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Förord 

Under rubriken »Sagor från Edsele» har sammanförts muntligt trade-
rade sagor och berättelser av varierande slag — folksagor, skapelse-
och ursprungsberättelser, jakthistorier och andra lögnsagor, skämt-
historier och anekdoter. De har upptecknats av folkskolläraren och 
filosofie hedersdoktorn Frans Bergvall, bördig från Gideåbergs by 
nära Faxälven i Edsele socken i västra Ångermanland. Redan på 
1920-talet började han göra anteckningar rörande dialekten och gamla 
tiders folkliga diktning, föreställningsvärld och levnadsförhållanden i 
sin hembygd och han har ända in på 1980-talet hängivet och målmed-
vetet ägnat sig åt uppteckningsverksamhet. 

I början av 1950-talet kom Bergvall i kontakt med Dialekt- och 
folkminnesarkivet i Uppsala (ULMA) — då benämnt Landsmåls- och 
folkminnesarkivet — och därmed inleddes en ny epok i hans insam-
lings- och forskningsarbete. Han ställde generöst sitt material till 
Uppsala-arkivets förfogande och inlemmade sitt fortsatta uppteck-
ningsarbete i arkivets verksamhet, såväl vid dess avdelning för insam-
ling och publicering av folkminnen som vid dess avdelning för under-
sökning av dialekter. Den folkloristiska handledningen kom redan 
från början att ombesörjas av mig, den språkliga av min medutgivare 
Karl-Hampus Dahlstedt, som vid denna tid var docent i nordiska 
språk vid Uppsala universitet men som brukade biträda vid ULMA:s 
insamlingsresor i Norrland. Vi kom båda snabbt i nära kontakt med 
Bergvall, dels genom brevväxling, dels genom personliga samman-
träffanden. På så sätt lades grunden till den omfattande ordsamling 
och de innehållsrika folkminnessamlingar från Edsele, som Bergvall 
under årens lopp lämnat ULMA till forskningens tjänst. Utmärkande 
för hans arbete med folkminnena har varit att han i stor utsträckning 
tecknat ner dem på Edsele-mål och försett dem med översättningar 
till normalsvenska. 

Ett ämnesområde som tidigt tilldrog sig vår uppmärksamhet var de 
sagor som finns insprängda i Bergvalls folkminnessamlingar och som 
fragmentariskt skymtar även i hans orduppteckningar. Av hans upp-
gifter framgick också att han själv växt upp i en miljö, där sagoberät-
tande var en allmän och av både barn och vuxna uppskattad form av 
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underhållning, likaså att han fortfarande hade tillgång till goda sages-
män. Dessa omständigheter jämte det faktum att Norrlands sagotradi-
tion i jämförelse med södra Sveriges är ytterst sparsamt dokumente-
rad, väckte tanken på att publicera Bergvalls sagor. Förslaget vann 
gehör hos ULMA:s dåvarande chef, professor Dag Strömbäck. I 
Bergvalls namn ansöktes om ekonomiskt bidrag till en utredigering av 
hans sagomaterial och 1965 erhölls av Kungl. Gustav Adolfs Akade-
mien i Uppsala 5 000 kronor ur Anders Diös' fond för hembygdsforsk-
ning. 

Enligt redigeringsplanen har urvalet av texterna, deras inbördes 
ordning, rubricering och klassificering gjorts av mig i samförstånd 
med Bergvall och i samråd med Dahlstedt, som svarat för den språkli-
ga utformningen av texterna. Redan från början var det bestämt att 
texterna skulle ges ut både på dialekt och i översättning. Som sin 
medhjälpare utsåg Dahlstedt arkivarie Rune Västerlund. Denne hade 
övertagit ULMA:s språkliga samarbete med Bergvall, sedan Dahl-
stedt tillträtt professuren i allmän språkvetenskap, först i Stockholm 
och senare i Umeå. Inför publiceringen har Västerlund efter Dahl-
stedts anvisningar givit sagotexterna en enklare ljudbeteckning än det 
av Bergvall använda s. k. landsmålsalfabetet. Utöver detta krävande 
arbete som utförts vid sidan av det löpande arbetet vid ULMA, har 
Västerlund medverkat vid slutgranskningen och sidoordningen av de 
båda textversionerna. 

Utgåvan inramas av en inledning, skriven av Frans Bergvall, och en 
efterskrift, där utgivarna står för var sin del. I den folkloristiska delen 
redogörs för begreppet saga, för upptecknaren och hans sagesmän 
samt kommenteras kortfattat var och en av de inalles 140 texterna. I 
den dialektologiska delen behandlas Edsele-målets uttal och ordböj-
ning och i någon mån också dess satslära och ordförråd. 

När textsamlingen låg färdig för tryckning, ansågs det lämpligt att 
skriva ut texterna på ordbehandlare och leverera dem till tryckeriet på 
diskett. I samarbete med Almqvist & Wiksell Tryckeri AB utarbetade 
dåvarande arkivchefen Sven Söderström ett kodningssystem, också 
för fonetiska tecken. Han har vid arbetet med manuskriptet till »Sa-
gor från Edsele» lagt ner mycken tid och möda inte bara vid det 
förberedande datortekniska arbetet utan också vid kodningen av tex-
terna. Arbetet vid datorn har huvudsakligen utförts av Ingrid Trane-
hag, till en del också av Gerd Grönvik, båda vid ULMA. Grönvik har 
dessutom ritat kartan över byar och vägar i Edsele. 1 slutskedet har 
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nuvarande arkivchefen Maj Reinhammar granskat korrektur m.m. 
och på annat sätt bidragit till arbetets fullbordan. 

Till de medarbetare vid Dialekt- och folkminnesarkivet som på 
ovannämnda sätt ställt sina specialkunskaper till förfogande och där-
med i hög grad medverkat till att »Sagor från Edsele» nu kommit i 
tryck, riktar vi ett varmt tack. 

Uppsala i december 1990 
På utgivarnas vägnar 
Åsa Nyman 
fil, dr, f. d. förste arkivarie vid Dialekt- och folkminnesarkivet i Upp-
sala 





Inledning 
Av Frans Bergvall 

Man hör ofta uttrycket »den gamla goda tiden», men denna tid var för 
många en hård och ond tid, fylld av hårt arbete, många gånger av nöd 
och svält. Människorna då hade inte heller möjligheter till förströelse 
och avkoppling, som vi nu har. Radio och television fanns inte, endast 
de burgna hade råd att hålla sig med tidningar, och man behöver inte 
gå många decennier tillbaka i tiden för att komma till den tid, då bibel, 
psalmbok och postilla var de enda böcker, som fanns i de flesta hem. 
Men å andra sidan hade människorna då mindre fritid. I naturlig 
hastighet gällde det att hinna med allt arbete, som skulle utföras. Nu 
står ofta problemet att finna något att fylla ut fritiden med i förgrun-
den. 

Men där det fanns goda berättare var saga och sägen, ofta samman-
knippade med gamla visor och folkmusik, fullödiga ersättare för 
mångt och mycket av de förströelser, som erbjuds dagens släkte. 

I mitt hem berättades sagor och sägner så ofta tillfälle gavs. Min 
äldste bror berättar: 

»I mitt hem bort på Mon hade vi öppen spis och fast vi var bosatta 
ute i vilda skogen så att säga, var det många som kom och besökte 
oss, och som far var en god berättare, fick de många historier till livs 
under de långa kvällarna vid den sprakande brasan. Dessa stunder är 
för mig de mest kärt hågkomna från min barndom.» 

Men far gick bort. Jag var bara tre år gammal då, och min mor blev 
ensam med en stor barnaskara. Hon försörjde sig och oss genom att 
gå dagsverken hos bönderna i byn. Dagsverkena var många och 
långa. Ibland kunde hela veckan gå utan att vi, de yngsta, såg en 
skymt av henne. Hon måste gå tidigt om morgnarna, medan vi ännu 
sov, och när hon sent på kvällarna kom tillbaka, hade vi redan 
somnat. Desto gladare var vi, när vi fick ha henne hemma, fast hon då 
oftast hade så mycket arbete med allt som blivit efter inom hemmet, 
att hon hade föga tid med oss. Hur hon orkade med allt, är än i dag en 
gåta för mig. Men när hon kardade, spann och stickade, kunde hon 
samtidigt tala med oss om allt vad hon upplevat och berätta sagor och 
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sägner. Sagorna tycks till allra största delen härstamma från min mors 
släkt. Men hon berättade också bebyggelsesägner, som hon hade hört 
min far och farfar berätta. Vi stod då bredvid henne och lyssnade. Det 
var högtidsstunder. Det fanns inte många böcker i hemmet: en bibel 
med Fjellstedts förklaringar — det var en klenod — en Luthers postilla, 
några andaktsböcker och skolböcker. 

Av det som min mor berättade, när jag var liten, har jag glömt det 
mesta, men när hon på äldre dar satt ensam i sin stuga och jag kom till 
henne, bad jag henne berätta för mig såsom när jag var barn. Det 
gjorde hon, och nu kom nya sagor med, och jag antecknade en del av 
hennes berättelser. Men hon tyckte inte om, att jag antecknade, vad 
hon sade. Hon var rädd för att bli missförstådd. 

— Det är inte sagt, att vad som passade förr, anses lämpligt nu, sade 
hon en gång. 

Redan tidigt, medan jag ännu gick i folkskolan, märkte jag, att när 
min mor berättade, använde hon ord, som inte förekom i dagligt tal, 
och jag började anteckna ovanliga ord och uttryck. Tyvärr blev det 
sådana ord som intresserade mig mest även i fortsättningen, och 
därför antecknade jag många gånger inte sagan eller sägnen utan 
endast de ålderdomliga ord som förekom. 

Det berättas, att min far och farfar var mycket goda berättare, 
livliga i både tal och gester. Men mor däremot var lugn och kanske 
allra lugnast, när hon berättade. På äldre dar satte hon sig då på en låg 
stol, som stod bredvid spiseln, lade händerna mot knäna och talade så 
lugnt och stilla men fick ändå ett sådant liv över framställningen, att 
man rycktes med. 

Om min mor vid olika tillfällen berättade samma saga, blev den, så 
vitt jag kunde bedöma, ordagrant lika. Hon ville också, att andra 
skulle återge de gamla sagorna så, att de behöll sin ursprungliga form. 
Jag hade en bror som var tre år yngre än jag. Han ville, att jag varje 
kväll skulle berätta minst en saga för honom, innan han somnade. En 
kväll började jag göra tillägg till en saga, som jag hade berättat så 
många gånger, att jag tyckte, att den verkade tom och sliten. Min mor 
var hemma vid det tillfället, och jag hade inte kommit långt med mina 
förbättringar, förrän jag fick höra mors röst: 

— Nå nå! Så var det inte. 
En gång många år senare sade hon till mig: 
— När du skall tala om något, som du har hört, så skall du tala om 

det lika, ty annars går det inte att känna igen då det gått genom 
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mången man. Och talar du om något, som du själv upplevat, kan du 
göra det omständligt före huvudpunkten, men där skall du sluta om du 
vill att man skall minnas det. 

Sommaren 1914 var jag vallpojke hos Nils Olof Sörlin i Tjärnbotten. 
Denne berättade om kvällarna fabler och sagor för sin systerdotter. 
De flesta kände jag igen hemifrån. Det var bara den skillnaden att nu 
var det inte för mig som de berättades. 

När jag kom till Edsele som lärare kom jag i kontakt med äldre 
personer, som känt min far och hört honom berätta. En av dem, 
Andreas Nilsson, sade en gång till mig: 

Då far din kom, var det högtid i stugan, för han kunde berätta — 
om allt möjligt. Och sjöng! Gamla psalmer och gamla visor, som ingen 
nu levande kan. 

Bernhard Lundstedt, Norrnäs, berättade: 
När han (min far) kom till oss och berättade historier (= sagor 

och sägner) lyssnade vi, så att vi inte skulle gå miste om ett enda ord. 
Efter vad jag kan förstå av vad min mor och andra har sagt, talade 

min far mest om sådant som rörde släktens historia, bebyggelsesägner 
med historiskt underlag, oftast knutna till vissa namngivna personer 
samt om skrock och övertro under det att min mor som jag förut 
nämnt hade större förråd av sagor och sägner utan personanknytning. 

När jag gjorde uppteckningar hade jag inte någon tanke på att de 
kunde intressera någon annan. I början av 1950-talet kom jag i kontakt 
med Landsmålsarkivet i Uppsala och blev uppmanad att renskriva 
mina uppteckningar för dess räkning. 

2 Sagor från Edsele 
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SAGOTEXTER 



I. Skapelse- och upphovsberättelser 

1. När vår Herre skapade jorden och landskapen 
Ja, det här är så länge sedan, att det var, när vår Herre skapade hela 
jorden. Då han hade samlat material i en stor säck, skapade han 
många vackra landskap och till slut skulle han skapa det, där vi nu är. 
I alla fall så blev det mycket skrovligt och oländigt, berg kastade om 
varandra. Då blev han arg och knölade ihop alltsammans i säcken igen 
och sade: 

Jag blir ånger på det här. Jag skall göra om det. 
Och så gjorde han om det, så att bergen blev där de skulle vara, 

släta och fina landskap och ådalar och mycket vackert, där det skulle 
vara, och så sade han: 

— Så här blev det, för att jag ångrade mig. Det här skall få kallas 
Ångermanland. 

Men ännu hade han kvar i säcken. Då tog han i hörnen på säcken, 
vände den upp och ned, skakade ur den för vinden och sade: 

Tag vägen vart ni vill och bli jämt vad som helst. 
Och av detta blev det Jämtland. 

2. När vår Herre skapade solen och månen 
När vår Herre hade skapat jorden och himmelen, gjorde han två stora 
silverskivor, som skulle lysa och göra ljust. Dessa skulle gå över 
himmelen var sin del av dygnet, så att det alltid skulle vara ljust, och 
så satte han två änglar att skura och putsa var sin skiva under den tid, 
som den var ledig. Den ene av änglarna var lydig och gjorde som vår 
Herre sagt, men den andre, han gick och lade sig och sova, han. Och 
hans skiva blev mörkare och mörkare och till sist blev den alldeles 
svart. Då kom vår Herre och fick se ängeln och väckte upp honom 
och sade till honom, att han skulle upp och putsa sin skiva. Och lika 
länge som han höll på med detta lika länge skulle han sova sedan. Och 
så skulle han få hålla på, så länge världen stod. Och man ser nog än 
idag, hur han börjar på den ena kanten och håller på tills det är färdigt, 
men då börjar det att mörkna på den kant där han först började. 



1. 
Ja, å hånne ä så läggö såg att dä va då vår Hårre skåpa hele jota. Då 
han hadde samlk materrja ti n stor n säkk skåpa-n mån våkker 
lannskap, 3 te klut sköll-n skåpa dä här vi nu ä. I alla fall så vatt-e 
myttje skrövLet 3 stykkt, bärja kast om vattånne, 3 då vatt-n stikken 
o to 3 knute ihöp olltihöp hite säkken ijänn o sae: 

Jå bLi agger på å hånne. Jå skö jåra om-e jå. 
3 så jolen om-ö så att bärja vatt där döm sköne våra, klät o fig e 

lannskapa 3 ådalia o myttjö vakket där dä sköne våra o så sak-n: 
Så hånne vatt-  e för att jå ägg& må. Å hånne skö fo kolls 

Ag g ermanlann 
Män nu hadd-n kvår ti säkken. Då to-n ti horta på säkken o hädd-n 

oppne o skok bottf-n för blåsväre 3 sae: 
Ta vägen va ji vell o bLi jämt va söm hälst! 

3 tå dä vatt-  e Jämtlann. 

2. 
Då vår Hårre hadde skåpa jola 3 himmeln, jote-n två stör e selvSiver, 
söm skölle lyse 3 jåra jusst. Å dånneri sköne gå över himmeln var sätt 
öfft, så dä skölle våra jusst veett, 3 så sått-n två äggla tell 3 skult 
putsa var sirt Sive önner dän tin hor" va lede. En to å dånn äggla va 
littsam o jolie söm vår Hårre sakkt, män ånnert han jekk o la så 3 söv 
han. 3 hag§ Sive vatt mörkare 3 mörkare o te sist vatt-a olldeles svatt. 
Då komme vår Hårre 3 fekk si-n o väkkt opp-en o sa ott-n att han 
sköne opp a bliagke Siva sig. 3 like 140 söm han höll på vä dä, like 
lägge skölle-n sova sårte. 3 så sköne-n fo gå ann så 1410 vålia sto. 3 
man si no än i dag, hör han börje på er ie kantn 3 holl på tells dä ä 
fådet, män då börje-ne o mörkne på kantn där han fön böckle. 
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Hur stjärnorna kom till 
När vår Herre blev gammal och måste gå med käpp, satte han en spik 
i käppen, så att den inte skulle halka undan honom. När han då gick 
och stödde sig på käppen, blev det hål i golvet, som det lyste ned 
genom. De hålen kallar vi för stjärnor. 

Hur ärkeängeln Lucifer blev Hin håle 
Så här hörde jag när jag var barn, att Hin håle hade kommit till. Du 
vet, att vår Herre hade sju ärkeänglar, och en av dem hette Lucifer. 
Han hade sina egna tankar om både det ena och andra och var nog en 
riktig skälm. Som då han var tillsammans med vår Herre under 
skapelsen och ville få göra hästens ögon, när vår Herre höll på att 
skapa den. Det skulle han få men inte blev det någon ordning med det, 
utan han satte ett öga på vart ben. Inte fick han någon syn i dem 
heller, utan det blev de där hårlösa fläckarna, som ser ut som växter, 
som du vet att hästarna har på insidan av benen. Han hade i alla fall 
väldigt tålamod med honom, vår Herre, som nog var litet för släpp-
hänt med honom, för att han var lustig också, den där fulingen. Men 
han urartade han som alla andra, som inte blir efterhållna, och till sist 
tyckte han sig vara förmer än Gud Fader. Han gjorde sig en tron, som 
skulle bli högre än vår Herres. När han fått den färdig, så klev han 
upp på den och sade till sina anhängare, både stora och små, att 
hädanefter var det han som var högst i himmelriket. Vår Herre kom 
just in och hörde det. Han petade till tronen, så att den stjälpte 
omkull, och Lucifer dråsade ned, samtidigt som han fick en spark i 
ändan, så han ramlade ned från himlen. Hans anhängare följde med, 
både små och stora. De som kunde flyga flög, och resten hoppade 
efter Lucifer, som konstigt nog var vinglös så ärkeängel han var. När 
han tog mark, slog han igenom och kom dit där jorden är glödhet, och 
det blev helvetet. Där blev han liggande nere i gropen. Det blev väl 
som ett eldsprutande berg, och hans änglar flög över hålet för att se 
efter, vad det hade blivit av honom, och då fick de sotrök på vingarna 
så att de blev svarta, och det har de varit sedan den dagen. 

Lucifer miste namnet och blev kallad för Djävulen och Satan. Men 
det var liksom högkyrkligt det. Till vardags blev det många olika 
namn: Gamm-Sjul och Skam och Hornper och Gammel-Erker. Men i 
alla fall så svor han att hämnas, och bara han fått ihop nog många 
anhängare, så skulle han börja slåss med vår Herre på allvar. 
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Då vår Hårt-ö vatt gåmmal o jekk vä tjäpp, sätt-fl ön spik ti tjäppön 
så-nt han sköllö glättö önna-n. Då han då jekk 3 stödde så på tjäppön, 
vatt-  ö höla ti gölvö, söm dä Sergift nejöqig, 3 dä höta koll vi för 
Säqört. 

 
Så hånnö hök jäg då jå va båg, att n Hin håle komme tell. Du vet att 
vår Hårrö haddö fu årkeäggla, o enn tå döm hetö Lusiför. Han haddö 
siqö egne tagka om bå dä triö 3 ånnrö 3 va nog ön rekte illtiqig. Söm 
då han va lavä vår Hårit (Minör skåpölsa 3 vellö fo jåra yga ti hästn, då 
vår Hårt-ö höll på o skåpa han. Dä skölk-n fo, män int vatt dä nann 
lämpö vä dä, utan han sättö ett ygö på vatt beq. Int fekk-ön nann syq 
ti döm hällör, utan dä vatt å dånn snöfläkka söm si ut söm na väksta 
söm du vet att hästa ha på innsia beqa. Han haddö i alla fall fale 
belånn vä-n, vår Hårrt, söm nog va lift för Mäpphännt vä-n för att 
han va role 3 styggheta dånn. Män han uratta han söm oh ånnö årta 
söm intö bLi ättöhölln, o te sist tykktö-n så våra för mer än Gud Fader. 
Han jolö så n troq, söm sköllö bli höger än vår Hårres. Då han fott-a 
fåck, så klev-ön opp på-a 3 sa 3tt sint anhäggare bå stor o smo att 
håörtå var-e han söm va hökkst i himmelrike. Vår Hårrö komme just 
inn 3 hölö-qt. Han peta tel trolla, så ho rt stottö omkull o Lusiför 
drnsa ne samtidet söm han fekk ön spårk i gök så han Magg ne från.  
himmeln. Anhäggara hart § f34siö vä bå smo o stor. Döm söm könnö 
fint flög, o räkstn hoppö ättö Lusiför söm kårtet nog va vigglös så 
årkeäggöl han va. Då han to bakkön Mog-ön ijörtig o kommö dit jota ä 
gtöhet, o dä vatt hällvete. Där vatt-n liggenes neri gröbba. Dä vatt föll 
söm é ällsprutande bärj, 3 äggla hart5 flög över hölt för tell 0 si ättö va 
dä haddö vottö d-n, 3 då fekk döm sotrökön på vigga så döm vatt 
svatt o dä ha döm vört sån dän dan. 

Lusiför mistö namnö o vatt kollö för Jävulön o Satan. Män dä va 
liksöm högtjörklet dä. Te våcias vatt-é magg é olik é namna: Gamm-
ful o Skamm o Honpär 3 Gamma-Rrkör. Män i alla fall så svor-n 3 
hämnös, o bårö han fott ihop nog magg ö anhäggara så sköll-n brästö 
ihop vä vår Hårrö på °Wo:ra. 
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5. När vår Herre skapade människorna 
Då vår Herre hade skapat jorden och allt som finns på den utom det 
som flyger och människorna, gick han och sökte den största tall, som 
han kunde finna och högg av en lång klabb, som han klöv. Ett av 
kloven tog han med sig hem, och nu skulle han göra en människa. 
Han högg skåror och skrädde bort tills han fick den form, som han 
hade tänkt sig. Då hade det blivit så mycket skräp på golvet, att han 
måste städa efter sig. Han makade ihop de största bitarna med foten 
och just som han skulle maka det utöver kanten fick han den tanken, 
att han skulle säga »flyg», vilket han också sade. Då blev det fåglar av 
klossarna, spånorna och stickorna som han vräkte bort. Det blev 
hökar, som flög och lät illa, som de gör än i dag, och det blev korpar 
och kråkor och liknande. 

Sedan tog han kniven och täljde och karvade, så långt han kunde, 
och då det var gjort, ställde han kniven på tvären och skrapade. När 
han var färdig, tog han kvasten och sopade efter sig, och av spånorna 
blev det gråsparv, och av det som mindre var blev det getingar, 
bromsar, flugor, mygg och knott. 

Ja, så var den första människan färdig, och han skulle börja med 
den andra. »Men bättre kan jag», tänkte han, och så skrädde han bort 
mera av det andra klovet, så att det blev stora stycken som skräddes 
bort, och av dem blev det skogsfåglar, tjäder och orre och liknande. 
Sedan bar det till med kniven igen, och den här gången var han mera 
van, så att han aktade sig att skrapa i motveden, och han tyckte sig 
nog ha gjort ett mästerverk. Av spånorna och småskräpet blev det den 
här gången vackra fåglar, sångfåglar, fjärilar, knott och mygg. 

Jaså, blev det knott och mygg, när han gjorde kvinnan också? 
Javisst, men du har väl sett, att det finns två sorter? Den ena 

flyger och dansar och gör varken människor eller djur någon skada, 
men den andra är en plåga för allt levande, och du är väl karl att räkna 
ut, varifrån var sort härstammar! 

När han blåst liv i dem, och det gått ett tag, fick den som han sist 
gjorde stämma, och då fick han se, att han inte gjort något att kasta 
vatten med. Han måste ta yxan och hugga upp ett hål och på så sätt 
blev mannen och kvinnan olika. Till minne av detta fick kvinnan ett 
besvär, som mannen slipper undan. 
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5. 
Då vår Hårre hadde jott jota o allt söm ä på hon utom dä söm flyg 3 
Nice, jekk-en o lene stöne tolln han könne finne 3 så yre-n å n lagg 
en ktabb, söm han ktöv. Ett tå Kova tog-en vä så himm, 3 nu sköll-n 
jåra n männif. Han högg S y i tri, 3 skräddä, tells han fekk fram jåta han 
tägkt så. Då hadde-ne votte så falet e före på götve, att han gatt ta o 
fLi ihop litte. Han måka ihop dä gröffst va vä fotn, n just söm han 
hadde-ne utöver kantn, komme-n på att han skölle säge »ftyg», söm 
han o joI. 3 då vatt-e fögta tå klossa o tjvetn o stikken han vräkkte å 
gåte vä. Dä vatt höka, n döm fliög o let ill, söm döm jär än i dag, 3 
körpa o kråkeg tökke. 

Sårte tog-ön o tocicte 3 kota vä kniven, så laggt han könne, 3 då dä va 
jott ställd-n kniven på tjvåra o råka. Då han va ktar tog-ön kvastn 3 
SOfftt ättÖ så. 3 tå kåren vatt-e tjyytjäkktigen 3 tå dä minner va 
jittigen o brömsn o flögen o mygga o knottn. 

Ja, då va fögn ktar o han sköne börje vä armen. »Män bätter kan 
jå», tågkt-n o så skrådd-n anner klove hatare, så dä vatt stor e 
skråbita, 3 tå dä vatt-e sk6kksföger o tökke. Såg bar- e tell vä kniven 
ijänn, 3 n hånn gagga va-fl mer vari så han akte så för o råka ti 
motven, så han tysse no ha flott tell måstervårk. 3 tå kåren n 
smoskråpe n hånn gagga vatt-e vakkerfögta o såggfögta 3 förela o 
knottn 0 mygga. 

Jasså, vatt-e knottn 3 mygga då han jote kvinnfatke o? 
Javisst! Män du ha föll sett att dä finns två satta? En fliyg o danse 

o jär vårken männifer häll jur för när, mån armen ä n ptåge för okkt 
levande. 3 du ä föll kår o räkne ut va var o en sott härstamme ifrån. 

Då han btåsst liv ti döm o dä gått e tag, fekk dän han sist jote 
stämma, o då fekk-en si att han int jott na tell å kastö vattne vä. Han 
gatt ta yksa o hogge opp e höt, o på dä vise vatt-e fellnen på kår 3 
kvinne. 0 te minne tå dä fekk kvinnfatke e besvär söm kärra kläpp. 
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När vår Herre skapade mannen och kvinnan 
När vår Herre skulle skapa människorna, skapade han mannen först, 
och då tog han en sten till bygg (ämne). Han klenade lera omkring 
stenen och fick till honom rent av skaplig för att vara den första. Men 
när han skulle göra kvinnan, ville han ha bättre bygg. När mannen 
sov, tog vår Herre och skar loss ett revben av honom. Och ormen låg 
bredvid och såg på. När vår Herre lade ifrån sig revbenet för att 
stänga såret, snappade ormen till sig revbenet och rann iväg. Och vår 
Herre efter! Det var slät mark, där de höll till, så vår Herre vann på 
ormen, men så kom de till ett stenskravel, och där slank ormen in. 
Men just då var vår Herre ikapp honom och nöp tag i stjärten på 
honom men råkade nypa för hårt så att den gick av. Där stod han med 
stjärtstumpen i handen. 

— Ä, bygg som bygg! sade han för sig själv, och så gick han hem 
och gjorde kvinnan. Han gjorde henne fin värre, men innerst inne 
sitter stjärten av Hin håle i henne i alla fall. 

När vår Herre skapade kvinnorna 
När vår Herre hade skapat karlarna, satte han igång med att skapa 
kvinnorna. Men när han hade gjort dem, fick han se, att han glömt att 
göra något pissverk på dem. Då satte han karlarna till att gräva ett 
dike, och mitt i diket satte han fast en yxa på en stång. Yxan var sliten 
så att hörnen var runda. Nu fick kvinnorna gå grensle utefter diket 
med en fot på vardera sidan om diket, förstår du. När de gick över 
yxan, skar den en skåra mellan benen på dem. Men på långbenta 
kvinnor var det knappt att yxan nådde upp så att på dessa blev det 
bara en liten skåra, men på kortbenta kvinnor blev det en faslig 
springa, och därav kommer det sig att långbenta kvinnor har den där 
saken liten och att kortbenta kan ha den hur stor som helst. 

Det blev ett gräsligt blodföre förstås, och blodet fortsatte nedefter 
diket och ned i havet och detta hav kallas Röda havet än i dag. 

Hur människorna fick hår 
A. När Gud hade skapat människorna, skulle dessa få göra håret 
själva. Han gav dem var sin borste och färg, och där de målade, så 
skulle de få hår. De satte i gång, men Lucifer fick se dem, och denne 
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Då vår Hårrt skölk skåpa folikt skåpa-n kår" fön, 3 do tog-ön ön steg 
te bögg. Han kliinrat lat krigg-ön 3 fekk ju tell-n reva skaplz för tell 
3 våra fönn. Män då han skönt jåra tjäriga vellt-n han bätter bögg, så 
då kårt låg o söv, to-n 3 skar lös t revbeq tå han 3 skönt ha dä te bögg. 
3 ormen låg på sia om-ön 3 såg på. Då vår Hållt la ifrk så revbet 
för tell o hä ihöp sårt, gliykktt ormen ott så revbertt 3 rann iväg. 3 vår 
Hårrt ätte! Dä va Mätta där döm höll tell, så vår Hårrt vann på-n, 
män så kommt döm hite é sterthögttr, o där kink °mitti in. Män just 
då va vår Hårrt ätt-n o njöt) tag ti fåttn på-n, män vatt för D njypt för 
håll, så han jekk å, o där sto-n vä Såttstompön ti hanna. 

— Å, bögg söm bögg, sa-fl för så Saliv, 3 så jekk-tn himm o jolä 
kvinnfolikt. 0 han jolk-na fiq vårrt, män innöt inne sitt fåttn tå n 
Hållt ti-a i alla fall. 

 
Då vår Hårrt haddt skåpa kärra sått-n i gagg vä 3 skåpa kvinnfoLka. 
Män då han haddt jo u döm, fekk-ön si att han gömt åo jåra na 
pissvårk på döm. Då sått-n kärra tell 3 gräva ö dikt, 3 mitt i dikt sått-n 
fast n ykst på n stagg. 3 yksa va Metn så Inga va rönn. 3 så fekk 
kvinnfoLka gå gren ättt dikö vä en fot på var sk om dikt, förstå du. 
Då döm jekk över yksa, så skar holt ön Sylt mella berta på döm. Män 
på laggbertt é kvinnfoLka var-t knafft att yksa noggdö opp, så på döm 
vatt-t bårrt n litn skripö, män på kottbertt é cia vatt-t n falt spröggt, 
D tå dä komm-t så att laggbertt é kvinnfoLka ha n dånn remålja falt litn 
3 att kottbertt é ena kann ha-a hör stor söm hälst. 

Dä vatt é falet é bliofört förståss, 3 blioq fottsättö neättä dikö 3 nei 
havt 3 dä kollts för Röda havt än i dag. 

 
A. Då Gud haddt skåpa männiftg, så skönt döm fo jåra hårt Sov. 
Han ga döm en bönö var o nann färj, 3 där döm mat så, så skönt döm 
fo hårö. Döm sätt i gagg , män ön Lusiftr kommt 3 fekk si döm, D han 
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var genast färdig att ställa till med rackartyg. Han trollade bromsar på 
dem. Karlen fäktade och slog med penseln litet hur som helst för att 
bli kvitt bromsarna, men kvinnan var så ivrig att hon höll dem endast 
borta, där det viktigaste var. På så sätt fick mannen hår litet här och 
var, men kvinnan fick det bara på ett extra ställe (förutom ovanpå 
huvudet). 

När vår Herre hade skapat människorna, så lämnade han dem var 
sin pensel, så att de skulle få måla sig, där de ville ha hår. Mannen 
strök på fort, han, litet hur som helst, men kvinnan var kvinna redan 
då, så hon tog det sakta och försiktigt. Hon hade inte fått till mera än 
huvudhåret och ögonbrynen, när Lucifer kom och fick se dem. Han 
gjorde ju aldrig annat än vad ont var, och nu trollade han på dem 
blindbroms, som stack och bet dem överallt. Kvinnan slog händerna 
för det som kärast var, och där höll hon dem, men mannen föste bort 
bromsen, var den än satte sig. Nu hade de ju penslarna i händerna, så 
de smorde ju ned sig, och på så vis fick kvinnan hår på ett ställe, där 
det inte skulle vara, och karlen fick det litet varstans. Och eftersom 
kvinnan inte hade hunnit göra något skägg, så blev hon utan. 

Efter syndafallet så målade vår Herre hår runt om könsdelarna på 
mannen och kvinnan, och sedan sade han: 

— Det här skall ni få för edra fikonlöv! Och detta skall du lära din 
avkomma, sade han till kvinnan, att intill den dag, när håret börjar 
växa fram, får ni gå tillsammans, men sedan får ni inte visa er. 

Sedan den dagen har flickorna liksom känt, att då håret har börjat 
att sprätta fram, har det varit som om någon skulle ha sagt till dem: 

— Nu får ni inte längre gå nakna tillsammans och bada. 

9. Varför karlar har adamsäpple 
A. Adam och Eva gick till en början omkring i lustgården i blanka 
mässingen, lika oskyldiga som det minsta barn. Men så kom ormen 
och narrade dem. När Adam bet av äpplet, som Eva gav honom, fick 
han upp ögonen, så att han såg, hur Eva var skapad. Då svalde han 
äppelbiten han hade i munnen, men i all brådska fick han den i 
vrångstrupen, och där blev den sittande för evärdeliga tider. Därav 
kommer det sig, att det endast är karlar som har adamsäpple. 
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va ju jeqest fåcle tell 3 ställe tell na rakkartyg. Han sätta brömsn på 
döm. Kåq, han fäkta o ?do vä pänseln lin hör söm hälst för o blå fri 
döm, män tjäriga va så ivre att hon höll döm bårre bott,  där dä 
viktigeste va, o för dä fekk kår' håre lin här o var, män kvinnfolike 
bårre på ett ställe äkstra. 

Då vår Hårre hadde skåpa männiSeq, så ga-n döm en pänsel var, så 
döm sköne fo mål, där döm velle ha hårt. Kåq sota på fott han, likkt 
hör dä va, män tjäriga va kvinnfo14k redan då, så huq tog- e sakta 3 
försektet. Hun, hadde int fott tell mer än hårhärta 3 ygsbryqa, då 
Lusifer komme 3 fekk si döm. Han jol,e ju oller arme än dä ont va, 
nu sått-n på döm blinnbrömsn, söm stakk 3 bet döm olladestårtb. 
Tjäriga Xlo hännert för dä tjärest va, o där höll-a döm. Män göbben 
fösste bott brömsn, va han än sätte så. Nu hadde döm ju pänsla ti 
hännert, så döm sota ju ne så, 0 på dä vise fekk tjäriga håre på ett 
ställe, där dä inte sköne våra, 3 kåt litte varstårt5. 3 ätt e söm tjäriga 
int hann jåra na 'ägg, så vatt-a utan. 

Ätte syndafall e så målie vår Hårre håre krig dortiga på kårt 
sakreq på tjäriga, o så sa-n: 

— Å hånne skö ji fo för jire fikortalöv! 3 dä skö du lärt din 
avkomma, sa n ått tjäriga, att intell dän dag, då dä börje o väkse håre, 
fo ji gå ilag, män sårte fo ji inte vise ji. 

3 sån t dän dan ha jänten jussöm tjännt, att då håre ha börje 3 sprötte 
fram, ha-e vöre söm om nann sköne ha sakkt ott döm: 

— Nu fo ji int lägger gå nottjen ilag 3 bada. 

9. 
A. Adam o tva jekk te börje vä omkrigg häri lustgåq te bliagke 
mässigen like ofylde söm dä minste bårt. Män så komme ormen 3 
'fåne döm. 3 då Adam bet tå äpplä söm tva ga-n, så fekk-en opp yga, 
så han såg hör tva va skåpa. 3 då sv5c14-n äppelibitn han hadde häri 
mön, män i on bråske fekk-en-en hite vrågostruOn 3 där vatt-n sittn 
för evåctliga tider. 3 to dä komma-rte så att dä ä bårre kärra söm ha 
ådamsäpplie. 
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B. När Adam fick äpplet av Eva, bet han loss ett stycke och skulle 
just svälja ned det, när han fick upp ögonen för vad Eva hade mellan 
benen. Då blev han så till sig att han sväljde fel och fick äppelbiten i 
vrångstrupen, och där blev den sittande och blev kallad adamsäpplet. 

10. Hur fladdermusen skapades 
Det djur som sist blev skapat var fladdermusen. Det hade blivit så 
oherrans mycket knott och mygg, då vår Herre gjorde kvinnan, att det 
var nästan omöjligt att vara ute på kvällarna och nätterna. Nu gick 
djuren till vår Herre och bad honom skapa ett djur, som skulle äta upp 
insekterna, som var ute om nätterna. På dagarna gjorde ju fåglarna 
vad de kunde, men om nätterna var de ställda. 

Ja, det skulle jag gärna göra, men jag har slut på materialet, sade 
vår Herre. Men om ni skjuter till litet var, så blir det väl någon råd, 
menade han på. 

Men det blev som när många skall skjuta ihop till något, ingen vill 
ge något värdefullt. Hästen sade: 

Ni får ta av ögonen som jag har på benen. 
Det var ju ögonen som Lucifer hade gjort, och de gjorde ingen glad 

minsann. Oxen sade att de fick plocka hår av hans taska och vatten-
sorken sade att av honom fick de ta öronen, för dem gjorde han litet 
eller ingenting med. På så sätt fick de litet skräp här och litet skräp 
där. Då mötte de en kvinna och ville ha något av henne också. Men 
hon var på kvinnors vis, som Rakel sade, så hon var litet tvär och 
sade: 

Ja, blod har jag nog och övernog av, så det ska ni få så mycket ni 
vill ha. 

Men när det kom till kritan, fick hon inte till mera än tre droppar, 
men det räckte, för dessa droppar var som tron, att de kunde försätta 
berg. 

När vår Herre fick det där, tänkte han i förstone göra ett djur. Men 
så ändrade han sig och skulle göra en fågel, för det passade bättre, när 
det gällde att fånga flygfän, och därför blev fladdermusen så där 
mittemellan. 

Kvinnor har aldrig tålt fladdermusen, för den är så lik en råtta säger 
de, men det kan bero på lukten också. 
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B. Då Adam fekk äpple tå a tva, bet-n lös e layse skölle just tell 
svolje ne-e, då han fekk opp yga för va £va hadde mella bena. Då 
vatt-n så tell så, att han svocke miste o fekk äppelibitn hite vråggstru-
pen, o där vatt-n sittn 3 vatt koll e för ådamsäppte. 

lo. 

