll, o daj som
fjölle ne i traj sa blee daj skorå o skosnua. Men sin daj som
fjölle ne i sjöa o ajja", daj ble sjörå o necka. 0 necka kan en
!fleet bä få saj o höra spela. Han spela sa fint, ja, sa daj kan
innen barra tal-om-att. Män na en få höra necken spela, sa ä
daj bajst o stöppa öanen, rd älla ställa" di inte fön di ä' hos
hanom i vannet. Necken kan skab om se te hå han vell, men
visa han se som ajn kan, så haa ban ändå ajn hassafod." Men
föa daj majsta sa visa han se som ajtt hass ella ajn brogeda
kal." Däföa sia daj allen om broged fajkreatua »daj ä neckabroget». I Slanajs" va daj ajna pie ajn gann, som havade" mä
necken ajn hajla da. Bonnen hade sjeckat henne opp på manar',
hon skulle ta hasset o hava mä. 0 hon to ajn gråa hajst, som
1) låta vara, låta bli 2) schasade 3) föl 4) slåtteröl 5) Slagersnäs, by i Kyrkhulta s:n 6) få se (eg. finge se) 7) karl 8) emäckte
till 8) »lattringar» (ung. —= stycken, bitar) 10) hällar, klippor 11) åar
12) stanna 13) »horsfot›, hästfot 14) kalv 15) se not 5 ovan 16) harvade
17) maderna
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gje däa, o lajde hem. Na bonnen fe saj hanom, sa röst° han
nåek hä da va fö ajtt hass. Men han sae innentinn, udan barra
öd hon skulle ta ajn ulltrå o binna föaklajet mä i stället fö
bånn. Daj gjoa piena, o sinn böade hon o hava o jöll på mä daj
bå läjne o vajl. Men na hon hade åhavatl, sa skulle hon släppa
hajsten. Då na hon hade taet å hanom selen o han ble lösa, sa
jögg 2 han ätte piena mä monnen. Men han fe inte tag i noet
annat än föaklajet. Daj to han o dög i sjön mä. Hade hon
nu hatt-att bonnet mä ajtt redet bånn, så hade hon allt fått
fullt mä i sjön.
276. Huvudskallen i Skälmershult (i Kyrkhults s:n).
LAL 563,12.

I Själmesolt ve Fula Jössa gaan3, onne ajn stoa hall4 ligger
ajn gammal hueskalle. Men daj aatiasta5 mä skallen ä, öd di
må gjöra å hanom haa di vella, sa nöttena6 ätte sa komma han
did igjeu. Om di sänka hanom i sjön mettföa, ella bära å hanom
ella slå sönna hanom, sa nöttena6 ätte ligga han onne hallen igjen,
sammedana som förud, o daj lins innen tinn som jälpa, sa di
[få] däjn hanom. Fölk sia, öd skallen ha ligget däa sinn snapphanetina. Då va daj ajn snapphane, som kom inn i gaan däa,
ossa hade di skomagara ve terållet, som sode o sydde. Snapphanen satte se o tittade på dom o pradade. Män sa så han
öd den minste skomagaren, han darrade mä näven na han
skulle steeka sylen i läat. »Steck rätt, hea»7, skreg snapphanen.
Ja, hean han va rädda föståss, men han sae innentijn. Men na
daj hade vatt lide, sa gje han ud, o då hade han fått rätt på
ajna bösse. Na då snapphanen kom ud, sa passade han på o
skod.8 »Stack ja rätt nu?» sae hean. »Ja, nu stack du rätt»,
sae snapphanen o slo i väjen o döe som ajn tosk.2 Sinn toe
daj o hovel° hanom onne ajn hall. 0 daj ä vall dän snapphanen
hueskallen höa te.
4) berghäll,
1) harvat till slut 2) högg 3) »Fågel-Jösse-gården»
stor sten 5) egendomligaste 6) natten 7) pojke 8) sköt 3) torsk
10) hävde, lade
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277. Pajbs hjortritt.
LAL 563,13.

I Pajboal va för ajn gobbe, som hajtte Pajb. Hansa faa
han hade vall kallat opp hanom ätte gåranaanet.2 Ajn gann na
Pajb va ude o gje i maakena, sa kom han te ajna lilla slajtt
ella däll, o däa lå ajn hjoat o söv. Då majnte Pajb, öd daj
voa bra, om han tydde ta dö på den, men han hade inna bösse
mä-se. Nu hade han nåck såsom di allen hade föa, knivsjaj 3
ve siena o kniv i. Men han veste, öd han inte tydde g,ji hanom
hjoaten va väck, o ess då daj inte tydde
me-fl ajtt steck,
ta te döss, så slapp han nåck o gji hanom flaja. 4 Men sinn
kom han te o gronna på, öd ess han hoppade på hanom, sinn
konne han ta ajtt tag må kniven framom stryben på hjoaten,
om han än spronne sett håll.
Jae, Pajb to ajtt sprinn o hoppade på hjoaten. Hjoaten opp,
na han kände daj kom noet på hanom, o slo di stoa hoanen te
bagas, ajtt haavaen 5 om Pajb, sa han tydde inte röra ajn lem,
meet minre ta kniven i sliena. Hjoaten han ä som ajn tajnnare° öva åna ve Jonnrya7 o sinn tväatsom Rysbjäa° o å ud mod
Nöaja.9 Pajb han sad däa han sad, han va sa sönnareven i
synena å grajna o boska, sa han va som han hade vatt häglada.1°
Män na hjoaten sinn kom te havet sa vajneil han om, o samma
håll tebagas. Män na hjoaten sinn skulle sömma" öva åna ve
Jonnrya igjen, sa ludade han fram må hoanen sa meet, sa Pajb
tydde ta sin kniv. Sinn ga han hjoaten sa meet, sa han sajtade må sprinnanet.13 Män han stypte inte fö-n han kom majst
på samma ställe, som Pajb hade hoppat på hanom. Då slo
han i backen. Men Pajb sae, öd han velle inte ria den väjn
omigjen på ajn hjoat, om han finne sa tie hjoata.
2) gårdnamnet 3) knivs&la 4) flera
1) Pieboda, by i Jämshögs s:n
7 ) Ljungryda, by i Jämshögs
6) »tändare>, blixt
på var sida
8) Ryssberget; namn på bergås på gränsen mellan Skåne ock
s:n
Blekinge, genom Koljeåns dalgång skild från det ny. höglandet. 3) Norje,
by och fiskläge i Ysane am 10) häcklad 11) vänder 12) ms. somma
(jfr Swenning s, 274) 13) springandet

5)
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Korset i Kyrkhults hage.
LAL 563,14.

I böajan på detta aahonradet va daj ajn bonne i Kjalleboa,',
som hajtte Åge o ajn i Kjöakolt, som hajte Nesse. Di kallte
dom älla fö Åge Kjall o Nesse Kjöak. Daj låe allen2 o krakilade 2
om sinn kreatua, fö Åge velle allri hålla fre, udan allen sa hade
han dålig gjäa4, o allen gjinne hans kreatua inn på Nessas
äjja. Ajn gann träffades di ne ve rågannen. Då böade daj o
trättas om-att igjen, o te sluttet sa velle Åge slå hin. Men
Nesse sprann, men Åge tydde hinna fatt på hanom o ga hanom
ajtt sla, sa Nesse döe på stället.
Sinn ble Åge taen o stälda i häkte. 0 mens sa satte Nesa
släjtinna opp ajtt stoat egekass5 däa han hade fått sin dö. Na
då Åge kom hem å häktet o fe veda daj, sa ble han sa aja,
fö han velle inte, öd kasset skulle stå o bära vettne om hansa
brott, udan han gje did ajna nött o skulle hogga ne-att. Men
daj to inte, fö yssena6 bed inte på-att, o sinn dro han ihob ve
o ris o majnte han ska tjyllna 7 opp-att. Men daj to inte daj
fö kasset staa däa än i dänna da. Men daj syns på-att,
bå daj han ha hogget o tjylln[at]. Daj ä så bet8glat8 sa, o sa
svajtt o nerögatt. 0 inte rödna 9 daj ne hälla, fö daj få nåck
stä däa alla daa. som ajtt tegen på Åge Kjallas hemske gjäanin.

Jättefiiekans guldkedja.
LAL 563,15.