Dä jur söm sist vall skåpa va kvällsblata. Dä hadde votte så ohår-
rarts myttje knott o mygg, då vår Härre jolie kvinnfolike, att dä va 
nästan ojörlet tell 3 våra utö på kvälla o nätten. 3 nu jekk jura hittell 
vår Hårre 3 ba-n skåpa e jur, söm åte opp åte söm va utö om nätter'. 
På dågan jolie ju föglia va döm könne, män på nätter'.  va döm ju ställd. 

Ja, dä sköne jå jåna jåra, män jå ha klut på materrja, sa vår Hårre. 
Män om ji Sut tell lite var, så 	föll nann rå, mertnt-n på. 

Män dä vatt söm då maggmann skö Sute ihöp tell na, igen vell je 
na rektet. Hästn han sa: 

Ji fo ta tå yga söm jå ha på bena. 
Dä va ju yga söm Lusifer hadde jo tt dä, döm jollie iggen ga 

minsann. oksn sa att döm fekk ptökke håre tå taska hans, 3 mullvan 
sa att tå han fekk döm ta öra, för döm joL-n lite häll iggentigg vä. På 
dä vise fekk man ihöp na rat här o na rat där. Då mötte döm ö 
kvinnfolik 3 velle ha na tå hån 3. Män hon va på kvinnos vis, söm 
Rakel sa, så hon va lite frön o sa: 

— Ja, bon ha jå nog övernog tå, så han skö ji fo så myttje ji vell. 
Män då dä komme te laita, fekk-ett-a tell mer än tre dröpp, män dä 

rakk, för dä dröppa va söm tron, att döm könne försätt e bärj. 
Då vår Harre fekk dånne, tägkt-n i föstorte jåra ö jur. Män så 

ännre-n så 3 sköne jåra n föga för dä passa bätter, då dä jällde tell 3 ta 
åte, 3 tå dä vatt kvällsblata sådönne mitt emella. 

Kvinnfolike ha ollre töckt-a, för hon ä så lik en rott e säg döm, män 
dä kann våra för bkta n. 
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När Gammelkarlen skapade geten 
Morfar talade om att när Gud hade skapat djuren, så ville Gammelkar-
len också skapa ett, och det skulle han få. Då skapade han geten. Men 
när han gjorde hornen, så satte han dem på getens knän i stället, för så 
hade han ju själv. Men när Gud fick se detta, så flyttade han hornen 
dit de skulle vara, och då blev geten något så när lik andra djur. Men 
till ämne hade Gammelkarlen tagit ett hår av sig själv. Och detta gick 
inte att ändra på, och därför är geten som ett hår av hin än i dag. 

Hur svalan skapades 
När vår Herre hade skapat fåglarna och skulle viga liv i dem, så hade 
Lucifer smusslat med en fågel, som han hade gjort, men man kan ju 
tänka sig, hur den fågeln var. Lucifer var ju inte någon skapare han. 
När vår Herre hade vigt och fåglarna hade flugit, så blev den där kvar 
och låg på marken och kravlade och pep. Då hukade vår Herre sig ned 
och pillade på fågeln med pekfingret och sade: 

Hur är det med dig, eftersom du piper så ömkligt? 
Jag har ju fått så klumpiga vingar, sade fågeln. 
Dem går det att sträcka på. Och så strök han bakefter vingarna, 

så att de blev långa och smala, som de är än i dag. 
Stjärten är ju som en knöl, klagade fågeln. 
Den går att töja ut, sade vår Herre. Och så töjde han stjärten, så 

att den blev som en fågelstjärt skall vara. 
Näbben är för liten, kved fågeln. 

— Vi gör den desto bredare, sade vår Herre. 
— Fötterna är så oviga. 

Ja, de är så knappt tilltagna, att åt dem är det inte något att göra. 
Men nu har du fått så fina vingar och så bred näbb, att du tar vad du 
behöver i luften, så du reder dig med de fötter du har. Ut och flyg nu! 

Men vad skall jag heta? sade fågeln. 
Du skall heta »solva» (svala). 
Men varför det då? 
Jo, för att du är omgjord, sade vår Herre, och så flög svalan, och 

hon flög bättre än någon annan, och hon kvittrade och flög så lång 
dagen var. 
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M6rfart tåla om att då Gud hadde skåpa jura, så velle Gammkårt 
skåpa ett p, o dä sköll-n fo. 3 då skåpa-n jitta. Män då han jote hoqa, 
så sått-n döm på knäa ot jitta i ställe för på huvve, för så hadd-n ju 
DIN. Män då Gud fekk si-e, Nine han hoqa dit döm sköne våra, o då 
vatt ju jitta på na så när söm anne jura. Män te bögg hadde Gammkån 
tejje ö hår to så fob,. 3 dä jekk inte n änner, o för dä ä jitta söm ö hår to 
hin än i dag. 

 
Då vår Hårre hadde skåpa fögta o sköne vige liv ti döm, så hadde 
Lusifer smukkle vä n föga, söm han hadde jott, män dä fo man ju 
förstå, hör dän fögeq va. Lusifer va ju inte skåpar han. 3 då vår Hårre 
hadde viggd 3 fögta hadde ftöge, så vatt n dånn kvår o låg på bakken 3 
kröte o tjep. Då tjuke vår Hårre ne så o piller på-n vä pekfiggre 3 sa: 

Hör är-e vä däg, söm tjip så önntjelet? 
Jå ha ju fott så ktompig ö vigga, sa fögeq. 

— Döm går- e 3 sträkkö på. 
3 så strök-en bakätt e vigga, så döm vatt lagg 3 smal, söm döm ä än i 

dag. 
Style ä ju söm en knut, ktåga fögeq. 

— Då gå an 3 tÖjj ut, sa vår Hårre. 3 så töggd-n ut style, så dä vatt 
söm ö style skö våra. 

Näve ä för litet, kvire fögeq. 
Vi jär-e däss breare, sa vår Hårre. 
Fötter', ä så ktomre. 
Ja, döm ä så nötelet telltegen, att döm ä-t- e na o jåra ått. Män nu 

ha du fott så fiq ö vigga o så brett ö näv, att du ta va du behöv håni 
lufta, så du reda då vä dä fötter du ha. Ut 3 fliyg nu! 

Män va skö jå hete? sa fögört. 
Du skö hett s6tva. 
Män vaför dä då? 
Jo, för att du ä 6mjoa, sa vår Hårre, o så flög s6liva, 3 hort flög 

bätter än nann tå döm ånnren, o hori.  kvitter o flåg så lagg dan va. 

3 Sagor från Edsele 



34 

13. När vår Herre målade fåglarna 
Då vår Herre hade skapat fåglarna, var alla lika gråa som den lera de 
var gjorda av. När han hade den sista färdig tog han fram penslar och 
målarfärg och skulle måla dem. Men då blev det ett oväsen ska ni tro. 
Alla ville bli målade först, och alla ville bestämma vilka färger de 
skulle ha. 

— Måla mig först! 
Nej, mig! 
Jag vill ha rött! 

— Jag vill ha vitt! 
Så lät det runt omkring honom. Men han hyssjade ned dem och 

sade: 
— Är det så, att ni inte vill vara tysta och vänta till dess att ni 

kommer i tur, får ni vara omålade, och färgerna bestämmer jag till 
vars och ens bästa. 

Så målade han dem. Honfåglarna blev mest gråa och bruna, för att 
de inte skulle synas så väl, när de låg på äggen och när de hade ungar. 
Hanfåglarna fick något skarpare färger. 

När högfärden finns, bör den väl få synas utanpå också, sade han 
för sig själv, då han målade tuppen. 

När han hade målat dem allesammans, var färgen slut, och han 
började att torka av penslarna. Då tyckte han, att han hörde något 
som lät, så han vände sig om. Där satt en liten fågelstackare och 
blinkade och tittade på honom. 

— Men varför har du inte hållit dig framme förut? sade vår Herre till 
honom. 

Jag ville inte tränga mig före, sade fågeln, och så hördes du så 
barsk. 

— Ja, nu är färgen slut, men jag får se efter om det möjligen finns 
något kvar i penslarna. 

Nu målade han fågeln med det som fanns i penslarna. Det blev inte 
mycket av varje färg, men på sätt och vis var det bra för han måste 
stryka försiktigt — vara lätt på hand, och då blev det så fina skiftning-
ar, att när fågeln var färdigmålad, var han bland de vackraste. 

Jag skulle tro att vår Herre gjorde sitt allra bästa också, dels för att 
fågeln var så beskedlig och dels för att visa, att han var sträng bara i 
det som skulle vara. 
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13. 
Då vår Hårre hadde skåpa föga, va ollihop like grå söm lere döm va 
jott tå. Då han hadde sistn kar, to-fl framm pänkla 3 maarfärja o 
sköne måte döm. Män då vatt-d väsaq, skö ji tro. ollihop velle bi 
mae fön, o ollihop velle bestämme va fäder döm sköne ha. 

— Ma mäg först! 
Nä, mäg! 
Jå vell ha rött! 

— Jå vell ha vitt! 
På dä vise let-e rönnt ikrigg-en. Män han hy ge ne döm o sa: 
— Ä ji int vell våra tyst a vänta tellaqb ji komma på tur fo ji våra 

omae o färjert bestämme jäg te var o ens bäste. 
3 så mae-n döm. Hortföglia vatt mäst grå o brun, för att döm inte 

sköne synes så voli, då döm låg på ägga 3 då döm hadde ogga. 
Hartföglia fekk lite skårpare fäder. 

Då högfaa finns, bö-a föll fo snes utapå 3, sa-n för så DIN, då 
han mak kågken. 

Då han hadde före 6ver döm ollihop va färja klut, 3 han börje o 
törket pänkla. Då tykkt-n, att han hölie na söm let, så han värme så 
om, o då såt n litn fögaståkkar dår o btigke 3 täte på-n. 

— Män vaför ha-nt du hölle då framme får? sa vår Hårre ot-n. 
— Jå velle int trägge må före, sa fögert, o så hölies du så båk. 

Ja, nu ä färja klut, män fo si om int dä finns litte kvår ti pänkla. 
3 nu mae-n fågeq vä dä söm fanns hån pänkla. Dä vatt int så myttje 

tå var färj, män på sätt o vis va dä bra för han gatt stryk e lärtrtt, 3 då 
vatt-e så firt e fiftniger att då fögört va fåclemålie så va-n Mann döm 
vakkrestert. 

Jå sköne tro att vår Hårre jote så såbelt får 3, dels för att fågeq va 
så befedle o dels för tell o vise att han va strägg bård i dä söm sköne 
våra. 
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14. När vår Herre lärde fåglarna att bygga bon 
När vår Herre hade skapat fåglarna, så kallade han ihop dem för att 
lära dem att bygga bon. Och där satt de allesammans, både stora och 
små, och hörde på och lärde sig allteftersom de kom på tur. Och det 
var med fåglarna som med människorna att de hade olika gåvor, så att 
en del fick lära sig göra ohjälpligt fina bon och andra inte kunde få till 
bättre än ett uselt rede. Men svalan hon hade inte tålamod att sitta 
och vänta, tills det blev hennes tur. Hon gav sig ut att flyga hon, för se 
det var hon duktigast i, och det visste hon. När hon hade flugit sig 
nöjd, flög hon fram till vår Herre och sade, att nu var hon färdig att 
lära sig göra boet. Men då hade han redan slutat för dagen, så han 
sade till henne: 

Då du inte har passat tiden, utan bara tänkt på nöjen och högfärd, 
så får du göra ditt bo min hjälp förutan. 

Svalan måste ju försöka, men inte blev det något. När hon bad de 
andra hjälpa, så var de bara skadeglada och sade: 

Om du flyger ett tag, så går det nog. 
Men till sist förbarmade sig trasten över henne och skulle visa 

henne. 
Först tar du lera och gör så här, sade han. Och så gjorde han 

botten. 
Ja, det där kan jag, sade svalan, men det var något annat. 

— Ja, sedan gör du så här, sade trasten. Och så gjorde han den 
första väggen. 

— Ja, det där kan jag, sade svalan, men det var något annat. 
Då gjorde trasten den andra väggen. 

Ja, det där kan jag, sade svalan, det var inte detta, som jag 
menade. 

Då gjorde trasten den tredje väggen, och svalan var lika stor på sig 
och sade: 

Ja, det där kan jag, men ... 
Då blev trasten så arg, att han slängde ifrån sig leran och sade: 

Då du kan, varför frågar du då? Gör ditt bo färdigt bäst du kan 
och vill! 

Och så gick han. Där satt nu svalan och visste sig ingen levande 
råd, ty hur hon bar sig åt, så fick hon inte till någon fjärde vägg. Men 
så hittade hon på att klistra fast boet mot en stuguvägg. 

Morgonen efter när vår Herre kom och fick se, hur hon ävlats för 
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14. 
Då vår Hårrö haddö skåpa föglia, så lollö-n ihop döm, för tell o lärö 
döm o jåra boa. 3 där såt ollehop, bå smo 3 stor, o hölk på n Mik så 
nlltättö döm komme på tur. 3 dä va vä föga söm vä männifön att döm 
haddä olik ö gåvör, så n del fekk lärö så jåra ojoliptet firt ö boa 3 annö 
éqa könnö int fo tell annö än ön ussöl ön bösö. Män sava hoq haddö 
int töcKa tell n sittö 3 vänta, tells dä vatt hänn4 tur. Hort ga så ut 3 
flygö hoq, för se dä va hon styvöst tell, n dä visste-na. 3 då hoq 
haddö flögö så nöggd, flög-a fram tell vår Hårrö 3 sa, att nu va hon å 
fack tell o lärö så jåra boö. Män då haddö han redan jott ifråq så, så 
han sa ott-a: 

Då du int ha passö tin, utan bårö tägkt på nöjja 3 högfåta, så fo du 
jåra dätt bo mig jotp förutan. 

3 s6liva gatt ju försökö, män int vatt dä na. 3 då hor t ba döm ännrrt 
jolipö så, så va döm bärrö skadegta 3 sa: 

om du flyg ö tag, så går- ö nog. 
Män te sist förbårmö så trastn över-a 3 skällt visö-na. 
— Fön ta du lerö n jär så hännä, sa-n. 3 så joIrn bottn. 

Ja, å dånnö kann jå, sa sava, män dä va na annö. 
Ja särt jär du så hånnö, sa trastn. 3 så jolt-n fönvägga. 
Ja, å dannä kann jå, sa sStva, män dä va na annö. 

Då jotö trastn annör vagga. 
Ja, å dännä kann jå, sa såliva, dä va int å dånnö jå mertrttö. 

Då joliö trastn trejjö vagga, 3 s5tva va like stor på så 3 sa: 
Ja, å clånnö kann jå, män ... 

Då vatt trastn så sinnt, att han släggtö ifrårt så lerö o sa: 
Då du kann, vaför frågö du då? Jär dätt bo faclet bäst du kann o 

vell! 
3 så jekk-ön. 3 där såt sava 3 visste så iggön levanös rå, för hör hug 

bar så åt, så fekk-a intö tell nann fjälk vägg. Män så komme-na på tell 
3 kteta fast boö mot n stugövagg. 

På moran då vår Härrö komme 3 fekk si, hör hoq haddö ävtös för 
tell o fo tell fjålivägga, vatt-n reqrtt röt. Han haddö ju tägkt jott-a. 3 nu 
lova-n-a, att så läggö våta sto, så sköllö-qa fo böggö o bo lavä 
männiSön, o iggön rättskafföns männif sköllö jåra-na na ont, om hoq 
3 vatt för o flå ne lite för döm. 

3 då s5tva komme på vor, så neg döm gammtöri för döm för 3 visa, 
att döm minntös Guss löfte. 
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att få till den fjärde väggen, blev han rent av rörd. Han hade ju tänkt 
hjälpa henne. Nu lovade han svalan, att så länge som världen stod, så 
skulle hon få bygga och bo tillsammans med människorna, och att 
ingen rättskaffens människa skulle göra henne något ont, om hon 
också skulle råka ut för att smutsa ned för dem. 

När svalorna kom på vårarna, så neg de gamla för dem för att visa, 
att de mindes Guds löfte. 

Varför göken lägger sina ägg i andras bon 
Då vår Herre lärde fåglarna att bygga bo, var svalan ute och flög, och 
göken var ute och friade. Svalan fick trasten att hjälpa sig, men göken 
var för stolt att be om hjälp, så därför måste hon lägga sina ägg i 
andras bon. 

Varför duvan bara har två ägg 
Till att börja med hade kråkan två ägg och duvan sju. Men en dag kom 
kråkan och lismade och ville byta ägg med duvan. Och duvan, menlös 
som hon är, gick med på detta och blev skamligt lurad. Sedan den 
dagen har duvan endast två ägg, och det kan hon aldrig komma över, 
utan varje vår när hon ser äggen i boet ropar hon till kråkan och säger: 

Mina sju, sju, sju, var bättre än dina tu, tu, tu! 
Kråkan hånar henne och skriker tillbaka: 

Bra, bra! 
Och då gråter duvan tills tårarna blir blod. Och i björkarna där 

duvan brukar sitta, kan man se »duvgråten» på bladen. 

17. Hur bergfinken och taltrasten fick sina läten 
Det var två fåglar, som skulle fara ut i världen och lära sig låtar. Den 
ene var släkt med tvinten (= bofinken), och den andra var en vaka 
(= taltrast). När de drog fram genom skogen, hörde de hur det lät i 
»knekved» (hur det knarrade när två träd skavde mot varandra). 
Detta tyckte tvintens släkting lät så vackert, att han stannade och 
lärde sig det, och med detta var han nöjd och stannade där han var. 
Men vakan hon for världen runt och lärde sig så många låtar, att hon 
måste skarva på av natten för att hinna med alla. Så gick det till att 
den ena fick namnet tjeretvint (= bergfink), för den låter bara »tjerrr», 



 
Då vår Hårrö läk fögla jåra boa va svala utö 3 flög, o gökön va utö 3 
friddö. Svala fekk trastn tell o jolipö så, män gökön han va för stolt tell 
a be om jolip, så to dä jett-n läggö ägga hite boa ot döm ånnröq. 

 
Te börje vä haddö kråka två ägg o duva JU. Män en dag komme kråka 
o lissmös o vellö bytö ägg vä duva. 3 duva, mertlös söm hon ä, jekk vä 
på-ö o vått skammnårrö. Såq dän dan ha duva bårrö två ägg, D dä 
kann-a ollre komma övör, utan var vor då hort si ägga ti boö ropä-qa 
ot kråka: 

Miqö Su, fu, fu, va bättör än diqö tu, tu, tu! 
3 kråka håqö-qa o skrik tebakks: 

Bra, bra! 
3 då gråt duva tells tåröqbLi bl,o. 3 hån björkört där duva sitt kann 

man si duvgråtn på blaa. 

17. 
Dä va två fögla, söm sköllä fåra ut i våla o lärö så låta. tqön va ?akt 
vä tvintn, o ånnra va n vakö. Då döm for fram jöqiu skojjön, hölk döm 
hör dä let ti knekavai. 3 dä tykktö tvintn let så bra, så han ståqqtö 3 
låliÖ så dä, o vä dä va han nöggd o stänyttö får där han va. Män vaka 
hug for våla rönnt 3 lålä Så Så ITlaUlj låta, att hort jett Sötö på to natta 
för tell 3 hinnö vä så. Så jekk-ö tell, att n dånn vatt kollö tjerötvintn, 
för han låt bårrö »tjerrr», söm dä låt ti knekav61, o vaka kollös för 
nattvaka, för att hort fogg om nättört. 
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som det låter i knekved och vakan kallades för nattvaka, därför att 
hon sjunger om nätterna. 

När räven och lommen bytte fötter 
När Gud hade skapat djuren, så gav han dem var sitt sinnelag, men 
fastän allesammans var olika, så var alla goda. Men Lucifer sprang 
från den ene till den andre och lärde dem det ont var. En del tog efter 
och började vanartas, och en av de värsta var räven. Då Gud såg 
vilket okynnesfä det hade blivit av räven, tog han och kortade av 
rävens bakben så att den inte skulle ta sig fram så fort, och då blev 
räven effektivt hindrad. Men så träffade han lommen en dag, och då 
hittade räven på att de skulle byta fötter. 

— Du förstår, sade räven, vad de här små korta fötterna ska vara 
väl lämpade att småsparka i vattnet med. 

Ja, de bytte, och eftersom det var bakfötter, så satte lommen dem 
så långt bakåt som möjligt, och räven han tog sina och for iväg så fort 
han kunde mellan buskarna. När lommen skulle i vattnet, höll han 
inte på att ta sig fram, och sedan har han fått hålla sig i vattnet. Det är 
bara medan han ruvar som han är på land, och då har han redet 
alldeles intill vattenbrynet. Men än i dag säger man när någon har 
gjort ett dåligt byte, att han har bytt som då lommen bytte fötter. 

Hur säv och fräken kom till 
Vår Herre och Gammelkarlen skulle tävla om vem av dem som kunde 
göra det längsta strået utan led. Vår Herre drog ut ett strå, som det 
inte var någon led på, och det blev säven. Men Gammelkarlen förstod 
sig inte på att skaffa lämpligt material, så han fick till bara små korta 
stumpar, som han krånglade ihop, så att det blev led på led, och detta 
blev fräken. 

Varför aspens löv darrar 
När de skulle göra Jesu kors högg de en asp och gjorde korset av. När 
aspen fick se vad korset skulle användas till fick den skälvningar, och 
sedan den dagen har aspen stått och darrat. 



 
Då Gud hadde skåpa jura, så ga-n döm var sätt sinnelåg, män fast 
ollihöp va olik, så va döm go ollihåp. Män en Lusifer for o kute mella 
döm 3 låke döm dä ont va. 3 n del to ätte o börje 3 åålias, 3 enn b 
vånert va räven. Då Gud såg va illjågjur dä hadde votte tå-n, så 
tog-en kott å bakberta på-n så-nt han sköne ha så fram så fott, o då 
vatt-n ställd. Män så träffe-n lommen en dag, 3 då hitt-n på att döm 
skölle byte fötter. 

— Du förstå, sa räven, va hånn smoståkke fötteq skö våra firt 
spröt e på häri vattne vä. 

Ja, döm bytte, åttesöm dä va bakfötteq, så sätt e kammen döm så 
laggt baket söm dä jekk, 3 räven han to ske o for iväg så fott han 
hann mella böska. Då lommen skölle åt vattne, höll-n ju int på ha så 
fram, o såqe ha-n fott Mille så häri vattne. Dä ä bårre mår söm han 
kliykk ägga söm han ä på lann, o då ha-n böseq änna ne vä vatteranna. 
Män än i dag säg man då nann ha jo tt dålet e byte, att han ha bytt 
söm då lommen bytte fötter. 

 
Vår Hårre 3 Gammkårt sköne tävlk om haken tå döm könne jåra 
lägste grässe utan le. Vår Hårre dro ut ö strå, söm dä inte va nann le 
på, 3 dä vatt säva. Män Gammkårt försto så inte på tell skaffe lämpe 
mat&rja, så han fekk tell båre smostäkke stompa, söm han Mater 
ihop, så dä vatt le på le, o dä vatt fråttn. 

 
Då döm sköne jåra koö ot Msus högg döm en asp o jolie ko5g to. Då 
aspa fekk si va dä skölle våra tell, fekk-a skava, o sårt dän tin ha aspa 
stått o dårre. 
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21. Den förste bondens byte med grisen 
Den förste bonden var lat och senfärdig, men han måste i alla fall 
arbeta litet smått, ty det var innan vår Herre hade skapat drängar. En 
kväll gick bonden ut på en promenad. När han gick förbi griskätten, 
stannade han och sade till grisen som låg och smågrymtade: 

Du har det bra du, som får äta gott och göra bara det du vill. 
- Om du tycker det, så kan vi väl byta, sade grisen. 
Och så kom de överens om att de skulle byta en vecka på prov. De 

första dagarna var allt frid och fröjd. Grisen han rotade på i jorden, 
och bonden låg i kätten och sov. Men allt efter som dagarna gick, 
började bonden att tänka över sin ställning och hur han hade ordnat 
för sig. Han förde ett sådant oväsen, att grisen måste dit. 

- Vad är det med dig? sade grisen. 
Jag vill byta tillbaka! skrek bonden. 
Å, var inte så het på kallgröten, sade grisen. Ännu är det inte slut 

på veckan. Du får härda ut till lördag. 
När lördagen kom, hade bonden skrikit sönder rösten, så att han 

bara gnällde, som grisar gör än i dag, om något är på tok. Han tänkte 
ju på hösten och slakten, stackaren. Men grisen han sade bara: 

Jag tycker att det är bra, som det är jag, och därmed gick han. 
Så nu vet du, hur det kommer sig att grisarna är som de är - och 

bönderna med för den delen. Gud vet om det hade blivit något bättre, 
om de bytt tillbaka. 

22. Gubben och gumman som skulle tjära månen 
Det var en gubbe och en gumma, som brukade vara ute och stjäla om 
nätterna. Men när månen lyste, så måste de hålla sig inne. Då kom de 
på, att de skulle ta en tjärbytta och en borste och fara upp på månen 
och tjära den. De tog tjärbyttan mellan sig och for. Men när de kom på 
månen, så fastnade de, och där får de sitta så länge världen står. Om 
ni går och tittar, när det är fullmåne, ska ni få se, hur de sitter där med 
tjärbyttan emellan sig. 
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21. 
Föge bon va lat o drukt män han gatt ju poa på lite vätte, för dä va 
inna vår Hårre hadde skåpa drägua. En kväll jekk bon ut o jekk. Då 
han jekk förbi gristjättn, stårte-n Mr sa ot grisn söm låg 3 gnökkle: 

— Du ha-e bra du, söm fo äta gött o jåra bårre dä du vell. 
Ä5 du tykktö dä, så kann vi föll byte, sa grisn. 

3 så komme döm överert5 om att döm skölle byte n vekke på prov. 
Föge dågan, va ont frid o fröjd. Grisn han rota på häri jota, o bon låg 
hån i tjättn 3 åt o söv. Män olltätte söm dågart jekk börje bon o tägke 
över ställniva sirt o va han hadde ställt så ti. 3 han fök ett sånnt levart, 
att grisn gatt dit. 

— Va är-e vä då? sa grisn. 
Jå vell byt ijånn! skrek bon. 
3, ä-nt so het på kollgrötn, sa grisn. Än ä-nt vekkert klut. Du fo tjå 

då tell ot löggdan! 
3 då löggdan komme, hadde bon skreke måte tå så, så han båre 

gnall söm grisa jär än i dag, om dä ä na på tok. Han täukte ju på höstn 
3 klakta, stakkag.. Män grisn han sa bårre: 

Jå tykkte dä ä bra söm dä ä, o vä dä jekk-en. 
Så nu vet du, hör dä komma så att grisa ä söm döm ä — 0 bönnert vä 

för dän deln. 3 Gu vet om dä hadde vöre na viner, om döm hadde bytt 
tebakks. 

22. 
Dä va n göbbe 3 n tjärig, söm va utö o stat om nättert. Män då mken 
lysste, så gatt döm holle så inne. 3 då komme döm på, att döm sköne 
ta n tjörbtt 0 n b65te 3 fåra opp på mken 3 tjöra-n. Döm to 
tjörebS/tta mella så 3 for. Män då döm komme på mågen så fassne 
döm, o där fo döm sitt e så lägge våta stå. 3 oM ji gå ut o fine, då dä ä 
fullmårten, skö ji fo si, hör döm sitt där vä tjörebSdta mella så. 



II. Djursagor 

23. Björnens fiskafänge 
Räven hade varit ute och fiskat en gång och fått en ovanligt riklig 
fångst. När han satt och åt, kom björnen och ville dela med honom, 
men räven sade sig inte ha något att undvara, eller avlåta som man 
sade förr. 

Det skulle i så fall vara avskrädet, sedan jag har ätit, sade han. 
Det kan ju vara gott och väl, men kan du inte i stället lära mig, 

hur du bär dig åt, när du får så mycket fisk, sade björnen. 
- Jo, sade räven, jag gör ett hål i isen och sticker ned svansen. Då 

kommer fisken och biter sig fast i de långa håren, och sedan är det 
bara att draga upp. 

Björnen gick ned till sjön och gjorde hål i isen och stack ned 
svansen i hålet. Och där höll han den så länge att den frös fast, för 
räven hade sagt att när det började att göra ont skulle han hålla den 
riktigt stilla, annars skrämde han fisken. Nu försökte björnen få loss 
svansen, men det gick inte. Just då kom räven och frågade: 

Nappar det bra? 
Björnen blev då så arg att han ryckte av svansen. Efter den dagen 

har björnen bara en kort stump till svans. 

24. När räven och björnen hade jordbruk 
tillsammans 
Räven och björnen skulle ha jordbruk tillsammans. 

Nu skall vi komma överens om i förväg hur vi skall dela, sade 
räven, så behöver det inte bli någon osämja mellan oss för den saken. 

Så bestämde de att räven skulle få det som växte ovanför marken 
och björnen det som var under. 

Vid tiden för vårsådden föreslog räven att de skulle så korn. Det 
var björnen nöjd med, men han var så lagom nöjd vid skörden, för då 
tog räven både halmen och axen, medan björnen fick liestubben och 
rötterna. 



23'. 
Räven hade vari ute å fiske en gång å fott dä oömt va tå fisk. Då han 
satt å åt, komme björn å velle dele vä-n, men räven sa sä inte ha na å 
önnvåra, häll ålåta söm döm sa för. 

Dä sköne i så fall våra åsköcicia senn ja ha ät, sa-n. 
Dä kan ju vara gott å väl, men kan du inte i ställe läre mä hör du 

far åt, då du få så mycke fisk, sa björn. 
Jo, sa räven, ja gör e hål på isen å stick ne svansen, å då komm 

fisken å bit sä fast ti långhå'ra, å sedan är det bara att dra opp. 
Björn gick ne tell sjön å gjorde hål i isen å stack ne svansen i håle. Å 

där höll han den så länge att den frös fast, för räven hade sagt att då 
dä börja göra ont skulle han hålla riktigt stilla, annars skrämde han 
fisken. Nu försökte björn få loss svansen, men det gick inte. Just då 
kom räven å fråga: 

— Nappa dä bra? 
Björn blev då så arg att han ryckte av svansen. Efter den dagen har 

björn bara en stöbb. 

24. 
Räven 3 björk skölle ha jolibruk ilag. 

Nu skö vi komma överert5 i förväg hör vi skö del, sa räven, så 
bö-nt-ebi na grått mella 3SS för dän saken. 

o så bestämmte döm att räven sköne fo dä söm vall omma bakken 3 

björt dä söm vatt Mar. 
Då dä vall säsanna föreklo räven att döm skölle så korte, o dä va 

I 1 denna saga är ljudbeteckningen — i enlighet med förlagan — mycket ofullständig. 
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— Ja, det här blev rent på tok, sade räven. Men om du får det som 
är ovanför marken nästa år så jämnar det ut sig. 

Det gick björnen med på. Nästa vår sade räven: 
Tänk om vi skulle sätta rovor i år? Det lär inte vara bra att så 

samma och samma år efter år. Jorden lär inte tåla ensidighet. 
Även björnen hade hört talas om samma sak och de bestämde sig 

för att så rovor. Men när hösten kom och björnen fick bara blasten 
och räven tog rovorna, blev björnen så arg att han sade upp bekant-
skapen med räven. 

25. När räven och björnen bryggde öl 
När räven och björnen hade hushåll tillsammans, bryggde de öl en 
gång. Men de hade bara en tunna att förvara det i, och då började de 
fundera, hur de skulle kunna dela ölet. Räven hittade då på att de 
skulle mäta tunnans höjd och dela denna mitt itu. Så gjorde de och 
satte ett sprund vid märket för halva höjden och ett vid bottnen. Men 
nu skulle det avgöras vilken halva var och en skulle ha, och då sade 
räven: 

Jag tar väl den nedre, jag. Där samlas ju bottensatsen. 
Detta hade ju björnen ingenting emot. Björnen tog sig en klunk öl 

då och då, men räven drack titt och tätt och dessemellan låg han på 
sidan om tunnan och sprattlade med benen. Och björnen måste ju 
hålla sig i närheten, för att se efter att räven höll sig i sitt eget sprund. 
Till sist sade björnen till räven: 

— Håller du på så där, så tar din halva snart slut. 
Nej, jag har så trångt svalg, så att det tar så litet det jag dricker, 

sade räven. Annat är det när du bälgar i dig. Du tar ju hela kannan i 
varje sup. 

Ja, en vacker dag var det slut på ölet i björnens sprund, och detta 
var mera än vad björnen kunde räkna ut. Han tyckte sig ju inte ha 
druckit så mycket. Och räven bara hånskrattade och sade: 

Den som spar, han har. 
Av detta har blivit ett ordstäv: »Den som spar han har, sade räven, 

när han hade druckit upp ölet för björnen.» 
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björt nöggd vä, män han va så iDgomt nöggd i fölänna, för då to rävån 
bå hatmån aksa, märl bjön fekk listöbbön 3 röttåq. 

— Ja, å hånnå vatt ju reqqt på tok, sa rävån. Män om du fo dä söm 
ä omma bakkån näste år så jämnå-qö ut så. 

Dä jekk bjärt vä på. Näste vor sa rävån: 
om vi skölld sättö rovört i år? Dä lär-nt våra bra tell o så samma 3 

samma år ättå år. Jcala lär int Våta ert5ka. 
Dä haddå bjärt hött 3, så döm bestämmtå så för tell 3 så rovöq. Män 

då höstn komme o björt fekk bårå kårt 3 rävån to rovört, vatt-n så 
sinnt att han sa opp bekantskapen vä rävån. 

25. 
Dä va n gagg måq söm rävån björk haddå kåtalag, söm döm to 3 
bröggdö ölk. Män döm haddå bårå ert tönnå hä-å ti, a då vatt-å 
föndårafortår, hör döm sköllå könna delå-qå. Då hitta räven på att 
döm sköllå mätä höggda på tönna o dele-qa mitt itu. Dä joik döm 3 
sätt 	sprönn hårvä holivhöggdmärkå o ett hårvä bottn. Män nu vatt 
frågan dän hökkag holivå var o en sköllå ha, o då sa rävån: 

— Jå ta föll nåra jå, för där samlks ju dräggen. 
Dä haddå ju björt förståss int na mot. Bjöq to så nan kkogk då o då, 

män räven drakk titt 3 tätt 3 dässemella låg-&I på sia om tönna 3 spela 
berta. 3 björt gatt ju hallå så i närheta, för tell o si åt att rävön höll så 
hån i sätt sprönn. Te sist sa björt ot rävån: 

Holl du på sådånnå så ta diq hatve snatt klut. 
Nä, jå ha så traggt fvobtår, satt dä ta så lite dä jå drikk, sa 

räven. Anne är-ö, då du boLjå tf då. Du ta ju helö kanna i supån. 
Ja, n vakkår dag va-å klut på ölk hån i sprönnå at bjöq, a dä var mer 

än han könnå räknå ut. Han tysså ju-nt ha drökkå just na. 3 rävön han 
bård hågskrattö 0 sa: 

Han söm spar han har. 
3 tå dä vatt-ö olstä: »Han söm spar han har, sa rävån, då han 

drakk opp ölk för bjöq.» 
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26. När räven lurade björnen att sticka huvudet 
i ett getingbo 
En gång när räven var ute och gick, råkade han sticka nosen i ett 
getingbo och en geting stack honom ytterst på nostippen. Räven gav 
sig från platsen så fort som möjligt. Bäst som han gick och slickade sig 
kring munnen — det sved ju så — mötte han björnen. 

Vad har du kommit över för gott, eftersom du går och slickar dig 
om nosen? frågade björnen. 

Ett humlebo, stort som ditt huvud, sade räven. 
Kära du, sade björnen, kan du inte låta mig få smaka litet också? 
Jo, om du är snäll så, sade räven. 

Och så följdes de åt tillbaka. 
Där är det, sade räven och pekade på tuvan, där getingboet var. 

Björnen dit och körde huvudet rakt in i boet och tusen sinom tusen 
getingar på honom och stack och stack, och björnen satte sig på 
bakbenen och fäktade och slog med framlabbarna för att freda sig. 
Men vad hjälpte det! 

Räven han satt ett stycke därifrån och skrattade så att han inte 
orkade stå på benen. Men hur det var fick björnen syn på honom, och 
då förstod han hela tillställningen. Och nu tog han efter räven för att 
ge honom för »humleboet». Räven iväg undan och just som han slank 
ned i sitt ide var björnen framme och bet honom i ena bakbenet. 
Räven tvärstannade, styv som en pinne och skrek så försmädligt han 
kunde: 

Släpp tallrötterna och tag rävfötterna! 
Björnen var så omtöcknad av getingsticken att han släppte räven 

och högg efter något annat. Under tiden kröp räven längst in i idet och 
tänkte ut ett nytt streck. 

27. När räven lurade tuppen att gala och blunda 
på samma gång 
Det var en tupp som stod på gödselstacken och gol. Då kom en räv 
och började smickra tuppen och säga att denne var duktig att gala. 

Men, sade han, kan du stå på ett ben och gala? 
Det är väl ingen konst, sade tuppen, och så ställde han sig på ett 

ben och gol. 
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26. 
Då räven va ute n jekk en gagg, vatt -n för 3 stikke snyta hiti jittigb6 
3 n jittig stakk-en just yte5t på nostippen. Räven ga så å dårifrårt 
fottest möjlet 3 bäst söm han jekk n Xläkkte så krigg mön — dä svid& 
ju så — mött-fl björt. 

Va ha du komme över för gött, hår du gå 3 kläke då om snyta? 
fråggde björk. 

É hommelibö, stott söm huvve dätt, sa räven. 
Tjäre däg, sa björb kan-nt du lätt mäg fo småka litte n? 
Jo, äg du ä snäll så, sa räven. 

3 så fogas döm ott tebakks. 
Deq är-e, sa räven o pekkte på tuva där jittigb6a va. 

o bjärt dit 3 tjalie huvve rätt inni boe n disen sirtom tiisen jittiga på-n 
3 stakk a stakk, 3 björk sätt e så på bakbeqa 3 fäkte o Xlo vä framlabba 
för tell o fre så, män va dä lagra dä! 

Räven han såt n bit ifrårt 3 skratta s-att han örke-t stå på beqa. Män 
hör dä va fekk björt syn på-n, 3 då försto-n hele tellställniga. 3 nu to-n 
ätte räven 3 skalle je-n för homme1b6e. Räven iväg önna o just söm 
räven kink ne i hie sätt va bjöq ätte o bet ti ene bakberte ot räven. 
Räven tvårstårtrae styv söm en pinne n skrek så försmädlet han 
kana: 

Xläpp tollröttert 3 ta rävföttert! 
Bjöq va så 6mtökkne tå jittigstikka att han Xläffte räven n högg ätte 

na arme. Då kröp räven lägst inn i hie 3 tägkte ut ä nytt e strekk. 

27. 
Dä va n kagke söm sto på kasa 3 gol, Då komm-r n räv n badda 3 

skryt e tå kagken o säg e att han va styv tell 3 gålia. 
— Män, sa-n, kann du stå på ett bert n gålia? 

Dä ä föll iggen kagg, sa kagken, 3 så ställd-n så på ett ben, 3 gol,. 

4 Sagor från Edsele 
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Verkligen, sade räven. Men kan du gala, om du håller igen ett öga 
också? 

Ja vars, sade tuppen, och så blundade han med ena ögat och gol. 
Det var värst, sade räven. Men hålla igen båda ögonen, medan du 

gal, kan du väl ändå inte? 
— Jo men, sade tuppen och blundade med båda ögonen. 
Men då var räven med ett skutt på honom, bet tag i honom och 

sprang till skogs med honom och där tänkte han äta upp honom. Men 
då sade tuppen: 

Var är du för en hedning, som inte läser till bords? 
Någon hedning ville räven inte vara, utan han knäppte ihop tassar-

na och började läsa, men då flög tuppen upp i ett träd, och räven stod 
där med lång näsa. 

28. När räven och tranan gästade varandra 
A. Räven bjöd hem tranan på middag en gång, men räven gjorde det 
bara för att vara stygg och för att driva med tranan. Han kokade en 
god soppa och den hällde han upp i en låg bleckskål. Inte kom tranan 
åt något av soppan. Det var så pass att hon fick blöta näbben ytterst 
på spetsen. Räven han trugade och bjöd och undrade, om det inte 
smakade bra, eftersom hon inte åt, och till sist måste tranan gå 
hungrig hem. 

Tranan kunde ju förstås inte smälta, att räven gjort narr av henne 
på sådant sätt, utan bjöd i sin tur hem räven. Denne var i bryderi, om 
han skulle gå eller inte, men som det tomma torrskinn han var infann 
han sig i alla fall. Nu hade tranan kokat köttsoppa med köttbitar och 
klimpar, men hon hade öst upp den i en kruka, som hade så trång hals 
att räven inte fick ned mera än nosen och knappt det. Tranan hon 
stack ned näbben och fiskade upp köttbitar och klimpar om vartannat, 
men räven fick bara vädra. Tranan sade: 

Är det något fel på maten, eftersom du inte äter? Du är väl inte av 
den sorten som måste trugas? Men jag får väl äta själv. 

Och så åt tranan, och räven fick sitta och vara lysten så att dreglet 
rann. När tranan var mätt, så sade hon: 

Jag vill inte att det skall heta om mig, att någon som jag bjudit går 
hungrig hem. Och så öste hon upp i en skål åt räven, så att räven fick 
äta också. 
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VårkeliOn, sa räven. Män kann du gåta, om du h311 ijänn ett ygt 
3? 

Ja vag, sa kagkön, 3 så blinnt-n ijånn ett ygto got. 
Dä va våt, sa räven. Män hall ijånn bägge yga måg du gal, dä 

kann du föll ändå inte? 
Jo män, sa kagkön 3 btönnt vä bägge yga. 

Män då va rävön vä t skutt på-n 3 bet tag ti-n 3 kutt te skokks vä-n, 
3 där tägkt-n tell o äta opp-ön. Män då sa kagkön: 

Va ä du för hednig söm int läs te mat? 
Nann hednig vent räven inte våra, utan han knäfftt hop tassa 

bögto las, män då flög kagktn opp i ö trä, 0 rävtn sto där vä 
lansan. 

28. 

A. Rävön bö himm trana på m&kla n gagg, män räven jott-ne bårrt 
för a våra otäkk 3 drive vä traqa. Han kokktt n gå en soppt 3 hon 
hälld-n opp ti n låg 6.1 btekkskåli. Int komme traqa ott na to soppa. Dä 
va så pass att hoii fekk blött nävö yttöbi på öddn. Rävön han trugt 3 
bö o föndärt, om dä int småka bra, ätttsöm hor intt åt, a te sist gatt 
traqa gå hoggre himm. 

Traria könnt ju förståss inte smällt, att räven jou ni tå-a på tökkt 
sätt, utan b6 i sänn tur himm räven. Han va i brSIssmåt, om han skölle 
gå häll int, män söm dän tommskrokk han va innfänn-ön så no. Nu 
haddt traqa kokkt tjötts6ppa vä tjöttbfta 0 klimpa, män Kari haddt 
össt opp-a ti n krukt, söm va så tragg en strupe på att rävön fekk ett 
ne mer än snyta o knafft dä. Trana hog stakk ne näve 3 fiskt opp 
tjöttbita 3 klimpa om vaiiännt, män rävön fekk bårrt vält. 3 traqa sa: 

Är-é na fel på matn, då du int ät? Du ä föll intt to dä ?lagt att du 
skö krusts? Män jå fo föll äta DIN. 

3 så åt traqa, o rävön fekk sittt 3 fuks så stkktt rann. Då traqa va 
mätt, så sa-a: 

Jå vell int att dä ske) hett om må, att nann söm jå böt gått hoggre 
himm. 3 så össtä-na opp ti n skål, 3t rävön så han fekk äta n. 
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B. Tranan bjöd hem vargen på mat, men hon hällde upp maten i ett 
kärl med en trång öppning, så att vargen inte kom åt maten. Tranan 
själv stack näbben i kärlet och åt och svassade runt vargen och 
krusade och bjöd, och däröver blev vargen så arg att han bet halsen 
av tranan. Där gick tranan utan huvud. Och då tyckte vargen att det 
var synd om henne och tog och spände ut den del av halsen som han 
hade bitit av och trädde den utanpå biten som satt kvar på tranan, och 
utav detta blev bandet som är på tranhalsen. Det är skarven som 
syns, och om ni ser efter själv, så kan ni se att det är sanning, för det 
har gått i arv undan för undan. 

29. Räven och vargen i brunnen 
A. I djupa brunnar har man kedjan lös på brunnsbulten och har den 
bara virad några varv omkring den, och så har man ett ämbar i 
vardera änden på kedjan. Då går det ena ämbaret ned när det andra 
går upp. Det går fortare att vinda upp vatten, när man har det ordnat 
så. 

Nu var det i en gård som man hade glömt att lägga på brunnsluckan 
en kväll. På natten kom räven traskande. När han fick se att brunns-
luckan stod uppe gick han och tittade ned i brunnen. Det var 
månljust, och månen var i andra kvarteret. Då räven tittade ned i 
brunnen, fick han se en ost nere i den. Då sade han för sig själv: 

Där har bonden gömt en ost, men det skall han inte ha mycket 
för. 

Han klev i ämbaret som var uppe och for ned. Han hade stått i 
skogsbrynet och sett många gånger, hur folk bar sig åt. Ja, det bar 
som sagt iväg ned genom brunnen med en hisklig fart. När räven kom 
ned, fick han se att det bara var månen som speglade sig i vattnet. 
Och där satt räven utan möjlighet att komma upp. 

Det här kommer att kosta mig pälsen det, tänkte räven. Och han 
såg i andanom, hur bonden vässade kniven. 

Vargen var ute och strök samma natt. När han fick se att brunns-
luckan stod uppe, gick han fram och kikade ned i brunnen och fick se 
räven. 

Men vad gör du nere i brunnen? sade han till räven. 
Nu blev räven hjärtinnerligt glad. 
— Ser du inte att jag håller på att äta upp osten för bonden? sade 
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B. Traqa bö himm vårjen på mat, män hon hällde opp matn ti n skål, 
vä n tragg en strupe, så vårjen komm int ott matn. Trarta Saliv stakk 
näve hiti skåla 3 åt 3 svassa rönnt vårjen 3 kruseo bö, o däröver blev 
vårjen så sinnt att han bet halsn to trana. Där jekk traqa utan huvve. 3 
do tykkte vårjen att dä va sönn om-a 3 tog 3 spite ut dän del to halsn 
söm han hadde bete å o trädde han utapå bitn söm såt kvår på trana, o 
utåv dätta valt bann e söm ä på tranhalsn. Dä ä Söte söm syqq5, o om 
ji si ätte Db,  så kann ji si att dä ä sannig, för dä ha Mäkkte önna för 
önna. 

29. 
A. Häri jup-e brönna ha döm tjäjja lös på brönnsbultn 3 ha-a bårre lura 
nager värv krigg bultn o så ha döm en bytte ti var änne på tjäjja. Då gå 
er te bytta ne då ånnra gå 6pp. Dä gå fottare o vinne opp vattne, då 
man ha- e på dä vise. 

Nu var- e häri n gåli söm döm hadde glömt å 3 lägg på brönnslukka 
n kväll. På natta komme räven trasken. Då han fekk si brönnslukka 
sto öppe jekk-en o fine nei brönne. Dä va månjusst, 3 månen va i 
ånnre kvåttäre. Då räven täte nei brönne, fekk-en si n ost nei-e. Då 
sa-n för så Soliv: 

Dene ha bon jummt n ost, män dä skö-nt-n ha myttje för! 
3 så kliev-en hite bytta söm va oppe o for ne. Han hadde stått häri 

skakskantn 3 sett på magg e gagger hör folike for åt. Ja, dä bar söm 
sakkt iväg nejörtig brönne vä n hiskele fatt. Då räven komme ne 
fekk-en si att dä bårre va månen söm späggle så ti vattne. 3 där såt 
räven utan ost 3 utan möjlehet tell 3 komma 6pp. 

Å hånne komma tell 3 köste mäg pälsn, dä, tägkte räven. 3 han 
såg i andartom, hör bon vässe kniven. 

Vårjen va ute o strök samma natt. Då han fekk si att brönnslukka va 
oppe, så jekk-en fram 3 tjike nei brönne 3 fekk si räven. 

Män va jär du nei brönne? sa-fl ot räven. 
3 nu vall räven jåttinnerlet 

Si-nt du att jå holl på äta 6pp ostn för bon! sa-n. Män han ä ju så 
stor att jå rå-nt vä äta 6pp-en. Du si dä-nt stor n bit söm jå ha gnege ti 
må. 
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han. Men den är ju så stor att jag orkar inte äta upp den. Du ser ju att 
det inte är stor bit, som jag har gnagt i mig. 

Ja, men hur ska jag komma dit också? sade vargen, som var 
hungrig så att det skrek i tarmarna på honom. 

Stig i ämbaret som är uppe och åk ned! sade räven. Så gjorde jag. 
Ja, den dumme gjorde som den dumme bad. Vargen klev i ämbaret, 

och eftersom han var tyngre än räven, for han ned och räven upp. När 
de for förbi varandra, sade räven: 

Du får hela osten och hälsa bonden i morgon bittida! 
Kvällen efter såg räven att vargskinnet satt i torkställningen. 

Du eller jag, sade räven och ylade elakt så länge han orkade. 

B. Det var en räv som var ute och strök en kväll. Det var månljust och 
vackert väder. När han gick förbi en gård, fick han se att brunnsluc-
kan stod öppen, så han gick fram och tittade, och då fick han se en 
stor ost nere i brunnen. Nu var det en sådan vindställning som var 
försedd med två byttor i brunnen. Kedjan var slagen endast ett par 
varv kring bulten, och så satt en bytta i var ände på kedjan. Då man 
vindade, gick den ena byttan ned och den andra upp. Räven kröp i 
den bytta som var uppe och det bar iväg med en hisklig fart, men när 
den kom ned, fick han se att det inte var någon ost, utan det var 
månen som avspeglades i vattnet. 

Där satt räven utan möjlighet att komma upp, och han tänkte på 
morgonen och bonden och gjorde sig beredd på det värsta. Men 
tursamt nog för räven var vargen ute samma kväll, och han råkade 
titta i brunnen han också. Då han fick se räven, sade han: 

Men gosse, vad gör du nere i brunnen? 
Jag äter ost, svarade räven. Du ser, jag har knaprat i mig en bra 

bit. 
Kan inte jag få en bit också? sade vargen, som var hungrig och 

tom, som han alltid har varit. 
— Jo, för all del, sade räven. Jag är mätt nu, så du kan få resten. 

Men hur skall jag komma ned till dig? sade vargen. 
Stig i byttan som är uppe så ordnar det sig nog, sade räven. 

Då vargen klev i byttan, bar det iväg ned för honom och upp för 
räven, för vargen var ju mycket tyngre. När de åkte förbi varann, 
skrek räven: 

Lycka till med ostätningen, och hälsa bonden i morgon bittida! 
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- Ja, män hör skö jå komma dit 3? sa vårjön, söm va hoggre så dä 
skrek ti tårma på-n. 

Stig hite bytta söm ä oppe 3 åk ne! sa räven, så jolk jäg. 
Ja, toketn jolk söm toketn ba. Vårjön Idev hitö bytta, 3 ättösöm 

han va töggör än rävön, så for han ne 3 rävön opp. Då döm for förbi 
varån mitt i brönnö, sa rävön: 

- Du fo helö ostn, 3 håls bon i m3ranbitte! 
Kvälln ättö såg rävön att våriffna såt te spita. 

Du häll jäg, sa rävön 3 pik bottf så ö il1jågS/1, ont mk han fekk na 
botti halsn. 

B. Dä va n räv söm va utö 3 strök ön kväll. Dä va måqjusö 3 fiqvärö. 
Då han jekk förbi n gål,, fekk-ön si att brönnsluka sto opp, så han 
jekk fram o titta, o då fekk-ön si n stör n ost nej brönnö. Nu va- ö n 
tökkön brönnsställnig vä två byttör häri brönnö. Tjäjja va Xlejjön bårö 
ö par värv krig') bultn, o så såt- ö n byttö ti var änne på tjäjja. Då man 
vina, jekk ea bytta ne o ånnra opp. Räven kröp hite bytta söm va 
oppe 3 dä bar iväg ne vä n fale fatt, män då han komme né, fekk-ön si 
att intö dä va nann ost, utan dä va måqön söm späglö så ti vatta. 

Där såt rävön utan möjlehet tell 3 komma opp, o han tägktö på 
moran n på bon 3 jolk så beredd på dä vå5tö. Män tursamt nog för 
rävän va värjön utö samma kväll, 3 han vatt för o tittö hite brönnö han 
3. 3 då han fekk si rävön så sa-n: 

- Män gåssö, va jär du nei brönnö? 
Jå ät ostn, sa rävön. Du si, jå ha kårve ti må n bra bit. 
Kan int jäg fo n bit 3? sa vårjön, söm va hoggre 3 tomm, söm han 

olltigart ha vörö. 
Jo, för 311 del, sa rävön, jå ä mätt nu, så du kan fo räkstn. 
Män hör skö jå komma a hittell då? sa vårjön. 
Stig hite bytta söm ä oppö så årta-a så nog, sa rävön. 

Då vårjön kl,ev hite bytta, bar-ö iväg ne för han o opp för rävön, för 
vårjön va ju myttjö töggör. Då döm åkktö förbi varan, skrek rävön: 

- Lökka tell vä ostätniga, o håls bon i moranbittö! 
Kvälln ättö jekk rävön övör samma gåk, o då fekk-ön si att hua tå 

värjön va öppspikö på Kijsvägga. 
Dä ä körtget va dä kan gå opp 3 ne här i livö, tägktä rävön, då 

han pallrö tebakks hite skojjön. Män dä gå 311rö dän eqö så illö att int 
dä gå ånaq 
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Kvällen efter gick räven över samma gård. Då fick han se att huden 
var uppspikad på ladugårdsväggen. 

Det är underligt vad det kan gå upp och ned här i livet, tänkte 
räven, när han pallrade tillbaka till skogen. Men det går aldrig den ene 
så illa att det inte går den andre väl. 

30. Hur haren fick kluven läpp 
A. Räven och haren var ute och gick en gång. Räven gick och skröt 
över att alla var rädda för honom. 

Till och med människor blir rädda ibland, när det är skumt. De 
tror, att jag är en varg, sade han. Men dig harstackare är ingen rädd 
för. 

Då blev haren så missmodig, att han tänkte gå och dränka sig. Men 
när han kom ned till sjöstranden stod en gädda där och solade sig, och 
då haren kom skuttande blev hon rädd, slog till med stjärten och for ut 
på djupet. När haren fick se att det fanns någon som var rädd för 
honom, blev han så glad att han skrattade så att läppen sprack. 

B. Räven hånade haren för att ingen var rädd för honom. 
Mig är alla rädda, sade han, men dig är ingen rädd. 
Joo, sade haren, det finns de som är rädda för mig också. 
Dem skulle jag vilja se, sade räven. 

Just då gick de förbi en fårhop, som låg och vilade. När fåren vilar, 
ligger de tätt tätt tillsammans. Nu fick haren en idé. Han tog ett skutt 
mitt upp i fårhopen, och fåren rusade upp och sprang åt alla håll. De 
blev ju vettskrämda. Nu blev haren så glad över att han hade kunnat 
visa räven, att det fanns sådana som var rädda för en hare också, att 
han skrattade tills munläppen sprack. 

31. Harens husbygge 
Om vintern säger haren: 

Hu, hu, hu! Nästa sommar skall jag bygga mig ett hus. 
Men när det blir sommar så hoppar han omkring och leker och 

säger: 
Hus i varje buske, hus i varje buske, hus! 

Och harar är vi litet till mans. 
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30. 
A. Räven D håran va ute o jekk en gagg. Räven jekk 3 skrytte över att 
oh l va rädd för-n. 

Tell o mä folkebi rädd iblann då dä ä skumt. Döm tro att jå ä n 
vårj, sa-n. Män däg haraståkkar ä iggen rädd. 

3 då vatt håran så missmode att han tägkte gå o drägke så. Män då 
han komme ne tell föstrånna sto n jäddeo solk så där, o då håran 
komme tjyttn vatt-a rädd 3 Mo o for ut på jupe. 3 då håran fekk si att 
dä fanns nann söm va rädd så, vatt-n så glia att han skratt e så 
mönnlåppen sprakk. 

B. Räven håne håran för att iggen va rädd för-n. 
Mäg ä ollihop rädd, sa-n, män däg ä iggen rädd. 
Joo, sa håran, dä finns no döm söm ä rädd för mäg n. 
Döm sköne jå vella si, sa räven. 

0 just då jekk döm förbi n fårhop söm låg 3 ViM, 3 då ligg ju fåra tätt, 
tätt ihop. 3 nu hitte håran på-e. Han tog ö skutt mitt i fårhopen, o fåra 
opp o kut e ot oll holla. Döm vatt ju vettskrämd. 3 nu vall håran så 
gla för att han hadde könne vise räven, att dä fanns döm söm va rädd 
för han 3, att han skratte tells mönnläppen sprakk. 

31. 
På vinteq säg håran: 

— Hu, hu, hu! Ot sommaq skö jå bögge må e hus. 
Män då dä bi sommart så hoppe-n omkrigg 3 ha roliet o säg: 

Hus i varje böske, hus i varje böske, hus! 
3 hårara ä vi litte te manns. 
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32. När tuppen och orren tävlade om att 
bli gårdsfågel 
För länge, länge sedan tävlade tuppen och orren om vem som skulle 
bli gårdsfågel. Det räknades som en fördel att vara gårdsdjur. Orren 
och tuppen skulle flyga i kapp, och den som kom först skulle bli 
gårdsfågel. Tuppen blev efter redan från början, och då fick han se de 
vita fjädrar som orren har på undersidan av stjärten, och då ropade 
han: 

Bror orre, bror orre! Du är vit under stjärten! 
Detta visste inte orren, så han slog ned på marken för att se efter 

om det var sant. Medan orren vände och vred sig för komma åt att se 
vad han hade under stjärten, hann tuppen fram till gården, och så blev 
han gårdsfågel och orren fick stanna kvar i skogen. 

33. Hur kråkan lurade grodan 
Kråkan fick se grodan i en vattenpöl och ropade till henne: 

Kom upp, lilla vän! 
Men grodan svarade: 
- Jag får inte för mamma! 

Men varför? 
Hon säger att du gör illa mig med din långa näbb. 
Den är utav nu. 
Hur mycket? 
Jäms med ögat. 
Jag vet inte, om jag törs. 
Jo, kom nu! 

Men grodan hade knappast nått land förrän kråkan tog henne. 
- Ja, vad var det som mamma sa, sade grodan. Men det var så dags 

då! 

34. När katten och råttan hade hushåll ihop 
En katt och en råtta hade underligt nog kommit sams om att ha 
hushåll ihop. Det gick bra till att börja med, men en dag kom de på att 
de skulle spara fläskflott, så att de hade något att reda sig med om det 
blev nödår. Till sist hade de sparat ihop i en kruka, som de gömde 
undan. Detta blev roten till vad ont var, ty katten gick och tänkte bara 
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För läggö läggö såqö tävlk kagkön n örrn om hökkön söm sköllö fo blå 
gågfögöt. Dä sköllö hetas våra n fördel tell obLi ghbjur. Orm 3 
kagkön sköllö kappflygö, n han söm komme fön sköllö bLi ghfögöl. 
Kagkön vatt ättöpå jeftöst, 3 då fekk-ön si vitfjäröq söm örrn ha önnör 
stylö, n då rope-n: 

— Bror örrö, bror örrö! Du ä vit önnör stylö! 
Dä visstö intö örrn, så han Xlo ne på bakkön för tell 3 Si k, om dä va 

sant. 3 måg.  örrn snodde o vre så för tell 3 komma åt 3 si va han haddö 
önnör stylö, hann kagkön te gå, o så vatt han gh5fögöli 3 örrn fekk 
ståqö häri skojjön. 

 

Kråka fekk si tåska häri n vattälåk o rofftö ot-a: 
Kom opp, lilla vän! 

Män tåska svåra: 
Jå fo-nt för mamma! 
Män hör då? 
Huri säg att du jår ill må vä laggnåvö dätt. 
Dä ä åfft nu. 

— Hör myttjö? 
Jämms vä ygö. 

— Jå vet int om jå tö. 
Jo, kom nu! 

Män tåska haddö knafft nådd lann föq kråka tog-a. 
Ja, va var-e mamma sa, sa tåska. Män dä va så dakks då! 

34. 

N kattö 3 n rottö haddö önnelet nog komme sams om n ha hushnll 
ihop. Dä jekk bra te börje vä, män en dag komme döm på, att döm 
sköllö spåra fläskflotte So döm haddö na ta tell om dä vatt ö håliår. Te 
sist haddö döm spacict ihop ti n krukö, söm döm jummtö önna. 3 dä 
vatt början te dä ont va, för katta jekk bårrö n tägktö po flottä n en dag 
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på flottet. En dag kände hon, att hon inte kunde hålla sig längre utan 
måste iväg och smaka på flottet. Men råttan skulle ju inte få veta det, 
så hon sade till henne: 

— Jag skall på dopkalas till några släktingar i kväll. Du och jag, vi 
kommer ju överens, men du vet, hur de andra katterna är, så du måste 
nog stanna hemma. 

Jo, det förstod råttan alltför väl, hur det skulle gå om hon skulle 
komma på en slik tillställning, så katten fick gå ensam. Katten smög 
sig till flottkrukan och slickade av litet av det översta lagret men 
försiktigt, så att råttan inte skulle kunna märka det. 

När katten kom hem, frågade råttan, om katten hade haft trevligt 
och om hon hade fått god mat. 

Joo, sade katten och slickade sig om munnen. 
Vad blev barnet kristnat till? frågade råttan. 

— Hinnan av, svarade katten. 
Det var ett konstigt namn, tyckte råttan, och något mera blev det 

inte sagt den gången. 
Om en tid hände samma sak igen. Katten blev mer och mer lysten 

efter flottet, och en dag sade hon till råttan att hon var bjuden på 
dopkalas igen och att hon inte vågade ta råttan med sig. Katten gav 
sig iväg, och den här gången åt hon upp hälften av flottet. 

Då hon kom tillbaka, frågade råttan, vad barnet hette. 
— Hälften bort, sade katten. 
— Det var då förfärligt konstiga namn, som din släkt har på barnen, 

sade råttan, men mera blev det inte talat om det den här gången 
heller. 

Det dröjde inte länge förrän katten skulle iväg igen. 
— Det är förskräckligt så tätt det är mellan dopkalasen i din släkt, 

sade råttan. 
Nu gick katten och åt upp det som var kvar av flottet. När hon kom 

hem, gick hon och svängde med svansen, som var som en lampborste 
och ögonen brann i henne. 

Vad fick barnet för namn nu då? sade råttan. 
Alltihop slut, svarade katten. 

Men då gick det upp ett ljus för råttan. 
Du har varit och ätit upp flottet, pep hon. 

— Ja, det är just vad jag har gjort det, sade katten och nu äter jag 
upp dig också din snåljåp! 

Och med detta rusade katten på råttan och bet ihjäl henne och åt 
upp henne. 
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könnö-t-a hollä så na lägger utan tjännö, att hon.  gatt iväg o småka 
på-ö. Män rotta sköllö ju intö fo veta-e, sn hon, sa 3t huru 

Jå sk6 pn bårt561, te na Mäktiga i kväll. Du 3 jäg vi komma ju 
sams, män du vet ju hör döm annrö kattört ä, sn du jett no ståqö 
himm. 

Jo, dä först° rotta 311tför v31,, hör dä sköllö gå om hort sköllö 
komma p3 n Mik tellställnig, so katta fekk gå ennsammön. Katta smög 
så hittell fl,3ttkruka o släkktö tå litte grann övög på män försektet, 
sn-nt rotta sköllö könna märkö-e. 

Do katta komme himm fråggdö rona om katta haddö hatt roLet 3 CJIT1 
hor" haddö fott nann go ön mat. 

Joo, sa katta o Xläkktö så om mön. 
Va vall bål-tö kregrtö tell? fråggdö rotta. 
Hinna tå, svåra katta. 
Dä va ö könet ö namn, sa rotta, o na mer vatt-et-ö sakkt dän 

gagga. 
om en ti vatt-ö samma ijänn. Katta vatt mer o mer löstn po flottö. 3 

en dag sa-a ot rona, att hon.  va  bön p3 bårt01, ijänn 3 att hoq int 
togtö ta rona vä så. Katta ga så å o n hånn gagga åt-a bottf holivö 
kruka. 

Do hon, komme tebakks fråggdö rotta va bårtö hetö. 
- Flotta bott, sa katta. 

Dä va do fale körutig ö namna söm Mäkta din ha in bårta, män 
mer van-it-ö tåla om en hånn gagga häller. 

Dä drog int läge på förgt katta sköllä iväg ijänn. 
Dä va förskräkIdet va dä ä tätt mella dopkalasa i dirt ?Jäkt! sa 

Nu jekk katta 3 åt opp dä söm va kvår to flottö. DO hon, då komme 
himm jekk-a 3 sväggdö vä rompa söm va söm en lampböno yga 
brann ti-a. 

Va fekk båriö för namn nu d3? sa rotta. 
olltihop Xlut, svåra katta. 

Män d3 rann-ö opp ö jus för rotta. 
Du ha vörö 3 etö opp flottö, pep-a. 
Jo, dä ä just va jå ha dä, sa katta, o nu ät jå opp däg å din snåljåp. 

3 vä dä rusä katta im rotta o bet ih314-a o åt opp-a. 
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35. Otack är världens lön 
Det var en gång som en bonde skulle gå till skogen för att hugga ved. 
Då han hade kommit ett stycke in i skogen, fick han höra någon, som 
ropade på hjälp. Ropet kom från ett stenskravel, och där fick bonden 
se en drake, som var instängd i sin håla. Det var någon, som hade 
vältrat en sten för ingången. 

Draken bad bonden att hjälpa sig ut, men bonden, som var rädd för 
det vederstyggliga vidundret sade: 

Jag törs inte. Du kommer att bita mig, när du slipper lös. 
Tok där! sade draken, du vet väl vad gott lönas med. 

Bonden lät sig till sist övertalas och tog bort stenen. Draken kom ut 
och högg ögonblicket efter bonden i benet. 

Var det inte det jag anade, sade bonden, att du skulle bita mig, 
fastän du lovade så stort, att jag skulle få en belöning. 

Det vet du väl, sade draken, att gott lönas med ont. 
Bland drakar kanske, sade bonden, men nog gör jag gott mot dem 

som gör gott mot mig. 
Tvisten slutade med, att de kom överens att gå och söka någon, 

som kunde döma mellan dem. 
När de hade gått ett stycke, fick bonden se sin häst, som gick på 

bete i skogen. Bonden tänkte: 
Där får jag säkert medhåll, och gick fram till hästen och frågade: 
Vad lönas gott med? 
Ont! gnäggade hästen. 
Men hur kan du säga så? utbrast bonden. 
Jo, när jag var ung och stark, fick jag gott och rikligt foder, och 

du ryktade mig varje dag, men nu, sedan jag har slitit ut mig i din 
tjänst, är rykten dålig och piskan har ersatt havren, sade hästen. 

Det där är inte rätte domaren, sade bonden till draken, och så 
gick de vidare. Efter en stund träffade de ett får. Då tänkte bonden: 

Det där beskedliga djuret har väl varken skäl eller förstånd att 
klaga. Han gick fram och frågade: 

Vad lönas gott med? 
Ont! bräkte fåret. 
Men hur kan du säga så? undrade bonden. 
Jo, svarade fåret, om sommaren, då det är varmt, får jag gå och 

svettas i min långa ull, men om hösten, när det blir kallt, då klipper du 
av mig ullen. 
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35. 
Dä va n gagg söm en bonne sköne gå ti skokks 3 hogge ven. Då han 
hadde komme n bit inn i skogen fekk-en hört nann söm rope på Pipa. 
Rope komme från ö steqskravel,, 3 där fekk bon si n drake söm va 
innstäggt häri håla sig. Dä va nann söm hadde vältre n steg för 
ingag g en . 

Draken ba bon jolpe så ut, män bon söm va rädd för dä vedrstyg- 
gLig 	sa: 

Jå tö g int. Du komma tell 3 bite må då du kläpp lös. 
Tok däg! sa draken, du vet föll va gött lönes vä? 

Bon lätt så övertålas te sist 3 to bott sten,. Draken komme ut 3 högg 
ögortbtikke ätt e bon ti bene. 

Var-e inte dä jå ana, sa bon, att du sköne bit e må fast du lova så 
stott att jå sköne fo n belörtig. 

Dä vet du föll, sa draken, att gött löqes vä ont. 
Lavä draka kart, sa bon, män no jär jäg gött mot döm söm jär 

gött mot mäg. 
Tvistn klut vä att döm komme övererm tell o gå 0 lete nann söm 

könne dömme mella döm. 
Då döm hadde gått n bit, fekk bon si hästn sänn söm jekk på bete 

på skogen. Bon tägkte: 
— Där fo jå säket väholl, o jekk fram tell hästn 3 fråggde: 
— Va läges gött vä? 

ont! vreuke hästn. 
Män hör kan du säg så? sa bon. 
Jo, då jå va ogg o stårk fekk jå gött 3 myttje for, 3 du rökte må 

vårenda dag, män nu särt jå ha Mete ut må hårvå dä ä röktn dåle 3 
piska ha ersätt e havra, sa hästn. 

É dänne ä inte rätte dommaq, sa bon te draken, o så jekk döm 
vidare. N stonn ätt e trän döm ö får. Då tägkte bon: 

— E dånn befedlige jure ha föll värken fäli häll förstonn tell D kl4åga. 
Han jekk fram 3 fråggde: 

Va lös gött vä? 
ont! bräkkte fåre. 
Män hör kan du säg så? önner bon. 
Jo, svåra får, om sommaq då dä ä värmt fo jå gå D svetts ti 

laggulla, män på höstn då dä bLi kolit kläpp du tå må-qa. 
R dånne ä inte rätte dommaq, sa bon o fottsätte vidare. 
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Det där är inte rätte domaren, sade bonden och fortsatte vidare. 
Bäst som de gick, fick bonden se en räv skymta bland buskarna. Då 

sade bonden till draken: 
Vänta litet på mig här! Jag måste gå åt sidan och lossa byxorna. 

Bonden sprang nu bort till räven och viskade: 
Jag har råkat i gräl med draken därborta om vad gott skall lönas 

med. Om du säger, att gott skall lönas med gott, skall du få en av mina 
kycklingar, en av mina smågrisar och ett av mina lamm. 

Ja, ja, sade räven och slickade sig om munnen. 
Spring nu ett stycke i förväg och vänd sedan om och låtsas, att du 

möter oss, instruerade bonden och vände tillbaka till draken. 
Då de hade gått ett stycke mötte de räven. 

Vad skall gott lönas med? frågade bonden. 
Med gott naturligvis, svarade räven. 
Det här är rätte domaren, sade bonden, och nu skall du döma 

mellan oss. 
Räven ville ha reda på vad det rörde sig om, och bonden berättade 

alltsammans. Räven såg fundersam ut. 
Detta kan jag inte döma, förrän jag har varit på ort och ställe och 

satt mig närmare in i saken, sade räven myndigt. 
Alla tre följdes nu åt till det ställe, där draken hade varit instängd. 

Räven tittade ned i hålet och utbrast: 
Det var som jag förmodade. Ni driver med mig. Du skall inte 

inbilla mig, sade han till draken, att du får rum därnere. 
Det skall du snart bli varse, sade draken och kröp ned i hålet. 

Nu blinkade räven åt bonden, som förstod vinken och rullade 
tillbaka stenen över hålet, och draken var på nytt instängd i sin håla. 

Räven ville nu följa med bonden hem för att få den utlovade 
belöningen. Men bonden sade, att han just då inte hade tid att vända 
tillbaka. Han måste hugga veden först. 

Men, sade han, om du går hem och hälsar från mig, så får du vad 
du skall ha. 

Räven sprang raka vägen till hönshuset. Kycklinghönan satt med 
sina kycklingar uppe på sittstången, då räven kom och framförde 
hälsningen från bonden. 

Du får ta vem du vill, skrockade hönan i trygg förvissning om att 
räven inte nådde upp till hennes små. 

Efter några fruktlösa försök att komma åt någon av kycklingarna 
gav räven upp och fortsatte till svinkätten. Där låg grissuggan med 
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Bäst söm döm jekk, fekk bon si n räv gymtt mella böska. Då sa bon 
te draken: 

— Vänta litte på må herit! Jå jett gå ot sia o bu. bökstri. 
Bon kutö nu bott tell rävön 0 viskö: 
— Jå ha råkö i gräl, vä draken bottat dört om va gött skö lörtts vä. 

Om du säg att gött skö lögts vä gött, skö du fo en tå tjykkliga migt 3 

en tå smogrisa mint o ett tå lamma mint. 
Ja, ja, sa rävön o Xläkktd så om snyta. 
Spragg nu n bit i förväg o vänn om sån 3 lessas att du möte oss, 

instrujärt bon o jekk tebakks hittell drakön. 
Då döm hadde gått n bit så mötte döm räven. 

Va skö gött lörtts vä? frågö bon. 
— Vä gött natuletvis, svåra rävön. 
— E hånnt ä rätte dommart, sa bon, o nu skö du dömmt mella oss. 
Räven vent ha reda på va dä rölk så om, a bon tåla om olltihop. 

Rävön såg föndärsam ut. 
Dä här kan jå inte dömme förm jå ha vört på ott o ställe o sätte 

må närmare inn i saktn, sa räven möndet. 
011 tre focistes nu åt dit drakön haddt vört innstäggt. Räven tjat ne i 

hölk a utbrast: 
Dä va söm jå trodde! Ji driv vä må! Du skö inte innbillt må, sa-n 

te draken, att du fo römm nej dertd. 
— Dä skö du snatt bti vag, sa drakön o kröp ne i hölk. 
Nu bl,igkt rävön ot bon, söm försto vigktn o kullre tebakks steg 

över hölk, o så va draken innstäggt på nytt häri hålia sig. 
Räven vent nu folje vä bon himm för tell o fo dän utlSvade 

belöniga. Män bon sa, att han just då inte haddt tin o värmt om. Han 
gatt hoggt ven fö5t. 

— Män, sa-n, om du gå himm o hälse från mäg, så fo du va du skö 
ha. 

Räven kut ö raka vägön tell höruhust. Tjykktighörta såt vä tjykktiga 
sir tö opp på vaggdn, då rävön komme o framfölk hälsniga frårt bon. 

— Du fo ta hökkön du vell, skrokke höga i trygg förvissnig om att 
räven inte nådde opp hittell smötrt hänntb. 

Sån räven haddö jott na fruktlös t försöka tell o komma ott nann tå 
tjykktiga go-n opp o fottsättt hittell svntjättn. Där låg grissögga vä 
olle sigt smogrisa. Dä vattnös rektet ti mön på räven, då han såg döm, 
n han gynna så tell 3 framfört hälsniga frk hössbon, att han skönt fo 
en tå bäste kultiga. 

5 Sagor från Edsele 
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alla sina smågrisar. Det riktigt vattnades i munnen på räven, när han 
såg dem, och han skyndade sig att framföra hälsningen från husbon-
den, att han skulle få en av de bästa kultingarna. 

Har husbonden lovat är det självklart, att du skall ha en av mina 
grisar. Kom och välj själv! sade suggan och visade tänderna. 

Räven insåg, att han inte skulle komma undan med livet i behåll, 
om han vågade sig in i käften, varför han djupt besviken lomade iväg 
därifrån och begav sig upp till få'rhuset. Där träffade han baggen och 
hälsade från husbonden att han skulle ha ett av lammen som lön för 
den hjälp han hade lämnat. 

Baggen frågade, vad räven hade hjälpt husbonden med, och när han 
hade fått besked, sade han: 

Visst kan du få ett av lammen, men jag tycker, att det är en alltför 
klen belöning för en sådan tjänst. Ta mig i stället! Det måtte väl vara 
förmer än ett litet lamm. 

Det tror jag visst, sade räven, men hur skall jag rå på dig, som är 
så stor och stark? 

Jo, svarade baggen, om du ställer dig nedanför backen härute och 
gapar, så ska jag springa rakt i gapet på dig. 

Detta tyckte räven vara en utmärkt lösning. Han gick nedom bac-
ken och ställde sig där med vidöppet gap. Baggen tog på baggars vis 
en väldig sats och stångade till räven, så att denne såg både solar och 
stjärnor och rullade runt flera varv. När han omsider kvicknade till 
och linkade bort mot skogen fanns bara en redig tanke i hans omtöck-
nade hjärna: 

Draken hade rätt: Gott lönas med ont. 

36. Den tacksamma björnen 
Det var så länge sedan att ödsgårdborna hade avradsrätt i Strocknä-
set. De hade sina kor på bete där, och området omkring Nabbarna har 
varit känt som tillhåll för björn. Nu var det så att en flicka var ute och 
vallade, och kreaturen hade sökt sig åt det hållet. Korna låg och 
vilade, och flickan satt på en sten med stickstrumpan i handen. Den 
skulle ju vara med och stickas på dagligen dags. Bäst det var fick hon 
känna, att det var någon som klappade henne på axeln, och när hon 
vände sig om, fick hon se, att det var en stor björn, som stod bakom 
ryggen på henne. Flickan blev så förskräckt att hon höll på att 
svimma, men björnen tog bort tassen och gick framför henne och lade 
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Ha hössbon lova är-t Solvkatt, att du skö ha en tå grisa mirtt. 
Komm o volij Sols! sa sögga o vist tännöq siqö. 

Räven innsåg, att han intö sköllö komma önna vä live i beholl, om 
han våga så inn i tjättn, så nu va-fl jufft besviken, då han lomma iväg 
dårifrån 3 begav så opp tell fårhusö. Där träffö-n bäkkört o hälst från 
hössbon, att han sköllt ha ett tå lamma för jo1pa han haddö lämnö. 

Bäkkört fråggdö, va rävön haddö jou hössbon vä, 0 då han haddö 
fott beft, så sa-n: 

Visst kan du fo ett tå lamma, män jå tykktö, att dä ä n olltför ger" 
belönig för en sådan tjenst. Ta mäg i ställt! Dä må föll våra förmer än 
ö littö lamm. 

Dä tro jå visst, sa räven, män hör skö jå rå på däg, söm ä så stor 
stårk? 

Jo, svåra bäkköq, om du ställ då nea bakkön utö hår o gåpa, så 
skö jå kut ö rätt inn i gapö på då. 