De va fö meen harrans aa sinn, daj va ajn bonne i Beakefalla", som grov i ajn backe i sin vånn.1' Men hä han grov ätte
ska ja IM va usajt, fö daj ha ja glömt. Men na han hade
gravet ajtt bajde, sa hette han ajna bajnara" ätte ajtt kvinfölk,
men sa stoat, sa daj va äntliana 6 alna lajnt, o daj hade ajna
stora gullkjedje om halsen. Daj to bonnen mä se hem, män
1) Källeboda, by i Kyrkhults s:n.
2) alltid
3) trätte, bråkade
4)

gärdesgård 3) ekkors 6) yxan 7) bränna 8) naggat 6) ruttnar
Björkefall, by i Kyrkhnits s:n 11) vång 12) benrad, skelett

10)
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bajnen lädde ha[n] va i holena. Män ätte daj tina sa hade
inte bonnen noen trevnad. Han säl ble sjuga o all hans kreatua
döe, sa daj va sa dant öde sa. 0 te sluttet va daj innen aen
rå än bära did gullkjedjena däa di hade taet-na, o ställa allt i
samme oanin som daj hade vatt. 0 sinn ble bonnen bra igjen,
daj va innen kreatua hälla, som cilie sinn. Män ha daj hade
vatt rör ajna jättadäjge, daj ä daj innen som va.'
280. En förskräcklig spökhistoria.
LAL 563,16.
Daj hände se ajn gann i Gjillesnajs2, öd di satte te3 amn
dajl väva, som låe på bleg. 0 di tydde inte få noen spracknad 4
alls på boken som hade stolet dom. Män ve samme ti hade daj
temmamän, som skulle bygga noet, bä da va då. Den ajne
temmamannen hajte Jan. Han hade oa föa öd han konne lide
majr än rättframs.5 Han sae, öd di behöva inte o va tjaja6, fö
vävana skulle nåek komma hem igjen. .Ajn ättmedda sa to han
loffade å o skulle te Gjemses o låna ajtt fölkabajn, fö daj ii
di tvona5 te o ha, ess di sko ställa fram tjueri. Men mens han
va å, sa taltes den anre temmamannen, som hajte Olsa Jössen,
dräjnen ve, öd di skulle fösöga o skrämma hanom sa pass,
sa han inte skulle va föaveden o sprinna ätte fölkabajn maja.
Ja, na nu Jan kom om nöttena, sa sto Jösse terajss ve han
skulle in på lon" (fö di låe däa) o to hanom bag i trajena" o
skreg sa sjäat" han nonstin tydde: »Mett bajn, mett bajn!» Jan,
han ble sa rädda, sa hjettat peekade i hanom, men han sprann
ändå inn o hov se" i säjnena. Men dräjnen, han va kröben onne
daj, o satte ryggen mod bonnen 14 o löfte opp den höjt i väat.
0 Jösse skreg: »Mett bajn, mett bajn!» sa daj rajnt skar i öanen
på Jan. »Kan ja inte sleppa o bära hem-att fö-n i möan? ba
Jan sa grant han konne. Men hin, han barra skreg: »Mett
bajn, mett bajn!» sa Jan han fe löv o dajna å" om nöttena mod
Gjemse mä bajnet. 0 sinn to han nåek inte fölkabajn maja.
1) vet 2) Gillesnäs, by i Järnshögs s:n.
8) miste, blevo av med
4) underrättelse, nys
5) det som är uppenbart för en var
6) ledsna
7) luffade åstad 8) Jämshög 9) tvungna 19) logen 11) kavajen, rocken
12) skärt, gällt 18) kasta sig 14) botten 15) dänga åstad
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281. Hur det gick till, när de i Bengtsboda blevo
rundklippta.
LAL 563,17.
Ajn sönde, na Bejnsboanal voa ve köake, finne daj saj; öd
fölk voa ronnklepta. 0 som Bejnsboana alla daa vatt bl domma
o stuska, sa taltes di ve, öd daj skulle fösöga o få haat åtaet
på samma vis som annat fölk. Men ho daj skulle gå te, daj
va ajn aen sag. Daj fösöjte fast3 o kjylna ä-att3, men daj
tjajnade 4 daj å, fö daj va noet väamt ikrin öanen. 0 sinn fösöjte daj på menna soatas vis, män daj ble inte udan kladd
mä-at. Män sinn va daj ajna känn, som va råfunnij4; hon sprann
hem ätte ajna sajs o ajn svavada tvåe.6 Sin hvalde hon tvåen
på huet på dom, sinn klepte hon å haat ve nerekant på tvåen.
0 daj va nåck daj. ligasta, fö daj ha daj brut7 allen sinn så
läjnne di ha vatt ronnklepta. 0 daj ä bleet te oaspråg iblan
fölk. Fö halis som syns noen, som ä ronnklepta, sa siss9 daj:
den han ä klepta ätte Bejnsboa tvåe.»
282.

Tiggaren ock spöket.
LAL 561.

Daj va ajn kvajli° i skomninena, då ajn tiggare kom gåannes
mod ajn stoa gåa, som lå på ajn backe. Kommen did så fräjde
han bonnen ätte o fä låna hus fö nöttena. Bonnen sae, öd daj
konne han vall få, men daj spöga sa föfaselett, sa di konne
inte liga däa säl. Men tiggaren fräjde hä daj va rö spöge, o
ho daj föjöll-se mä-at. Daj velle bonnen knapt sia, men te
sluttet tallte han om föhållanet, ho daj va mä sagen. »Fö nu
daj», sae han, »ajna ti sin faamoa döe, o sin ha daj spögat
haa nött, sa daj ha inte bara vatt vettet. Fö hon blosall o
skriga o far o sväjnne hid o did, o slaa mä dörana, sa hajle
byggninena r0nna12 ve-att. Ä daj sin noen som ligga häa, sa
kryste hon dom, sa di bli bå gula o blå om hajle kröppen.»
1) invånarna i Bengtsboda, Kyrkhults s:n
2) först 8 ) bränna
bort det
4) ledsnade, tröttnade
5) fyndig, rådig
6) träskål
7) brukat 8) var (helst) 9) säges 19) ms qvajl 11) blossar ") rungar
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Tiggaren han sto o lyddes på daj. Men han sae, öd han
ligga däa liggavajl iloll käriuena ä knäff1ig2 Bonnen sae, öd
fö hansa dajl brydde han se inte om-att. Nu han veste ho daj
va, sa hade han se säl o skölla. Tiggarn han ge in o satte se
på ajna söffe. Sin to han opp ajn bid brö å posen o böade o
ajda. Men na han ajdet sa meet han velle, to han posen mä-se
o kröb opp på spåntrajsjällana3 o lae se. Nu må kärinena
komma na hon vell, majnte tiggaren, »fö me saj hon vall inte.
0 hä ä sa bra, sa ja voa ligganöjda, om ja finne va hä i ajna
va55ens4 evlia ra.» Men emmellati höade han inte å noet slasa
fö-n mod klockena töl om nöttena. Då, rä som daj va, sa kom
kärinena o blosade o skreg o hviade sa daj konne innen menska
bara örna 1y 5 Pö henne. Hon läjde opp döana o slo henne igen
sa bajle byggninena restes ve-att. Sin foa hon i haa vrå o snögade.6 Men te sluttet foa hon bott i ajna jöane o dro ud ajna
löndalåde, som hon satte på boat, o daj hon va rajnt full å päjna.
Hon regnade päjnana meen sia. Sin föade hon in lådena igen;
sin böade hon o väsnas igen där i stuena, men hon fe inte syn
på tiggaren. Ajn gann kom hon rätt onne, däa tiggaren lå.
Då to han sin kniv o skar å ajn tått, som jöll klåna som
ajn hoba å spåntrajn låe på, sa daj sloe ne rätt på kärinena.
Då ble hon sa rädd, sa hon foa ud på gåan i ajt tag, o däa
väsnades hon nu, sa daj va rajnt rälett. Men inett på gåan lå
ajna stora halmhäjs7, o i daj va ajn goenesse ella tontagobbe
oppkröben o hade ligget om nöttena. Na nu han höade kärinena
hålla levane, sa kröb han bott te säla kantena o skulle glo på
henne. Men ho han glodde o kröb, sa ramlade han nea å häjsena rätt mett föa kärinena. Na hon fe saj daj, hoppade
hon äntliane tie alna i väat, o sin dög hon på hanom. 0 daj
te o slåss, sa gnistrana flöe ikrin dom värre an na en kylna
rösse1.8 Daj sloes bå länne o vajl, men te sluttet sa foa daj
sina raa9 begge två. Men tiggaren, som stått o sajt på, grinade
sa bugen konna sprocket. Sin ge han o to päjnana, som voa
i lådena, 0 daj va sa menna, sa han konne köba hajle gåan. Men
kärinena, hon vall va bleen föabeda'°, fö hon höades alri å maja.
3) »krokar, som voro fästa ett stycke
1) fastän
2) besvärlig
nedan för taket och hvarpå träden, som man späntade stickor av lades.»
världsens 3) höra något 6) snokade 7 ) halmstack 8) bränner en
svedja 9) sin kos 10) förbjuden, bortmanad
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283. Hustrun som sålde sitt barn till den onde.
TAL 561.