Dä tykktö rävön va n bra lösni. Han jekk neom bakkön o ställde så 
där vä viöppöt gap. Bäkkört to på bäkkörvis n väldi sats 3 stagg tell 
rävön, så att han såg bå solär 3 fårtör o kuller rönnt fliert värv. Då 
räven omsider kvikknö tell 3 ligkö bott mot skogen fanns-ö bårö en 
redi tagkö häri omruskö jårta hag: 

Drakön haddä rätt: gött lörtös vä ont! 

36. 
Dä va SO läggö sålt SO össgåta haddö avradsrättn po Strökknåsö, SO 

döm haddö bett där, 3 område bottikrigg Nabba ha vört tjännt söm ö 
bjöqtellholl. Nu var- t så att n jäntö va utö o jettö, o kräka haddö lett så 
ot dä hollö. Tjyq låg o vila, o jänta såt po n stert vä stikkstrompön ti 
hanna. Hon skönt ju våra vä 3 stikkös po dagliigön dakks. Bäst dä va 
fekk-a tjännö att dä va nann söm kLappö-rta po akXla, 3 do hoq vännö 
så om fekk-a si att dä va n stor n björt söm sto baka röggön på-a. 
Jänta vatt SO hort höll po fo dortdimpön, män björt to ne tassn o jekk 
frammom-a o la tassn oppi knät på-a, 3 do såg-a att han va btoe. Do 
tog-a mo tell så 3 önnersåkkt-n, 0 då fekk-a si att björt haddö ståka så 
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tassen i hennes knä. Då såg hon, att den var blodig. Då tog hon mod 
till sig och undersökte tassen. Hon såg då, att björnen hade trampat 
på något vasst föremål, en pinne, som satt kvar i såret. Hon nöp tag i 
pinnen och hur hon vickade och drog fick hon ut den. Nu drog 
björnen till sig tassen och gick. 

Några dagar efteråt kom björnen till flickan med ett får, som han 
bar i famnen. När han hade lämnat fåret, gick han och visade sig 
aldrig mera. Flickan bar hem fåret, och man såg att fårmärket var 
obekant, så björnen hade nog tagit det långväga ifrån. 
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o att ståkan såt kvår hån i sår. Hort nöp tag ti ståkan o hör hon reka o 
drog fekk-a ut-n, o då to bjärt ot så tassn 3 jekk. 

Nagör dåga ätteråt komme bjöq hittell jänta vä ö får söm han bar ti 
fammön n do han haddö lämnö fårö jekk-ön n visö så ollre mer. Jänta 
bar himm få'rö, o man såg att fårmårkö va åbekånt, so bjöq haddö no 
teljö-qö Inväga ifråq. 



III. Undersaga 

37. De två skrinen 
Det var en flicka, vars rätta mor hade dött och vars far hade gift om 
sig. Styvmamman hade en egen dotter, som hon skämde bort på alla 
sätt, men mot sin styvdotter var hon hård och elak. När mannen hade 
dött, ville hon helst ha styvdottern ur vägen för alltid. 

En dag satte hon båda flickorna att spinna och hotade att kasta den 
av dem, för vilken tråden först gick av, i brunnen. Hennes egen flicka 
fick fint lin att spinna, men styvdottern fick bara blånor, stry, av 
sämsta slag, och hur hon bemödade sig gick tråden av så gott som 
omedelbart, och då knuffade styvmodern henne ned i brunnen. 

Men när flickan kom ned i brunnen, drunknade hon inte utan sjönk 
sakta ned genom vattnet till brunnens botten, som öppnade sig för 
henne och hon kom till en underjordisk äng, där gräs, blommor och 
träd var lika vackra som uppe på jorden och där var så ljust, fast ingen 
sol lyste. Flickan märkte till sin förvåning, att hennes kläder var 
alldeles torra, fastän hon hade varit i vattnet. Hon steg upp och gick 
bortöver ängen. Efter en stund kom hon till en bakugn, som stod fritt 
ute på marken och var full av nygräddat bröd. Ugnen bad: 

— Kära lilla flicka, du får äta så mycket bröd du vill, bara du inte tar 
något med dig och stänger ugnsluckan efter dig! 

Tack, så skall jag visst göra. Jag vill inte göra något ohägn mot 
någon och allraminst mot den som gör mig väl, sade flickan. 

Och så tog hon ut en kaka och satte sig att äta. När hon hade ätit sig 
mätt, lade hon tillbaka det som blivit över in i ugnen, stängde luckan, 
tackade än en gång och fortsatte sin färd. Ugnen tittade efter henne 
och sade: 

Den tösen kommer det att gå väl för här i världen, och det är 
henne väl unt så rar som hon är. 

Bäst som flickan gick framöver ängen, fick hon se en ko, som gick 
och betade. Man kunde se, att hon inte hade blivit mjölkad den dagen 
för hennes juver var så stint. Kon hade en stäva på ena hornet alldeles 
så som vitterkor brukar ha, och hon ropade till flickan: 
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37. 
Dä va n jäntö, söm rätte möra haddö dött för, n far hännö5 haddö jiftö 
om så. Styvmora haddö n jäntö hug o, söm hon. Sämmtö bott på alla 
de vis. Män mot styvdotra va-a hål, elakk o haddö no hälst sitt att 
hoq ha komme önna. 

En dag sättö-qa bägge jäntöq tell 3 spinnö 3 hotö tell 3 kastö dän 
söm trån fön jekk å för hite brönnö. Dotra sig ga-a fnmt ö liq tell o 
spinnö män styvdotra fekk bårrö stryö tå sämste son 0 hör hoq än bar 
så åt jekk tråq å nästan jertöst, o då knuffö styvmora-qa ne i brönnö. 

Män då jänta komme ne i brönnö, så drottnö-t-a utan sagk nejöqig 
vattnö a ne tell brånnsbbttn, söm öppne så för-a, a hon, komme på n 
ägg önnör jol,a, o där va grässö 3 bliommön o träa likö vakkör söm 
oppe på jota, o där va så jusst fast iggön sol, lysstö. Jänta vatt så 
brydd, då hort måttö, att kläa hänn4 va tör, fast hon haddö vörö håni 
vattnö. Hon steg opp o jekk bott över äggön. N stonn ättö komme-rta 
hittell n båkaärnm, söm sto fritt utö på äggön o va full vä nygrädde 
brö. ommön ba: 

Tjära lilljäntö, du fo äta so myttjö brö du vell, bårö du stäggö 
ämmslukka ättö då, o du fo intö ta na vä då! 

- Takk, så skö jå visst jåra. Jå vell intö jåra na ohägn ot nann 3 
ollöminst mot dän söm jår må vol,, sa jänta. 

3 så to-a ut n kakö o sättö så o åt. Då hoq haddö et, la-a tebakks dä 
söm va över inn i ommön, stäggtö ijänn lukka, takkö n gagg tell o 
fottsättö sin få. ommön tittö ättö-qa o sa: 

Dän tösa komma-qö tell o gå vol, för häri våla, om hon_ fottsättö 
så dånnö. 3 dä ä-a vol, önnt så rar söm hoq ä. 

Bäst söm jänta jekk framöver äggön, fekk-a si n ko, söm jekk o åt. 
Dä synyttös, att dä va läggö sån hoq haddö vottö mjolikö för jurö va så 
stinnt. Hon haddö n stovö på eqö hoqö olldelös söm vittörkorta brukö 
ha, o hoq ropptö at jänta: 

Tjära lilljäntö, om du mjol,kö må, så skö du fo drikkö så myttjö 
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Kära lilla flicka, om du mjölkar mig, skall du få dricka så mycket 
mjölk du vill men kasta inte bort något utan häll det som blir över på 
mina ldövar. 

— Tack skall du ha! sade flickan. Jag skall visst göra som du säger. 
Jag vill inte fördärva något för någon. 

Hon tog stävan och mjölkade kon. Sedan drack hon så mycket hon 
orkade, och det som blev kvar hällde hon på kons klövar. Stävan 
hängde hon tillbaka på hornet, tackade och gav kon en klapp, varefter 
hon fortsatte sin vandring. Kon tittade efter henne och sade: 

Den tösen kommer det att gå väl för här i världen, och det är 
henne väl unt, så rar som hon är. 

Under sin vandring kom flickan fram till ett äppelträd, som stod 
intill stigen, som hon följde. Trädet var så överfullt av äpplen, att 
grenarna bågnade och var färdiga att knäckas. Trädet sade: 

— Kära lilla flicka, du får plocka och äta så mycket du vill men tag 
ingenting med dig utan gräv ned det som blir över vid min rot. 

— Tack, sade flickan. Jag skall visst göra, som du säger. Jag vill inte 
fördärva något för någon. 

Flickan plockade äpplen och åt. Sedan grävde hon ned kärnhusen 
vid trädets rot, stöttade de sviktande grenarna, tackade och gick 
sedan stigen framåt igen. 

— Den där tösen kommer det att gå väl för här i världen, och det är 
henne väl unt, så rar som hon är, sade trädet, där det stod och tittade 
efter henne. 

Framåt aftonen kom flickan fram till en gärdesgård. Vid grinden 
satt en gammal gumma och vilade. Flickan gick fram till gumman, neg 
och hälsade: 

— God kväll, kära mor! 
God kväll! sade gumman. Vad är du för en, som bryr dig om att 

niga så fint för en gammal gumma som jag? 
Flickan kände, att här hade hon träffat en, som hon kunde anförtro 

sig åt, och så berättade hon för den gamla, hur illa hon hade det ställt 
och sade, att hon nu var ute för att söka tjänst. 

Det där hörs illa, sade gumman, men vill du sätta dig här hos mig 
och kamma mitt hår, så skall vi talas vid. Alltid kan vi finna någon 
råd. 

Det vill jag visst göra, sade flickan och satte sig ned bredvid 
gumman och kammade gummans hår, så att det låg slätt och fint, och 
det gråa håret glänste som silver. Gumman strök sig över håret och 
sade: 
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mjotk du vell, män kast intö bott na utan häll dä söm bi över på 
ktövört mirtö! 

— Takk skö du ha! sa jänta, jå skö visst jåra, söm du säg. Jå vell intö 
fördårvö nånntigg för nagön. 

Hon to stovört n mjntkö kon.. Såq drakk-a så myttjö hon örkö, a då 
söm vatt kvår hällde-qa på ktövört nt kon. Sån häggdö-na tebakks 
stnvöq, takkö 3 ga koq n klapp o fottsättö sin vannrig. Kon tittö 
ättö-qa o sa: 

Dän tösa komma-nä tell n gå vnt för häri våla, om hon.  fottsättö 
så dånnä. 3 dä ä-a vnt önnt, så rar söm hon ä. 

Önnör vannrigön komme jänta fram tell ö äppaträ, söm stog inntell 
stigön, söm jänta fa44ö. Trät va så överfullt vä äpptör, att grertön 
bognä 3 va fåle 3 knäkkös, 3 dä ba: 

Tjära lilljäntö, du fo ptökkö n äta så myttjö du vell, män ta 
iggentigg vä då, utan gräv ne då söm bi över hårvä rota min! 

Takk! sa jänta. Jå skö visst jåra söm du säg. Jå vell intö fördårvö 
nånntigg för nagön. 

Jänta ptökkö äppliöq n åt. Sån grävvdö-na ne tjåqhusa hårvä rota nt 
träö n stötta opp greneq söm svektö, takkö n jekk sedan framåt stigön 
ijänn. 

Dän tösa komma-nä tell o gå vol, för häri våta, om hon fottsättö 
så dånnä, o dä ä-a vnt önnt så rar söm hoq ä, sa trää dår dä sto 3 tittö 
ättö-qa. 

Frampå aftan komme jänta fram tell n håga. Hårvä grinna såt n 
gåmmal n tjärig 3 vild. Jänta jekk fram hittell-a 3 neg 3 hälsö: 

Go kväll, tjära mor! 
Go kväll! sa tjäriga. Va ä du för enn, söm bry då om tell n nigö så 

finnt för n gammtjärig söm mäg? 
Jänta tjänntö, att här var-e en, söm hon könnö anförtro så ott, 3 så 

tåla-rta om för-a, hör illö hon haddö-nä ställt, a att hon va utö för 3 
sökö tjert5t. 

Dä hög illa, sa tjäriga, män vell du sättö då hårvå må 3 kammö 
må, så skö vi tålas vid. 311tin kan vi finnö na rå. 

Dä vell jå visst, sa jänta 3 sätta så ne bredvä tjäriga n kammö hårö 
ott-a, så dä låg Mätt 3 finnt, 3 gråhårö gtänbtö söm selvör. Tjäriga strök 
så över hårö o sa: 

— Du än rar tös, söm intö holl då för go tell n jåra n gåmmal n tjärig 
en tjert5t. 3 nu skö jå sägö då, var du skö sökö tjert5t. Fottsätt n hånn 
stigön rätt fram, tells du komma hittell n stor n gåt. Där bo- ö n 
gåmmal n tjärig, söm behöv n lågågpigö. Hon bti säköt gta, då hon fo 
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— Du är en rar tös, som inte håller dig för god att göra en gammal 
gumma en tjänst, och nu skall jag säga dig, var du ska söka tjänst. 
Fortsätt den här stigen rakt fram, tills du kommer till en stor gård. Där 
bor en gammal gumma, som behöver en lagårdspiga. Hon blir säkert 
glad, när hon får höra ditt ärende. Hur du där skall sköta hennes djur, 
vet du bäst själv, så rar som du är. Flickan neg och tackade för 
hjälpen och fortsatte bortåt stigen. Gumman tittade efter henne och 
sade: 

— Den där tösen kommer det att gå väl för här i världen, och det är 
henne väl unt, så rar som hon är. 

När flickan kom till slutet av ängen, såg hon en stor gård i skogs-
brynet. Hon gick in i gården och träffade den gamla gumman, som 
ägde den. Hon frågade, om hon kunde få bli lagårdspiga på gården. 
Jo, vad hon det kunde. Den gamla gumman sade att flickan inte kunde 
ha kommit lägligare. Hennes förra piga hade fått respass, därför att 
hon vanvårdade djuren, och gumman stod där ensam. 

Redan följande morgon skulle flickan få börja sitt arbete. Så snart 
det blev dager, gick flickan till ladugården. Hon gav korna foder, 
talade med dem och klappade dem. När korna märkte, att flickan 
tyckte om dem, gnölade de och slickade flickans kläder. Och de gav 
mera mjölk än de annars brukade. Det är så att om korna inte tycker 
om den som mjölkar dem, så kan de hålla tillbaka och inte ge ned all 
mjölk, som de har. 

När flickan hade mjölkat, kom lagårdskatterna fram. De var många, 
både vuxna och ungar, och alla ställde de sig kring flickan och bad om 
litet mjölk. Hon strök dem på ryggen, talade mjukt och vänligt till 
dem och gav dem mjölk i skålarna. Katterna åt, och sedan strök de sig 
mot flickans ben, krökte svansarna och jamade för att visa att de 
tyckte om henne. 

Senare på dagen var flickan på logen för att rensa säd. Då kom en 
massa fåglar flygande och satte sig utanför logdörren och bad om litet 
korn. Och lika litet som flickan hade schasat bort katterna, schasade 
hon nu bort fåglarna. Hon tog korn ur risseln och strödde ut åt dem, 
och när fåglarna hade ätit sig mätta, flaxade de med vingarna och 
kvittrade och visade på så sätt sin tacksamhet. 

Så gick dag efter dag. Korna blev vid gott hull och gav mera mjölk 
än någonsin förr och den gamla matmodern märkte, att flickan hade 
god hand med djur, såväl stora som små, och detta gladde henne 
mycket. 
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hörö ärartö dätt. Hör du där skö Sött om jura hännö5, vet du bäst fob', 
så rar söm du ä. 

Jänta neg n takkö för jolipa n fottsättö bottåt stigön. Tjäriga tittö 
ättö-ha n sa: 

- Dän där tösön komma-hö n gå vnl, för häri våla, om hoq fottsättö 
så dånnö, 3 dä ä-a vnl, önnt så rar söm hon.  ä. 

Då jänta kolm-lä tell klutö på äggön såg-a n stor n gål, häri skökks-
brS/hö. Hoq jekk inn i gåq n träffö gaml4a, söm rådde om-ön. Hort 
fråggdö, om hoq könnö fo blå lägåffigö på gåri. Jo, va hort dä könnä. 
Gåmmöldnöra sa att jänta intö könnö ha kommö lägligare. Förigö piga 
hänt-14 haddö fott ?Jute för att hort vanvölk jura, n nu sto-a ennsam. 

Då dä dågas jekk jänta hite lagår. Hoq ga korta forö tåla vä döm o 
klappö döm. Då korta  måttö, att jänta tykktö om döm, gnölk döm 3 
Xläkktö på klaa ot jänta. 3 döm ga mer mjnilik än döm brukö ånna5. Dä 
ä så, att om korta intö tykktö om dän söm mjolikä döm, så kan döm 
hollö tebakks n intö je ne oh l mjol,k, söm döm ha. 

Då jänta haddö mjolkö, komme lägågkåttön. fram. Dä va mag g, bå 
stor 3 smo n nllihöp ställde så kring jänta o ba om lite mjnlik. Hort 
strök döm på röggön n tåla mjukkt n vännlet vä döm o ga döm mjnl,ka ti 
skålärt. Kattöq åt, 3 sårt strök döm så mot beha ot jänta 3 krökktö 
rompön.  n jålimö för tell o visö, att döm tykktö om-a. 

Senare på dan va jänta på lon o snö säa. Då komme-qö n massa 
fögla tlygön o sättö så utaför lödöra a ba om lite kort, 0 lika litö söm 
hoij haddö tjött bott kattört Sasa-qa nu bott fögla. Hort tog koqö håni 
ressöln n strödde ut ot döm, n då döm haddö etö så mätt, flakksö döm 
vä vigga D kvittör o visö på så sätt hör takksam döm va. 

Så jekk dag ättö dag. Korta vatt vä gött hull o ga mer mjnlik än nann 
gagg för, n dän gamlk matmora måttö, att jänta haddö go hann vä jura 
såvni, stor söm smo, o dä va-a myttjö gla ot. 

En dag ba matmora jänta komma inn hittell så. Jänta komme jertöst 
3 fråggdö, va hon.  vellö-ha. 

- Jo, sa-a, jå ha sett, att du förstå då på jura 3 att du Söte dink 
sysslör val', män nu vell jå si, va mer du kan. Du skö ta n hånn sålln 3 
gå hitö tjäna ättö vattnö ti-n Dt må. Män du skö ta-n full, 3 du fo intö 
spillö ö dröpp. 

Jänta to sålln 3 jekk hittell tjälla män visstö i förväg, att hoq intö 
sköllä könna fulljåra öppdrågö. Hort  försökktö ösö ti vattnö, män dä 
rann ut jöhig sålldukön, hör försekktet hort  än hälldö ti-ö. Te sist ga-a 
opp n sättö så önnör ö trä, söm sto hårvä tjälla, n börjö 0 gret. Då 
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En dag bad matmodern flickan komma in till sig. Flickan kom strax 
och frågade vad den gamla ville henne. 

Jo, sade denna, jag har sett, att du förstår dig på djur och att du 
sköter dina sysslor väl, men nu vill jag se vad mera du kan. Du ska ta 
det här sållet och gå till källan och hämta vatten i det åt mig. Men du 
skall ta det fullt, och du får inte spilla en droppe. 

Flickan tog sållet och gick till källan men visste i förväg, att hon 
inte skulle kunna fullgöra detta uppdrag. Hon försökte ösa i vatten 
men det rann ut genom sållduken, hur försiktigt hon än hällde i det. 
Till sist gav hon upp och satte sig under ett träd, som stod vid källan 
och började gråta. Då fick hon plötsligt höra en mängd fåglar komma 
flygande, och de slog ned i trädet och kvittrade: 

Tag aska i sållet! Tag aska i sållet! 
Flickan sprang till ladugården och hämtade aska i pannmuren. 

Askan strödde hon i sållet, och sedan fyllde hon det försiktigt med 
vatten och bar in det till matmodern. 

Inte kunde jag tro, att du var en så förståndig liten tös, sade hon 
storligen förvånad över att flickan hade kunnat finna råd. 

Efter en tid satte matmodern henne återigen på prov. Nu skulle 
flickan gå ned till älven och tvätta en bunt svart garn, så att garnet 
blev vitt, och en bunt vitt garn som skulle tvättas, så att garnet blev 
svart. Flickan tog garnet och gick med tunga steg ned till älven, ty hon 
förstod, att detta var något, som hon inte kunde utföra. Hon försökte i 
alla fall, men hur hon tvättade, förblev det svarta garnet lika svart. 
Slutligen blev hon så trött och så bedrövad, att hon satte sig på en 
sten vid stranden och grät. Då kom de små sparvarna på nytt och 
sjöng: 

Håll åt öst! Håll åt öst! 
Flickan lydde och flyttade ett stycke österut efter älven. Och se! 

Det svarta garnet blev vitt som snö. Nu kvittrade fåglarna: 
— Håll åt väst! Håll åt väst! 
Flickan förstod, att detta gällde det vita garnet och gick ett stycke 

västerut efter älven och när hon doppade ned det vita garnet där, blev 
det svart som kol. När hon kom tillbaka med garnet, kunde hennes 
matmor inte begripa, hur flickan hade kommit på hur hon skulle bära 
sig åt och flickan förrådde inte heller denna gång sina vänner. Och 
matmodern sade: 

Duktig är du att sköta djur och duktig är du att bära vatten, men 
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fekk-a hört n mäggd föga komma fliygön, n döm klo ne häri trät 3 
kvittrö: 

Ta aska ti sålln! Ta aska ti sålln! 
Jänta spraggö hiti lågån o to aska häri pannmuq. Aska strödde-rta 

hiti sålln, 3 sån, fyllde-na-n  vä vattn 3 bar inn-ön hittell matmora. 
Ink Unik jå tro, att du van så förstånde liten tös, sa-a, storligen 

brydd över att jänta haddö könnö finne på rå. 
Att ö n ti sättö matmora na åtörijänn på prov. Nu skölk jänta gå ne 

tell åri 3 tvättö n bönt svatt gårt, s-att gårtö vatt vitt, n n bönt vitt ö 
gåq, s-att gåriö vatt svatt. Jänta to gårtö o jekk vä tunga steg ne tell åq, 
för hon försto, att dä va na, söm hon, ink könnö utfört. Hon 
försökktö i alla fall, män hör hon tvätt, va svattgårtö likt svan. Te 
klut vatt-a så trött o bedrövad, att hort sättö så på n sten härpå stranna 
3 gret. Då kommö smospärt på nytt 3 Saln: 

H311 ot öst! Hon ot öst! 
Jänta lydde o flättö så n bit ystättö ån.. 3 si! Svattgåqö vatt vitt söm 

snö. Nu kvitter %La: 
Holl ot väst! Holl ot väst! 

Jänta först°, att dä jälldö vitgånöo jekk en bit västättö årt, o då hon 
doppö ne vitgårtö, vatt-  ö svatt söm ö köl,. Då hoq kommö tebakks vä 
gårtö, könnö matmora hännö§ ink begripö, hör jänta haddö kommö 
på, hör hon skönt bära så åt, å jänta förrådde ink n hånn gagga häller 
vännört sin& 3 matmora sa: 

Dukte ä du tell o fött jura, o dukte ä du tell 3 bära vattna, män att 
du sköllö våra så dukte tell 3 tvättö va mer än jå könnö vänta må. ollre 
könnö jå tro, att jå haddö enn så dukte lågåbbpigt! 

Om en ti kollö matmora än en gagg på jänta. N hånn gagga sättö-rta 
jänta tell n väva n väv tå gårtö, söm hon haddö tvättö, män dä fekk 
ink finnes n noppö på vävön, o han sköllö våra rAv6ön inna kvälln. 
Jänta to gårtö män först°, att dä skönt våra omöjlet tell a fo vävön 
fåde på så kott n ti. Hort revö o la vävrompa på bommön 3 böctck 
väva, män gå0 va ohnllet o jekk å ideligen, o dä va omöjlet tell o fo 
tell n gotjänn väv tå dä gånö. Jänta klutö n väva n såt olldelös 
förtvivlad häri vävbertö, då ollö hännt5 kattör kommö inn hittell-a a 
sa, att döm skönt jolipö-qa vä vävön. 3 nu jekk 511tihop söm en dans. 
Jänta spott, 3 kattört vov, 3 inna kvälln va vävön fåde, 3 dä fanns intö 
dän 311rö minstö noppö på-n. Då jänta kommö vä vävön te gumman, 
synt-Ra-n noga män könnö intö finnö na fel. Nu vatt-a än ön gagg 
mäkta brydd o sa: 
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att du skulle vara så duktig att tvätta, var mer än jag kunde vänta mig. 
Aldrig kunde jag tro, att jag hade en så duktig lagå'rdspiga! 

Om en tid kallade matmodern än en gång på flickan. Den här 
gången satte hon pigan att väva en väv av garnet, som hon hade 
tvättat, men det fick inte finnas en noppa på väven, och den skulle 
vara färdig innan kvällen. Flickan tog garnet men förstod, att det 
skulle var omöjligt att hinna få väven färdig på så kort tid. Hon 
varpade, lade varpflätan på bommen och började väva men garnet var 
ohålligt och brast ideligen, och det var omöjligt att få till en godkänd 
väv av det garnet. Flickan slutade att väva och satt alldeles förtvivlad 
i vävstolen, när alla hennes katter kom in till henne och sade, att de 
skulle hjälpa henne med väven. Och nu gick alltsammans som en 
dans. Flickan spolade, och katterna vävde, och innan kvällen var 
väven färdig, och det fanns inte den allra minsta noppa på den. När 
flickan kom in med väven till gumman, synade hon den noga men 
kunde inte hitta något fel. Nu blev gumman än en gång mäkta förvå-
nad och sade: 

— Alla dina göromål sköter du utan anmärkning, och alla prov har 
du bestått. Aldrig kunde jag tro, att jag hade en så duktig lagårdspiga! 

Dagarna gick och blev månader. Allteftersom tiden gick började 
flickan glömma styvmoderns hårdhet och hoppades styvmodern och 
hennes dotter hade ändrat sig och börjat längta efter henne en smula. 
Hennes hemlängtan växte, och när tjänsteåret var slut, gick hon till 
sin matmor och sade, att hon ville vända tillbaka hem. Matmodern 
sade, att hon gärna hade sett, att flickan hade stannat kvar men gav 
henne fri från tjänsten och sade, att hon som lön skulle få ett av de 
skrin, som förvarades uppe i en vindskammare. Där fanns många 
skrin, och hon fick ta vilket hon ville, men hon fick inte öppna det, 
förrän hon hade ställt det på den plats, där hon skulle ha det framgent. 
Om hon öppnade skrinet i förväg, blev det värdelöst för henne. 

Flickan tackade och gick upp i vindskammaren, och där fanns 
verkligen en hel mängd skrin, både stora och små och i alla himme-
lens färger: gula, röda, blå och gröna. Längst borta i en vrå stod ett 
litet svart skrin. Flickan blev så förvirrad, att hon inte visste, vilket 
hon skulle välja, men då kom katterna smygande, strök sig mot 
hennes ben och jamade: 

— Ta det svarta! Ta det svarta! 
Då var flickan inte villrådig längre. Hon tog det lilla svarta skrinet 

och gick ned till matmodern, tackade henne och bjöd farväl. När hon 
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- olle dinö jöromåt ftö du utan anmårknig 3 olle prova ha du 
bestått. ollrö könnö jå tro, att jå haddö en så dukkte lågåffigö! 

Dågart jekk o vall måna. ont ätt ö dä tin jekk, böckik jänta 3 gömme 
hör hål, styvmora haddö vörö n hoppas att styvmora 3 dotra hännä5 
haddö ännrö så o bög o lägtö ättö-na n smötö. Hännö5 himmlägtan 
väkstö, n då tjensteårö haddö gått, jekk-a hittell matmora sin o sa, att 
hon vellö vännö om himm. Matmora sa, att hon jåna haddö sett, att 
jänta haddö stånö kvår män ga-a fri från tjert5ta o sa, att hon söm lön 
sköllö fo ett tå skrilla, söm förvåras oppi röstkåmmart. Där fanns 
magg ö skrin, o hon fekk ta, hökköt hon vellö, män hon fekk inte 
öppnö-q, förtn hon haddö ställt-ö på dän pass där hon sköllö ha-ö 
fråmj4qt. om hon öppne-qö i förväg, vatt-  ö våctelösst för-a. 

Jänta takkö o jekk oppi röstkåmmart, 3 där fanns vårkligön n hel 
mägd skrin, bå stor n smo n i 31M himmelens fårjör: gut, rö, Må n 
grön. Lägst bott i n ro sto ö littö svatt ö skrin. Jänta vatt så förvirrö, 
att hon intö visste, hökköt hon sköllö vpk, män då komme kattöq 
smygön o jåtmö: 

- Ta svattö! Ta svattö! 
Då va jänta intö villråde lägger. Hon to lillsvattskriqö o jekk ne te 

matmora o takkö n bö aj6. Då hon sentö haddö sakkt aj 6 te olle sink 
vinner Mann jura, ga-a så iväg himmövör n foszkö då samma stig 
tebakks, söm hon haddö komme te gån. Hon jekk förbi dän gamtö 
tjäriga hårvä grinna o fekk en vännle nikk te svar då hon hälsö på-a. 
Tå äppätträö fekk-a äpptört n tå kon mjotka 3 tå ommön ö hålet ö 
nybakö brö. Då hon komme dit, där hon haddö komme ne på äggön 
öppne jota så för-a o hort gte sakta opp jörtig vattnö, o ögortbtikkö 
ätt ö såt-a oppö på br6nnskarö. Lillsvattskrirtö haddö-rta vä så 3 ktäa 
hännä5 va olldelös tör nu jussöm dän gagga hon sagk ne jönig vattnö. 

Jänta steg opp n jekk inn i stugön. Hon hälsö gtatt på styvmora 3 
styvsöstra, män döm vatt ont annö än gta över besök. Styvmora vatt 
olldelös grön i yga 3 skrek: 

- Lev du? Jå trodde dä va så vpk att du låg dö häri brönnö. Va ha 
du höllö hus na55 helö n hånn laggö tin? 

Jänta berättö om sinö oppMvölsör i önnörjåta 3 ba te sist om ön 
littön ro, där hon könnö fo ställö skriqö sätt. Män då vatt stymora 
utom så tå ilskö: 

- Tro du, att vi skö hollö då vä römm n? Pakka då ne i hön5husö! 
Dä passö för däg n dätt skrin. 

Jänta jekk snällt 3 fogtet ne tell hön5husö, söm haddö stått tommt 
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sedan sagt adjö till alla sina vänner bland djuren, gav hon sig iväg 
hemåt och följde då samma stig tillbaka, som hon hade kommit till 
gården på. Hon gick förbi den gamla gumman vid grinden och fick en 
vänlig nick till svar på sin hälsning. Av äppelträdet fick hon äpplen, 
av kon mjölk och av ugnen ett härligt nybakat bröd. När hon kom till 
den plats, där hon kommit ned på ängen, öppnade sig jorden för 
henne och hon gled sakta upp genom vattnet och ögonblicket därpå 
satt hon uppe på brunnskaret. Det lilla svarta skrinet hade hon med 
sig, och hennes kläder var alldeles torra nu liksom den gången hon 
sjönk ned genom vattnet. 

Flickan steg upp och gick in i stugan. Hon hälsade glatt på styvmo-
dern och styvsystern, men dessa blev allt annat än glada över besö-
ket. Styvmodern blev alldeles grön i ansiktet och skrek: 

— Lever du? Jag trodde det var så väl, att du låg död i brunnen. Var 
har du hållit hus hela denna tid? 

Flickan berättade om sina upplevelser i den underjordiska världen, 
bad till sist om en liten vrå, där hon kunde få ställa sitt skrin. Men då 
blev styvmodern utom sig av ilska: 

— Tror du, att vi ska hålla dig med rum också? Packa dig ned i 
hönshuset! Det passar för dig och ditt skrin. 

Flickan gick snällt och fogligt ned till hönshuset, som hade stått 
tomt sedan länge tillbaka. Där var smutsigt och ruffigt, men flickan 
skurade och fejade så gott sig göra lät och tog sedan det lilla svarta 
skrinet och ställde det på ett litet bord. Hon tog fram nyckeln till 
skrinet och öppnade det. Skrinet var fullt av dyrbarheter: guld och 
ädla stenar, smycken och ringar, halskedjor och armband. Från skri-
net kom ett sken som förgyllde hela huset, så att det glänste som guld 
och blev grannare än en konungaborg. 

Ryktet om dessa märkliga händelser spred sig med vindens snabb-
het och det dröjde inte länge, förrän massor av folk kom från alla 
delar av landet för att se den vackra flickan och hennes prakt. 

Men styvmodern och hennes dotter var inte alls glada över den 
rikedom och berömmelse som flickan hade fått. Avundsjukan plågade 
dem både dag och natt. En natt kom käringen på råd. Hon skulle 
knuffa ned sin egen dotter i brunnen, så kunde denna hämta ett ännu 
bättre skrin där nere i underjorden. 

Nästa morgon fick dottern sätta sig vid brunnen och fick tillsägelse 
att spinna en fin jämn tråd och om tråden gick av skulle hon knuffas i 
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såg läggö tebakks. Där var-e smutset 3 ruffet, män jänta skuröo fäjja 
så gött dä jekk 3 to såg fram lillsvattskrigö o ställdö-gö på ö littö 
Hon, to fram nykkög te skrigd 3 öppne-e. Skrigö va fullt vä dyrbar-
hetär: gull 3 ädel ö stega, smykka n rigga, hålstk o årmbann. 3 från 
skrigö komme ö feg, söm förjylldö helö husö, så dä gliärt5tö söm gull 3 

vall grannare än ön kagugaborj. 
Röktö om ö dånn mårkliig'ö händölsört spre så vä vindöns hastehet 

dä dröggdö intö läggö fört massör vä foLk komme fråg olle hon i lannö 
för tell 3 si n dånn vakkrö jänta o hännö§ prakt. 

Män styvmora 3 dotra hänn4 va int alls glia över dän rikedomm 
berömmöls söm haddö komme jänta te del. Avönfirka pliågö döm bå 
natt o dag. Eg natt kommö tjäriga på råd. Hog sköllö knuffö ne sin 
egen dotör hite brönnö, så könnö hog hämtö ö ännu bättör skrig ne i 
önnärjälia. 

Näste mora fekk dotra sättö så hårvä brönnä 3 fekk tellsägöls tell 3 

spinnö n fig ön jämm ön trå. 3 om trån jekk å sköllö-rta knuffös ne i 
brönnö. Jänta fekk intö linö tå bästö ?Jag ö n hånn gagga utan stry tå 
sämst ö son. 3 knafft haddö jänta sättö spinnrokkön i gagg, fört trån 
jekk å. Tjäriga va frammö i ö hujj 0 knuff ö dotra ne i vattnö. Dä jekk 
söm för styvsöstra. Hog sank sakta ne jögig vattnö, jola öppne så 3 
då hon, öppne yga såt-a nere på n dånn önnörjoctisk ö äggön, Subliöt 3 

elakk. Män hon .  sätta nåsan i värö o sa: 
— Nu ä jå här, 3 jå vet, hör jå skö hannlö. Jå skö minnsånn inte lätt 

nann ku5ö må, söm döm jolk vä söstra mig. 
3 så jekk-a vä stolta steg fram3t äggön. Snatt komme-ga hittell 

ommön söm nu o sto dår full vä nygrädde brö. Då ommön såg 
oppsyrta ot jänta, ba-n så vakköt, att hort sköllö fåra skonsamt fram, 
män hoq klet opp ömmsluka o rev ut olle kakör o bet littö tå var 3 enn 

kastö räkstn på bakkön 3 trampö på-ö. Bröfjolia bröt-a sonn o (Slums- 
inka lämnö-rta viöppön, då hon, jekk vidare. ommän så ättö-ga 3 sa: 

— Dän tösa komma-ge tell o gå illö för häri våta, o dä ä inte mer än 
rätt, så ill söm hog bär så åt. 

Jänta jekk vidare ofekk si kog söm jekk o bete. Kort ba söm förut, 
att jänta sköllö fåra skonsamt fram 3 jåra söm hon, ba om. Män jänta 
rökktö ot så stovög o klet o drog te tjikka, tells hog haddö fott stovög 
full o drakk så myttjö hon.  örkö. Såg klog-a ut räkstn tå mjolka o klo 
st3vört mot n steg, så hog jekk snnn ojekk vidare. Kog bliägtö ättö-ga 

sa: 

6 Sagor från Edsele 



82 

brunnen. Flickan fick inte lin av bästa slag den här gången utan blånor 
av sämsta sort. Och knappt hade flickan satt spinnrocken igång, 
förrän tråden gick av. Käringen var framme i ett huj och knuffade 
dottern i brunnen. Det gick som för styvsystern. Hon sjönk sakta ned 
genom vattnet, jorden öppnade sig, och när hon öppnade ögonen, satt 
hon nere på den underjordiska ängen, sjöblöt och arg. Men hon satte 
näsan i vädret och sade: 

Nu är jag här, och jag vet, hur jag skall handla. Jag skall minsann 
inte låta någon kusa mig, som man gjorde med syster min. 

Och så gick hon med stolta steg framåt ängen. Snart kom hon fram 
till ugnen, som även nu stod där full med nygräddat bröd. När ugnen 
såg flickans uppsyn, bad den så vackert, att flickan skulle fara skon-
samt fram, men hon slet upp ugnsluckan, rev ut alla kakorna, bet litet 
av var och en, varefter hon kastade det övriga på marken och trampa-
de på det. Brödspaden bröt hon sönder, och ugnsluckan lämnade hon 
vidöppen, när hon gick vidare. Ugnen såg efter henne och sade: 

Den tösen kommer det att gå illa för här världen, och det är inte 
mer än rätt, så illa som hon bär sig åt. 

Flickan gick vidare och fick se kon, som gick och betade. Kon bad 
som förut, att flickan skulle fara skonsamt fram och göra som hon bad 
om. Men flickan ryckte till sig stävan, slet och drog i spenarna, tills 
hon fått stävan full, och drack så mycket hon orkade. Sedan slog hon 
ut resten av mjölken och slog stävan mot en sten, så att den gick 
sönder och gick vidare. Kon blängde efter henne och sade: 

Den tösen kommer det att gå illa för här i världen, och det är inte 
mer än rätt, så illa som hon bär sig åt. 

När flickan kom till äppelträdet, gick det på samma sätt. Trädet bad 
om förskoning, men flickan skakade ned alla äpplen, både mogna och 
omogna, åt upp några och de övriga kastade hon bort. Sedan bröt hon 
av grenarna och slängde dem åt alla håll. När hon beskådat sitt verk, 
gick hon stolt vidare. Trädet tittade efter henne och sade: 

Den tösen kommer det att gå illa för här i världen, och det är inte 
mer än rätt, så illa som hon bär sig åt. 

I kvällningen kom flickan fram till grinden, där den gamla gumman 
satt. Flickan hälsade minsann inte utan satte sin näsa än högre i 
vädret och seglade förbi. Gumman frågade: 

Vad är du för en som inte har vett att hälsa på gammalt folk? 
När blev jag du med dig? sade flickan. Tror du förresten inte, att 

jag har annat att göra än hälsa på gamla käringar? Jag är ute och söker 
tjänst må du veta. 
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— Dän tösa komma-nt tell o gå int för här i våta, 3 dä ä inte mer än 
rätt, så illt söm hon bär så åt. 

Då jänta komme hittell äppetträt, jekk-e på samma vis. Trät ba om 
förskortig, män jänta skåka ne olle äppttr bå döm söm va mogen 3 
döm söm va °mågen o åt opp nagreo döm övrigt! kaste-qa bott. Sån 
bröt-a å grerttn o kläggdö döm 3t 311Ö haffa. Då hon beskådat sätt 
vårk, jekk-a stolt vidare. Trät tittö ättt-qa o sa: 

— Dän tösa komma-Rö tell 3 gå ile för häri våta, o dä ä inte mer än 
rätt, så filt söm hon bär så åt. 

I kvällniga komme jänta fram tell grinna där gammtjäriga såt. Jänta 
hälst minsann inte utan sätte näsan sänn än höger i värt 3 sega förbi. 
Tjäriga fråggdö: 

— Va ä du för ert söm inte ha vett o hälse på gammalt falk? 
— Når vatt jå du vä däg? sa jänta. Tro du förrästn inte, att jå ha 

annt jåra än tell 3 hälst på gåmmal e tjärigör? Jå ä ute o sökt tjeqg må 
du veta. 

— På dä vise, sa gumma, män om du sätt då hen 3 kammt hårt 
mätt, skö jå tåla om, var du kan fo tjertn. 

— Kammt n gammtjärig ! Dä skönt 311re fant må inn. Kamm då 
DIAT, din lusväskt, snässtt jänta o jekk vidare. Gumman såg Une 
ättt-qa 3 sa: 

— Dän tösa komma-nä tell 3 gå ille för här i våta, o dä ä inte mer än 
rätt, så illt söm hort bär så åt. 

Jänta komme omsider fram tell storgån häri skökksbrYnt. Hort 
jekk inn hittell n dånn gammtt gumma 3 sa, att hon velle ha tjenn. 
Gammettjäriga såg forskande på-a. Hon tykkte inte, att jänta såg ut 
söm en man vell ha i sätt hus män lova klutligen, att hort skölle fo lati 
lågågpige. Jänta rögke på nåsan. Dä va inte presis va hon haddt 
tägkt så, män tagkön på skrine jott, att hon bestämmtt så för 3 stårte. 

Nu börje n bedrövte ti för jura på gån. Jänta klo kona o skrek 
bannt. 'Mann fekk döm inte na for. Ibtann gtömmtt-ra häll isst ett 
je döm vattne. z, dä fött vä så att kona magre o single, o så lite mjatk 
så magör t kor hadde ollre fönnts på gårt nann gagg tidigare. Katttrt 
fasa-qa bott, då döm komme 3 teggde mjalka, a föglia skrämmtt-na 
bott från gårt. Dä enda jur söm trivvdes va ratten o myssert söm fekk 
husärt fritt, då kattön va bone. Då fögta va bottö 3  il3lltn fögötsång 
holts vatt-t så tysst o össlet krigg gårt hån skökksbrYnt. Man könnt 
rakkt inte tro, att dä va samma gåt söm han där förig jänta haddt 
Mö så om olle jur, bå stor 3 smo. 

En dag vatt jänta kallt inn tell matmora, söm förelä-a samma prov 
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På det viset, sade gumman, men om du sätter dig här och 
kammar mitt hår, ska jag tala om, var du kan få tjänst. 

Kamma en gammal käring! Det skulle aldrig falla mig in. Kamma 
dig själv, din lusväska! snäste flickan och gick vidare. Gumman såg 
länge efter henne och sade: 

Den tösen kommer det att gå illa för här i världen, och det är inte 
mer än rätt, så illa som hon bär sig åt. 

Flickan kom omsider fram till den stora gården i skogsbrynet. Hon 
gick in till den gamla gumman och sade, att hon ville ha tjänst. Den 
gamla såg forskande på henne. Hon tyckte inte, att flickan såg ut som 
en man vill ha i sitt hus men lovade slutligen, att hon skulle få bli 
lagårdspiga. Flickan rynkade på näsan. Det var inte precis, vad hon 
hade tänkt sig men tanken på skrinet gjorde, att hon bestämde sig för 
att stanna. 

Nu började en bedrövlig tid för djuren på gården. Flickan slog 
korna, skrek och bannade. Ibland fick de inte foder, ibland glömde 
hon eller iddes inte ge dem vatten. Följden blev, att korna magrade 
och sinade, och så lite mjölk och så magra kor hade aldrig funnits på 
gården någon gång tidigare. Katterna schasade hon bort, när de kom 
och tiggde mjölk och fåglarna skrämde hon bort från gården. De enda 
djur, som trivdes var råttor och möss, som fick husera fritt, när 
katterna var borta. När fåglarna försvunnit och fågelsången tystnat, 
blev det så tyst och ödsligt kring gården i skogsbrynet. Man kunde 
rakt inte tro, att det var samma gård som den, där den förra flickan 
hade vårdat sig om alla djur, både stora och små. 

En dag blev flickan kallad till matmodern, som förelade henne 
samma prov, som hennes styvsyster fått genomgå. Först skulle hon 
hämta vatten i sållet. Flickan gick till källan och öste vatten i sållet 
men vattnet rann rakt genom sållets botten. Inga fåglar kom henne till 
hjälp, och flickan slog i ursinne sållet mot en sten, så att det gick 
sönder. Sedan vände hon tillbaka till matmodern och sade: 

— Det usla sållet gick sönder. 
— Jag undrar vem som var usel? sade gumman. Illa behandlar du 

dina kor, och illa sköter du dina sysslor. Du tycks inte duga till något. 
Nu fick flickan ett nytt prov förelagt: det att tvätta garnet. Men 

detta prov gick inte bättre. Flickan tvättade och tvättade, men hur 
hon bar sig åt, satt färgerna i. Till sist slängde hon ifrån sig det vita 
garnet, så att det råkade hamna i en dypöl. 

— Så där ja, sade hon för sig själv, när hon tog upp garnet ur dyn. 
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söm styv söstra hänne5 fott gå ijörtig. Föbt skölle-ga hämte vattne ti 
sålln. Jänta jekk hittell tjälla o össte vattne ti sålln, män vattne rann ut 
rakkt jögig sållbattn. Igge föga komme hänne te jolip, 3 jänta klo i 
storsinne sålln mot n steg, s-att han jekk sann. Såg jekk-a tebakks 
hittell matmora 3 sa: 

N dånn ugle sålln jekk sann. 
Jå önner hökken söm va ussel? sa gumman. Ilie behannle du 

koqa dige o ilie Söte du dille sysslar. Du tykks int döga te nånntin 
Nu fekk jänta så ö nytt e prov förelakkt: dä tell o tvätte gårte, män 

dä prove jekk ett na bätter. Jänta tvätte o tvätte, män hör hort bar så 
åt såt färjeg ti. Te sist kläggte-qa fråg så vitgåge s-att dä for hiti n 
dyggpårk. 

Så där ja, sa-a för så Sal4v då hoq tog opp gåge botti göre. Nu ä 
hotta klatt, o nu vet jå, hör jå skö förfåra vä svattgåge. 

Hon jekk opp tell går' 3 doppe svattgåge hån i n mjolkså. Såg to-a 
gåge o jekk inn 3 vise opp-e. 

Ilie Söte du korta dir, inte kan du båra vattne, o då du tvätte bär 
du då åt söm ö tok. Du tykks då vårkeligen inte döga tell nänntigg. 

Ätte n ti sa matmora: 
Nu skö du fo jåra dä siste prove. Du Söte kona dig ill, inte kan 

du bära vattne o inte kan du tvätte gåge. Män kagg att du kan väva n 
väv tå e hårig gårte, söm du behannle så ille. Väven skö våra fåle före 
kvälln, o dä fo inte finnes dän minste nopp e på-n. 

Jänta to 04 3 skölle rev, män jänta va fummlie o gåge Sött, så dä 
jekk å gagg på gagg. Ju lägger hon höll på, däss värre trakkle-ga telhe 
för så. Inte ens vävrompa fekk-a tell. Igge katter komme för tell a 
jalipe-ga. Komme jote döm visserligen, män döm såt hån i röa o frässte 
o önne-ga gött tell n fo vise va ho'g döggde tell. I kvällniga komme 
matmora för tell o syge väven. 

Dä u551e gårte holl int! frässte jänta. 
Visst ä gåge usselt, sa matmora, män dä finns nann söm ä 

usslare. Ille Söte du koga dinft o i allt alme söm du ha votte sätt e tell 
ha du vise då od6g14e. Nu si jå, att dä inte finns na, söm du dög tell. 

Jänta såg ilsken ut n hadde no velle jett e snäset svar män tagken på 
skrin e jol,e, att hort höll inne vä siqe otidiheter. 

Äntligen hadde tjeggåre gått tell änne. Jänta jekk inn tell matmora 
a sa, att hoq skölle ha ut löga, för nu sköne hm gå sin väg. 

Visst skö du fo gå, sa matmora. Större glädje hadde du knappast 
könne berett må. Nann lön ha jå inte lova då, 3 inte ha du jo tt rätt för 
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Nu är hälften avklarat, och nu vet jag, hur jag skall förfara med det 
svarta. 

Hon gick upp till gården och doppade det svarta garnet i en mjölk-
så. Därpå tog hon garnet och gick in och visade upp det. 

— Illa sköter du dina kor, inte kan du bära vatten, och när du tvättar 
bär du dig åt som en toka. Du tycks verkligen inte duga till något. 

Efter en tid sade hennes matmor: 
— Nu ska du få göra det sista provet. Du sköter dina kor illa, inte 

kan du bära vatten och inte kan du tvätta garn. Men kanske att du kan 
väva en väv av det här garnet, som du behandlat så illa. Väven skall 
vara färdig före kvällen, och det får inte finnas den minsta noppa på 
den. 

Flickan tog garnet och skulle varpa, men flickan var fumlig och 
garnet skört, så att det gick av gång på gång. Ju längre hon höll på, 
desto värre trasslade hon till det för sig. Det blev knutar och trassel. 
Inte ens varpen kunde hon få till. Inga katter kom för att hjälpa henne. 
Kom gjorde de visserligen, men de satt i vrårna och fräste och unnade 
flickan gott att få visa, vad hon dög till. Vid kvällningen kom matmo-
dem för att syna väven. 

— Det usla garnet håller inte, fräste flickan. 
— Visst är garnet uselt, sade matmodern, men det finns någon, som 

är uslare. Illa sköter du dina kor, och i allt annat som du har blivit satt 
till, har du visat dig oduglig. Nu ser jag, att det inte finns något, som 
du duger till. 

Flickan såg ilsken ut och hade nog velat ge ett snäsigt svar, men 
tanken på skrinet gjorde, att hon höll inne sina otidigheter. 

Äntligen hade tjänsteåret gått till ända. Flickan gick in till matmo-
dem och sade, att hon skulle ha ut sin lön, för nu skulle hon gå sin 
väg. 

— Visst skall du få gå, sade hennes matmor. Större glädje kan du 
knappast bereda mig. Någon lön har jag inte lovat dig, och inte har du 
gjort rätt för någon. Men jag ska i alla fall ge dig lön. Du får gå upp i 
vindskammaren. Där finns många skrin. Du får välja ut ett åt dig, 
vilket du vill. Men du får inte öppna det, förrän du har ställt det på 
den plats, där det skall stå framgent. Öppnar du det i förväg förlorar 
det sitt värde. 

Flickan gick utan att säga tack direkt upp i vindskammaren, och där 
fick hon se alla de skrin, som hennes styvsyster hade talat om. Nu 



87 

nann. Män jå skö i alla fall je då lön. Du fo gå opp i röstkåmman. Där 
finns magg e skrin. Du fo volje ut ett ot då hökket du vell. Män du fo 
inte öppne-ge fört du ha ställt-e på dän pass, där dä skö stå fram-
j&tqt. Öppne du-ne i förväg förlore-ge sätt yl:te. 

Jänta jekk utan o säge takk diräkt opp i röstkåmman, n där fekk-a si 
olle dä skrin, söm styvsöstra hänne5 hadde tåla om. Nu jällde-ge för-a 
tell o komma ott dä skrin, där dä fanns stöt e dyrbarheten. 

Lillsvattskrirte botti ron dä ta jå inte. Då fo-nt jå mer än såstra 
mig. Män hökket tå döm ånnren skö jå ta. 

Igge katter komme för o joloe-ria, 3 hon sto där råvill. 
Jå ta råe. Då ä grannest a måtte föll våra dä bäst& 

Hon to skrine o jekk sin väg utan o säg e takk häll ajö vare så ot 
matmora häll ot kona, katten häll fögla, o dä va sannerligen limen 
söm hadde vänta-ge häll öngce-ne häller. 

Då hon komme hittell grinna häri n dånn store äggen, såg-a gåm-
meligdmman sitt e där män hon lessas int si-a. Då hon komme hittell 
äppeliträe tägkte-rta stå* o äta ö äpplä, män äppeLträä hadde Loge 
äpplär kvår. Då hon komme hittell kort, va-a töne o skölle så _glia 
velle hatt lite mjol,k, män hon hadde iggen stove. Då hort komme 
hittell ommen, va-a hoggre o nybaka brö skölle ha småka gött, män 
häri =mön fanns inte ett brö. Han sto tomm o koll. Jänta fekk gå 
utan mat o drykk hele lagge dan. Te sist komme-na dit, där hort 
hadde komme ne på äggen. Då öppne jola så för-a, o hon gte sakta 
opp jörtig vattne. Då hon öppne yga, såt-a på brönnskåre, 	vä 
skrine ti fammen. Nu jekk-a vä stolta steg inn tell mamma sia. 

Här ska mor fo si nanntigg, söm skö jåra hön5husjänta grön tå 
avenSuke, roffte-qa 3 höll fram skrine. 

— Å, ä du äntligen himme, båge mätt! roffte mamma. 
— Pråta inte nu, utan säg, va jå skö ställe skrin& så jå fo öppne-ne 3 

si va söm finns ti-e, snässte dotra. 
Häri figrömme! Var sköne-0 ånna5 stå? svåra mamma. 

Så fott döm komme inn i figrömme sättö jänta ne skrin hårvä 
vågga mitt emot storfönstre, to fram nykkert, låsste opp låse o öppne 
lokke. Då lokkö jekk opp vällde-ge fram orma o groen o paddert 
mägdevis o sist komme-ge n välde ällXlåge, söm sätt e huse 3 tjäriga 3 
jänta i brann. Tå hele gårt vatt bårre hönbhuse kvår, 3 där bodde dän 
lille styvdotra i hele sätt liv. 
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gällde det för henne att komma åt det skrin, som innehöll de största 
dyrbarheterna. 

Det lilla svarta därborta i vrån det tar jag inte. Då får jag inte 
mera än min syster. Men vilket av de andra skall jag välja? 

Inga katter kom till hennes hjälp, och hon stod där rådvill. 
Jag tar det röda. Det är grannast och måste väl vara det bästa. 

Hon tog skrinet och gick sin väg utan att säga tack eller adjö vare 
sig till sin matmor eller till korna, katterna eller fåglarna, och det var 
sannerligen ingen som väntat eller önskat det heller. 

När hon kom till grinden vid den stora ängen, såg hon den gamla 
gumman sitta där, men denna låtsades inte se henne. När hon kom till 
äppelträdet, tänkte hon stanna och äta ett äpple, men äppelträdet 
hade inga äpplen kvar. När hon kom till kon, var hon törstig och 
skulle så gärna velat ha litet mjölk, men kon hade ingen stäva. När 
hon kom till ugnen, var hon hungrig, och ett nybakat bröd skulle ha 
smakat gott, men i ugnen fanns inte ett bröd. Den stod tom och kall. 
Flickan fick gå utan mat och dryck hela den långa dagen. Slutligen 
kom hon till det ställe, där hon kommit ned på ängen. Då öppnade sig 
jorden för henne och hon gled sakta upp genom vattnet. När hon 
öppnade ögonen, satt hon uppe på brunnskaret, dyvåt med skrinet i 
famnen. Nu gick hon med stolta steg in till sin mor. 

Här skall mor få se något, som skall göra hönshusjäntan grön av 
avund, ropade hon och höll fram det röda skrinet. 

Å, är du äntligen hemma, barnet mitt! ropade modern. 
Prata inte nu, utan säg var jag skall ställa skrinet, så att jag får 

öppna det och se vad som finns i det! snäste dottern. 
I finrummet! Var skulle det eljest stå? svarade modern. 

Så fort de kom in i finrummet, satte flickan ned skrinet vid väggen 
mitt emot det stora fönstret, tog fram nyckeln, låste upp låset och 
öppnade locket. När locket gick upp, vällde det fram ormar, grodor 
och paddor mängdevis och sist kom en väldig eldsflamma, som satte 
huset, käringen och jäntan i lågor. Av hela gården blev bara hönshu-
set kvar, där den lilla styvdottern bodde i hela sitt liv. 
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»Och ut ur skrinet välte det en hop ormar och paddor.» 
Illustration av Jenny Nyström till sagan om Det svarta skrinet och det röda i Svenska 

folksagor, utg. av Barnbiblioteket Saga 1, 1899. 



IV. Novellsaga 

38. Disa som gick till kungen 
En gång för länge, länge sedan var det oår flera år i följd. Åkrarna gav 
föga äring, och även jakt och fiske slog fel. Landet kunde inte föda de 
människor, som fanns, och det såg ut, som om alla skulle duka under. 
Kungen höll rådslag med sina män, och till sist beslöt man, att man 
skulle avliva alla som bara tärde: orkeslösa gamla och lytta. Det var ju 
bättre, att de unga och starka, som skulle fortplanta släktet, fick leva 
än att alla skulle förgås. En av kungens rådmän var så nedstämd och 
underlig till sinnes, när han kom hem, att hans dotter, som hette Disa, 
frågade, vad beslut som hade fattats, som hade gjort honom så dyster 
till sinnes. Fadern anförtrodde dottern, vad som hade bestämts. Då 
sade Disa: 

— Det fordras karlar till att fatta ett så gruvligt beslut. Hade jag fått 
ge kungen ett råd, hade det blivit ett annat och bättre. 

Hennes far vände då tillbaka till kungen och bad att hans dotter 
skulle få komma och framföra sitt förslag, om hur frågan skulle lösas. 

Men kungen var trött och utled på att höra alla omöjliga råd, så han 
sade, att om Disa kunde komma till honom inte klädd och inte oklädd, 
inte mätt och inte fastande, inte gående och inte ridande, inte ensam 
och inte i sällskap med någon människa, inte i ny och inte i nedan, 
inte dag och inte natt, så skulle han lyssna på henne. Med detta 
menade kungen, att han skulle slippa Disa, men då tog han grundligt 
fel. 

Det blev just då nytändning. Disa gick till kungen i gryningen. Hon 
hade svept in sig i ett fisknät och löst sitt långa hår, som tillsammans 
med nätet höljde henne. Innan hon gav sig iväg, åt hon en lök. Att hon 
varken skulle få rida eller gå, inte komma ensam eller ha en människa 
i sällskap löste hon så, att hon tog en bock med sig som sällskap, och 
så lade hon ena benet på bockens rygg och hoppade fram på det 
andra. 

När kungen fick se Disa, förstod han, att hon var klokare än både 
han själv och hans rådgivare. Han bjöd henne därför att komma med 
sitt förslag. 
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38. 
En gagg länge, länge såg var-e flere dåra ätt vattanne. Åkra ga lite 
ärig, o jakta n fiske Xlo fel n. Lana könne intö fö oh männiber söm 
fanns, 3 dä såg ut söm om ollihop sköne duka önner. Kuggen höll 
rådklag vä sige männ, o te sist beklöt man, att man sköne ta tå dågart 
oh l söm bårö täckte utan tell n Vinna jåra rätt för så, tökke erta söm va 
örkeslös häll lytt. Dä va ju bätter, att ogg 3 stårk ö era söm sköne 
fottpliante ?läkte fekk leva, än att n11 sköne förgåss. En tå kuggens 
rådmänn va så mytn n kört5te då han komme himm, att dotra hans 
söm hett Disa fråggd-n va beklut döm hadde fåtta då han va så 
besönnerle. Han anförtrodde-ria va söm hadde bestämts. Då sa Disa: 

— Dä fodres kärra för tell n fåtta ett så gruvliet beklut. Hadde jäg 
fott je kuggen ett råd, skölle dä ha votte arme n bälten 

Far hänne5 for då tebakks hittell kuggen n ba att dotra han sköne 
fo komma 3 framföre sätt förXlag om hör fråga sköne löses. 

Män kuggen va trött o irtl6s på tell n höre olle omöjlige förklag, så 
han sa, att om Disa könne komma hittell-n inte klädd o inte oklädd, 
inte mätt n intö fastande, inte gående 3 inte ridande, inte ennsam o inte 
i sällskap vä nann männi5, inte i ny n inte i neart, inte på dag n inte på 
natt, så sköll-n lyssne på-a. Vä dä mertnte kuggen att han skölle 
kläppe träffe-rta, män då to-n fel. 

Dä vatt just då nytänniga. Disa jekk tell kuggen i gryniga. Hoq 
hadde sveppt in så ti e fisknät o lösst opp hår, n hår e 3 nätt 
höljde-qa. Irma hon, ga så iväg åt-a n lök. Att hoq värken sköne fo gå 
häll ri, inte komma ennsam häll ha n männi5 i sällskap, lösste-na så att 
hon, tog en bökk vä så söm sällskap, n så la-a ene bege på bökken 3 
hoppe på ånnre. 

Då kuggen fekk si Disa försto-n att hoij va kokar e än han DIAT a 
hart § råjivara, så han lätt-a komma vä sätt förklag. 

Sikk fblike tell dä obebodde lanne i norr för 3 orne opp ny ö 
marker där! sa Disa. 

Kuggen tykkte dä va e gött förklag ojote söm hon, sa. 
3 ättesöm Disa inte bårre va Kok utan vakker n, to kuggen-a te 
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— Skicka folk till det obebodda landet i norr för att bryta ny mark 
där! sade Disa. 

Kungen tyckte, att detta var ett bra förslag och gjorde, som Disa 
hade rått honom. 

Och eftersom Disa inte bara var klok utan också vacker, tog kungen 
henne till drottning. Det är Disa, som har givit namnet åt Distings-
marknaden i Uppsala, dit våra förfäder for och sålde skinn och fågel. 

Kungen fick mången gång erfara, att det inte var lätt för en kung att 
ha en drottning, som var klokare än vad han själv var, men det hör 
inte till den här historien. 
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drottnig. 3 dä ä Disa söm ha jett namnö ot Distigän, dit vore förfäder 
for 3 sålldö Sinn o föga. 

Kuggön fekk mågg än gagg erfarö, att dä intö va lätt för n kugg tell 
n ha n drottnig, söm va kliokarä än va han Soliv va, män dä hör inte tell 
n hånn historia. 



V. Legendsagor 

39. Den grönskande staven 
Det var en präst som var räknad som mycket sträng. En gång då han 
var ute i sockenbud måste han färdas över en å på vägen. När han 
kom ut på spängerna, som var lagda över ån till bro, fick han höra att 
det var någon som spelade så innerligt vackert, och när han såg ned i 
ån, såg han en liten näck, som satt på en sten ute i strömmen och 
spelade fiol. Det lät så fint, att han stannade upp, men så kom han 
ihåg vad andas barn som han hörde på, och då ropade han till näcken: 

Nog kan du spela vackert, men till himlen kommer du aldrig. 
Då började näcken gråta så bittert, men prästen skakade staven 

som han höll i handen och sade: 
Förr skall denna stav grönska än att du blir salig. 

Och med dessa ord gick prästen och kände sig rätt så belåten. Men 
han hade inte gått många steg, förrän han blev varse att det började 
slå ut gröna skott på staven. Då vände han om, men då var näcken 
borta, och hur än prästen ropade, så kom han inte, utan prästen måste 
ge upp och fortsätta dit han skulle. När han kom fram till gubben, som 
han var kallad till, så hörde prästen att han och gubben inte hade 
samma tro om vägen, men nu hade prästen lärt sig att inte vara så 
absolut säker på att han hade rätt alla gånger, så han lutade sig över 
gubben och sade: 

- I min faders hus äro många boningar, och jag är säker på att det 
finns en för dig. 

Sedan gav han gubben nattvarden, och det var en ödmjuk präst som 
gick hemåt över skogen. 

40. Liljan på golvet 
Det var en gubbe som låg för döden, och prästen kom dit och talade 
med honom. Men prästen och gubben hade inte samma syn på saken. 
Till sist slog prästen näven i bordet och sade att det var lika omöjligt 



 
Dä va n präst söm va hölin för fale strägg. En gagg då han va ute i 
sokkönbö gatt-fl över n å på vägen. Då han komme ut på späggeq, 
söm va lakkt te bro, fekk-en hört, att dä va nann söm spela så innerlet 
vakket, o då han täte nt åk, fekk-en si n littn näkk, söm såt på n steg 
uti strömmen 3 spela fijol. Dä let så firtrtt, att han stågrtte för, män så 
komme-n ihåg va andas bart han hölie på, n då thppt-n ot-n: 

— No kann du spela vakket, män te himmeln kann du oller komma. 
Då bög.« näkken på o grirte så hårmelet, män prästn skok på 

staven, söm han hadde ti hanna o sa: 
— För skö n hånn staven grörwke än att du bki såle. 
3 vä dä jekk prästn n tjänne så rätt så belåtn. Män han hadde inte 

gått magg e fött, fök han vatt vag, att dä to på Må ut grön e skötta på 
staven. Då vänne-n om, män då va näkken bott,  å hör än prästn 
ropptö, så komme-n inte, utan han gatt je så n fottsätte dit han sköne. 
Då han komme fram hittell göbben, söm han va kolle tell, så holk 
prästn att han o göbben inte hadde samma tro om vägen, män nu 
hadde prästn lått så tell 3 inte våra så stösäker på att han hadde rätt 
för jämnan, så han lute så över göbben n sa: 

— I min Faders hus äro många boningar, och jag är säker på att det 
finns en för dig. 

3 så ga-n göbben nattvåctn, dä va-n ödmjuk präst söm jekk himm 
över skogen. 

 
Dä va n göbbe söm låg för dön, n prästn komme dit D tåla vä-n. Män 
prästn 3 göbben hadde inte samma syrt på saka. Te klut Mo prästn 
njåvan i bote n sa att dä va like omöjlet för göbben bki såle söm att n 
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för gubben att bli salig som att en lilja skulle kunna skjuta upp ur 
stugugolvet och blomma. I det samma sköt en lilja upp ur en golv-
springa och slog ut. Då bleknade prästen och gick. 

Det säges att gubben blev salig på sin tro, men att prästen kom till 
helvetet. 

41. Gud älskar de i anden fattiga 
en gård hade de en pojke som var efterbliven. Han var dålig att läsa 

och hade svårt för att fatta, och de andra barnen gjorde bara spektakel 
av honom. Men hur stygga de än var mot honom, sade han aldrig 
emot dem, utan gick åt sidan och sade: 

Jag är fattig i anden. Gud älskar de i anden fattiga. 
Än värre blev det för honom när han skulle konfirmeras. Hans far 

följde honom, men prästen sade: 
— Inte kan du väl begära att jag skall låta en hedning gå till skrift! 
De måste vända om hem, och pojken han sade bara sitt: 
— Jag är fattig i anden. Gud älskar de i anden fattiga. 
Nu fick de andra barnen riktigt vatten på sin kvarn. Så snart de fick 

se pojken, så ropade de: 
Oskriftade hedningen! 

Och pojken gick undan och sade så som han brukade. 
Inte långt efteråt dog pojken och skulle begravas, men prästen sade 

att en sådan en fick inte läggas i vigd jord, så de måste gräva ned 
honom utan jordfästning bakom kyrkan tillsammans med självspil-
lingar och °gärningsmän. Men på hans grav växte det upp två blad. På 
det ena stod det: »Jag är fattig i anden», och på det andra: »Gud 
älskar de i anden fattiga». 

Då förstod prästen att han hade handlat orätt och lät flytta pojken in 
på kyrkogården och jordfästade honom där. 

42. Stark-Odd och prästen 
Det var en gubbe, som var ute och jagade järpe en dimmig och kulen 
höstdag. När han skulle dra sig hemåt, märkte han att han hade gått 
vilse. Hur han bemödade sig om att gå rakt fram, gick han runt och 
kom gång på gång till samma plats. Han försökte alla knep han kände 
till för att komma tillrätta. Han vände mössan avig, han blundade och 
gick tre varv motsols runt ett träd och sådant men ingenting hjälpte. 
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liljö sköllö Unna futö opp botti stugögåtvö o btommö. I dä såmma 
sköt n liljö opp botti n götvspröggöo klo ut. Då bteknö prästn o jekk. 

Döm säg att göbbön vall såle på sänn tro, män att prästn for 3t 
hällvet. 

41. 
Dä va häri n gåt söm döm haddö n pojkö söm va ättö så. Han va dåte 
tell o läsa 3 dållie tell o fåtta, 3 döm ånnrö båga jotö bårö spektaköt tå-n. 
Män hör otäkk döm än va vä-n, så sa-fl ollre emot, utan jekk ot sia 3 
sa: 

Jag är fattig i anden. Gud älskar de i anden fattiga. 
Än vårrö vatt-ö för-n då han sköllö gå 3 läsa. Pappa hag§ fnetiziö 

vä-n, män prästn sa: 
Intö kan du föll bejåra att jå skö lätt n hertig gå te skreft! 

Döm fekk vännä öm himm, o pojkön han sa bårrö sätt: 
Jag är fattig i anden. Gud älskar de i anden fattiga. 

Nu fekk döm annrö bå'qa rektet vattnö på kvka. Så snatt döm fekk 
si pojkön så skrek döm: 

oskreftö hertigön! 
3 pojken jekk önna 3 sa söm han brukö. 
Intö laggt ätterot döddö pojkön 3 sköllö begråvas, män prästn sa att 

n tökkön en fekk intö läggös i viggd jot, så döm gatt gräva n6-n utan 
jotfästnig baka tjörka lavä f3tvspilliga 3 ojkigsmänn. Män på grava 
han väkstö-rtö öpp två bta. På er tö stog-ö: »Jag är fattig i anden» 3 på 
ånnrö: »Gud älskar de i anden fattiga.» 

Då försto prästn att han haddö hannlö fel o lätt fliöttö pojkön in på 
tjr5rrgk jokfäst-n där. 

42. 
Dä va n göbbö, söm va utö 3 kutö ättö jårpa n dimme n o kuge n 
höstdag. Då han sköllö dra så himmövör, mått-n, att han haddö gått 
vill. 3 hör han bemöda så om tell 3 gå rätt fram, så jekk-ön rönnt 
komme gagg på gagg tebakks på samma plass. Han försökktö 311 
knepa han tjännö tell för tell o komma te rätte. Han snodde mössa 
öge, han btinnä ijänn yga 3 jekk tre värv annsönnb rönt ö tre o tökkö, 

7 Sagor från Edsele 
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Då han på nytt kom till samma plats, där han flerfaldiga gånger förut 
hade varit, satte han sig på en sten. Då var han alldeles slut och 
trodde att han nog måste övernatta i skogen. Plötsligt stod en stor, 
kraftig man framför honom och frågade hur det var fatt eftersom han 
såg så bekymrad ut. Gubben sade som sanningen var, hur han hade 
det ställt, och då sade mannen: 

Inte värre! Följ med mig, så skall jag visa dig vägen! 
Gubben steg upp och följde med honom, och det dröjde inte länge, 

förrän han kom dit där han kände igen sig. När de skulle skiljas 
frågade gubben: 

Vad är du för en, som jag aldrig har sett men som hittar så bra i 
markerna? 

Mannen svarade: 
Jag är Stark-Odd, och vill du göra mig en gentjänst så hälsa din 

präst att jag inte är så dålig som han tror. Och när han har lärt sig, att 
en präst ska ömma och inte döma, bota och inte hota, så är han 
kanske så god som han tror. 

Evas många barn 
Eva fick så många barn, att hon skämdes och gömde undan en del av 
dem. Vår Herre straffade henne med att låta dessa barn och deras 
avkomlingar bli osynliga. Från dessa barn härstammar vittrorna. 

Den vandrande juden 
När Jesus skulle bära korset till Golgata blev han så trött och slut, att 
han ville sätta sig och vila. Då var det en skomakare som hade sin disk 
ute på gatan, och Jesus tog och stödde sig mot disken. Men skomaka-
ren for upp och sade ifrån att han inte ville ha en slik en uppefter sin 
skomakardisk. Då såg Jesus på honom och sade: 

Jag går bort. Men du skall bli kvar, tills dess att jag kommer igen. 
Efter den dagen blev skomakaren rolös. Han bara drev omkring 

land och strand. Den enda gång som han fick vila var på julnatten. 
Kunde han då finna en plog som stod ute i jorden fick han sätta sig på 
den, men bara en timme. Sedan måste han iväg igen. Men den jord 
som den plogen gick i bar inte ett grönt strå, förrän det kom en ny 
plog och en ny ägare. Fast min tro är ju den, att den som vanvårdar 
det han har på sådant sätt, han blir utan foder och utan mat skomaka-
ren förutan. 
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män iggöntigg jottö. o då han på nytt komme dit han flerfaldigt 
gaggör förut haddt vört sått-n så på n sten. Då va-n olldelts klut 3 

tägktt att han nog gatt övörnattt häri skogen. Rätt söm dä va stog ön 
stor n krafte n kår framför-n o fråggdt, hör dä va vä-n då han såg så 
mytn ut. Göbbön tåla om söm sanniga va, hör han haddt-qt ställt, 3 

då sa kårt: 
— Int vårrt! Entj vä mäg så skö jå vist dä väjjön! 
Göbbön steg opp n fockit vä-n, n dä stog inte 140 på förtrt han 

komme dit han tjännt ijänn så. Då döm sköllt Seljes fråggdö göbbön: 
— Va ä du för en, söm jå allre ha sett män söm ä så tjänn på märka? 
Kår,. svåra: 
— Jå ä Stårk-Odd, o vell du jåra mä n jerttjenst så håls prästn dänn 

då du träff-en, att jå ä inte så dåle söm han tro. 0 då han ha lått så, att 
n präst skö ömme n ink dömmt, bott n ink hott, så ä han kartg så 
go söm han tro. 

 
A Eva fekk SO magg e bårt, att hort Sämmtts för- t o jummtt önna n 
del. 3 vår Hårrt strafft-qa vä att dä båga 3 derts avkommtiga vatt 
osyqle, n önna dä bårta komme vittrtrt. 

 
Då Jtsus skönt bära ko bg tell Golgåta vatt-n så trött 3 klut, att han 
vent sätt d så 3 vilt. Då var-é n skomåkar söm haddt disk&I sänn utpå 
gata, 3 Jtsus to o stödde sä mot disken. Män skomåkaq for opp 3 sa 
ifrån, att han vellö int ha n klik en enn oppättt sänn skomåkardisk. Då 
såg Jtsus på-fl o sa: 

— Jå gå bott. Män du skö bti kvår, tells jå komma ijänn. 
Ättt dän dan vatt skomAkart rolös. Han for bårt o drev krigg lann D 

strann. 3 dän ende gagg han fekk vik va på julnatta. Könnt-n då finnt 
n ptog, söm sto utö ti jota, fekk-ön sätt t sä på han, män bårrt n 
timmt. Sårt gatt-fl iväg ijänn. Män dän jot söm dän ptojjön jekk ti bar 
intt gröqqt strå, förtq dä kommt n ny ptog n n ny egar. Fast männ 
tro ä ju dän att han söm vaqvölt dä han ha på dä vise, han bti nog 
forlös 3 matlös skomåkart förutan. 
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45. Den girige straffas 
Det var en man som var förfärligt girig och som klagade och gnällde 
över allting. En dag knotade han över att det fanns så mycket onyttigt 
och onödigt här på jorden som småfåglar, humlor, getingar, fjärilar 
och alla kryp och blommor och ogräs och vad tjänade alla färger till, 
sade han. 

Att de är vackra föder ingen. 
Men nu råkade det sig så att den som han beklagade sig inför var 

ingen mindre och ingen mer än vår Herre, som var ute för att se hur 
folk hade det. 

Ja, sade han. Om du verkligen vill det, så nog kan du få din 
önskan uppfylld. 

I detsamma försvann allt som mannen hade klagat på. Ja, det vill 
säga det fanns ju kvar, men mannen såg det inte och inte hörde han 
något heller. 
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45. 
Dä va n kår söm va fale jire o kliåga 3 gnall över ollt dä söm va. En dag 
dymmtes-n ti att dä fanns så myttjö onyttet o onödet härpå jolia söm 
smoföglia 3 hOMMÖll 0 jittigen 3 förela 3 olle krypa 3 bliommen 
ogrässe, o va denytte olle fäder tell, tykkt-n. 

Att döm ä vakker fö ingen, sa-n. 
Män nu bar-e sä int bätter tell än att han söm han klåga för va ingen 

minner o ingen mer än vår Hårre, söm va ute 3 tittt ätt, hör fotke 
hadde-rtä. 

Ja, sa-n. kb du vårkligen vell-e, så nog kann du fo dän Slika 
ställd. 

3 vä däsamma försvann At söm kåq hadde ktåga på. Ja, dä vell 
säg dä fanns ju kvår, män kåq såg- e int 3 int hölie-n na häller. 



VI. Sagor om lurad djävul 

46. När vår Herre och Gammelkarlen tävlade om 
att räkna upp tre slags träd 
Vår Herre och Gammelkarlen skulle räkna upp tre slags träd var. Vår 
Herre sade: 

Sälg, vide, asp. 
Tall, fura, torrtall, sade Gammelkarlen, och det var ju samma sak 

det. 

När Gammelkarlen sydde i kapp med 
en skräddare 
Gammelkarlen och en skräddare skulle sy ikapp. Gammelkarlen tänk-
te att om han tog en kort tråd, så måste han träda i nålen och göra 
knutar flera gånger. Därför tog han till så lång tråd att den skulle räcka 
till plagget han skulle sy. Men då missräknade han sig. Tråden blev så 
lång att Gammelkarlen måste upp genom skorstenen för varje styng, 
och det tog tid att ideligen ränna upp och ned på detta sätt, så 
skräddaren hann få sitt plagg färdigt långt före. 

Fult men starkt, sa Hin håle 
Hin håle skulle göra sig en blåsbälg. För att få tillräckligt utrymme 
kröp han upp på logtaket, medan han laskade ihop skinnen. Men han 
tog så lång tråd att han måste kasta slingan ut över takkanten för varje 
styng han tog. Och då råkade en bock gå förbi och fick slingan över 
hornen och följde med. Hin håle brydde sig inte om att ta bort 
bocken, utan drog den in i lasken. När Hin håle efteråt synade 
laskarna, sade han när han kom till »bockstynget»: 

Fult men starkt. 
Och så kallflinade han så att man kunde räkna tänderna i båda 

käkarna. 
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Vår Hårr o Gammkårt sköne räkkne opp tre Makks trä var. Vår 
Hårre sa: 

— Sälj, vie, asp. 
— Toll, före, raske, sa Gammkåq, 3 dä va ju samma sak dä. 