Daj va ajna fattia änke; hennes man va nylien döa. Hon
hade inte noet baan, men hon va bugedl o majst raje te o
baana.2 Sjug va [hon] också o illa råanes. Hon hade inte
noet o ajda, o innen som brydde se om-na. 0 hon sad fö daj
majsta o skränade." Men ajn da, na hon va sa tjaj4, sa hon
veste se innen levanes rå, sa kom där ajn kaa. Han fräjde
henne, hä hon skrän föa. Då talte hon om sett elände fö hanom
o ho illa-ve-se hon va. Han sae te-na, öd hon inte skulle läggaatt så haat ve se. Ess hon velle, sa skulle han jälpa henne,
sa hon skulle inte behöva o fatta anten sul5 älla brö. Men i
stället velle han ha baanet, som hon va mä, na daj ble elve
aa. 0 da ge hon in på, fö hon gronade inte på noet slass,
udan tänte, daj va ajn rittia kaa.
Men ätte den dan behövde hon inte grua fö noet, fö kaan
baa te henne sa meet hon behövde. Na daj sin hade vatt ajna
ti, sa baanade hon o fe ajn hea.6 0 hon födde opp hanom te
han va ajn sejs-sju aa. Då satte hon hanom i läa hos ajn skomagare. Men te sluttet böade hon o onra, bä daj konne va fö
ajn kaa, o hä han hade fö betjänin å o gi henne ajn hoba, ella
hä ban skulle ha hean te, fö han brydde se inte om antan hean
läade noet ella inte. Te sluttet fräjde hon hanom, men han
svaate inte slass, udan ella hä han råte på. Men te sist ble
hon sa uroli, sa hon maj nte öd hon ska gå o tala om-att fö
noen. Oså kom hon te o täjnka på prajsten, öd kanske han
veste om-att noet. Hon ge te hanom o talte om sagen föa-nom
opp o ud ho daj va gået te. Prajsten sto gronnade ajt bajde.
Sin sae han, öd daj kan inte va noen aen än den laje säl. 0
rö o få rittia reda på-att, sa najst han komme, sa konne hon
lajsa »Fada vaa» ella noet annat. Velle han då genast gå sina
rna, så konne hon veda ho daj va.
Hon ge hem mä di rajena. Na sin kaan kom, sa böade hon
genast o lajsa. 0 sa snaat hon nämde Jesu naan 7 sa ge han
6)

7 ) bukig, havande
pojke 7) namn

2 ) föda barn

3) grät

4) ked, ledsen

5) sovel
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genast. Då ble änkena sa rälia tjaj, sa daj va inte vettet. Hon
böade o gå å o ann på golet o vria hännana. Men te sluttet
sa häntade hon se sa meet, sa hon konne gå te prajsten o talom-att. 0 sin fräjde hon hanom te rås, hä hon skulle göra.
Han sae, öd ess en barra tya bevara hanom te öva den dan,
han fylla elve aa, sa sin hade den onne inna majt mä-an. Men
han säl konne inte jälpa henne, fö han hade föbröet se ajn
gann, sa han va inte säka på öd han hade nonna majt öva
den laje. Men han viste henne te ajn aen prajst, som va läadare än han. Hon to hean mä-se o ge te den. Han hade näck
svaatkonsbog, men han va inte rittet säka på se den hella,
udan han viste henne te ajn ännu läadare. Han hade stöderatt
i Vittenbäaj, o va den vaste te tecketl, fölk veste o tal om. Den
ginne daj då te, o na daj komme did, sa lövte han o jälpa dom.
Daj blee hos hanom te dän dan hean fylde elve aa. Då
om nöttena to prajsten hanom mä-se opp i köakena o stälde
hanom i altarerinnen. 0 däa skrev han ajn trinta 2 rinn i krin
hanom. Sin lädde han hanom seda på ajn stol, o te o födriva
tina mä sa lädde han hanom fä sina skomagareraje.3 0 sin
sae prajsten te hanom, öd han få inte gå ud å rinnen som han
hade skrevet om alri den komme, ella hä han saj. Eö daj
konne komma daj som voa sammedana som prajsten. Men han
ska inte tro dom, hä, daj sia ella föjla mä dom, om han tycke
köakena bränna ella ramla ne, sa ska han ändå inte gå ud å
rinnen. Men na prajsten komme, sa skulle han gå in i rinnen
ta hanom i näven. Men daj hade inte di anre majt te.
Hean han satte se däa o böade o sy, o prajsten han ge
däjn. Men na han va gåen, sa kom daj fast ajn o sin ajn aen,
han tytes, öd han så allt slass falet. Men han brydde se
inte om-att, udan ge på o sydde. Ajn kom som hade ajna
stora skäppe full å päjna o sae hean skulle få, om han velle
föjla mä hanom. Men rä som daj va sa jögg hean te mä skohammaren o dro in bå skäppena o päjnana in i rinnen. Sin
brydde han se inte om asinte sia ella glodde på vakken ajt elle
annat, fast daj va daj, som på allt vis söjte o få däjn hanom.
Men na daj ble dava4, sa kom prajsten. Han ba hanom
föjla mä se, fö nu va daj inte falett läjna. Men hean han
1)

sådant

2) rund

3) skomakareredskap

101151. Sv. Iandsm. III. 2.

4) dagvard, frukost
31
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röade .se inte. Då fräjde prajsten om han inte saj hoken daj ä o
tid daj ä daya. »Tecka som du ha sajt menna, o dava ha daj
vatt menna gånna mä», sae hean. Men då ge prajsten in i rinnen
o to hanom i näven o sae: »Ja män, häa ha inte vatt noen, som
ha tytt gå in i rinnen o ta de i näven!» 6 Då följde hean mä
hanom, o sin hade inte Påcka nona majt mä honom. 0 vakken
han ella moana behövde o ha nona nö maja. Fö daj blee riga
menska igenom päjnana han to.
284. Krymplingen som skulle botas.
LAL 561, Åarna 1791.

Daj va ajn bonne, som hade ajn svåga hemma hos se.
Svågan hade väak, sa han va sönnabröden i haat leamod, sa han
tydde vakken gå ella stå. Daj vasta va, öd daj inte fans noen
rå te hanom. Daj söjte bå docktare o kloga, men daj fans innen
hjelp o få. Te sist komme daj hu, tid daj va ajn gobbe döa,
som hade vatt aja på hanom. 0 ajn gann, na kröblinen va ve
hansa grav, sa böades hansa sjuge. Nu sia fölk, öd ess noen
dö som ä aja på ajn aen, sa staa sin den onne anden, som va
i den döe, ve gravena te den komma did, som den döe va aja
på. Då faa anden in i hanom o plåa hanom te dess han dö.
Daj fräjde ajn kloga te råss. Han sae, öd daj skulle gå te
gravena ajna toasdasnött o ta kröblinen mä se did. Sin skulle
daj lajsa ajn hoba o beas föa se hos den döe, sa kanse sloppe
han väaken. Najste toasdasnött to bonnen o hansa dräjn den
sjuge o baa hanom te köakegaan. Men samme nött va daj
tjua i prajstagaan. Daj skulle själa ajn bagge fil prajsten, o
som läjnenal lå umä köakemuan, so sto den ajne tjuen på
köakegaan o skulle ta mod baggen, nu daj två anre komme mä
hanom. Na nu bonnen o dräjnen komme mä den sjuge, sa
skulle daj lötta hanom öva muan, fö leen 2 va låsta. 0 då
komme daj rätt mett ftia, däa tjuen sto. Daj lötte opp den sjuge
på muan. Sin kröbe daj säl opp. Men tjuen, som sto däa,
trodde öd daj va di anre, som komme mä baggen. Han fräjde:
)1 han fajde 3?» Bonnen o dräjnen, som inte veste å noet slass,
1)

längan

2) grindarna

3) fet
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trodde öd daj va den döe gobben, som velle ta kröblinen. Daj
släjnde ne den sjuge te tjuen o sae: »Ta hanom antan han ä
fajda ella inte.» Sin spronne daj hem sa foat daj tydde.
Men tjuen trodde daj va säla faen, som kom på hallon'.
Han å o sprann på sett håll. Men na di anre komme mä baggen
sa hove daj öva hanom, sa han kom rä på den sjuge. Då lae
han på o skriga hemmelsskrig, fö han trodde daj va spöge. 0
tjuana, na daj höade daj, sa trodde daj rajnt öd daj va gastaskrig. Daj å o spronne som di hade hatt neeken ätte se. Men
baggen, o kröblinen daj låe på köakegaan te dan ätte. Da kom
daj fölk o toe reda på dom.