 
Gammkån o n skråddar skölle kappsy. Gammkårt tägkte att om han 
tog kått n trå, så gatt-fl trä ti nåla o jåra knuta fler ö gagger. För då 
to-fl tell så lagg en trå att han sköne räkke te plogge han skölle sy. 
Män då bedro-n så. Trån vatt så lagg att Gammkårt gatt 6ppjörtig 
murpipa för vatt stögg, o dä to tin dä tell 3 ottje opp o ne på dä vise, 
så skråddaq hann fo sätt pling fåclet laggt före. 

 
Gammkårt sköne jåra så n värsäkk. För tell o fo sväggrömm kröp-ön 
opp på låtake, mån han 'aske hop finna. Män han tog så lagg en trå 
att han gatt kaste lyttja utöver takkantn för vått stöp° han to. 3 då 
bar-e så int bätter tell än att n bökk komme ojekk o fekk lyttja över 
horta o focke vä. Gammkaq brydde så inte får o ta bott bökken, utan 
dro in-en ti 'asken. Då Gammkårt annvåra laska ätterott, så sa-fl då 
han såg bökkstögge: 

— Stykkt män stått. 
0 så kollflinnt-n så man könne räkne tännen ti bägge tanngålia. 
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När Gammelkarlen tävlade med en bonde 
att knyta knutar 
Gammelkarlen och en bonde skulle knyta knutar på ett rep i kapp. 
Bonden tog tag i båda ändarna och knöt på vanligt sätt, men Gammel-
karlen lade ihop repet som i halvslag och drog sedan repets ena ände 
igenom hålet, och då blev det knut i knut efter hela repet, så den 
gången vann Gammelkarlen. 

När Gammelkarlen lurades att spela på 
läpparna med sina klor 
En spelman hade svurit bort sin själ till Gammelkarlen för att få lära 
sig spela fiol. När Gammelkarlen kom för att hämta själen, bad 
spelmannen att de skulle spela i kapp om den. 

— Varför inte, sade Gammelkarlen. Vi väljer ett instrument var, 
och sedan spelar vi en gång var på dem. Vi drar lott om vem som skall 
börja. 

Gammelkarlen vann lottdragningen, och han valde fiolen. Han 
spelade först och spelmannen sedan i den första omgången. Då de 
hade spelat måste Gammelkarlen medge att de var jämbördiga. 

Nu skulle spelmannen välja, och han valde att spela med fingrarna 
på läpparna. Spelmannen spelade låten och det gick mycket bra. Men 
när Gammelkarlen skulle spela blev det ett förfärligt oväsen. Han rev 
ju sönder läpparna med klorna. Det gick inte alls för honom, utan han 
måste ge upp. Spelmannen vann, men om det hjälpte honom, när han 
en gång stod inför vår Herre, det nämnde historien ingenting om. 

Refrängen som var så vacker att Hin håle 
blev tyst 
En bonde hade svurit bort sin själ till den Onde. När Djävulen kom 
för att hämta själen, ville bonden, att de skulle spela i kapp om den. 
Detta gick Djävulen med på, och de spelade fiol förstås. Det fanns väl 
inte så mycket att välja på. Första omgången vann den Onde, men 
bonden tog om refrängen, och då blev den så vacker att Hin håle blev 
tyst, och bonden räddade sin själ. 
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Gammkåq o n bonnö sköllä kappknyte knuta på ö rep. Bon to tf bägge 
änna n jolk knuta söm vartlet. Män Gammkårt la ihop repö söm i 
hatvklag o dro äön ijörtig 3 då vatt-ö knut i knut lägs helö repö, så dän 
gagga vann Gammkk. 

 
N spelmann haddö svorö bätt fäla ot Gammkårt för tell 3 fo tält sä 
spela fjol. Då Gammkårt komme 3 sköllö tag-a, ba spelmann att döm 
sköllä kappspöla om-a. 

— Varför intö? sa Gammkåq. Vi voljö ö instrumänt var, o så spela vi 
ert gagg var på döm. o så dra vi lott om hökkön söm skö börje. 

Gammkårt vann, o han voctctö fijoln. Han spela fön 3 spelmann sårtö 
i fögö omgagga, n då döm haddö spela gatt Gammkåq meje att döm 
va jämmböcte. 

Nu skölle spelmann voLjö, 3 han voctdö tell p spela vä figgra på 
mönnläppa. Spelmann spela låtn o dä vatt kusårlet vårrö. Män då 
Gammkån sköllö spela vatt-  ö ö väsart. Han rev ju sonn mönnläppa vä 
idoga. Dä jekk int alls för-n, utan han gatt je öpp. Spelmann vann, 
män om dä jott-n då han eq gagg sto inför vår Hårrö, dä la-nt historia 
na om. 

 
En bonnö haddö svorö bätt fäla sin ot n onde. Då Jävulän komme n 
sköllö hämtö fäla, vellö bon att döm sköllö kappspela om-a. Dä jekk 
Jävulön vä på, n döm spela fjol förståss. Dä fanns föll int så myttjö n 
votjä på. FöRö Xläggön vann ön ende, män bon tog öm refräggön, n 
då vatt-n så vakkör att n Hål vatt tyst, 3 bon klara Sala. 



106 

52. Hur fiskaren lyckades häva kontraktet 
med Hin håle 
Det var en man, som gjorde upp med Hin håle om att Hin håle skulle 
få hans själ, om han fick så mycket fisk han ville ha. 

Vi säger väl om tjugo år? sade Hin håle. 
Det lät som en evighet till dess, tyckte gubben och gick med på det. 

Men åren gick fort, och en morgon stod Hin håle nere vid stranden 
och väntade. 

Nu är tiden ute, sade han. 
Kära du, låt mig taga upp näten för sista gången först, bad 

gubben, som inte kom på annat att säga. 
Det gick Hin håle med på och följde med i båten ut på sjön. När de 

kom till näten, skulle Hin håle ta upp dem, och gubben skulle ro. Men 
nu vet du, att Hin håle varken kan flyga eller simma, och det kände 
gubben till, och när Hin håle lutade sig ned efter stickan, knyckte 
gubben till, så att Hin håle for huvudstupa i vattnet. Nätet låg just 
utanför vassen och vasskanten, och Hin håle fäktade och slog med 
armarna och högg med tänderna i vassen för att hålla sig uppe. Nu var 
gubben fundersam på hur han skulle göra. Kunde Hin håle drunkna, 
var ju allt gott och väl, men hur det förhöll sig med detta, visste inte 
gubben. Lyckades Hin håle ta sig i land var kontraktet kvar, så 
gubben tog det säkra för det osäkra och ropade: 

Om du häver kontraktet, skall jag ro dig iland! 
Och Hin håle lovade mellan kallsuparna att så skulle bli. 
Då backade gubben båten, så att Hin håle nådde att kloa fast sig i 

båtkanten, och gubben lät honom släpa bakefter båten, tills de nådde 
stranden. När Hin håle kom upp ur vattnet ruskade han på sig som en 
våt hund och försvann. 

Och här (i vassbladen) ser du märkena efter hans tänder. 

53. Drängen och prästens svartkonstbok 
Det var en gång som en präst tog sin dräng med sig och skulle gå och 
fiska. När de hade gått ett stycke, fick prästen se att han hade glömt 
sin svartkonstbok hemma, så han satte sin dräng att springa hem efter 
den, men han förmanade drängen att denne inte fick titta i den, ty då 
kunde det gå på tok för honom. Men med dessa ord var den onda 
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52. 
Dä va n kår söm jote opp vä n Hålie om att n Håte sköne fo Säla har§ 
om han fekk så myttje fisk han velle ha. 

Vi säg föll om tjuge år, sa n Håte. 
Dä let ju söm n 6vihet te11åg5, tykkte göbben o jekk vä på-e. Män 

åra jekk fott, n en mora sto n Hål ne på stranna o vänta. 
Nu är tin ute, sa-n. 
Tjare däg, lätt må ta opp nätta för siste gagga fön! ba göbben, 

söm inte komme på arme tell 3 säg. 
Dä jekk en Håle vä på o foctcte vä ti båtn ut på Sög. Då döm komme 

hittell nätta, så sköne n Håte ta opp döm o göbben skölle ro. Män nu 
vet du ju, att n Håle värken kan ftyge häll simma, o dä visste göbben 
tå, o då n Hål lute ne så ätte stikka, knykka göbben tell så n Hål for 
huvveståpen t vattne. Nätta låg just uta röra 3 n Håte klåma 3 klo vä 
årma 3 högg vä tänneg ti röra för tell o holle så oppe. Nu va göbben 
brydd på hör han sköne jåra. Könne n Håle drottne va ju plit gött 
vot, män hör dä förhöll så vä dä visste inte göbben. Ktara-n så i lann 
va köntrakte kvår, så göbben to dä säkre före dä osäkre o roffte: 

— om du häv köntrakte, skö jå ro då i lann! 
3 n Håte lova mella kollsupa att så sköne bti. 
Då mönne göbben båtn så n Håle noggde tell 3 ktoa fast så ti 

båtkantn, 3 göbben lätt-n Xlepe bakätte båtn tells döm komme i lann. 
Då n Hål komme opp botti vattne, ruske-n på så söm n Nät n hunn 3 
försvann. 

3 heq kan du si märka ätt e tänneg hag. 

53. 
Dä va n gagg n präst söm to dräggen vä så 3 sköne gå o fiske. Då döm 
hadde gått n bit, fekk prästn si att han hadde gtömmt å svattkög5tbo-
ka sig himme, så han sätta dräggen tell o kute himm ätte-ga, män han 
forke-n att han fekk int titte ti-a, för då könne-ge gå på tok för-n. Män 
vä dä ota va dän onda lustan väkkt. Då dräggen hadde vört himm 
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lustan väckt. När drängen hade varit hem efter boken och var på väg 
tillbaka uppefter sjöstranden, kunde han inte bärga sig utan började 
att läsa. Och rätt som det var kom det en hel hop småkarlar (dvs. 
smådjävlar) omkring honom och frågade vad de skulle göra. Drängen 
visste för sitt liv inte vad han skulle hitta på, och då började småkar-
lama att bli vassa i tonen. Då slumpade det sig så att han tittade uppåt 
backen, och då fick han se en gammal not som var upphängd där. Då 
sade han: 

— Knyt upp den där noten och nysta ett nystan av garnet! 
Nu sade den som liksom var ledare för de där småkarlarna: 
— Man i knut, man i knut! Och drängen hann inte just mera än 

blinka, förrän de var där med nystanet och undrade, vad de skulle 
göra. 

Knyt noten igen, men gör knutarna på samma ställe som förut, 
sade drängen och sprang för livet, men det dröjde inte länge förrän de 
hann upp honom igen, och nu kunde han inte hitta på något. Men då 
all råd tycktes vara ute, kom han på något i alla fall. 

— Tvinna ett kornhässjerep utav sand som finns utefter sjöstranden, 
sade han. 

Man på korn, man på korn, sade ledaren, och sanden började 
yra, men något rep fick de inte till, utan drängen kom fram till 
prästen, som fick läsa bort eländet. 

Det finns en annan version också. Början är likadan ända tills 
småkarlarna hade knutit noten. 

Nu blev drängen så rädd att han släppte en fjärt, men så sade han: 
Tag fast den där och kom hit med den! 
0-i, lät det bara och borta var de, och drängen fortsatte till 

prästen. 
Många år efteråt — drängen var då fullvuxen och hade familj och 

hade slutat hos prästen för länge sedan — kom en liten smal gubbe, 
som var så sliten av vind att han knappast lämnade någon skugga efter 
sig, och han höll något i nypan och sade: 

Var det det här? 

54. När Gammelkarlen seglade på en kvarnsten 
Gammelkarlen hade hållit sig söder om sjön en tid, men nu skulle han 
norr om sjön. När han skulle fara över sjön hade han inte någon båt, 
så han rullade ut en kvarnsten som låg på stranden och skulle segla 
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ätte boka 3 va på väg tebakks oppätte föstranna, könne-n int bärje så 
utan böckte o läsa. 3 rätt söm dä va komme-rte n hel hop smokår 
ikrigg-en 3 fråggde va döm skölle jåra. Dräggen visste för sätt liv int 
va han sköne hitte på, då börje smokk a b1i vass i torta, män då 
klännte-qe tell så att han titta opp i bakken, o då fekk-en si n 
gammnöt, söm va öpphäggt där. Då sa-n: 

Knyt opp n dånn nota o nyst ö nyste ta går! 
Då sa han söm jussöm va ledar för smokäq 

Mann i knut, mann i knut! 
3 dräggen hann int just mer-n Migke, förut döm va där vä nyste o 

föndäre, va döm sköne jåra. 
Knyt nota ijänn, män jär knuta på samma ställe söm förut, sa 

dräggen 3 spragge för live, män dä täckt ett lägge förut döm va opp-en 
ijänn, o nu könne-n inte hitt e på na. Män då on rå tykktes våra ute, 
komme-n på na i alla fall. 

Sno n korthäffsimm to sann söm ä ätte Ostranna, sa-n. 
Mann på kort, mann på kort, sa ledan, o san böckte o yre, män 

nann simm fekk döm inte tell, utan dräggen komme fram hittell 
prästn, söm fekk läsa bott elände. 

Det finns en annan version också. Början är likadan, ända tills 
smokärt hade knutit noten: 

Nu vatt dräggen så rädd att han fes, män då sa-n: 
Ta fast n dånn 3 komm hit vä-n. 
o-i, let-ä bårre, o bott va döm, 3 dräggen fottsätte hittell prästn. 

Maj ge år ätteråt — dräggen vå fullviSksn då o hadde famelj 3 hadde 
klut hårvä prästn för lägg sårte — då komme-ne n littn smål n 
göbbe, söm va så kletn to vinn att han knafft lämne sköggen ätte så, o 
han höll n ti nypa 3 så sa-n: 

Var-e e hånne? 

54. 
Gammkårt hadde hölle så sanna Sön en ti, män nu sköll-n notom Sön. 
Då han sköne fåra över fön hadd-ett-n nann båt, så han kuller åt n 
kvåristeq söm låg dårpå stranna 0 sköne segel, över på han. Dä bliåsste 
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över på den. Det blåste rätt friskt, så han satte sig i godan ro på stenen 
och börja att spela fiol. Men han hade inte seglat länge, förrän stenen 
började ta in vatten. Det var ju hål mitt på den. Då måste han sluta att 
spela och till att ösa. Men han öste med den ena handen och knäppte 
på strängarna med den andra, och då kom den här låten till. 

(Berättaren demonstrerade med att spela låten på fiol.) 
Jag har hört, att en del säger att när stenen hade tagit in så mycket 

vatten att den höll på att sjunka, måste Gammelkarlen hålla upp och 
bara knäppa på strängarna, och då gjorde han sig lättare så att stenen 
flöt upp, och då bar det till att spela ett tag tills det blev för mycket 
vatten igen. Då fick han knäppa och lätta på sig, och så fick han hålla 
på tills han hade kommit över. 

55. Det var tätt mellan varven, sa Hin håle 
»Det var tätt mellan varven, sa Hin håle, när han åkte runt på 
kvarnstenen.» 

Jo, det ordstävet kom till en gång, när Hin håle var och hälsade på 
en mjölnare i kvarnen. Mjölnaren kände på sig, att det var någon som 
stod bakom honom, och då han vände sig om fick han se att det var 
Hin håle själv som han hade bakom ryggen. Ja, vad gör man en sådan 
gång? Mjölnaren slog stopp på kvarnen och frågade, om Hin håle ville 
åka på kvarnstenen en stund. Han tänkte, att bara han fick ett litet 
andrum så kom han väl på något som kunde hjälpa honom. 

Ja, varför inte, sade Hin håle och klev upp på stenen. 
Mjölnaren öppnade dammluckan allt som gick och stenen satte upp 

farten så att kvarnhuset hoppade. Hin håle kloade fast sig i kvarn-
stensögat, och det gick så att håret och rockskörten stod rakt ut i 
vädret. Till sist måste mjölnaren slå ifrån vattnet, för stenarna började 
gå varma. När stenen stannat vinglade Hin håle iväg in i en vrå, och 
då han kravlat sig upp sade han: 

Det var tätt mellan varven. 
Och med detta försvann han, och mjölnaren hade aldrig något 

besvär av honom sedan. 

56. Peppar i stället för snus 
Hin håle hade hört sägas att det blev en ren last, om man vande sig 
vid att draga snus i näsan. Han ville ju inte lämna någon last oprövad, 
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rätt duktet, så han sättö så i godan ro på steg o böckit o spela på 
fijöln. Män han haddö intö sega läggö, fög steg böcklö o ta in vattnö. 
Dä va ju hölk mitt på-n. Då gatt-fl klutt 3 spela 3 tell o ösö. Män han 
össtö vä ertö hanna o knäfftö på strägga vä ånnra, 3 då komme n hånn 
låtn tell: 

(Berättaren demonstrerade med att spela låten på fiol.) 
Jå ha hött, dä n del säg att då steg haddö tejjö in så myttjö vattn att 

han höll på fogkö, gatt Gammkårt hollö öpp 3 bårrö knäppö på 
strägga, o då lätta-n på så så steg Röt opp, o då bar-ö tell 3 spela ö bas 
tells dä vatt för myttjö vattn ijänn. Då fekk-ön knäppö o lätta på så, 
så fekk-ön gå ånn tells han komme över. 

55. 

»Dä va tätt mella vårva, sa n Hål, då han sega på kvårtsteg.» 
Jo, dän hårmölsa vatt n gagg, då n Håle va 3 hälsö på n mociclar håni 

kvårta. Mockart tjännö på så, att dä va nann söm sto baka-n, o då han 
vännö så om fekk-ön si att dä va folivöst n Håle han haddö baka 
röjjön. Ja, va jär man n tökkön gagg? Mockan han klo stopp på kvårta 
3 fråggdö, om han vellö åkö på kvågsteg n stonn. Han tägktö, att 
bå.rrö han fekk lite annrömm så kommö-n föll på na söm könnö 

Ja, varför intö, sa n Håle o klev öpp på steg. 
3 mocictag dro på stammön dä söm jekk. 3 steg sättö öpp fatta så 

kvåghusö hoppö. N Håle klioa fäst så hån i ygö, o dä jekk så hå'rhåga o 
rokkfötta sto rätt uti värä. Te sist gatt mockan klo fråg vattn, för 
stega böckö o ta törhetan. 3 då steg stårtritö vigga, n Håle iväg hiti n 
ro, o då han haddö krava så opp så sa-n: 

Dä va tätt mella vårva. 
3 vä dä försvann-ön, 0 mociclart haddö ollre na besvär tå-n sågö. 

56. 

N Håle haddö hött säjjös att dä vatt regö lasta, om man vortgtö så vä 
tell 3 dra snusn oppi nåsan. Han vellö ju intö lämnö nann last oprovö, 
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så han gick till handelsboden och begärde snus, men handlaren som 
såg vilken karl han hade att göra med gav honom vitpeppar. Hin håle 
snusade och nös, och när han åter kunde andas sade han: 

Det var baddarn till snus. 
Och försvann. 

57. Knallen som lurade ned Gammelkarlen 
i sin säck 
Gammelkarlen ofredade folket i en by och ställde till ohägn förstås. 
Värst var det i närheten av smedjan. Där antastade han både gående 
och åkande. En dag var en knalle ute och gjorde affärer, och så i 
närheten av smedjan mötte han Gammelkarlen, och denne ville veta, 
vad knallen hade i säcken. Knallen sade: 

Jag har guld och ädla stenar. 
Får jag se dem? frågade Gammelkarlen. 

Då knöt knallen upp sin lädersäck, och Gammelkarlen tittade i den. 
— Jag ser inte något annat än kläder, sade han. 

Titta längre ned! uppmanade knallen. 
Gammelkarlen lutade sig framstupa men såg bara kläder. 

Kryp ned och flytta undan det som ligger i vägen! sade knallen. 
Guldet och pärlorna ligger ända nederst på botten. 

Gammelkarlen böjde sig ännu mer och stack huvudet och armarna 
ned i säcken och började gräva som när en hund söker ett ben. Då 
gjorde knallen en knyck med säcken, så att Gammelkarlen stupade 
med huvudet före ned i säcken. Och knallen var inte sen att knyta 
igen den. Sedan gick han vägen fram och bar Gammelkarlen i säcken, 
tills han kom fram till smedjan. Där steg han in, och då han kom in 
stod smeden och smidde. 

Får jag leja dig att slå sönder en nöt åt mig? sade knallen. 
Det bör väl gå, svarade smeden. Var har du den någonstans? 
I säcken, sade knallen. 

— Fram med den! sade smeden. 
— Nej, slå utanpå säcken, annars kan en del gå till spillo! 
Knallen lade säcken på städet, och smeden tog en hammare och 

slog, men det hade ingen verkan. Då sade knallen: 
Slå och slå riktigt, för det är en hård nöt! 
Ja, i så fall lär jag allt få ta till storsläggan, sade smeden. 
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så han jekk in på boa n bejo1ö snus, män hannlart söm såg va kår han 
haddö jåra vä häddö ti vitpeppart. N Håliö snusö n nös, o då han fekk 
ott så aön sa-n: 

— Dä va kusn te snus! 
3 försvann. 

57. 
Gammkårt ofreda fnikö häri n by 3 ställdö tell ohägn förståss. Våg 
var-ö omkrigg smejja. Där antåst-n bå döm söm jekk o döm söm tjötö. 
En dag var-ö n knallö söm va utö 3 hannld, n så i närheten tå smejja 
mött-n Gammkårt, o han vellö veta va knalln haddö ti sättjön. Knalln 
sa: 

Jå ha gullö 3 ädel ö stega. 
Fo jå si döm? sa Gammkåq. 

Då knöt knalln opp lärsättjön sänn, o Gammkårt tittä hiti-n. 
Jå si int na annä än na kliäjja, sa-n. 
Titt lägger ne, sa knalln. 

3 Gammkåq lutö så framgruvön män såg bårrö kläjja. 
Kryp ne o Rött önna dä söm ligg åtför, sa knalln. Gulle n pålört 

ligg änna neög på bottn. 
Gammkårt bökkö så ändå mer n stakk huvvö o årma nej sättjön D 

böl.« n gräva söm då n hunn letö e bert. Då joliö knalln n vipp vä 
sättjön, så Gammkåq stula 3 huvvö nei sättjön. 3 knalln va intö seq 
tell 3 remmö tjånn-ön. Såg jekk-ön vägön fram 3 bar Gammkårt ti 
sättjön, tells han komme fram tell smejja. Där steg-ön in, 3 då han 
komme in sto smen 3 smiddö. 

Fo jå lejjö då tell o klo s6nn ön nöt nt må? sa knalln. 
Dä tö föll götta gå, sa smen. Va ha du-a na? 
Ti sättjön, sa knalln. 
Fram vä-a! sa smen. 
Nä, klo utapå sättjön, ånna5 kan-ö stretö bott tå-a! 

Knalln la sättjön på städ, n smen to n håmmar 3 klo, män dä 
betyddö iggöntigg. Då sa knalln: 

— kln 3 klo rektet, för dä ä n hål, ön nöt! 
Ja, då lär jå allt fo ta ta storklägga, sa smen. 

3 så tog-ön stötö klägga o drämmdö tell dä vågö han könn, 3 då 

8 Sagor från Edsele 
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Och så tog han sin största slägga och drämde till det värsta han 
kunde, och då smällde det som det värsta sprängskott, och säcken 
flög upp och tog taket av smedjan med sig rakt upp i luften så högt de 
kunde se, och då var både smeden och knallen stendöva en god stund 
efteråt. 

Efter den betan har Gammelkarlen aldrig visat sig i närheten av en 
smedja. 

58. Den orädde drängen som klippte naglarna 
på Gammelkarlen 
Det var i en gård som det spökade, så att ingen människa tordes bo 
där. Den som rådde om gården, försökte med likt och olikt för att få 
bort spökena, men ingenting hjälpte. Ett år anställde han en ny dräng, 
som var stor och stark och som hade ord om sig att inte vara rädd för 
någonting, vare sig det var jordiskt eller från andevärlden. 

När drängen hade varit i tjänsten en tid, och bonden såg, att ryktet 
om drängens styrka och mod var sant, sade han en dag till honom: 

Om du kan få bort spökena i stugan norr på gården, skall du få 
halva hemmanet. 

Nu förhöll det sig så, att bonden hade bara ett barn, en dotter, och 
hon och drängen hade redan börjat titta på varandra. Drängen hade 
sina beräkningar, så han svarade: 

Det kan ju vara gott och väl, men får jag gifta mig med er dotter, 
skall jag göra vad jag kan. 

Bonden gick med på detta. När kvällen kom, gick drängen till 
stugan norr på gården. För att det inte skulle bli alltför långsamt, tog 
han med sig en av de andra drängarna. De gjorde upp eld i den öppna 
spisen och satt och talade till långt frampå natten. Inte såg eller hörde 
de några spöken och de tänkte knappast på dem heller. Då veden 
började tryta, gick drängen, som var med som sällskap, ut till vedbo-
den för att hämta mera ved. När han inte kom tillbaka, måste den här 
starka drängen ut och se efter vad som hade hänt den andre, och då 
fann han honom i vedboden utan huvud. Inga spöken syntes till, och 
en huvudlös karl var det inte mycket att göra åt, så drängen gick till 
ladugården och vred nacken av en höna, som han tog med sig för att 
steka och äta, ty han kände sig hungrig, efter det han hade suttit och 
hängt om natten. Men när han kom in och började att plocka hönan, 



115 

small-ö söm dä våne bärjskött, 3 sättjen resste öpp to tak e tå smejja 
vä så rätt opp i växt så laggt döm könne si, 3 då va bå smen o knalln 
stertdöv oller så lägge. 

Ätt e dän betan vise så Gammkåq ollre nagnår n smejje. 

58. 
Dä va hån i n gål söm dä skrömt e så iggen männif togte bo där. Han 
söm rådde om gåq försökkte vä bå likkt o olikkt tell o fo bott spöka, 
män iggentigg löt-vite. Ett år stådd-n n nSi en drägg söm va stor 3 
stårk a hadde ot om så tell a inte våra rädd för nånntigg vare så dä va 
jocliskt häll fråq andevåelen. 

Då dräggen hadde vöre i tjertga n ti o bon såg att dä va olv6ra, så 
sa-n Dt dräggen n dag: 

om du fo bott spöka nol på gårt skö du fo h6live himmarte. 
Nu var-e så att bon hadde bårre ett båt, n jänte, 3 hoij o dräggen 

hadde redaq börje D fine på vårån, 3 dräggen hadde sir te beräkniger 
så han svåra: 

Dä kann ju våra gött n vol, män fo jå jifte må vä jänta dig skö jå 
jåra va jå kann. 

Bon jekk vä på dä, D då kvälln komme jekk dräggen nol på går', 
män för att dä inte sköne bli för laggsamt to-fl en tå ånnre drägga vä 
så. Döm jolt opp älln häri öppenspissn D såt 0 tåla te laggt fram på 
natta. Int såg häll hölt döm na spöka 3 knafft nog tägkte döm på döm 
häller. Då ven börje o tryte, jekk dräggen söm va söm sällskap ut hite 
velire ätte mer ve. Då han inte komme tebakks gatt n hånn stårkdräg-
gen ut o Si åt va dä hadde votte vä-n, n då fann-ön-en häri velfre utan 
huvve. Igge spöka syrtrttes tell, 3 n huvvelös n kår va inte myttje 
jåra 6tt, så dräggen jekk hite lagåq 3 vre nakken tå n höqe söm han to 
vä så in o sköne steke 3 äta, för han tjänne så sågen ätt e dä han hada 
sett D högg om natta. Män då han komme in 3 bÖCklä 3 plökke hörta 
komme-qe in smokårt i mägdetali. Då to dräggen älltagga 3 damma på 
döm tells döm gatt ta Dt döra. Te klut hådd-n fott ut ollihop utom 
kammhårren för döm D dä va Gammkån, Solv söm hel e tin stått häri n 
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kom det in småkarlar — smådjävlar — i mängdetal. Då tog drängen 
eldtången och dammade på dem, tills de måste ge sig av ut genom 
dörren. Till sist hade han drivit ut allesammans utom deras anförare, 
och det var Gammelkarlen själv, som hela tiden stått i en vrå och till 
synes haft nöje av hela tillställningen. Han bad, att han skulle få 
stanna kvar och lära sig att plocka hönan. 

Ja, det kan du väl få, sade drängen, men då måste du klippa 
naglarna först, annars klöser du sönder hönan i slimsor långt innan du 
fått dunet av henne. 

Gammelkarlen hade nämligen naglar som det värsta klodjur. 
Jo, drängen skulle få klippa naglarna av honom, men frågan var, 

hur det skulle gå till. 
Det skall du snart bli varse, sade drängen och sade till Gammel-

karlen att om denne satte naglarna i ett skruvstäd, som stod där, och 
drängen skruvade till, så skulle nog naglarna bli klippta. 

Gammelkarlen stack dit naglarna, drängen skruvade till, och Gam-
melkarlen satt fast. Han skrek och bad att få komma lös, men nu var 
det drängen, som bestämde villkoren. Han sade att han inte släppte 
honom lös, förrän han hade talat om, varför det spökade i gården, och 
hur han skulle få bort spökena. 

Gammelkarlen ville inte säga det utan bjöd drängen både det ena 
och det andra, om han släppte honom lös, men drängen sade: 

Om du inte säger, hur det är, går jag efter Bibeln och läser ur den 
för dig. 

Men då bad Gammelkarlen för ett och för allt, att drängen inte 
skulle göra detta och så talade han om, att det fanns en stor skatt 
under golvet i rummet där de var och så länge som den skatten var 
kvar där, spökade det. 

Då nu Gammelkarlen hade talat om detta, ville han äntligen få 
komma lös, men innan drängen släppte lös honom, tog han löfte av 
honom, att han aldrig mera skulle visa sig på gården eller göra någon 
på gården något förnär. 

Detta lovade Gammelkarlen, om han i sin tur fick i förbehåll en 
liten kulle, som hörde gården till och att om drängen satte sin fot på 
denna kulle, skulle Gammelkarlen få ta honom. 

Så blev överenskommet. Drängen skruvade upp städet, och Gam-
melkarlen försvann. Drängen bröt upp golvet och tog hand om skat-
ten. Från den dagen spökade det inte i gården. 

Drängen gifte sig med flickan, och då bonden dog, övertog han 
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ro 3 syqts hatt roliet tå hel e tellställniga. Han ba att han sköne fo 
ställe kvär D lärt så pliökke höga. 

Ja, dä kann du föll fo, sa dräggen, män då jett du kläppe nagla 
föst, ännas kläse du sonn hörta i Xlimser lamt inna du fott duq tå-a. 

Gammkärt hadde ju nagla söm dä väste klo:Sjur. 
Jo, va dräggen skölle fo kliöppe nagla tå-n, fråga va bärre hör dä 

sköne gå tell. 
Dä skö du snatt bLi vas, sa dräggen, 3 så sa-fl Dt Gammkärt att om 

han sätte nagla hite skruvstä söm sto där o dräggen skruve k, så 
sköne nog nagla bLi Idöfft. 

Gammkärt stakk dit nagla D dräggen skruve k D Gammkk såt där. 
Han skrek 3 ba tell n fo komma lös, män nu var- e dräggen söm 
bestämmte villkåra. Dräggen sa att han klåfft ett-n lös föqrt han hadde 
tåla om vaför dä spöke häri gån.  3 hör man sköne fo bott spöka. 

Gammkärt velle inte säg-q utan bö dräggen bå dä eqe o dä &inre 
om han klåfft-n lös, män dräggen sa: 

Äss du int säg hör dä ä, gå jå ätt e Bfbla 3 läs för då. 
Män då ba Gammkärt för ett o för allt att dräggen inte sköne jåra dä 

o så täla-n om att dä va n stor n skatt önner gölive häri römme där 
döm va. 3 så lägg dän skattn va kvär spöke-n.ö. 

Då nu Gammkkt hadde Våta om dä velle-n äntligen fo komma lös, 
män inna dräggen kläffte lös-n to-fl löfte tå-n att han Dllre mer sköne 
vise så på går häll jåra nann på gårt nanntigg förnär. 

Dä lova Gammkki, om han i sänn tur fekk i förbeholl n litn kulle 
söm hölie går tell, o att om dräggen sätt e sänn fot på dän kulln skölle 
Gammkän, fo ta-n. 

Så vatt-e överertskomme. Dräggen skruve opp stäe 3 Gammkält 
försvann. Dräggen bröt opp gölive D to hann om skattn. Från dän dan 
spöke-lie inte häri gårt. 

Dräggen jifte så vä jänta 3 då bon död& överto dräggen himmarte 3 
vatt mäkta rik. N dånn historia vä Gammkärt tänkt-n vä tin minner 3 
minner på fast dä låg jussöm inom-en tell 3 akte så för kulln. 

Män en dag då han va uVdo jåga komme-n hittell kulln o skrämmte 
opp n håra. Dräggen to ätt-n 3 i dä ögon.131,ikke hådd-n inte tanka på 
arme än jakta. Då dräggen komme opp på kulln stog Gammkärt 
frammaför-n D sa: 

Nu ä du männ! 
Va skölle dräggen säg. Han hadde ju Sols vört vä o bestämt att så 

sköne våra, n han söm je så ti leken fo töla kneken, dä va-n på dä 
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hemmanet och blev mäkta rik. Vad som hände, när han var tillsam-
mans med Gammelkarlen, tänkte han med tiden mindre och mindre 
på, fast det låg liksom inom honom att akta sig för kullen. 

Men en dag, när han var ute och jagade, kom han till kullen och 
skrämde upp en hare. Drängen följde efter den, och i det ögonblicket 
hade han inte tankarna på annat än jakten. När han kom upp på kullen 
stod Gammelkarlen framför honom och sade: 

Nu är du min! 
Vad skulle drängen säga? Han hade ju själv varit med och bestämt 

att så skulle vara, och den som sig i leken ger, får leken tåla, det hade 
han klart för sig. Han bad i alla fall att få gå hem och ta avsked av sin 
hustru, och det fick han. 

När han kom hem, måste han tala om alltsammans från början till 
slut, och när han hade gjort detta, sade han, att de måste skiljas, för 
det fanns ingen möjlighet att komma ifrån det han en gång hade lovat. 
Hustrun grät och sade att han i så fall fick ta henne med sig, för hon 
skildes inte från honom, utan de skulle följas åt tillbaka. Drängen tog 
henne i famnen och bar henne. När de kom bortemot kullen, fick 
Gammelkarlen se dem och ropade: 

Vad är det du bär i famnen? 
Då kom drängen på det som skulle rädda honom. 
— Skruvstädet! svarade han. 
Då började Gammelkarlen att hoppa jämfota och svärja och förban- 

na, och så sade han: 
Nej, flyg och far! Något skruvstäd får inte komma inom mina 

väggar. 
Med det försvann Gammelkarlen, och sedan den dagen har han inte 

visat sig vare sig på kullen eller annorstädes på gården. 

59. När Gammelkarlen hjälpte en bonde att 
bygga kvarn 
En bonde skulle bygga sig en väderkvarn, men det krånglade ideligen 
för honom, så han sade för sig själv: 

Slikt arbete hör Gammelkarlen till. 
Bonden hann knappast säga det, förrän Gammelkarlen stod bredvid 

honom och sade: 
— Jag skall bygga kvarn åt dig, om jag får din själ om tio år. 

Det var i hårdaste laget, tyckte bonden, men om du, när kvarnen 
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klara vä. Han ba i alla fall att han sköllö fo gå himm a ta aj 6 tå tjäriga, 
3 dä fekk-ön. 

Då han kolm-lä himm gatt-fl tåla om alltihop från bårjan te klut o då 
han haddö jott dä sa-n att döm gatt Seljös för dä fanns iggön möjlehet 
tell o komma ifrån dä han er gagg haddö lova. Tjäriga gret o sa att i så 
fall fekk-ön ta huri vä så för holt Seldös intö ifrån-ön utan döm sköllö 
fog att tebakks, 3 dräggen tog-a ti fammön o bar-a. Då döm komme 
bottemot kulln fekk Gammkån si döm 3 ropö: 

Va är-ö du bär ti fammön? 
Då kommö dräggen på dä söm sköfiö räddö döm. 

Skruvstää, svåra-n. 
Då börjö Gammkårt 0 hoppö jämmföttör 3 svärd 3 förbannö, o så 

sa-n: 
Nä, flyg o ränn 3 far! Na skruvstä fo intö komma inom mink 

vägga. 
3 vä dä försvann-ön 3 såri dän dan ha-n intö visa så vare så på Vinn 

häll änng på gårt. 

59. 
En bonnö sköllä böggö så n värkvåq, män dä bäkklks bårrö för-n, so 
han sa för så fatv: 

Tökkö hårig jåra hörö Gammkån tell. 
Bon hann knafft tålia ut Rinn Gammkåq sto breddavå-n a sa: 

Jå skö böggö kvårta att då, om jå fo fåk din om tie år. 
Dä va i hålkstö lagö, tykktö bon, män om du, do kvåqa ä fåcle, 

kann fisö po kvåqvigga, SO steg gå rönnt ett värv, SO må-ö våra hännt. 
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är färdig, kan fisa på kvarnvingarna så att stenen går runt ett varv, så 
må det vara hänt. 

Så blev överenskommet och kvarnen blev färdig fortare än kvickt. 
Gammelkarlen ställde sig i läge och släppte en brakande fjärt mot 
vingen, men den rörde sig knappast. 

Den där pusten torde nog vara i nättaste laget, sade han, men 
vänta bara, medan jag får samla mig till den andra. 

Jag sade visst inte, att Gammelkarlen skulle få försöka tre gånger. 
Men när den andra fjärten kom, var den ännu svagare än den första, 
och den tredje hördes inte ens. 

Baksluga bönder och arga hundar skall man inte göra affärer 
med, sade Gammelkarlen, plockade ihop sina saker och försvann. 

60. Gammelkarlen fick en gris i stället för en karl 
Några karlar skulle göra en bro över en å. Detta var ingen lätt sak på 
den tiden. Då kom Gammelkarlen och erbjöd sig att hjälpa dem, om 
han som lön fick den förste som gick över bron. Det gick brobyggarna 
med på, och nu stod det inte länge på förrän bron blev färdig. 

Då motade karlarna en gris så att den sprang över bron, och med 
grisen fick Gammelkarlen nöja sig. 
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Så vatt övereq5kommet, 3 kvåqa vatt fåcle fottare än kvikkt. 
Gammkåq ställde så i läge o kläffte n bråkafit mot viggen, män han 
rötes knafft. 

— N dånn jån tocte no våra i nätteste läge, sa-n, män vänta bårre, 
mån jå fo sammlk må te änneq. 

Jå sa visst int, att han sköne fo freste tre gagg. Män do ånneq 
komme, so va han lärare än fönn, 3 trejjen hölies int ens. 

— Bakslug ö bönner 3 elak e hunna skö man inte jåra affärer vä, sa 
Gammkåq 3 sakre ihop sirte pr37la 3 försvann. 

60. 
Dä va nager söm sköne jåra n bro över n å. 3 dä va iggen lätt sak på 
dän tin. Då komme Gammkåq o bö ut så tell o jol,pe döm, om han fekk 
fönn söm jekk över bron.. Dä jekk döm vä på, n dä sto int lägg på 
förig broq va fåde. 

Då Ok kårra n gris tell 3 kute över, o vä grisn fekk Gammkåq nöje 
så. 



VII. Skämtsagor och anekdoter 

Om dumt folk: 

61. Gumman som lastade gärdsgårdsstör 
Det var en gubbe som höll på att sätta upp en gärdsgård. Störarna tog 
slut, och då skickade han gumman till skogen för att hämta ett lass. 
När gumman lastade på störarna, sade hon för varje stör: 

Orkar han med den där, så orkar han med den här. 
Men när hon skulle köra åstad, orkade inte hästen med lasset, hur 

han än ansträngde sig. Då måste gumman lasta av, och nu sade hon 
för varje stör hon lade av: 

Ja, orkar han inte med den där, så orkar han inte med den här. 
Och så höll hon på till sista stören och så for hon hem med släden 

tom. 

62. Männen som skulle hämta byttan ur brunnen 
Det var i en gård som kedjan hade lossnat från brunnsbulten och både 
kedjan och byttan hade farit ned i brunnen, och nu stod männen i 
gården och funderade, hur de skulle få upp kedjan och byttan igen. 
Till sist sade en som var litet slugare än de andra: 

- Jag skall hålla mig fast i brunnsbulten, och så klättrar nästa ned 
och håller sig fast i mina fötter och undan för undan tills vi når byttan. 

Ja, du är då aldrig rådlös, sade de andra. 
Så kröp den förste ned och höll fast sig i bulten. Den andre hasade 

sig ned och hängde i fötterna på den förste, och så började den tredje 
att krypa ned. Men då ropade den som höll i bulten: 

Vänta litet, medan jag får spotta i händerna. 



61. 
Dä va n göbbö söm höll på stäggö n håga. Stön to ?lut för-n, 3 då 
Sikkö-n tjäriga te skokks ätt ö ö låss. Då tjäriga lasta på sa-a för var 
stör: 

Rå-n vä n dånn, så rå-fl vä n hånn. 
Män då hon sköllö tjörö astå, rådd int hästn vå, hör han än tog tf. 

Då gatt tjärliga lasta tå, 3 nu sa-a för var stör hott la tå: 
Ja, rå-n int vä n dånn, så rå-fl int vä n hånn. 

3 så höll-a på te siste stört, o så for-a himm vä tåmmököreö. 

62. 
Dä va häri n gåt söm tjäjja haddö lossnö frk brönnsbultn o bå tjäjja 3 
bytta haddö före nej brönnö 3 nu sto kärra häri gåt" o föndärö hör döm 
sköllö fo opp bytta o tjäjja ijänn. Te sist var-e en söm va lite Xlugarö 
än döm ånnrög.  söm sa: 

Jå skö hollä tf må ti bultn jå, 3 så kliättör näste en ne 3 holl tf så ti 
föttöq miqö o så önna för önna tells vi nog bytta. 

Ja, du ä då Dike rålös, sa döm ånnröq. 
3 så kröp fönn ne o höll tf så ti bultn. Ännört hasa så ne o häggtö ti 

fötter], ot fögn 3 Så bögö trejjön 3 krype ne. Män då rofftö han söm 
höll tf bultn: 

Vänt littö, måq jå fo spöttö ti hännöq! 

123 
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63. Gumman som önskade att vinden skulle 
vända sig 
Det var en gumma, som skulle till kyrkan. På vägen dit måste hon ro 
över en sjö. Gumman hade motvind, och det blåste hårt. När hon 
äntligen kom fram, suckade hon: 

Gud give, att vinden vänder, tills jag skall tillbaka! 

64. Gumman som gick i förväg till kyrkan 
Det var en gumma som tyckte att det var så långt att gå fram och 
tillbaka till kyrkan på söndagen, så hon hittade på att gå ett stycke till 
vägs på lördagkvällen. Då gick hon två fjärdingsväg och sedan vände 
hon och gick hem igen. När hon kom hem, var hon duktigt trött men 
belåten också, för hon sade: 

Nu måtte jag åtminstone slippa att gå den där biten i morgon. 

65. Märket i båtkanten 
Det var krig och när fienden närmade sig, gällde det att gömma undan 
det som kärt var och ge sig av till skogen. Men var skulle man gömma 
kyrkklockorna? Man hittade på att man skulle sänka dem i sjön, men 
hur skulle man få till ett märke som man bara själv visste av och 
kunde finna. 

— Jo, sade en. Jag vet. Vi skär ett märke i båtkanten mitt för där vi 
släpper ned klockorna. 

De gjorde så, och när det blev fred skulle de ut och ta upp klockor-
na. De draggade mitt för märket men inte fann de några klockor. Då 
sade en av dem: 

Ni skall se, att de eländiga kanaljerna har funnit dem. De såg 
förstås märket i båten och tog båten och rodde ut efter klockorna. 

66. Skära till eller klippa 
Det var en gubbe och en gumma som blev osams om det hette skära 
till ett par byxor eller klippa till ett par byxor. Gubben sade skära till 
och gumman sade klippa till. Då gav gubben gumman stryk, men hon 
sade klippa. Då drog han henne ned på isen på ån och stoppade ned 
henne i vattenhålet, och det sista han såg av henne var två fingrar, 
som stack upp och liksom klippte. 
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63. 
Dä va n tjärig, söm sköne te tjörka. P3 vägen dit gatt-a ro över n fö. 
Tjäriga hadde motvinn, 3 dä bliåsste hått. DO hoq äntligen komme 
fram, sökke-rta: 

Gud jive, att vinn värme, tells jå skö tebakks! 

 
Dä va n tjärig söm tykkte att dä va så laggt tell 3 gå fram o tebakks te 
tjörka på söndan, så hon hitt e på att hon sköne gå te väkks på 
löggdan. På löggdaskvälln jekk-a två fjåliigsväg o såqe vänne-na o jekk 
himm. Då hoq komme himm, va-a duktet trött män belåtn n, för hon 
sa: 

— Nu må jå då ha n dånn bitn gått i m6raq. 

 
Dä va krig, o då fiarta komme i närheta jällde-qe tell 3 jumm önna dä 
tjät va 3 je så ot skogen. Män var sköne döm hä tjörkIdokkeq. Döm 
komme på att döm skölle sägke döm hån fön, män hör sköne döm fo 
tell märke söm bårre döm visste å 3 könne finne. 

Jo, sa en, jå vet jå. Vi Sär e märke på båtsua mitt för där vi kläpp 
ne döm. 

Dä jolie döm, o då dä vatt fren sköne döm ut o ta öpp kliokkert, 3 
döm dragge mitt för märke, män inte fann döm na kliokker. Då sa en tå 
döm: 

Ji skö si, att de årmade utbötiga ha fönne döm. Döm såg förståss 
märke på båtn 3 to båtn 3 rodde ut ätt e döm. 

66. 
Dä va n göbbe a n tjärig söm vatt osams om hökke dä hete fåra tell 
par böksör häll ktöppe e par bökser. Göbben sa fåra tell 3 tjäriUa sa 
kliöppe. Då to göbben 3 cläglyt&fla, män hoq sa kläppe. Då drog-en-a 
ne på årt a stöppe-qa nei vattehölie, 3 dä siste han såg tå-a va två 
figger, söm stakk opp 3 jUSSÖM kliÖfftt. 
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67. Gubben som inte kände igen sig själv 
En gubbe var med på ett supkalas. Innan festen var slut somnade han, 
och hans dryckesbröder smetade tjära på honom och rullade honom i 
dun och lämnade honom ensam. När gubben vaknade kände han inte 
igen sig själv. Han sade: 

Är det jag? Nej det är inte jag. 
Till sist gick han dit han trodde sig höra hemma. Efter vägen sade 

han för sig själv: 
Om hunden kommer emot mig, så är det jag, men om hunden 

skäller på mig, då är det inte jag. 
När han kom hem, rusade hunden fram och skällde på honom. Då 

sade gubben: 
Det är inte jag. 

68. Gubben som sökte folk lika dumma som 
hustrun och dottern 
Det var en flicka som var på väg med middagsmat till sin far, som var 
ute på arbete i skogen. Efter vägen gick flickan och tänkte för sig 
själv: 

Jag är snart fullvuxen nu. Nästa år har jag kanske fästman. 
Då blev hon så glad att hon gick och skrattade. 

Och året därpå gifter vi oss, och så får vi ett barn, tänkte hon och 
blev ännu gladare. 

Men barnet blir sjukt och dör. Ja, det gör det. Och så började hon 
att gråta och vände om och gick hem. 

Då hennes mor fick se att flickan kom i gråtandes tårar, måste hon 
ju höra efter vad som var på tok, och flickan talade om alltsammans. 
Först om fästmannen, och då var både flickan och modern storbelåt-
na, och ännu bättre blev det, när hon talade om giftermålet och 
barnet, men då hon talade om hur barnet blev sjukt, började de gråta 
båda två, och när barnet dog storgrät de alldeles utöver sig. 

Gubben fick vara i skogen hela dagen utan mat, och när han om 
kvällen kom hem var han både hungrig och ur humör efter det hårda 
arbetet i skogen, och han ville veta, varför han inte hade fått någon 
mat och varför de grät, och då fick han höra hela historien. Då han 
hade hört alltsammans från början till slut, sade han: 
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67. 
N göbbd va vä po t supkalas. Inna fästn va klut somnd-n 0 supbrödtg 
han smeta tjörtg po-n 3 rulle-n ti durt o lämnt-n ennsamm. Do göbbtn 
vakne tjännd-n inte ijänn så Solv. Han sa: 

Är-d jäg? Nää, dä ä int jäg. 
Te sist jekk-en dit han trodde så hört himmt. Ätt t vägen sa-n för så 

SAN': 
om hun komma emot må, so är-t jäg, män om hun Säll po må, do 

ä-nt-t jäg. 
DO han komme himm, rusa hun fram o Säll& po-n. Do sa göbbtn: 

Dä ä int jäg. 

68. 
Dä va n jäntt söm va på väg vä meddasmålä te far sänn, söm va ute på 
årbttd häri skogtn. Ätt t vägen börje jänta o tägkt för så SANT: 

Jå ä snatt stor nu. Nästt år ha jå kart5t fässmann. 
3 då vatt-a så glia att hoq jekk a skrattt. 
- 3 åt därpå jiftt vi oss, 3 Så filD Vi bår', tägktt-rta, o än glaart 

vatt-a. 
Män båttt blå Sukkt 3 dö. Ja, dä jär-t, a så bögt-qa o grirtt 3 

vän& öm o jekk himm. 
Då mamma hänne5 fekk si att jänta komme i gråtdnts tårtr, gatt-a 

ju hört åttt va dä va söm va på tok, o jänta tåla 6m olltihop ån änne. 
Fön om fässmann, o då va bo jänta n mora storbelåtn, o än bätttr 
vatt-t då hott tåla om jiftt 0 bår, män då jänta tåla öm hör bårtt vatt 
Sukkt, så böcktt döm o grått bägge två, o då bånt död& så storgret 
döm änna utåvdr så. 

Göbbtn fekk våra helt dan hån i skogen utan mat, 3 då han komme 
himm på kvälln va-n bo houre o skaksonn, n han vellt hört vaför 
han inte haddt fott nann mat 3 va döm grituitt ti, o då fekk-tn hört 
helt historia. o då han haddt hött ollt frk bårjan te klut, så sa-n: 

Ji ä så toke att dä enda söm kan bott ji ä t kok stryk, o dä skö ji 
fo nu på rappt. 



128 

Ni är så tokiga att det enda som kan bota er är ett kok stryk, och 
det skall ni få nu genast. 

Men både gumman och dottern bad för sitt blanka liv att de skulle 
slippa. 

Du måste väl förstå att det är svårt nog för oss som det är stryk 
förutan, sade de. 

Till sist gav han med sig och sade: 
Jag skall fara ut i världen, och kan jag på tre platser finna folk 

som är lika dumma som ni, skall ni slippa stryk, men minns mina ord: 
hittar jag ingen så hjälper varken böner eller knäfall. 

Nästa morgon spände han för hästen och gav sig iväg. Frampå 
dagen kom han till en by, där det inte fanns ett fönster på någon av 
stugorna. Vid en av stugorna var gubben, gumman och barnen ute 
med byttor och ämbar av olika slag och storlekar och så öppnade de 
locken, tittade i kärlet och så lade de på locket så fort de kunde och 
sprang in i stugan men kom strax ut och gjorde om samma sak, och 
för varje gång de kom ut såg de mer och mer slokörade ut. Mannen 
som vi talar om stannade hästen och satt och såg på dem en stund. 
Sedan gick han fram och frågade vad de hade för sig. 

Jo, svarade gumman. Jag har blivit så trött på att ha eld i spisen 
både bittida och sent, vinter och sommar, för att jag skall kunna se att 
reda mig, så vi tänkte att vi skulle bära in ljus, men det tycks vara 
omöjligt. Vi ser att vi har ljus i byttan, då vi lägger på locket, men när 
vi kommer in är byttan tom. Det hjälper inte hur fort vi lägger på 
locket, byttan är tom i alla fall, då vi kommer in. 

Ja, inte går det, sade mannen som var ute och sökte dumt folk. Ni 
måste ta upp fönster på stugan. 

Vad är det för något, och hur går det till? sade både gubben och 
gumman. 

Och så lärde han dem att göra fönster, och gubben blev så glad att 
han gav mannen en hel hop pengar och dem lade han i vagnen och for 
vidare. 

På kvällen kom han fram till en annan by, och där gick han in i en 
gård och frågade, om han fick låna hus över natten. Jo, vad han det 
skulle få. Han fick mat och husrum för både sig och hästen. Gården 
såg ut att vara välbärgad. Allting var rejält och välskött, och desto 
underligare såg det ut att husbonden hade på sig ett par byxor som var 
både smutsiga och trasiga. Mannen fick ligga i kökskammaren och 
husbondfolket låg i köket. På kvällen innan han somnade hörde han 
att gumman sade till gubben: 
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Män bå tjäriga o dotra ba för sätt btagka liv att döm sköllö Mäppö. 
Du jett föll begripö att dä ä falet nog för oss söm dä ä, stryk 

förutan, sa döm. 
Te klut ga-n vä så o sa: 

Jå skö fåra ut i våta, o kan jå finnö fotk på tre ställa söm ä likö 
dumm söm ji, skö ji kläppö stryk, män minns mirtö ok Finn jå iggön so 
jotp vårkön börtör häll knäfoll. 

Moran ättö så spännö-n för hästn a for. Frampå dan komme-n hittell 
n by, där dä intö fanns ö enda fönster på nann tå stugöq. Hårvä eq 
stugö va göbbön a tjärliga 3 båqa utö vä byttöq 3 ämbara tå olik ö sona 
3 storleka o så öppne döm lokka, tittö hitö tjärilö o så la döm på lokkä 
så fott döm könnö 3 så kutö döm in hite stugört, män kolm-lä straks ut 
o jotö på samma vis, 3 för var gagg döm komme ut såg döm mer o mer 
klokörö ut. Göbbön söm vi tåla om to kvår hästn 3 såt o titte på döm 
ön storm, o sån jekk-ön fram o fråggdö va döm haddö för så. 

Jo, svåra tjäriga, jå ha vottö så less på tell 3 ha älln på spissn bo 
bittet o semit, vintör 3 sommar för tell o si o reda må, så vi tägktö vi 
sköllö bära in jusö, män dä tyss våra omåjlet. Vi si att vi ha jusö ti 
bytta då vi lägg på lokkö, män då vi komma in ä bytta tomm, o dä 
jotpö int hör fott vi lägg på lokkö, bytta ä tomm i alla fall då vi komma 
in. 

Ja, int gå dä, sa kår' söm va utö o letö dummiga. Ji jett ta öpp 
fönstra på stugöq. 

Va ä dä föla o hö gå dä tell? sa bå göbbön 3 tjäriga. 
3 så låliö-n döm tell o jåra fönstra, 3 göbbön van så glia att han ga 

kål], n fale hop vä pårlig, 3 deim la kåt hite vagna o for vidarö. 
På kvälln komm-n fram tell n aön by, 3 där jekk-ön in hite n gåt 

fråggdö, om han fekk lårtö hus övör natta. Jo, va han dä sköllö fo. 
Han fekk mat o husrömm för bå säg o hästn. GM såg ut tell o våra 
votbärjön. 311tigg va så rejällt o votSött, 3 dästo önnörligarö såg-ö ut att 
göbbön i gårt haddö på så ö par böksör söm va bå dygge 3 trase. N 
hånn kåq fekk liggö hån tj&kskåmmaq 3 hössbonnfStkö låg häri 
tjökö. På kvälln inna han somnö höt-n dä tjäriga sa ot göbbön: 

Du jett ta på då ö annö par böksör i m5rart. Vi fo ju reqrtt Sämmös 
ut oss yga söm du si åt. 

På moran vaknö-n vä ö hiskelet våsaq hån i tjökö. Då dönsö 3 domiA 
gagg på gagg a göbbön o tjäriga skrek om vattannö: 

Du hoppö fel! 
Nä, dä ä du söm intö kan hollö åt döm! 

Han gatt ut o si va söm sto på, 3 där sto göbbön på tj6kksbotö, o 

9 Sagor från Edsele 



130 

- Du måste ta på dig ett annat par byxor. Vi får ju rent av skämmas 
ögonen ur oss som du ser ut. 

På morgonen vaknade mannen av ett hiskligt oväsen i köket. Det 
dunsade och bultade gång på gång, och gubben och gumman skrek om 
vartannat: 

- Du hoppar fel! 
Nej, det är du, som inte kan hålla ut dem! 

Mannen måste ut för att se vad som var å färde. Och där stod 
gubben på köksbordet, och gumman stod framför bordet och höll i ett 
par byxor, som mannen skulle försöka att hoppa i. När de fick se att 
den främmande mannen stod och såg på dem, blev de skamsna 
förstås, och gumman sade: 

Ja, är det inte förfärligt, att det skall bli så här för oss varje gång, 
som han skall byta byxor. Vi som kommer så bra överens annars. För 
husfridens skull brukar han ha samma par byxor så länge de håller 
ihop, men idag tyckte vi, att han skulle byta, eftersom vi hade 
främmande. 

Stackars er, sade mannen. Jag skall lära er, hur det skall gå till. 
Och så visade han gubben, hur han skulle dra på ett ben i sänder. 

Så enkelt, då man kan, sade gumman. Nu kan du gå ren och hel 
alla dagar. 

- Ja, och nu finns det ingenting som vi kan bli osams om, sade 
gubben och gav mannen en belöning, som inte stod något efter den 
som han hade fått dagen förut. 

Många tokar men inga lika, men finns gör de, tänkte mannen då 
han lämnade gården. Det här är ett gott förebud för min gumma och 
min dotter, det. 

Om en stund kom han fram till ett ställe där man höll på att bygga 
ett hus. Där var en hop karlar som stod och drog på en stock. Men 
halva hopen drog åt ena hållet och de andra drog åt det andra. 

Vad gör ni? sade mannen. Ni måste väl dra åt samma håll om ni 
skall komma någonstans: 

Vi skall inte någonstans, sade en av dem. Stocken är för kort, så 
vi försöker töja ut den på längden. 

Det går inte, sade mannen. Men ni kan skarva på en bit. 
Och de blev så själaglada, när han lärde dem hur det gick till, så han 

fick återigen en stor summa pengar. 
Nu hade mannen fått vad han var ute efter, så han vände om hem. 

Men han måste övernatta på hemvägen också. Och där gick det som 
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tjäriga sto frammaför bote o höll tf ö par bökser, söm göbben skölle 
försöke o hopp e tf. Då döm fekk si att främmene kårt sto o såg på döm 
vatt döm skamte förståss, o tjäriga sa: 

Ja, ä-nt-e falet att dä skö bLi såhånne för DSS för var gagg han skö 
byte bökser. Vi söm komma så bra över&trt5 ånna5. För husfridens 
skull bruke-n ha samma par bökser så lägge döm Ml ihåp, män idåg 
tykkte vi att han sköne byte då vi hadde främmerte. 

Stakare ji, sa kårt, jå skö läre ji jå, hör dä skö gå tell. 
3 så vis-n göbben hör han skölle dra på ett beq i sänn. 

Va 4költ då man kan, sa tjäriga. 3 nu kan du gå ren.  3 hel oll 
dåga. 

Ja, o nu finns- ö iggentigg vi kan blå osams om, sa göbben o ga 
kål n belörtig, söm inte sto na ätt e huri söm han hadde fott dan förut. 

Main ö tok män igget likkt, män finns jär döm, täukte kål], då han 
for frårt gårt. Å håna boas vol, för tjäriga 3 dotra dä. 

om ö tag komme-n fram tell husbögge. Där va n hop vä kärra 
söm sto o drog på n lagg en stokk, män h6tve hopen drog ot er holk 
o döm ånnren drog ot annre. 

Va jär ji? sa kåt. k jett ju dra ot samma holl om ji skö komma 
na. 

— Vi skö-nt na, sa en tå döm. Stokken ä för kått så vi försöke 3 töj 
ilt-n på lägna. 

Dä gå inte, sa kån. Män ji kan lask e på n bit. 
3 döm vatt så fälagla, då han låte döm hör dä jekk tell så han fekk 

återijänn n stor n pålligkiite. 
Nu hådd-n ju fott va han va utö ätt, så han värme om himm. Män 

han gatt övernatta på himmvägen 3. o dä jekk då söm moran förut. 
Han väkktes tå e oväsart, fast dä va Sufallt vårre. Göbben i gårt skrek 
söm om kniven hadde sett ti-n, 3 kårt höte smäll på smäll så han 
könne-t ånne tro än att nann höll på ta live tå-n. Då kårt komme in i 
tjöke, fekk-en si att göbben i gårt såt på n stot o hadde jussöm en vit n 
säkk över så, o tjäriga sto breddavä o bagka o klo göbben i huvve vä 
veträ. 

Tägk du rent rakkt klo ih6t-n? sa-n. 
— Jå jett föll på na vis fo opp huvvesmöge, anna. ä-nt Sona  myttje 

tell, sa tjäriga. Män kan du läre må na bätter sätt skö jå inte våra njugg 
på betårtiga. 

— Ja, inte lär du fo na höt på fotta på dätta vis, sa kåt, män lån må 
n saks skö jå vise då hör dä skö gå tell. 
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morgonen före. Han väcktes av ett oväsen, fast det var sjufalt värre. 
Gubben i gården skrek som om en kniv hade suttit i honom, och 
mannen hörde ljudet av slag på slag så han kunde inte tro annat än att 
någon höll på att ta livet av gubben. När mannen kom in i köket, fick 
han se att gubben i gården satt på en stol och hade något som liknade 
en vit säck över sig, och gumman stod bredvid och bankade och slog 
gubben i huvudet med ett vedträ. 

— Tänker du rentav slå ihjäl honom? sade mannen. 
— Jag måste väl på något vis få upp halsöppningen, annars är inte 

skjortan mycket värd, sade gumman. Men kan du lära mig ett bättre 
sätt, skall jag inte vara njugg att betala. 

— Ja, inte lär du få något hål på detta sätt, sade mannen. Men låna 
mig en sax, skall jag visa dig, hur det skall gå till. 

Då blev gubben så glad, där han satt, att han sade: 
— Om du kan rädda mig från slika pärser, ska du få allt vad jag har 

på kistbotten. 
Mannen fick en sax, och sedan var det kvickt gjort att klippa upp 

halsöppningen. Han fick det han hade blivit lovad, och så skildes tre 
belåtna personer. 

Mannen for hem till sitt, gumman och dottern slapp stryk, och 
eftersom mannen hade hand om både förståndet och pengarna gick 
det dem väl ihänder. 

69. Vad skall första barnet heta? 
Det var en karl som hade fäst sig mera vid utanskriften än vid insidan 
när han friade, och detta fick han äta upp när han blev gift, och det 
berättas mångt och mycket om vad han fick gå igenom. En dag när de 
satt och åt tog drickat slut på bordet, och dottern som vid det laget 
började vara giftasvuxen blev skickad ned i källaren efter mera. Men 
flickan blev borta så länge att gubben skickade gumman efter för att 
se vad flickan hade för sig. När gumman kom ned, stod flickan där 
rakt upp och ned som en flaggstång, och gumman frågade: 

— Vad har kommit åt dig? Du skulle ju komma upp med drickat. 
— Ja, står jag inte och tänker på vad jag skall kalla min första pojke, 

sade flickan. 
— Ja, vem skall vi uppkalla honom efter? sade gumman, och i och 

med detta var också hon i samma bryderi. 
Gubben satt och väntade alltmer otåligt och till sist måste han ned 
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Då vatt göbbön så gla där han såt att han sa: 
om du kan frälse må frk Mik ö påga, skö du fo ont va jå ha på 

tjistbattn. 
Kårt fekk så n saks, 3 sålt var-e snällt jott tell 3 kläppö öpp 

huvvösmögö. Kål fekk dä han haddö vottö lova, o så Selldös tre 
belåtön ö erta. 

Kårt for himm te sätt, tjäriga dotra Mapp stryk, 3 ättesöm kk 
haddö hann om bå förstonnö 3 pårtiga jekk-ö döm v31, te handa. 

69. 
Dä va n kår söm haddö fäst så mer vä utaskrffla än insia då han 
friddö, 3 dä fekk-ön äta öpp då han jift vatt, o dä berättas maggt 3 
myttjö om va han fekk gå ijörtig. En dag då döm såt 3 åt to drikkö klut 
på bok, 3 jänta söm i dä lagö börjö o våra jiftösvöksön vatt Sikkö nej 
tjå'llk ättö mer. Män jänta vatt så läggö att göbbön Sikkö tjäriga ättö 
för tell o si åt va jänta haddö för så. Då tjäriga kommö ne, sto jänta 
där rätt opp a ne söm n flaggstagg, 3 tjäriga sa: 

Va ha komme °tt då? Du sköllö ju komma opp vä drikkö. 
Ja, stå-nt jå o tägk på va jå skö kollö f05tpojkön männ, sa jänta. 
Ja, hökkön skö vi kollö ijånn-ön ättö? sa tjäriga o vä dä va huri 3 i 

samma bryderi. 
Göbbön såt förut 3 förut o ti sist gatt-fl ne o si åt va söm sto på. Då 

han kommö rA, såt tjäriga på drikköskaggön, o jänta sto bröddavå vä 
tappön ti hanna. 
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för att se efter vad som stod på. När han kom ned, satt gumman på 
drickeskaggen, och flickan stod bredvid med tappen i handen. 

Men vad har ni nu för galenskaper för er? skrek gubben. 
Håller vi inte på att räkna ut, vem vi skall uppkalla min första 

pojke efter, sade flickan. 
Uppkalla vem ni vill men inte mig! sade gubben och gick och slog 

igen dörren så att det skrällde i hela huset. 
Kan någon förstå att han inte kände sig värdig att ge namn åt sin 

dotterson? undrade gumman. 

Om frieri: 

70. Kaffeprovet 
Det var en pojke som skulle ha sig en fru, men han hade föresatt sig 
att han inte skulle fria, förrän han träffade på en flicka som slutade att 
slå i kaffe, när han sade tack, ty han tålde inte att de slog i så att det 
kom kaffe på fatet. Men det såg ut som om han skulle få bli ogift. En 
dag var han emellertid till en gård och blev bjuden på kaffe, och 
flickan i gården serverade, och när pojken sade tack, slutade flickan 
tvärt att slå i. Pojken tänkte att nu hade han funnit den han ville ha 
och friade på fläcken. Men aldrig mera slutade flickan att slå i när han 
sade tack, utan han fick fotvatten på fatet alla gånger. När de hade 
blivit gifta, frågade han henne: 

Men varför slutade du första gången, när jag sade tack? 
Ja, då det var slut i pannan! 

71. Flera år gammal deg 
Det var en pojke, som var mycket noggrann och kräsen av sig. Men 
han var både vacker och förmögen, så att han kunde få vilken flicka 
han ville ha. Han kände två flickor, som han tyckte bra om. Den ena 
var från ett fattigt hem och den andra från ett rikt och förmöget. Nu 
ville han pröva dem och ta den som var renligast. Han gick först till 
den som var fattig, och sade, att han var sjuk och att han behövde litet 
gammal deg ur ett baktråg att kurera sig med och undrade, om hon 
hade nån sådan. 
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Män va ha ji nu för galertskåpör för ji? skrek göbbön. 
Holl vi int på räknö åt hökkön vi skö kollä ijånn föbtpojkön männ 

ätt, sa jänta. 
Koll ijänn hökkön ji vell män intö mäg! sa göbbön jekk 3 klo 

ijånn döra så dä skröppö ti helö husö. 
— Kan nann förstå om han int tjännö så årbårön tell n je namnö ot 

dotörsag sänn? sa tjäriga. 

70. 
Dä va n p5jkö söm skötte ha så n tjärig, män han haddö sättö så för att 
han sköll int frid, förig han träffö på ert söm Mutö o klo ti kåffe, då han 
sa takk, för han töcklö intö att döm klo ti s-att dä komme kåffe på 
fatö. Män dä såg ut söm om han sköllö fo blå ojift. En dag va-fl 
emellörti häri n gåt a vatt böön på kåffe, 3 jänta i gåq särvärö, n då 
p6jkön sa takk, så klutö jänta tvätt o Mo ti. Pojkön tägktö att nu hadd-n 
fönnö dän han vellö ha n fria på fläkkön. Män ollrö mer klut jänta 3 Mo 
ti då han sa takk, utan han fekk fotvattnö på fatö olle gaggör. Då döm 
haddö vottö jift, så fråggd-n-a: 

Män vafför Mutö du fö5tgågoa, då jå sa takk? 
Ja, då dä va klut ti panna! 

71. 
Dä va n pojkö söm va fale grannlåga tå så. Män han va bå fig 
förmögen, så han könnö fo va jäntö han vellö. Han tjännö två jäntör 
söm han tykktö bra om, cia va botti ö fattet ö hemm o ånnra frk ö 
rikkt. Nu vellö-n prövö döm o ta hug söm va mäst rertlåtn. Då jekk-ön 
fög hittell hug söm va fatte o sa att han va flik o sköllö ha behöfft 
nann gammal n däg botti ö bäkaklokk för tell o kurärö så vä o föndärö, 
om hoq haddö nann. 
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Nej, sade flickan, vi rengör tråget för varje gång, så vi har inte 
något sådant. 

Då gick han till den andra flickan och sade på samma sätt och så 
talade han om, att han hade försökt i den andra gården men inte fått 
tag i något. 

Ja, där är de så fattiga, att de måste skrapa tråget för valde gång, 
sade den flickan, men här finns det deg, som är flera år gammal. 

Då pojken hade fått degen, gick han tillbaka och friade till den 
fattiga flickan, och det behövde han aldrig ångra. 

72. Den snällaste flickan 
Det var en pojke, som tänkte på att gifta sig, men han tyckte bra om 
två flickor och visste inte vem han skulle fria till. Han beslöt sig för att 
pröva dem och utröna, vem av dem som var snällast och fogligast. 
Han gick först till den ena av dem, och hon höll på att sopa golvet. Då 
han blev bjuden att sitta, tog han stolen och satte sig mitt på golvet. 
Flickan hon sopade runt omkring honom och sade inte ett ord. Sedan 
gick han till den andra flickan och passade på en gång när hon också 
sopade golvet och gjorde på samma sätt, satte sig mitt på golvet. Då 
snäste flickan till honom: 

— Flytta på dig, så att jag kan sopa! 
Nu hade pojken fått reda på det han ville veta, så han steg upp och 

gick till den första flickan och friade till henne. Men det blev nionde 
nej. 

Jag vill inte ha en gubbe som inte ids maka sig ur soporna, sade 
hon. 

73. Flickan som såg så illa 
Det var en gumma, som hade en flicka som såg så illa, att det rent av 
var giftaslyte. En gång hade gumman bjudit hem en friare, och han 
skulle bjudas på mat förstås. För att visa att det inte var smått om i 
gården, hade hon satt fram ett stort smörstycke på bordet, och för att 
få friaren att tro att flickan hade god syn lade de en nål på golvet, och 
den skulle flickan låtsas hitta. Ja, friaren kom, och efter en stund gick 
flickan över golvet och sade: 

Vem är det som har slarvat bort en nål nu igen! 
Och så lutade hon sig ned och tog upp nålen. Men när hon reste sig 
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Nää, sa jänta, vi regjär klokke för var gagg, så här ha vi inte na 
tökke. 

Då jekk-en hittell ånnra o sa på samma vis, o så tålia-n om att han 
hadde försökkt hån i ånner går män inte fott tag på na. 

Ja, där ä döm så fatte att döm jett no skråpa Xlnkke för var gagg, 
sa dän jänta, män här finns-e gammdägen söm ä flere år gåmmal. 

Då p5jken hadde fott dägen jekk-ön tebakks o friddö te fattejänta. D 

dä behövd-n 311re agget-. 

72. 
Dä va n pnjke söm tägkte på jifte, män han tykkte bra om två jänter D 
visste inte hökkart han sköne frid tell så han beklöt så för 3 pröve döm 
D utrörte hökkaq söm va snällest o fogljgest tå döm. Han jekk fön 
hittell erta, D hor höll på sop e gölive. Då han vatt Men n sate, to-n 
stoq n sätt e så mitt på gölive. Jänta hoq sope ikrigg-en o sa inte ö ot. 
Såq jekk-en hittell ånnre jänta n passe på n gagg då hoq soppte gölive 
o jolie på samma vis: sätt e så mitt på gölive. Då frässtö jänta nt-n: 

Hä opp då så jå kan sop! 
Nu hadde pojken fott reda på dä han velle, så han steg opp o jekk 

hittell fön jänta o frid te huri, män dä vatt niene näjj. 
— Jå vell inte ha n göbbe söm inte is e måka så önna sopa, sa hon. 

73. 
Dä va n tjärig söm hadd n jänte söm såg så dål,et att dä reva va 
jifteslyte. Eq gagg hadde tjäriga böö himm en friar nt-a, a han sköne 
fo matn förståss, a för tell o visa att dä inte va smott om i gåq 
hadde-ria sätt e fram e stott smörstyttje på boLe. 3 för tell D fo friaq o 
tro att jänta hadde go syn la döm en ng på götve o hurt sköne jänta 
lessas finne. Ja, friaq komme 3 om en storm jekk jänta över gölve 
sa: 

Hökken är-ö söm ha ?lårve bott n nål, nu ijänn? 
3 så lute-qa ne så 3 tog opp nåla, män då hon ritt e opp så o komme 
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upp och kom med huvudet i jämhöjd med bordskanten, varsnade hon 
smörklimpen på bordet och då skrek hon: 

Schas katta! Gå ned från bordet! och så slog hon till smörklim-
pen, så att den rullade långt ut på golvet. 

Då var det slutfriat för den gången. 

74. De stammande flickorna 
I en gård hade de tre flickor, och alla tre var dåliga att tala. De bara 
stammade. De friare som kom gav sig av från gården lika fort som de 
kommit. En dag satt flickorna och spann, och då fick de se en karl 
komma till gårds. De gissade att det var en friare och kom överens om 
att ingenting säga, för att han ej skulle märka hur dåligt de talade. 
Karlen kom in och flickorna spann utan att säga ett ord. Men så gick 
tråden av för den äldsta flickan. 

Trån trant trå (Tråden gick utav), halkade det ur henne. 
Tryt en trut (Knyt en knut), sade mellanflickan. 

Då blev den yngsta så glad över att de andra gjort bort sig, att hon 
sade: 

Nu har ni tarat bägge tå (talat bägge två). Tur för mig som otarat 
har (ej sagt något)! 

Flickan som åt så litet 
Det var en flicka som för första gången var hembjuden till dem som 
skulle bli hennes svärföräldrar. Husmodern i gården skulle bjuda på 
kaffe och dukade fram allt hon hade, men flickan som ville visa hur 
liten hon var i maten tog bara ett rån. När man trugade och bjöd 
henne att ta för sig och hålla till godo med vad de hade, sade hon: 

— Nej tack! Det är väl någon botten i mig också. 

Den enfaldige friaren 
Det var en gång en gumma, som hade en pojke, som var rent okristligt 
dum, och jag tror, att han bråddes på sin mor. Hennes man var död, 
och gumman började vara kommen till åren, så hon ville, att pojken 
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vä huvve i jämmhöggd vä bolkantn var-Ila smörktimpen på bol, 3 
då skrek-a: 

Tjåss, katte! Hä ne då tå bok! 3 sveffte tell smörkliimpen så han 
kull& laggt utpå 

3 så var- e klutfrie för dän gagga. 

74. 

Hån i n gål, hadde döm tre jänter oll tre va dålie 3 tåla. Döm bårre 
stota. Dä friara söm komme ga så å gåte like fot söm döm hadde 
komme. En dag såt jänteg a spann, o då fekk döm si n kår söm 
komme te gå. Döm jissö att dä va n friar 3 komme överegq5 om 3 
iggentigg säg, för att han int sköne mårke hörr dåle döm va a tåla. 
Kår,. komme in o jäntert spann 3 sa inte d oli. Män så jekk trån å för 
gamliesta. 

Trån trant trå, hål,ke-0 bottf-a. 
Tryt n trut, sa mellra. 

Då vatt ögsta så gla för att döm hadde jott bott så att holt, sa: 
— Nu ha ji tåra bägge tå. Vorese mäg söm otåra ha! 

Anm. Om flickorna hade talat rent, skulle de ha sagt: 
Trån klant tå. 
Knyt n knut. 

— Nu ha ji tåla bägge två. Voliese mäg söm otåla ha! 

75. 
Dä va n jänte söm va himmböen för fön gagga hittell svärföräldra 
skölk blå. Måra i gårt sköne bju på kaffe o bulle opp ont va hon 
hadde, män jänta söm velle vise hö rigg hori va i matn to bård rån. 
Då döm truge 3 bö-a tell o ta för så o holk te goe vä dä döm hadde, så 
sa-a: 

Nää takk! Dä ä föll nann bottn ti mäg n. 

76. 
Dä va n gagg n tjärig söm hadd n p5jke söm va reggt okristlet dumm, 
o jå tro att han bråddes på måra sig. Göbben va dö, 0 tjäriga börje 
våra kommen te åra, så hug voile att pojken sköne jifte så, så hon, 
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skulle gifta sig, så att hon fick lämna tömmarna åt sonhustrun och 
själv få födoråd. Men pojken var både för blyg och för dum för att det 
skulle bli några sådana affärer. Hur det var, hade han lärt känna en 
flicka, som var från en annan by, och henne skulle han bjuda hem, så 
att hon skulle få se, hur de hade det ställt. Och nu började gumman att 
förmana och instruera pojken, så att han inte skulle fördärva alltsam-
mans, när flickan kom dit. 

Du förstår, sade hon, att då hon kommer hit, måste du se till att 
uppträda som folk, så att du inte skrämmer henne. Men nu skall du 
först och främst göra en bro över ån. Hon är nog inte som vi van att 
hoppa på stenarna. 

Det var så att det gick en liten stenig å mellan deras gård och 
byvägen. 

Men slå inte på för stort, så att det verkar skrytsamt utan gör i 
hast en getbro. Det räcker det! Och när vi äter, så kom ihåg! Du får 
inte lägga benen under bordet utan på tallriken. Och så skall du inte 
sitta och titta på henne jämt och ständigt utan kasta ett getöga på 
henne då och då. 

Det där blev för mycket för pojken. Inte mindes han och inte 
förstod han. Han gick ned till ån och stod där och tittade. Hur det var, 
fann han på råd. Han gick hem och slog ihjäl getterna och drog dem 
ned till ån och lade dem mellan stenarna. 

Så här var det nog som mamma menade, tänkte han för sig själv, 
då han klev över ån på getkropparna. Men getögonen dem måste jag 
ta reda på, för det var ju dem, som jag skulle kasta på henne. 