484
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Inledning till täxterna från Halland.
De viktigaste ock mäst omfattande uppteckningarna av täxter på
halländska bygdemål under 1870-talet gjordes av läkaren ock författaren
AUGUST BONDESON under hans studietid i Uppsala från 1876, då han
drogs med i landsmålsrörelsen ock blev en av de flitigaste av landsmålsföreningarnas medlemmar. Från början har han tydligen lovat J. A.
Lundell att publicera sina samlingar i Svenska landsmål (se t. ex. bakre
häftesomslagen till årg. från 1879-80 [h. 2] ock följ.). Han kom i
stället att utge dem som fristående arbeten, nämligen »Visor på Åtradalens bygdemål» (Ups. 1878) ock »Halländska sagor, samlade bland folket
och berättade på bygdemål» (Lund 1880). Också många av Bondesons skönlitterära arbeten innehålla dialektalt material från Halland. Från landsmålsföreningarnas tid härrör också en historia på hallandsmål av Aug.
Bondeson, som är avtryckt i 0. Svahns »Svenskt skämtlynne», nämligen
»Dän kravie knallarn» (V, s. 21). Samma samling har vidare några
anonyma hallandstäxter i h. V, s. 26, h. IX, s. 20 ock h. XI, s. 45.
En annan samling på hallandsmål från samma tid var EDVARD KEVENTERS
(sign. EDV. KE) »Visor på nordliga Hallands-mål» (Gbg 1879). Det
kan ej bli fråga om att nu i detta arbete omtrycka dessa samlingar, så
som prof. Lundell räknade med att göra även under sina senare år.
Aven den för sina stora lexikaliska samlingar kände upptecknaren,
fil. dr PATRIK N. PETERSON i Vanda har i början av 1880-talet gjort
några uppteckningar av språkprov från sin hemsocken, förvarade i Landsmålsarkivet i Lund (acc. 1093). Dessa täxter återgivas här dels med
landsmålsalfabetet ock dels i rikssvensk översättning. Täxterna ha redigerats av doc. G. HEDSTRÖM.
M. E.

III. 2

BORTBYTINGEN.

485

Från Vallda, socken i Fjäre härad
i Halland.
Av P. N. Peterson (1854-1942).
LAL 1093: 2.

285. Bortbytingen (uppt. 1881).
da va _pa et rikt bönaståla en båtbpdiga, a han hada
vOt de-ja Mya, sa da va igan sum mintas-an cint an buda
gåmal a gr. igantig jYra-n, for han låta-sam han va åldc'eilas
örkaslOsa a åla va di pk id-an, sa di hada låga vantat livat
Ud-an, for a ,sora te våks-an kana di inta. han hada åltz
håt si foMilig cickr a dd skula-n hå sa laga han Pvda.
sa va-t z slbta di pula K a .2) _Ma va knsåman hbma
te a grc'eja ma h«, a den gåmka —
halta sei båtbp(ligan — sad ung-a pa On a sa pei. »man du kana la- en
gåg jalpa M leta gråna, fo-ntjt örkar-a la», sa jakt t&n. —
»kånst-a tia?» sa getban. — »jå, da kån ja», sa pia. — »jå, do
ska ja Apa-da», sa gidgn, a sa tcjg-an IKft z fcimnan a kasta
Det var på ett rikt bondställe en bortbyting, och han hade
varit där så länge, så det var ingen som mindes honom annat
än både gammal och grå. Ingenting gjorde han, för han låtsade
som (om) han var alldeles orkeslös, och alla var de keda åt (utledsna på) honom, så de hade länge väntat livet ur honom, för
att köra till vägs (bort) honom kunde de inte. Han hade alltid
haft sin försörjning där, och det skulle han ha så länge han levde.
Så var det i slåttern de körde hö, och en piga var ensam hemma
till att greja med höet, och den gamle — för de kallade bortbytingen så — satt bredvid henne på gården och såg på. »Men du
kunde la en gång hjälpa till litet grand, för något orkar du la»,
sa pigan till honom. — »Kan du tiga?» sa gubben. — »Ja, det
kan jag», sa pigan. — »Ja, då skall jag hjälpa dig», sa gubben,
och så tog han höet i famnen och kastade in det i ladan, och det
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in-at i Ula, a da jåk ma en hår a pa vesta inta ök a ana
da va bad. — »gubavetj!» sa pa, »du a ju stcirka min en jata.
man så-ma nal», sa pia, »em du åldra ska då, du a ju gåmal
sam gåda, alalkat-a bkå hwr ala dina då a åldra ga hcer
a/era?» — »kcinst-a tia?» sa gåban. — »jå, da kån ja», sa piet.
— »jå, int mör», sa gåban, »ja stånar hchr sa lanaej kåga
pa stågan pa lågat a sa laga da a et seplccigi s&bigan,
a da tankar ja b?r4r i åla då, sa laga Tråsat står.»
cej ti dctratar,
ta om gåban, orka inta paa beerja-sa,
udan hu tala em va galban hada scikt a hur han havda in
håt. — »hå! a-t pa d leta visat, sa ska vi nek le:apa a fa
båt tr6lat», sa di alth6b. a sa båkta dt inta nar vcir kåga
va sh'it a ål sekt hada dt jot ana på, a sa vå da vånkon mjåk
alar brå alar spånmeik. na-csa fråk6stan kem frcim a agat brå
bke fretinsat hålan fe-cla fåns ju igat, sa itiadra trelgåban huva våt, a sa så di, ata da va låns pa åltigan a ata dcer
va vånkan brå pa vinan ala-c u bian. »så, jå», sa gan,
»då+ Opar j4.» a sa ga-n sa d, a åldra mcr sa di t-n sin.
gick med en hurr, och pigan visste inte ord(et) av innan det var
inne. — »Gud bevars!» sa pigan, »du är ju stark som en jätte.
Men säg mig nu», sa pigan, »om du aldrig skall dö, du är ju gammal
som gatan, eller skall du bli här alla dina dagar och aldrig gå här
ifrån?» — »Kan du tiga?» sa gubben. — »Ja, det kan jag», sa pigan.
— »Ja, min mor», sa gubben, »jag stannar här så länge en kaka
är på staken på loftet och så länge det är ett sädeskorn i sädesbingen, och det tänker jag blir i alla dagar, så länge huset står.»
En tid därefter, när de talade om gubben, orkade (kunde) inte
pigan bärga sig, utan talade om vad gubben hade sagt och hur
han hävde in höet. — »Ha! Är det på det lilla viset, så ska vi nog
laga att få bort trollet», sa de allihop. Och så bakade de inte när
var kaka var slut, och all säden hade de gjort ände på, och så var
det varken mjöl eller bröd eller spannmål. När så frukosten kom
fram och inget bröd blev framsatt heller, för det fanns ju inget,
så undrade trollgubben hur det var vulet (fatt), och så sa de,
att de var läns på allting och att där var varken bröd på vinden
eller' säd i bingen. »Så ja», sa gubben, »då schappar jag». Och
så gav han sig av, och aldrig mer såg de till honom sedan.
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286. Bonden som frälste bruden från Skam (uppt. 1880).
serit en ku;g1 a da va et håva itv,r va en bör» uda
så-sa ikrig klafer dåra, man han smat snd i ijån,. »da va
et ,Hva åvcer», tita-n, »da a påsalit a staka». dt sb- ju så,
na4laa sthlst vc'er. rat va da vd på/ca da pa dåra a bönan
hpna. »står-a ve dina <Yr?» frakta 'da. — »jå, da j,t§r ja v4t»,
sa bönan. — »de gar vi 4cl a sak. va vet du hå?» — »ja
vet hå cej kO. va vet då hå?» — »JO, ja ska stgra cei brå.
nu gr vi te et brift.ep z neprhdda. sa gå-clu in a ståla-cla ve
gråa. nar bra fa st tr gågar a igan ser: gu Ap! sa
mi. sin ska ja jalpa-da rna kO_a.»
a di )4. bönan jek in a stalda-sa ve gråa, ci skcim sto i
gcig ci tvei gågar ci tH gågar, man
sk,3,5tM. ci brigt hu ngi.s
når hu hada nksat den trbja gågan, kana inta bönan bierja-sa
— »varfer s&-a så?» fråkta brålagar udan rinata: »gu
Ontan, —j , hålist ta-cskcim brfta.» man z sk4,5tM brågaIGOAv!», man bråa — hu
da a skåra, ci skcim rkta:
be frålsta.
Sent en kväll, och det var ett förskräckligt oväder, var en bonde
ute och såg sig ikring utanför dörren, men han slank snart in igen.
»Det var ett tjuvoväder», tyckte han, »det är lämpligt att stjäla i».
De säger ju så, när det är styggt väder. Rätt vad det var knackade
det på dörren och bonden öppnade. »Står du vid dina ord?»,
frågade det. — »Ja, det gör jag visst», sa bonden. — »Då går vi
ut och stjäler. Vad vill du ha.?» —» Jag vill ha en ko. Vad vill du
ha?» — »Jo, jag skall stjäla en brud. Nu går vi till ett bröllop i
närheten. Så går du in och ställer dig vid gruvan (eldstaden).
När bruden (får) nyst tre gånger och ingen säger: Gud hjälp!
så är hon min. Sedan ska jag hjälpa dig med kon.»
Och de gick. Bonden gick in och ställde sig vid eldstaden, och
Skam stod i skorstenen. Och bruden hon nös en gång och två
gånger och tre gånger, men när hon hade nyst den tredje gången
kunde inte bonden bärga sig längre utan ropade: »Gud hjälp!»
— »Varför säger du så?» frågade brudgummen. — »Jo, eljest tar
Skam bruden.» Men i skorstenen brakade det och dånade, och
Skam ropade: »Kotjuv! Kotjuv!» Men bruden hon blev frälst.
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287. Den som skulle stjäla och skar av sitt rockskört
(tappt. 1880).
da va en gå& Uti knålara åda a skula lana h‘ts a dt lega
råkafhta sladd våra sam dt hala dir i 142da; fo-cit hada
breit a da va s&pit, sa dt kund smit bke tdancita, ana dt fek
ht4s. sa fek di h;:ks te slikt, a net-4i hada lcikt-sa, sa den åra
te den åndra: »&e-legar et åtan-stna vgrmar pa btigkan, ja
trå,- ya gar frdi a per et stna te bildalcipa», for knåla va
altt hår om-sa.» — »gt, Må!) Urea den åtdra. a hån åp,
trbm-sa frcim i mhrkrat, fek t4g i knivan a skar å et No:kan-a
våkmasthlsat sam han tråda a ståpa da i bblssalitman.
ni-sa pa möt-an dt va gåda a va komna en bbcfa pa vdjan,
sa pråta dt, a d4 sam hada sköt ei. våkmara skrapa 4var hur
han hada fat rNut låpakkåda alar bbdalcipa, sam knålara
kålta-t. »ja fek sköt
et rWtt ståla», tålsta- hcin. — kja scbjda», sa den ått.dra. »du har ju sköt d hålla rå1a5,4tat.» a Set
'anda han åtar i bblssalitman, a di-la hålla da låsa rålcaptat.
Det var en gång två knallar ute och skulle låna hus, och de långa
rockskörten slängde värre, som de sprungo omkring i bygden;
för de hade brått och det var sent, så de var nära att bli tvungna
att tillbringa natten utomhus, innan de fick hus. Så fick de hus
till slut, och när de hade lagt sig, sa den ene till den andre: »Där
ligger ett stort stycke vadmal på bänken, jag tror jag går fram
och skär av ett stycke till lappar att laga med»; för knallar var
alltid näriga av sig. — »Ja, gör det!» tyckte den andre. Och han
upp, trevade sig fram i mörkret, fick tag i kniven och skar av ett
stort stycke av vadmalsstycket som han trodde och stoppade det
i byxfickan.
När så på morgonen de var gångna och var komna en bit på
vägen, så pratade de, och den som hade skurit av vadmalen
skräppte över hur han hade fått rediga lappklutar eller bötlappar,
som knallarna kallade det. »Jag fick skurit av ett redigt (ordentligt) stycke», tyckte han. — »Jag ser det», sa den andre. »Du har
ju skurit av hela rockskörtet». Och så kände han efter i byxfickan,
och där låg hela det långa rockskörtet.
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288. De voro förvetna bägge två (uppt. 1881).

da va en gitba sam Uti neepta §iertga si fe-da hu va
åltt sa foradan a ngigan a skala ha rhla pet dit. ja vitnar
du e, liga fervgdan sam j4», tita Ortga te gitban, »sa du behkvar inta iwa-da grtjna.» — »nå då, tålda gicban, »da kan du
inbila-da at ja 4». — »vt /ålar vrå.» — jd, r fe-clå.) — »nu
gr ja te &kras et crana», sa Ortga, »a sa ska ja såta <ej
ské)t pa sk4bat a laga et l6g bar. kanst-a nu leta bki a låta
pa lkat, ana iå k4mar tjån, sa trdr ja ata du tnta e npfigan,
man la-clu pa 16.gat sa a du liga ferv&lan sunt 2å.» — »ja
g4 cl4», sa gan, »ja ska nia leta bs sk4ka».
;leriga hada sielt da va cey lida mås t råtafala, a cUn
slåtat-a z skita a sa jOrct. a hu va Utta boda låna a vckk,
gan va l'iscintan hbtna. den Msta timan Ortga va bitta
tåekta anta gitban pa skeika åts, pa den itndra tintan bong&
han indra kivar va ycfriga hada lått t skrika, a dna den tr,2a
timan va gitgan, va han a la pa skeika. »ja la-leta grån
Det var en gubbe som alltid förebrådde käringen sin för det
hon var alltid så förveten och nyfiken och skulle ha reda på allt.
»Jag är viss om att du är lika förveten som jag», tyckte käringen
till gubben, »så du behöver inte göra dig grön». — »Nej då», tyckte
gubben, »det kan du inbilla dig att jag är.» — »Vi håller vad.»
— »Ja, kör för det.» — »Nu går jag till grannens i ett ärende»,
sa käringen, »och så ska jag sätta en skål på skåpet och lägga ett
lock över. Kan du nu låta bli att lyfta på locket, innan jag kommer igen, så tror jag att du inte är nyfiken, men lyfter du på
locket så är du lika förveten som jag.» — »Ja gå du», sa gubben,
»jag ska nog låta bli skålen».
Käringen hade sett det var en liten mus i råttfällan, och den
släppte hon i skålen och så gick hon. Och hon var borta både
länge och väl, och gubben var ensam hemma. Den första timmen
käringen var borta, tänkte inte gubben på skålen alls, på den
andra timmen började han undra över vad käringen hade lagt
i skålen, och innan den tredje timmen var gången, var han och
lyfte på skålen. gag lyfter litet grand på locket», tyckte han,
31.t
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pa lkat», thkta-n, »da kan ju inta yipriga våda». a sa gråta-n
leta gran pa lkat, a wåps va den lela måsa te vågs.
sc ldån s(triga, a gitban s'd sa skn a skåntana
inta tita 64.1o. »dy har alt IR pa lgat, no:n . lela fdr b sa
,vi a - åla a
,s) riga, a når hu tita åtar, va skaka Mnya.
evas slakta»,' tnta p(kriga.
»det kan ju inte käringen veta.» Och så gluttade han litet grand
på locket, och vips var den lilla finisen _borta. ‘.
'Och så kom käringen, och gubben satt så snopen och skamsen
Och tittade inte upp. »Du har allt lyft pa locket, min lille far!»
Sa käringen, och när hon tittade efter, var skålen tom. — »Ja,
vi är. alla av Evas släkte», tyckte käringen.
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„ Bohuslän.
Den enda täxtsamling av betydelse från landsmålsföreningarnas tid
från detta landskap är N. F. Nn,Arls »Prof på allmogemål och folkvisor
från Sörbygden», tryckt i »Bidrag till kännedom om Göteborgs och,BOhusläns £ornminnen» I (.1877) s. 521-530, Denna samling innehåller
et P par vallvisor. En del
två sagor; några gåtor, ock litet.'skroe„k isa
mindre uppteckningar av hans hand finnas 1 Institutet för ortnamnsoch dialektforskning vid Göteborgs Högskola, men deras innehåll hör
knappast samman med tå,xterna i detta band, varför de icke medtagits här.
Om litteratur på folkmal från Bohuslän: se för övrigt A. NOREEN
Vårt språk I, s. 162 f.
M. E.
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Förord (J. A. LUNDELL)
s.
Redogörelse för beteckningen
Approximativ jämförelse mellan den grofva beteckningen ock
landsmålsalfabetet
»

Gotland.
Från Fårön (P. A. SÅVE, T. FEOR/EUS)

»
1. En byfärd s. 11; 2. När Träska-Lars for hem från
gästabud s. 16; 3. Högen vid Giftamilla s. 18; 4. Hebreiska skriftens uppkomst s. 18.
Från Ronetrakten (T. FEGR/EUS, T. HANSSON)
»
5. De små under jorden s. 19; 6. Om Söderdals möte
med lotsen s. 20; 7. På vrak s. 21; 8. Sönerna s. 23
Från Vall ock Hogrän (P. R. KumN)
»
Om kransgille s. 24.

3
8
9
11

19

24

Estland.
Från Nuckö (P. A. SIVE, H. A. VENDELL)
Basjkirerna s. 26.

»

26

Från Nyland (G. E. LINDSTRÖM, A. 0. FREUDENTHAL) . . . »
Om de tre bröderna s. 28; 12. Om fan i Skrattbärget s. 30; 13. Om flickan som stod fadder för tomtebarnet s. 30; 14. Pärnå kyrkklocka s. 30.

28

Finland.

Västerbotten.
Från över-Kalix (A. H. SANDSTRÖM, L. E. CARLSSON-ENDE)
»
15. Han Jåck-gubben s. 32; 16. Landrået s. 34.
»
Från Neder-Kalix (0. G. WIKLUND)
17. Nr 46 Haubitz vid Virta bro s. 36; 18. Nr 46 Haubitz i Norge s. 37; 19. Beskrifning öfver Kalix s. 38.
»
Från Luleå (P. A. PETTERSSON)
20. Om bärarn s. 41; 21. Gubben Alström s. 42;
22. Om seende s. 43.

32
36

41
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s. 45
Från Piteå (A. KLum)
23. En liten fisk- ock jakthistoria s. 45; 24. Back011e om Norgrens märr s. 45; 25. Abborren s. 46.
» 47
Från Skellefteå (J. A. FJELLSTRÖM, J. A. LINDER)
26. Berättelse om en resa från Skellefte till Arjeplog
s. 47; 27. De båda vännerna s. 50.
» 52
Från Umeå (F. UNANDEF.)
Borgaren ock lappen s. 52.

Jämtland.
58
Från Offerdal (J. JoNssoN)
Om jordbyggarne s. 58; 30. Om tomten s. 59;
Ett märke på när värdens ände skall komma s. 60;
Jorden står ock solen hon går s. 60; 33. En som
kunde vara både grof ock fin i talet s. 60; 34. Huru
Alsenborna skola bära sig åt för att varda saliga s. 60;
35. Björnen ock bodtösen s. 61; 36. Lappen ock gammalsjul s. 61; 37. Frysen i Mörsill s. 61; 38 Presten
39. Grålle s. 62; 40. Lappen ock Erik Jakobsson i Gåksåsen s. 63; 41. Ett bra medel mot hästlöss
42. Kunde du lura'n? s. 64; 43. 01 Nilsson i
Ekebärg s. 64.
65
Från Rödön (L. HOFLIN, A. Nu.soN)
44. Nils Nilsson i Hufvulsviken s. 65; 45. Askfisen s. 67
» 69
Från Frösön (J. SöDEuonsT)
Om Troll-Maxen s. 69.
» 72
Från Lit (M. NORDSTRÖM)
Håkan i Gärde s. 72; 48. Om jordagods s. 74; 49
Huru man skall säga ut vägglus s. 77; 50. Om bössor
s. 78; 51. Björnhistorier s. 78; 52. Stor-Högen s. 87;
Om puken s. 93.
» 96
Från Ragunda (J. WALLEN)
Om hamn s. 96.

Härjedalen.
» 102
Från Linsäll (0. HALVARSSON)
Hur de brukar stöka med kräken s. 102-103;
Kungens fäkarl s. 106-107; 57. Växten s. 108109; 58. Älvblåst s. 108-109; 59. Man-gubben i Härdal ock kvarnen s. 110-111; 60. Jon i Tors s. 110111; 61. Om käringen som skulle hålla prästen s. 110111. 62. Ungdomen nu för tiden s. 114.

Dalarna.
Från Mora (G. F. A. PALM, C. F. NORBERG, A. MORELL) . . » 115
63. En änkling om sin avlidna hustru s. 115; 64. Ett
äventyr i Särna kyrka s. 118-119; 65-66. Två rätte-

494

INNEHÅLLSFÖRTECKNING.

gångsmål s. 118-119; 67-69. Om tomtkarlen s. 120121; 70. Om utkastingar s. 122-123; 71. Rådande
s. 124-125.
Från Rättvik (K. BARLSSON-SILJESTRAND)
S. 126
72. Gammal-Erik i kvarnen s. 126-127; 73. Om lövjerskor s: 128-129.
Från Stora Tuna (E. A. DAHL)
» 131
74. Hur han botade kräken s. 131; 75. Tandvärk s
131; 76. Att trolla bort möss s. 132; 77. Sängalag
s. 132.

Ångermanland.
Allmän inledning till täxterna från Ångermanland (D. 0
ZETTERHOLM)
»
Från Arnäs (J. A. EDSTRÖM)
»
78. Prinsessans napp s. 136; 79. Hur hundarna, kattorna
ock råttorna ha vordit ovänner s. 138; 80. Pojken som
skulle sälja smöret åt prästen s. 139; 81. Huruledes
vargen kom till att sluta tala s. 140.
Från Säbrå (0. MuuQuisT)
»
82. Glitarpojken i tjänst därnär bärgtrollet s. 141; 83
Bärgsjö-Ante s. 145.
Från Stigsjö (S. A. HJELTSTRÖM)
»
84. Jo, sådana är somliga käringar s. 149; 85. »En lär,
män en lever», sa tjäringen, då hon höll på dö s. 153.
Från Graninge (A. 0. FLEMSTRÖM)
»
86. Hammarrået s. 155; 87. Bjäran s. 157,
Från Resele (N. P. EDLUND)
Om Spå-Härr-Ola s. 159.
Från Adalsliden (0. HÅGGQUIST)
»
Då 01-Ersson vart ut för Gammkarn s. 162.
Från Tåsjö (E. MODIN, J. E. BJÖRKQUIST)
»
Gammalfinnarna s. 164; 91. Två historier om en
klok gubbe s. 166.

134
136

141
149
155
159
162
164

Medelpad.
Från Selånger (L. P. DAHLGREN, E. A. BILLSTRÖM, P. WALLMARK) 170
92. Jöns i Jältan s. 170; 93. Vitterbiten s. 171; 94.
Den snåle bonden ock slåtterkarlen s. 173.
Från Njurunda (0. K. HELLZAN)
» 175
Bogg-Hans s. 175.
» 186
Från Stöde (A. G. WIDE)
Trollkunniga finnar i Lom arken s. 186.
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Bremö-trollet s. 190.
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Hälsingland.
Från västra Hälsingland (E. OLINDER)
Om Höga-Erker s. 193.
Från Färila (0. ÖRNER)
Hummelbolet s. 195; 100. Underjordiska s. 196.

» 193
» 195

Uppland.
» 198
Från Valö (A. VIBÄRG)
101. Huru lommen vart skapad s. 198; 102. Mylingen
vid sjöstranden s. 198; 103. Mylingeg i timmerhögen
s. 199; 104. Prästen ock mylingen s. 200.
» 201
Från Torstuna (J. A. Teoaskx)
Inledning (M. EantssoN) s. 201; 105. Det skall håkson
köpa flugäta s. 202; 106. Om hur det kom till krånka
utanför vår kyrka s. 202; 107. Om hur otäckt det kan
vara till exera bevärning s. 204; 108; Skogsrå s. 207;
Om det stora klippblock, som ligger norr om Torstuna kyrka på Härlebärget, det s. k. Orkbärget s. 207;
Jordgods s. 208; 111. Hur Torstuna kyrka fick
sin nuvarande plats s. 209; 112. Hur storklockan kom
upp i Torstuna kyrka s. 209; 113. Drängens visa
s. 210; 114. Anders i Orsta s. 211; 115. Skrock från
södra Fjärdhundra s. 213.

Västmanland.
» 215
Från Norbärg (E. ANDERSSON BRÅTE)
Inledning (E. HOLMKVIST) S. 215; 116. Råhanda s. 217;
117. Tompisen s. 217; 118. Troll s. 218; 119. Milved
s. 220; 120. I barnsöl hos grodan s. 221; 121. Bärgtagen s. 221; 122. Vid Klinkbärget s. 222; 123. Prästen
ock klockaren s. 222; 124. Gumman som åt opp sju lass
gröt ock sju lass mjölk s. 224; 125. Stor-Pälle ock
Lill-Pälle s. 224; 126. Studenten ock lappdottern s. 228;
127. Styvdottern s. 229; 128-131. Ormars. 231; 132.
Visa s. 232; 133. Revisionsberättelse 12/5 1880 s. 233.
» 236
Från Irsta (J. A. MAGNUSSON)
134-141. Om Klintabärget s. 236.
» 239
Från Kolbäck (J. E. D:soN Iveaus)
142. När man bör spotta s. 239; 143-144. Lekramsor » 239

Värmland.
Inledning till de värmländska täxterna (G. KALLSTENIUS) . , » 241
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Från Gräsmark, Fryksdals härad (JAN MAGNUSSON, anonym). s. 242
145. Nu ljuger du s. 242; 146. Smeden som inte slapp
in i hälvetet s. 243.
Från Visnums härad (K. A. FRYKMAN)
» 249
147. Skrock s. 249; 148. Ordspråk ock ordstäv s. 250
Från Färnebo s:n ock h:d (E. H. LIND)
» 252
149. Om kyrkklockan i Filipstad s. 252; 150. Den illlistige bondgubben s. 252; 151-157. Om Marbogossarn a
s. 253.
Från Väse h:d (J. OLSSON VESTRIN)
» 256
158. Skrock s. 256; 159. Om tomtgubbar s. 257; 160. Om
gossen som tappade bort geten s. 258; 161. Om prästen
som skulle leja drängar s. 259.
Från Eda (T. SVARTENGREN)
260
Nils' på Tuvan besök hos Katrina på Nypan för
åtgärdsel s. 260.
Från Brunskog (T. SVARTENGREN)
» 262
Olov Olssons besök på härrgården s. 262.
Från Ostra Emtervik i Värmland (A. NOREEN)
» 264
Inledning om A. Noreens uppteckningar (M. ERIKSSON)
s. 264; 164. Mannen från Himmelriket s. 265; 165.
De tre önskningarna s. 266; 166. Den rike ock den
fattige brodern s. 267; 167. Tita grå ock skam s. 268;
168. Pojken ock biskopen s. 268; 169. Den late pojken
s. 270; 170. Rövarbruden s. 271; 171. Lillsvarten s.
273; 172. Pälserubba s. 276.

Södermanland.
Från Sorunda (G. UPMARK)
» 280
Inledning (J. A. LUNDELL) s. 280; 173. Per Nilsson Frimodig s. 281.
Från Floda (A. FLODKVIST)
» 284
174. Anders Larssons moras besök hos 01-Erssons Annika s. 284; 175. Huru Jonas Olsson i Fyrsjötorp får
sitt nya skotnät förstört s. 285.
Från Härad (G. ERICSSON)
» 287
176. Självbiografi av Gustav Ericsson. Inledning (M
ERIKSSON) s. 287, Täxt s. 288.

Närke.
(översikt över på annat håll tryckta täxter, M. ERIKSSON) . .

307

Västergötland.
(översikt över på annat håll tryckta täxter, M. ERIKSSON)

lo 307
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Dalsland.
(Översikt över på annat håll tryckta täxter, M. ERIKSSON)

s. 308

Östergötland.
» 309
Inledning till täxterna från Östergötland (M. ERIKSSON) .
»
310
Från Lösings härad (K. QVARNSTRÖM)
Gullvagnen s. 310.
Från Lysings härad (PH. Timma)
» 312
Varför nötkreaturen dröppja s. 312.
Från Bobergs härad (Ta. KARLSSON)
» 313
En saga om Lorits ock Ebba s. 313.
Från Ydre (G. Fr. SIINDHAMMAR)
» 317
Askefisen eller Askepjasken s. 317; 181. De bägge
skrinen s. 319; 182. Guldsyllen i Sundsjön s. 321.

Småland.
Inledning till täxterna från Småland (M. ERIKSSON) . . . . » 322
» 323
Från Sevede härad (E. SVENSfiN)
Stångån ock Hässelbyån s. 323.
» 324
Från Södra Tjusts härad (J. P. EDMARK)
Näcken som dragare s. 324.
Från Södra Vedbo härad (K. QVARNSTRÖM)
» 326
Skinnskärping s. 326.
Från Eksjö landsförsamling, S. Vedbo härad (A. G. SVENSSON, inledn. av G. HEDSTRÖM)
327
En prästhistoria s. 327; 187. Soåsakäringen s. 329;
188. Näcken som fiskarejälp s. 380; 189. Näckens polska
s. 331; 190. Fan ock bonden s. 332; 191. Västgötehistorier s. 333.
Från Vireda, N. Vedbo härad (W. CARLHEIM-GYLLENSKIÖLD) » 336
Sagor: Inledning (G. HEDSTRÖM) s. 336; 192. Askefisen
s. 338; 193. Askepoten s. 340; 194. Gubben ock korven
s. 342; 195. Pojken ock fisken s. 342; 196. Tiggarpojken s. 343; 197. Hon som sade att allt var sant
s. 344; 198. Stoet som fölade i luften s. 345; 199.
Hälsoäpplena s. 345; 200. Flickan i oxhuden s. 348;
201. Pojken som var så dum s. 350; 202. Soldaten
som blev storkarl s. 352; 203. Tummetott s. 354; 204.
De sju hästarna s. 355; 205. Den lilla, lilla gumman
s. 357; 206. Den närsynta fästmön s. 357; 207. Den
rara fästmön s. 358; 208. Tiofalt igen s. 358; 209.
Bonden som talte på rim s. 358.
Från Vista härad (C. A. ANDERSSON, F. NEL))
» 360
210. Spökhistorier: a) s. 360, b) s. 361.
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Från Oggestorp, Tveta härad (C. JOHANSSON)
s. 363
Inledning (G. HEDSTRÖM) s. 363; 211. Motvall ock hans
käring s. 364; 212. Tuppen ock hönan s. 364; 213.
Gumman ock hännes ko s. 365; 214. Ryk in! s. 365;
215. Torparesonen ock den lede s. 366; 216. En knallehistoria s. 367; 217. Om levnadssättet i Malmbäckssocknen s. 367; 218. Onskeblomman s. 368; 219. Dottern ock styvdottern s. 369; 220. Segt munläder s. 370.
» 371
Från Månsarp, Tveta härad (G. E. BEXELL)
Inledning (G. HEDSTRÖM) s. 371; 221. Tabergsfrun s
371.
Från Tveta härad (J. A. RAPP, F. NEW, K. JOHANSSON) . . » 374
Inledning (G. HEDSTRÖM) s. 374; 222. Om Tabergstrollen
a) s. 374, b) 375; 223. Råttan som fästmö s. 376; 224.
Käringen vid Åkarps bäck s. 377; 225. Kungens gengåva s. 378; 226. Den snabba hemresan s. 378.
» 380
Från Västra härad (S. G. PETTERSSON)
227. Pojken som förvandlade sig till läjon, öm ock
myra s. 380.
Från Hjälmseryd, Västra härad (S. G. PETTERSSON) . . . . » 383
Inledning (G. HEDSTRÖM) s. 383; 228. Fan ock bonden
dela skörden. Fans sju frågor s. 384; 229. Om tomtar
s. 385; 230. Djursagor s. 386.
» 388
Från Alseda, östra härad (G. A. ALDAN)
Inledning (G. HEDSTRÖM) s. 388; 231.Smeden ock döden
s. 389; 232. Storätaren s. 392.
Från Skirö och Näshult, östra härad (Ryssby, Sunnerbo
härad) (P. G. WIST RAND)
393
Inledning (G. HsosTsöm) s. 393; 233. Kungen ock soldaten s. 394; 234. Sagan om Kättil Runske s. 398;
235. Odens jakt s. 400; 236. Koggabergs-Kitta ock
hännes hjort a) s. 402, b) (G. HEDSTRÖM) s. 403.
Från Våthult, Västbo härad (N. SELLERGREN)
» 405
237. Om knallarna i Norrland s. 405; 238. Bonden som
visslade s. 406; 239. Om spökeriet i Gölebo s. 406;
240. Jättestenen i Svinabo s. 407; 241. Skateskrället
s. 408.
Från S. Hestra, Västbo härad (0. E. NORLÅN, ANNA NILSSON) » 409
242. Spökhistorier a) s. 409, b) s. 410.
Från Lidhult, Sunnerbo härad (J. A. LIEDBORN)
. . . » 412
Inledning (G. HEnsTs634) s. 412; 243. Sägner s. 413
Från Norrvidinge härad (J. M. ALMKVIST)
2, 415
Inledning (G. HunsTsörn) s. 415; 244. Soldaten som
drömde att han skulle bli kung s. 416.
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Från Hovmantorp, Konga härad (J. M. ALMKVIST) •
• . S. 418
245. Pigan ock trollet s. 418.
Från Nöbbele, Konga härad (C. J. HASSEL)
» 420
Inledning (G. HEDSTRÖM) s. 420; 246. Den bestraffade
dårskapen s. 420; 247. En spökhistoria från Djurlemyr
s. 422.
Från Bonga härad (F. A. PETERSSON)
» 423
Inledning (G. HEDSTRÖM) S. 423; 248. Om skogsnuvan
s. 424.
Från Slätthög, Allbo härad (G. SJÖLANDER)
» 426
Ett slagsmål på Hössjö krog i Slätthög s. 426.
Från Döderhult, Stranda härad (F. G. NORDELL )
» 428
Om skälvrängare s. 428.
Från Kläckeberga ock Dörby, N. Möre härad (J. A. LuxDELL)
429
Den illmarigs käringen s. 429.
Från Torsås, S. Möre härad (A. ARVIDSSON, B. 0. BONDESON) » 431
Svarta-Stina a) s. 431, b) s. 433; 253. Om Guttorpa here a) s. 435, b) s. 435.

Öland.
Inledning till täxterna från Öland (M. ERmssoN)
Från Källa, Åkerbo härad (J. V. BODORFF)
Om kung Tore s. 438.
Från Gärdslösa, Runstens härad (E. A. ZETTERQVLST) . .
Pojken som skulle ha tjänst , hos jätten s. 439.
Från Norra Möckleby, Möckleby härad (A. ALMBLAD)
Alvar-Nissen s. 441.
Från Gårdby, Möckleby härad (fru HOLMSTRÖM)
Gubben som skulle sköta hushållet s. 446.

»»

4 38
7

» 439
» 441
» 446

Blekinge.
Inledning till täxterna från Blekinge (M. ERIKSSON) . . . . » 449
Från Kyrkhult ock Jämshög, Listers härad (S. THOMASSON) » 450
Sagor ock sägner: Inledning (M. EINKssoN o. G. HEDSTRÖM) s. 450; 258. Tuppen, göken ock orren s. 461;
259. Prins Lars ock Lava s. 452; 260. Flickan som ville
gifta sig med en som hade grönt skägg s. 456; 261. De
tre önskningarna s. 457; 262. De båda flickorna s. 458;
263. Mästertjuven s. 460; 264. Bonden ock Hin onde
s. 463; 265. Torparen som handlade med Pocker s. 463;
266. Bonden som skulle sköta hushållet s. 465; 267.
Torparen ock judarna s. 467; 268. Trollen i Himmelsberg s. 468; 269. Människans öde s. 470; 270. De
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gamla gubbarna s. 470; 271. Guldstycket s. 471; 272.
Luringen s. 471; 273. Stora Cyprian a s. 472; 274.
Byemåla katt s. 472; 275. Om näcken s. 473; 276.
Huvudskallen i Skälmershult (i Kyrkhults s:n) s. 474;
277. Pajbs hjortritt s. 475; 278. Korset i Kyrkhults
hage s. 476; 279. Jätteflickans guldkedja s. 476; 280.
En förskräcklig spökhistoria s. 477; 281. Hur det gick
till, när de i Bengtsboda blevo rundklippta s. 478; 282.
Tiggaren ock spöket s. 478; 283. Hustrun som sålde
sitt barn till den onde s. 480; 284. Krymplingen som
skulle botas s. 482.

Halland.
. . S. 484
Inledning till täxterna från Halland (M. ERIKSSON)
» 485
Från Vallda, Fjäre härad (P. N. PETERSON)
285. Bortbytingen s. 485; 286. Bonden som frälste bruden från Skam s. 487; 287. Den som skulle stjäla ock
skar av sitt rockskört s. 488; 288. De voro förvetna bägge
två s. 489.

Bohuslän.
[Översikt över på annat håll tryckta täxter] (M. ERIKSSON)
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TREDJE BANDET
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Tredje bandets innehåll har varit fördelat på följande årgångar: 1881, 1923, 1937, 1942, 1943-44 och 1945. Jämför de
mera detaljerade uppgifterna på följande sida.
För tryckningen av den i detta band ingående samlingen
»Sagor, sägner, legender, äventyr och skildringar av folkets
levnadssätt på landsmål» (bd III. 2-4) ha, utom det sedvanliga
statsanslaget till tidskriften för varje år, jämväl särskilda tryckningsbidrag givits dels av statsmedel (till förste arkivarien
Manne Eriksson) till tryckning av käft. 221 (1937. 2) och häft.
239 (1942. 3-4) å tillsammans kr. 4.000: —, dels av medel ur
Humanistiska fonden för tryckning av häft. 240 (1943-44. 6-7)
kr. 2.500: — och dels av medel ur Längmanska kulturfonden för
tryckning av häft. 246 (1945. 2) kr. 1.500: —. Därjämte har ett
år 1946 beviljat anslag å 2.000 kronor från Humanistiska fonden till avslutande av äldre, ofullbordade delar av tidskriften
delvis tagits i anspråk för färdigställandet av sluthäftet i III. 2,
haft. 245 (1945. 1).

Tredje bandets innehåll:
Titelblad på franska s. ii.
Titelblad på svenska, innehållsfört. m. m. s. iii — vi.
Om dialektstudier med särskild hänsyn till de nordiska språken. Föredrag vid andra nordiska fllologmötet i Kristiania
den 11 aug. 1881. Av J. A. LUNDELL. Stockholm 1881. 31 s.
[h. 6] = 1881 C.

Sagor, sägner, legender, äventyr och skildringar av folkets
levnadssätt, På landsmål, huvudsakligen ur Landsmålsföreningarnas samlingar. Utgivna av J. A. LUNDELL t, MANNE
ERIKSSON, GUNNAR HEDSTRÖM m. fl. 1. Texter från svenskt
språkområde utom Skåne. Stockholm 1881-1946. 500 s.
[h. 8] = 1881 E (s. 1-48), h. 158 = 1923. 2 (s. 49-112), h. 221 =
1937. 2 (s. 113-224), h. 239 = 1942. 3-4 (s. 225-336), h. 240 =
1943-44. 6-7 (s. 337-448), h. 245 = 1945. 1 (s. 449-500).

Sagor, sägner, legender, äventyr och skildringar av folkets
levnadssätt etc. Utgivna av J. A. LUNDELL t, M. ERIKSSON,
G. HEDSTRÖM In. fl. 2. Texter från Skåne. Utgivna av INGEMAR INGERS. Lund 1945. 46 s.
I h. 246 = 1945. 2.

Sagor, sägner, legender, äventyr och skildringar av folkets
levnadssätt etc. Utgivna av J. A. LUNDELL t, M. ERIKSSON,
G. HEDSTRÖM DI. fl. 3. Efterskrift, sak- och personregister.
Av MANNE ERIKSSON. Lund 1945. 31 s.
I h. 246 = 1945. 2.
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Table des matieres (vol. III.)
Sur des Rucles de dialectes, tenant partieuliårement compte
des langues nordiques. Exposé fait au deuxikme congrås
nordique des philologues å Kristiania, le 11 aofit 1881. Par
J. A. LUNDELL. Stockholm 1881. 31 p.
[livr. 6] = 1881 C.
Contes, reeits, legendes, aventures et descriptions des mceurs
populaires, en dialecte, principalement dans les collections
des societees d'etudes dialeetales. Publiks par J. A. LUNDELL t,
MANNE ERIKSSON, GUNNAR HEDSTRÖM etc. 1. Textes des regions
linguistiques suedoises, sauf la Seanie. Stockholm 18811946. 500 p.
[livr. 8] = 1881 E (p. 1-48), livr. 158 = 1923. 2 (p. 49-112), livr.
221 = 1937. 2 (p. 113-224), livr. 239 = 1942. 3-4 (p. 225-336),
Ikr. 240 = 1943-44. 6-7 (p. 337-448), hyr. 245 = 1945. 1 (p.
449-500).
Contes, reeits, legendes, aventures et descriptions des murs
populaires, etc. Publiks par J. A. LUNDELL t, M. ERIKSSON,
G. HEDSTRÖM etc. 2. Textes de la Seanie. Publies par INGEMAR
INGERS. Lund 1945. 46 p.
En livr. 246 = 1945. 2.
Contes, recits, legendes, aventures et descriptions des mceurs
populaires, etc. Publiks par J. A. LUNDELL t, M. ERIKSSON,
G. HEDSTRÖM etc. 3. Apostille, index des matiåres et des
collaborateurs. Par MANNE ERIKSSON. Lund 1945. 31 p.
En livr. 246 = 1945. 2.
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kg-legYi1:

Detta häfte är tryckt med särskilt understöd av
Humanistiska Fonden.

Övriga delar av detta arbete (Sv. Landsm. Bd
III. 2-4) ha ingått i häftena [8] (1881. E), 158
(1923. 2), 221 (1937. 2), 239 (1942. 3-4), 240
(1943-44. 6-7) och 246 (1945. 2).
Härmed är tredje bandet, som även omfattar
J. A. Lundell, Om dialektstudier, Bd III. 1, häfte
[6], 1881 C, avslutat och kan bindas.
Titelbladet till häftet 1881 E utbytes mot titelbladet 1881-1946.
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