Och så klöste han ut ögonen ur getterna och stoppade dem i fickan. 
Att getöga och getöga, dvs, en gets öga och en hastig blick, inte var 
samma sak, det begrep han inte. 

När flickan kom, så skulle hon ju över ån och då fanns ingen annan 
möjlighet än att gå på getkropparna, men fundersam var hon på vad 
detta kunde betyda. När hon kom fram till gården, var gumman ute 
och tog emot henne och visade henne kopp och skål och allt annat 
som fanns i huset. 

Men då de satte sig till bords lade pojken för sig av maten, och så 
lade han fötterna på tallriken och började äta. Nu förstod ju flickan att 
han var alldeles galen och tänkte att om hon lyckats stiga upp från 
bordet, så skulle inte hon ha besvärat dem mera. Och just i samma 
ögonblick stack pojken handen i fickan och fick upp ett getöga och 
daskade det mitt i ansiktet på henne. Och flickan for upp, tog ihop 
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fekk lämne styrd at sortahåstrört o ta å föa fatv. Män pojken va bå för 
blyg o för dumm för att dä skötte bli na tökke afårer. Hör dä va hadd-n 
föll fott tag i n utombyssjänte, o hug skölle-n bju himm, så hott sköne 
fo si hör döm hadde-qe. 3 nu börje tjäriga a forke 3 instrujäre p6jken, 
s-att han int sköne fördårve alltihop, då jänta komme dit. 

Du förstå, sa-a, att då hon, kom hit, jett du si tell D vise fatkfoteq, 
så-nt du skrämme-qa. Män nu skö du fön o främst jåra n bro över årt. 
Hort, ä no int vart söm vi D hoppe på stega. 

Dä va så att dä jekk n litn skravel& mella deres gåt 3 bSTssväjjen. 
Män kla int på för stott, så dä vårka skrytet utan rekket tell n 

jittbro. Dä räkk dä. 3 då vi ät så kom ihög då! Du fo-nt lägga beqa på 
bot 	utan på tållriken. 3 så skö-nt du sitt e o titt e på-a väett utan kast 
na jetyge på-a då o då. 

Å dånne dä vatt för mSdtje för p6jkön dä. Int mintes-n o int försto-n. 
Han jekk ne tell årt 3 sto där a titt& Hör dä va fann-en på rå. Han jekk 
himm o klo ihat jittert o dro döm ne tell år'.  3 la döm mella stega. 

Så hånne var-e nog mamma meqqte, tägkt-n för så fobi, då han 
klev över åq, på jittkrappa, männ jittyga döm jett jå ta reda på, för dä 
va ju döm söm jå sköne kaste på-a. 

3 så ktösste-n ut yga boti jittert 3 stöppe döm ti fikka. Att jetyge o 
jittyge inte va samma sak, dä begrep ett-n. 

Då jänta komme, så skölle-qa ju gå över årt, o dä gass ju igge alme 
bö, utan hon, gatt gå på jittkroppa, män fifindersåmm va-a på va dä 
könne bety. 3 då hoq komme te gå, va tjäriga utö emot-a o hug, 
vise-rta bå kopp 3 skål 3 allt söm fanns inna vägga. 

Då döm sätte så te bog, la pojken för så 3 så la-n föttert oppå 
tållriken o börje 0 äta. Nu försto ju jänta att han va alldeles vörv 3 
tägkte att om hort ha hadd så opp ifrån bol, så sköne int hott ha 
besvära döm mer. 3 just i samma ögortbtikk stakk pojken hanna hite 
fikka 3 fekk opp ö jittyge o daske-fte mitt i yga på-a. 3 jänta opp o to 
ihop tjoXn D kut, å tagken på trölle för gulle for tell fjårran lann. 
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kjolen och sprang, och tanken på trollet för guldet for till fjärran land, 
dvs, tanken på att ta pojken för pengarna for all världens väg. 

77. Dum nog att gifta sig en andra gång 
Det var en pojke, som gifte sig med en helvetes käring. Hon dog och 
då han varit änkling en tid gifte han om sig med en som var etter 
värre. Då klagade han för sin mor och hon sade: 

Den som en gång har satt näsan i en björnsax, borde ha bättre 
vett än att sätta dit den en gång till. 

Om skälmar, döva och svartsjuka: 

78. Karlarna från paradis (Paris) 
Det var två upptågsmakare som var ute och drev efter vägarna och 
skämtade med alla som de träffade. Det var kanske inte så illa menat 
alla gånger men för det mesta gick det till överdrift. 

En dag kom de in till en änka och tänkte väl tigga litet mat, men när 
de kom in frågade änkan: 

Varifrån kan sådana här karlar komma? 
Från Paris, svarade en av dem. 

— Från paradis! sade änkan och slog ihop händerna. Då har ni 
kanske träffat min man som dog i fjol? 

Ja men, vad vi det har. 
Hur har han det nu? 
Jo, det har varit dåliga tider där nu ett tag, så det var rätt smått 

om mat, och kläder var det svårt att komma över, så han hade endast 
det han gick och stod i. 

Men kära ni! sade gumman. Om ni skall tillbaka, kan jag få skicka 
något med er om än aldrig så litet? 

Jo, vad hon det skulle få. 
Vi är inte sådana som räknar ett handtag när det gäller en kamrat, 

sade en av dem. 
Nu ställde gumman i ordning ett rejält matknyte och letade fram 

mannens skriftermålskläder, och karlarna tog emot och lovade att 
bära fram det utan att taga något av det för egen del. Och de fick inte 
gå förrän gumman hade förplägat dem på bästa sätt. 
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77. 
Dä van pojke, söm jifte så vän hållvetes tjäriu. Hoq dödde, 3 då han 
hadde vöre euktiu en ti, så jift-n om så vä en, söm va etter värre. Då 
ktåga-n för mamma sia, män hon.  sa:  

Han söm ha sätt e näsan ert gauu ti björtjåe, bo4 ha bättr vett 
än tell a sätte dit-n ert gauu tell. 

78. 
Dä va två vipptiva söm va ute o drev o gartas vä all döm träffe. Dä va 
kagg intö så ont ment oll-e gam män för dä måste jekk-e te 
överdreft. 

En dag komme döm in tell n euke 3 täukte föll fäkte så nann köst, 
män då döm komme in fråggde uka: 

Va kan tökke hån kärra komma ifrån? 
Från, Paris, svåra en tå döm. 
Från, paradis! sa euka 3 klo ihop hännert. Då ha ji kagg träffe 

göbben männ söm död& i fjoli? 
Ja män, va vi dä ha. 
Hör ha-n-e nu då? 
Ja, dä ha vört så dålig e tider där nu ö tag, så dä va rätt smott om 

matn, o na kliäa var- e svått o fo tag på, så han hadde bårre dä han jekk 
3 sto ti. 

Män tjäre ji! sa tjäriva. om ji skö tebakks, kan jå fo fikke na låte 
vä ji om än ollre så lite? 

Jo, va hon, dä sköne fo. 
Vi ä int tå dä Mage söm räkne på hanntag då dä jäll n kamrat, sa 

en tå döm. 
3 nu ställde tjäriva i ånju rektet matpass a lene fråm skrefteskliäa 

ot göbben, o kärra to emot-ö o lova tell o bära fråm-e otulle te göbben 
hänne5. 3 döm fekk inte gå, förig, tjäriva hadde pliega döm på bäste 
sätt. 
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Men nu var det så, att gumman på sista tiden hade börjat hålla sig 
med drängen, och strax efter det att skälmarna hade avlägsnat sig 
kom drängen hem, och han förstod med detsamma vad slags folk som 
hade varit ute. Han blev arg och sade att gumman hade blivit grund-
lurad, men han skulle minsann reda upp saken med dem och lära 
sådant folk att veta hut. Sagt och gjort. Han spände hästen för vagnen 
och gav sig iväg efter strykarna, men när de hörde att det var någon 
som kom körande efter dem anade de argan list. En av dem tog 
förningen och sprang av vägen och in i skogen, och den andre vände 
helt om och gick mot den som förföljde dem. 

Har du sett några karlar som bar på något? skrek drängen, när de 
möttes, och höll in hästen. 

Jo, det var två, som sprang av vägen här, sade skälmen och 
pekade åt motsatt riktning som hans kamrat var. 

Håll i hästen åt mig! sade drängen, slängde tömmarna till mannen 
och gav sig till skogs. 

Men han hade knappast kommit utom synhåll, förrän de båda 
skälmarna var i vagnen och körde sin väg allt vad hästen orkade 
springa. Drängen hörde ju när det bar iväg, och det var inte svårt för 
honom att förstå att han hade blivit lurad han också Men han måste 
hem och redogöra för hur det hade gått för honom. När han kom hem 
sade han: 

Du hade rätt. Han hade det verkligen dåligt ställt, så jag skickade 
honom hästen och vagnen också. 

79. Kalven som skulle bli präst 
Det var ett torparpar som hade en kalv, som var utomordentligt 
vacker. De hade den i en inhägnad utanför stugan. En dag fick de 
besök av en luffare, som sade att han var en hög lärare i Uppsala. I 
alla fall frågade han om mor i gården kunde ge honom litet mat, men 
pengarna hade tagit slut för honom. Han lovade emellertid att skicka 
betalning, så snart han kommit tillbaka till Uppsala. Ja, han fick sig 
mat och satt och pratade som fint folk gör medan de äter. Och om en 
stund bar det i väg till avträdet. Då han skulle gå därifrån, fick han 
inte upp dörren, så han stod där och muttrade och småsvor för sig 
själv, och det hörde gumman, som just gick förbi, så hon gick in till 
gubben och sade: 

— Den där är inte tyst på avträdet ens. Nu sitter han där och pratar. 
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Män nu var- e så att tjäriga på sistone hadde börje a holle så vä 
dräggen, 3 straks ätte dä hånn Sälma hadde före å komme dräggen 
himm, o han först° på en gagg va såg Nk söm hadde vöre ute. 3 han 
vall elåkk 3 sa att tjäriga hadde votte nårrö oppi ven, män han sköne 
minsann klara öpp saken vä döm o läre tökke kårra tell 3 gå väjjen. 
Sakkt o jott. Han spänne hästn för vagna 3 ga så å ätte stryka, män då 
döm hölk att dä va nann söm komme tjörenes ätte döm arta döm arjan 
list. En tå döm to förtiga 3 kute tå vägen 3 in i skogen o anan värme 
jekk mot han söm komme tagenes ätte döm. 

Ha du sett na kårra söm bar på na? skrek dräggen, då döm 
möttes, o to kvår hästn. 

— Jo, dä va två söm kute tå vägen hette, sa Sälmen o pekktö ot 
motsatt holl söm kamratn han va. 

Holl ti hästn ot må! sa dräggen 3 kläggte tömmen ot-n o ga så å te 
skokks 

Män han hadde knafft komme utom synholl, förut bägge Sälma va 
hån i vagna 3 tjölk sin väg ollt va hästn könne ta önna. Dräggen hölk ju 
då dä bar iväg, o dä va inte svått för-n o begripe att han hadde votte 
lura han 3. Män himm gatt-fl o redojära för så. Då han komme himm 
så sa-n: 

Du hadde rätt. Han hadde-ne vårkeligen knalt, så jå Sikke-n hästn 
vagna o. 

79. 
Dä va na torpara söm hadde n knix söm va för fig. Döm hadd-n ti n 
jak uta stugen. En dag fekk döm besök tå n luffar, söm sa att han va n 
hög en lärar i Uppsala. I alla fall fråge-n om mor i gåq könne je-n lite 
mat, män påniga hadde tejje klut för-n. Emellerti så lova-n tell å Sikke, 
bårre han komme tebakks te Uppsala. Ja, han fekk så mat 3 såt 

gorm e söm funt ö folk jär mån döm ät. 3 n stonn ätte bar-e i väg på 
huse för-n. Då han skölle ut därifrån, fekk ett-n opp döra, så han sto 
där o pötter o smosvor för så Soliv, o dä hölk tjäriga, söm just jekk 
förbi, så hon jekk in hittell göbben 3 sa: 

N dånn ä-nt tyst på huse n gagg. Nu sitt-n där a tåla. 
Män då jett-ö våra n rekte firtkår, sa göbben, om han inte enn5 tig 

måg han Sit. 

10 Sagor från Edsele 
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Men då måste det vara en riktig herrskapskarl, sade gubben, om 
han inte tiger ens medan han skiter. 

Ty det är ju så att vanligt folk får ju lära sig, att medan man äter och 
skiter skall man tiga. 

Så småningom kom han väl ut i alla fall, och just som han kom in i 
stugan satte kalven i gång och råmade. Han kanske ville ha mat han 
också. Vad vet jag. Då sade luffaren: 

- Tänk vilken härlig sångröst denna kalv har. Den borde verkligen 
kostas på. Vilken präst skulle det inte bli av honom! Om ni vill, så 
skall jag hjälpa honom in i en skola. Men ni får förstås bereda er på att 
bidraga något till hans underhåll. 

Ja, nog skall vi göra vad vi kan, så långt vi förmår, ty det skulle ju 
vara synd om inte en sådan kalv skulle få studera, sade både gubben 
och gumman. 

Ja, delvis tror jag mig kunna få hjälp av det allmänna, och så 
snart han har tagit studenten, så får han ju taga upp viaticum, tröstade 
luffaren och tog kalven och gick. Och kalven sålde han förstås, så 
snart han fick tillfälle. 

Tid efter annan kom luffaren tillbaka och hälsade från kalven och 
ville ha litet pengar till honom. Till sist kom han och sade att kalven 
var helt språkkunnig och skulle ta studenten, och sedan skulle han 
börja på den prästerliga banan. Nu måste det ju vara litet extra. Och 
torparna var så hjärtinnerligt glada och tyckte att det var då en 
välsignad sak, att de också fick någon som såg till dem på gamla 
dagar, för de hade inga egna barn. 

Men nu när kalven skulle ta studenten, så ville gumman fara till 
Uppsala och se på ståten, men gubben sade till henne, att det var bäst 
att hon tog med sig mjölkstävan, som kalven fått dricka ur. 

Du vet ju hur studerat folk blir, sade han. Han vill kanske inte 
kännas vid dig. 

Inte för att gumman ville tro något sådant om sin egen kalv, men för 
säkerhets skull tog hon stävan med sig. 

När gumman kom fram, var det många studenter samlade, och hon 
stod och tittade och undrade, vem av dem som kunde vara hennes 
lilla oxe, ty till att börja med tyckte hon att det kunde vara vem som 
helst av dem. Hade det varit ute på släta marken hade hon nog sett det 
genast, men inomhus såg de ut som om de varit fölade i stall och 
sprungna till skogs litet till mans. Men hur det var såg hon ju att en av 
dem var mest lik kalven, och då gick hon fram och hälsade, men 
studenten låtsades inte känna igen henne, och hon förklarade och 
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För dä ä ju så att vanlet falik fo ju lärö så, att mån, man ät a Sit skö 
man tigö. 

Så smånigom kömm-n föll ut i alla fall, a just söm han komme in 
sätta koliven i gagg 3 rötö. Han kartfö vellö ha nann mat han 3, va vet 
jäg. Då sa luffart: 

Tänk vilken härlig sångröst denna kalv har. Den borde verkligen 
kostas på. Vilken präst skulle det inte bli av honom! Om ni vill, så 
skall jag hjälpa honom in i en skola. Men ni får förstås bereda er på att 
bidraga något till hans underhåll. 

Ja, no skö vi jåra va vi kann, så laggt vi förmå, för dä sköllö ju 
våra sönn om inte n sann knix sköllö fo studärö, sa bå göbbön a 
tjäriga. 

Ja, delvis tror jag mig kunna få hjälp av det allmänna, och så 
snart han har tagit studenten, så får han ju taga upp viaticum, tröstö 
luffar], o to kolivän o jekk. 3 koLvän såld-n fönåss, så fott han klapp 
tell. 

Ti ättö ti komme luffan tebakks o hälsö ifrån, koliven o vellö ha lite 
pånig at-n. 3 te sist komme-n o tåla om att nu va-n hellt språkkönne 3 
sköllö ta studäntn, o sånö sköll-n börje på prästbaqa. 3 nu gatt-ö ju 
våra lite äkstra. 3 ö hånöq va så jåttinnöle gla o tykktö att dä va då n 
välsignad sak, att döm o fekk nann söm såg om så på gammadågart, 
för döm haddö iggö egne bån. 

Män nu då han sköllö ta studäntn, vellö tjäriga fåra tell Uppsala 3 si 
på ståtn, män göbbön sa att-a, att dä va bäst att hoq to mjalikstovän, 
söm han haddö fott drikkö ti, vä så. 

Du vet ju hör studärö foLke blå, sa-n. Han vell kartfö int tjännös vä 
då. 

Int för att tjäriga vellö på tro tökkö om sänn egen koliv, men för 
säkörheta tog-a stovöq vä så. 

Då tjäriga komme fram, var-e myttjö studänta dår, o hon, sto 3 tittö 
önnrö hökkön tå döm söm könnö våra likksokkön hänn4, för te 

börje vä tykktö-rta att dä könnä våra hökkön söm hälst tå döm. 
Haddö-riö vörö utö på Mät bakkö haddö-qa no sett-ö jenöst, män 
inomhus såg döm ut söm fata i stall 3 spraggön te skokks lite te 
manns. Män hör dä va såg-a ju att en tå döm va mäst lik kolivön, o då 
jekk-a fram 3 helsö, män han lessas intö tjännö-qa, 3 hon förklarö 
förklarö, män int! Han sto söm n bonnö på husförhör. Te klut vatt-a 
sinnt o jekk ut ätt ö stovört a komme in 3 stakk-a önnör nåsan på-n a sa: 

Hen kan du fo värd, sa fo vi si, om du int tjännö ijänn tävön botti 
stavört, söm du drakk botti, mån du va koliv himmö hårvä 3SS. 
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förklarade, men inte! Han stod som en bonde på husförhör. Till sist 
blev hon arg och gick ut efter stävan och kom in och stack den under 
näsan på honom och sade: 

Här kan du få vädra, så får vi se, om du inte känner igen lukten 
av stävan, som du drack ur, medan du var kalv hemma hos oss. 

80. Bellman och Gustav III:s häst 
Gustav III hade en vit häst, som han var mycket rädd om. En dag 
kom Bellman upp till slottet, och där satt alla och grät och verkade 
rädda. 

Vad är det med er? sade Bellman. 
Jo, konungens vita häst har dött, fick han till svar. 

- Ja, men ni behöver väl inte sörja den, sade Bellman. 
Men då kungen har sagt, att den förste som talar om för honom 

att hästen har dött skall han låta halshugga. 
Det skall jag klara upp, sade Bellman och gick in till kungen och 

sade: 
- Konungens häst den vita kan varken äta eller skita. 

Då är han död då! skrek kungen. 
Ja, det är han, sade Bellman. Men det var inte jag, som sade det 

först. 

81. När Bellman sökte prästtjänst 
Det blev en prästtjänst ledig i Dalarna, och Bellman bad Gustav III att 
få fara dit och provpredika. 

- Det måste du väl få, sade kungen. Men se till så att du inte retar 
masarna, för då är de inte goda att tas med. 

Men det var just vad Bellman tänkte göra. Han for upp och så 
beställde han att skjutsen skulle stå körklar i det ögonblick han 
slutade sin predikan. Sedan gick han upp på predikstolen och skällde 
ut masarna allt vad han förmådde, och när predikan var slut, så smet 
han ut och gav sig därifrån så fort hästen kunde springa. Masarna 
måste sitta kvar tills högmässan var slut. Men på prästvalet fick 
Bellman varenda röst. De ville träffa honom en gång till. 



80. 
Gustav an trejja hadda n vit n häst, söm han va fale rädd om. En dag 
komma Bällman opp tell klntta, 3 där såt döm 3 gret o va rädd allihop. 

Va är-a vä ji? sa Bällman. 
Ja, då vithästn ot kuggan ä dö, sa döm. 

— Ja, män ji behöv föll inta sörja han, sa Bällman. 
— Män då kuggan ha sakkt, att fön söm tåla om att hästn ha dött 

skö-n halshngga. 
Dä skö jå klara opp dä, sa Bällman n jekk in hittell kuggan o sa: 
Koriugans häst dän vita kann vårkan äta häll Sita. 
Då ä n dö då! skrek kuggan. 
Ja, dä ä-n, sa Bällman, män dä va-nt jäg söm sa- a fön. 

81. 
Dä vatt n prästtjeribt lede i Dålari, 3 Bällman ba Gustav dän trejja tell n 
fo fåra dit o provprädika. 

Dä jett du föll fo, sa koggan. Män si åt ret int masa för då ä döm 
int go tell o tass vä. 

Män dä va jusst va Bällman tägkta jåra. Han for äpp 3 så beställd-n 
att Sussn sköna våra tjörklar i dä ögmbliikk han kluta prädika. 3 så 
jekk-an opp på prädikstort n fällda dt masa ont va han förmådde, n då 
prädika va klut så smet-fl ut n ga så dårifrån så fott hästn könna ta 
einna. Masa gatt sitta kvår tells högmässa va klut döm. Män på 
prästval a fekk Bällman vareviga röst. Döm vella träffa-n an gagg tell. 

149 
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82. Goddag! — Yxskaft 
Det var en gubbe som var döv men inte ville låtsas om det. Han 
brukade ro folk över ån, för han bodde ända nere vid åstranden, och 
så brukade han skjutsa folk också. En dag fick han se en främmande 
karl komma, och då förstod han att denne ville komma över ån och att 
om han inte fick komma över ån, så skulle han vilja ha skjuts till 
gästgivargården förstås, och nu satt gubben och räknade ut hur han 
skulle svara. 

Först frågar han, vad jag håller på att göra, och då svarar jag : 
»Yxskaft». Sedan frågar han nog, om han får låna ekan. Då säger jag, 
att henne har jag dragit bakom ladugården, för hon gick manmellan, 
tills hon sprack både fram och bak. Då vill han låna min märr förstås, 
men då säger jag: »Nej, hon har nyss fölat, så henne lånar jag inte ut». 
Då vill han förstås få veta vägen till gästgivargården, och då säger jag: 
»Det är bara att gå uppför backen och sedan ta av åt vänster». 

Ja, så kom mannen in och sade: 
Goddag. 
Yxskaft, sade gubben. 
Den här är inte riktigt klok han, tänkte den främmande. Jag måste 

fråga efter hans fru. 
Har ni er fru hemma? 
Nej, henne har jag dragit bakom ladugården, för hon gick man-

mellan, tills hon sprack både fram och bak, sade gubben. 
Har ni er dotter hemma då? 
Nej, hon har nyss fölat, så henne lånar jag inte ut. 

Då blev mannen arg och sade: 
— Drag åt hälsike, gubbe! 

Ja, det är bara att gå uppför backen och sedan ta av åt vänster. 

83. Dövstumspråket 
Det var en gårdfarihandlare, som kom in i en gård. När han kom in, 
satte frun i huset händerna under brösten och började liksom bolla 
med dessa. Då drog gubben fram nattkärlet, och tog en paraply och 
slog upp den och satte sig på nattkärlet. 

Här är de tokiga, tänkte handlaren och gick till nästa gård. Där 
hörde han sig för, hur det var ställt i granngården. 

Inte är de tokiga. De är dövstumma, så att de måste tala döv-
stumspråk. 
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82. 
Dä va-fl göbbe söm va döv män int velle lessas om-e. Han bruke ro 
folike över åg, för han bodde änna ne vä stranna, 3 så bruke-n fusse 
fokke o. En dag fekk-en si n främmege kår komma, n då försto-n, att 
han velle komma över åq, n om han int komme över k så velle-n fo 
fuss hittell jiSåvargån förståss, o nu såt göbben 3 räka ut, hör han 
skölle svåra. 

Fö5t fråge-n, va jå holl på jåra, n då svåra jå: »Yksskaft.» Sårte 
fråge-n nog, om han fo låge eka. Då säg jå, att hug ha jå drejje 
bakom föjsö, för hort ha gått mannmella, så hon, ha sprökke bå 
framma n baka. Då vell-n låge måra förståss, män då säg jå: »Nä, hoq 
ha nyss fnta, så hug ?läpp jå inte tell.» Då vell-n förståss fo veta 
vägen hittell jifåvargårt, a då säg jå: »Dä ä bård tell n gå oppför 
bakken 3 såg ta ot vinster.» 

Ja, så komme kärl, in 3 sa: 
Godag. 
Yksskaft, sa göbben. 
N hånn ä int rektet rekte han, täukte främmege kårt. Jå jett ta 3 

fråge ätte tjäriga. 
Ha ji tjäriga himme? 
Nä, hug ha jå drejje bakom föjse, för hog jekk mannmella, tells 

hog sprakk bå framma D baka, sa göbben. 
Ha ji dotra himme då? 
Nä, hor' ha nyss fola, så hug Xläpp jå inte tell. 

Då vatt kår], sinnt 3 sa: 
Dra ot hälsike göbbe! 
Ja, dä ä no barre tell 3 gå oppför bakken dä 3 så rt ta at vinster. 

83. 
Dä va n gålfarihannlar söm komme in hiti n gåli, n då han komme in så 
sätt e tjäriga hännert önner brösta o börje 3 hyfs e vä döm. 3 då dro 
göbben fram påtta önna sägga a så to-n påraplyn 3 klo opp han a sätte 
så på påtta. 

Heq ä döm toket, tägkte hannlag o jekk te näste gåli, o där hölie-n 
så för hör dä va. 

Int ä döm toket int, döm ä dövstumm så döm tåla dövstumm-
språke. 
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Men vad kunde de då säga? 
- Jo, gumman sade: Du skall gå efter mjölken! och då svarade 

gubben: Det skiter jag i, ty det regnar ute. 

84. Gäspen går manmellan 
Det var en gubbe, som var svartsjuk på sin gumma liksom många 
andra. Han höll henne för att hålla sig med drängen. En gång när 
drängen steg upp från bordet gäspade han, och strax därefter gäspade 
gumman, som stod vid spisen. Detta fattade gubben så, att de tänkte 
ha något hyss för sig, och han blev så ursinnig, att han tog ett rep och 
drog iväg till skogs för att hänga sig. Gumman anade oråd och höll 
efter för att se efter vad han tog sig till. Då hon såg, hur gubben gick 
från träd till träd för att finna ett lämpligt fäste för snaran, gick hon 
fram och sade: 

Här går du trädmellan som en ekorre och vet inte att gäspen går 
manmellan. 

När gubben hörde detta, följde han med gumman hem. Den gången 
ångrade han sig, men hur det gick sedan, vet jag inte, men de gamla 
sade alltid att för avundsjuka och svartsjuka finns ingen bot. 

Du har väl hört ordspråket: »Gäspen går manmellan som ekorren 
far trädmellan». 

Om präster och kyrkliga förrättningar: 

85. Provpredikan utan koncept 
Det var en präst som skulle provpredika i domkyrkan, och biskopen 
gav honom inte texten, förrän när han gick upp på predikstolen. När 
han vecklade upp papperet var det blankt på den sida han fick upp. 
Då vände han på det. Den andra sidan var också blank. Då sade 
prästen: 

Här står intet, och av intet skapade Gud himmel och jord. 
Över den texten höll han en predikan som gav honom tjänsten. 

86. Den kortväxte prästens predikan 
Det var en präst som var så liten till växten att han måste stjälpa en 
tom strömmingskagge upp och ned på predikstolen, och på den stod 
han när han predikade. En söndag stod han på predikstolen och läste: 
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— Män va könna döm då säga? 
Jo, tjäriga sa: Du skö gå ätta mjolika, 3 då svåra göbban: Dä jå 

ti för dä ränna ute. 

84. 
Dä va n göbba söm va svattfuk på tjäriga sig, söm mann va föll dä. 
Han höll-a för tell 3 holle så vä dräggen. Eg gagg då dräggen steg opp 
från bolk så jäspa-n o straks därätta jäspa tjäriga söm sto hårvä 
spissn. dänna fåtta göbban söm så att dä va a tekkan döm emella att 
döm tänkta ha na hyn' för så, o han vatt så rebällskad att han tog a rep 
3 drog iväg te skokks o sk 'alla hänga så. Tjäriga aga orå o höll ätt a för 
tell o si åt va han to så för. Då hon, såg hör göbban jekk från trä tell trä 
för tell 3 finna a lämpLet fästa för snörög, jekk-a fram hittell-n 3 sa: 

Hen.  gå du trämella söm n ikkor 3 int vet att jäspan gå mannmella! 
Då göbban hölk dä fOcichn vä tjäriga himm, män hör dä jekk såga 

vet jå inte, män gammliag sa olltin att för avanSuka 0 svattfuka finns 
inga bot. 

Du ha föll hatt hårmelsa: »Jäspan gå mannmella söm ikkort far 
trämella.» 

85. 
Dä va n präst söm skölla provprädika hån i dommtjörka, 3 biskopen 
ga-n int täkstn, förig då han jekk opp på prädikstog. Då han vek opp 
papare var- e btankt på sia han fekk öpp. Då vänne-n på-a. Annarsia 
va blank hog 3. Då sa prästn: 

Här står intet, och av intet skapade Gud himmel och jord. 
0 övar dän täkstn höll-n an prädika söm ga-n tjensta. 

86. 
Dä va n präst söm va så litn te väkstn att han hadda gött a ston n tomm 
an strömmigskagga oppne på prädikstog, a på han sto-n då han 
prädika. En sönda sto-n på prädikstog 3 'Ägt: 
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Ännu en liten tid och världen ser mig icke. 
I detsamma gick bottnen ur strömmingsfjärdingen, och prästen 

försvann. 

87. Den försupne prästens predikan 
Det var en präst som inte var nogräknad, när det gällde att vara ute 
tillsammans med sådana som festade och söp. En lördagskväll hade 
han varit ute som vanligt. På söndagen predikade han och sade: 

I skolen icke leva så, som jag lever utan så, som jag lär. 
Enligt vad som berättas var han en rejäl präst, fast han älskade 

brännvinet. 

88. Prästens korta predikningar 
Det var en präst, som höll mycket korta predikningar, och på den 
tiden skulle prästerna dundra på i timtal om de skulle räknas för 
något. En dag sade hans fru till honom, att han höll alldeles för korta 
predikningar. 

Nog är de så långa, att folket hinner somna, svarade prästen och 
allt fortsatte som förut. 

89. När prästens kortlek föll ur fickan 
Det var en präst som satt och spelade kort en lördagsnatt, och så ivrig 
var han att det blev morgon och han märkte det inte, utan bäst det 
var, var det en som sade, att prästen måste ge sig iväg, om han skulle 
hinna till kyrkan. Prästen upp och stoppade kortleken i fickan och gav 
sig iväg. När han kom på predikstolen, var han svettig och drog upp 
näsduken ur fickan och skulle torka bort svetten från ansiktet, men då 
följde kortleken med och korten singlade ut över menigheten, och 
prästen han såg, hur folket plockade åt sig korten och tänkte i 
förstone: 

Nu har jag spelat bort gället. 
Men så fick han en i& och stod drypstilla, rak och vördig. Så stod 

han till dess att de hade plockat åt sig korten och det hade blivit lugnt i 
kyrkan igen. Då sade han med den lenaste röst han kunde åstadkom-
ma till en gumma, som satt alldeles nedanför predikstolen: 

Vilket kort fick ni, mor Brita Kajsa? 
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Ännu en liten tid och världen ser mig icke. 
I dä såmma jekk bottn botti strömmigsfiåAigön a prästn försvann. 

 
Dä va n präst häri sokkna söm inte va tjigkö på tell 3 våra lavä döm 
söm fästa 3 söp. En löggdaskväll haddö-n vörö utö söm vaqlet. På 
söndan prädikö-n o sa: 

— I skolen icke leva så som jag lever utan som jag lär. 
Eqlet va dä berättös va-fl ön rejäl n präst fast han älskö brännviqö. 

 
Dä va n präst söm höll fale kått ö prädiknigör 3 på dän tin sköllö ju 
prästa doka på i timmtal, om döm sköllö våra na tell räka vå. En dag 
sa frurt ot n att han höll 311delös för kått ö prädiknigör. 

No ä döm så lagg att fotkö hinn s3mnö, svåra prästn o vä dä 
vatt-ö. 

89. 

Dä va n präst söm såt 3 spela kott n löggdasnått, 3 så ivrö va-fl att dä 
vatt moran o han int måttö-nä, utan bäst dä va var-e en söm sa, att han 
gatt je så iväg, om han sköllö hinnö te tjörka. Prästn opp 3 ga så iväg. 
Då han komme på prädikst6q, va-n svette 3 drog opp näsduken botti 
fikka 3 sköllö törkö svettn botti yga, män då focl& kottMkön vä 
kolla sigga ut övör menigh&a, 3 prästn han såg, hörr döm pliökkö °tt 
så kolla 3 täljktt i fönonä: 

Nu ha jå spela bott jällö. 
Män så fekk-ön ön i& o sto dryp stillö, strigg 0 vöde. 3 så sto-n 

kila% döm haddö noppö °tt så kotta 3 dä haddö vottö luggt hån 
tjörka ijänn. Då sa-fl vä dän lerlöstä röst han könnä fo tell ot n tjärig, 
söm såt just nea prädikstört: 

Vilket kort fick ni, mor Brita Kajsa? 
— Spadörtia, pep tjäriga. 
— Och ni, min gode 01 Jonsson? 
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Spadertian, pep gumman. 
Och ni min gode 01 Jonsson? 
Ruter sju, kom det myndigt, för han var en storbonde, han. 

Och på detta sätt frågade prästen ut några stycken, men sedan 
ändrade han ton: 

På detta kunden I svara, men hade jag ställt eder en fråga ur Den 
Heliga Skrift, hade jag förgäves fått vänta på svar. 

Och så följde en domedagspredikan utan all like. 

90. Prästen som slog vad om att spela kort och 
svära under predikan 
Det var en präst som var uppe och söp och spelade kort om julnatten 
tillsammans med sina gelikar. Han slog vad med dem, att han skulle 
låtsas spela kort och svära det första han gjorde på predikstolen på 
julmorgonen. Detta trodde de inte att han skulle gå iland med, men på 
morgonen när prästen hade kommit upp på predikstolen sade han: 

Spader i trumf. 
Och så gjorde han ett uppehåll, och så sade han: 

Djävlar anamma. 
Och så var han tyst ett tag igen, men så fortsatte han: 
— Så säga denna världens barn. Så hava de också sagt i denna 

heliga julnatt vid spelborden och drickesgillena. 
Och så började han med den värsta straffpredikan, så att folket satt 

och kurade ihop i bänkarna. 

91. När prästen predikade: den som ger får 
tiodubbelt igen 
Det var en präst, som under en predikan sade, att om man gav 
någonting, så fick man tiodubbelt igen. En torpare, som hörde på, 
gick efteråt till prästen och frågade honom, om det var sant det där 
han hade sagt, att man fick tiodubbelt igen. 

Ja, det är det, sade prästen. Jag ljuger aldrig på predikstolen. 
Några kvällar efter gick torparen till prästen och gav honom sin 

enda ko. Prästen blev så glad, för torparen talade om, att kon var 
säker att gå hem om kvällarna. Den hade inte legat borta en enda natt, 
men prästens kor låg borta titt och tätt. 
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Ruter Di, komme-ne möndet, för han va-fl storbonne, han. 
3 på dä vise fråggde prästn ut na ena, män såll ännre-n tort: 

På detta kunden I svara, men hade jag ställt eder en fråga ur Den 
Heliga Skrift, hade jag förgäves fått vänta på svar. 

3 så vatt-e n dommedaksprädike utan oh l änne. 

90. 
Dä va n präst söm va oppe 3 söp o spela kott om julinatta lavä sifte 
jelika. 3 så Mo-n va vä döm, att han sköne lessas spela kott 3 svält dä 
fön han jolie på prädikstårt på julimoran. Dä trodde döm inte att han 
sköne gå i hann vä, män på moran då prästn komme på prädikst6q, så 
sa-n: 

Spader i trumf. 
3 så joli-n oppeh511 3 så sa-n: 

Jävlar anamma! 
3 så va-n tyst ö tag ijänn, män så fottsätt-n: 

Så säga denna världens barn. Så hava de också sagt i denna 
heliga julnatt vid spelborden och drickesgillena. 

3 så bofickl-n vä dän v4te straffprädike, så fol,ke såt båre 0 kure ihop 
häri bägka. 

91. 
Dä va n präst söm önner n prädike sa att om man ga nanntigg SO fekk 
man tiedöbbet ijänn. N torpar söm hölk på jekk ätteråt hittell prästn 3 

fråggd-n, om dä va sannt å dånne han hadde sakkt att man fekk 
tiedåbbet ijänn. 

Ja, dä är-e, sa prästn, jå jug 311re po prädikstoq. 
Na kvälla ätt e jekk torpart hittell prästn a ga-n sig enda ko, a prästn 

vatt SO gla, för torpaq tåla om att hort va säker tell 3 gå himm om 
kvälla. Hon hadde ollre leg e bott  e eq enda natt, män prästtjyrt låg 
bott e titt 0 tätt. 
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Dagen efter satte prästen skällan på den nya kon och när kvällen 
kom gick den hem till torparen och hade alla tio prästens kor med sig. 
Torparen tog in korna och band fast dem i båsen. Han tyckte att 
prästen var en karl att lita på åtminstone vad det gällde det han sade 
på predikstolen. Men dagen efter var prästen ute och sökte korna, och 
då han fann dem hos torparen, ville han få tillbaka dem. Torparen 
åberopade predikan, men prästen sade: 

— Det var inte så, jag menade. 
Ja, menade och menade, sade torparen, du sade ju att du aldrig 

ljuger på predikstolen. 
Till sist kom de överens om, att den som först sade godmorgon 

nästa gång de träffades, skulle få behålla korna och med detta skildes 
de. 

Nu visste torparen, att prästen brukade kasta vatten om morgnarna 
vid en stor björk, som stod utanför prästgårdsväggen, och på kvällen 
smög sig torparen dit och klättrade upp i björken, och där skulle han 
sitta till dess att prästen kom om morgonen. 

När det började skymma, kom prästen ut och ställde sig och 
kastade vatten vid björken. I detsamma kom pigan ut och gjorde 
samma sak. Då sade prästen: 

Vad kallar du dina saker? 
Kanaans land, sade pigan, men vad kallar pastorn sitt för? 

— Moses, sade prästen, och nu går vi in och låter Moses tåga in i 
Kanaans land. 

Det gör vi, sade pigan. 
När prästen kom ut på morgonen skrek torparen: 

God morgon, god morgon pastorn! 
— Hur länge har du suttit där? frågade prästen. 

Sedan Moses tågade in i Kanaans land, svarade torparen. 
Håll tyst, så får du korna, sade prästen. 

92. När prästen såg getter i sin kryddgård 
Det var en präst, som stod på predikstolen och predikade. Han råkade 
titta ut genom fönstret och fick då han se en gethop, som for in i hans 
kryddgård, och då sade han: 

Där hoppar den ena, och där hoppar den andra. Nu hoppar 
bocken för hela skocken, och nu hoppar hela helvetet in. 
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Dan ätte sätt e prästn fälla 1)3 nykort, o do kvälln komme jekk hort 
himm tell torpaq 3 hadde 511e tie koqa ot prästn vä så. Torpart bjesste 
in döm 3 tykkte att prästn va do n kår 3 lita p3 otminstorte va dä jällde 
dä han sa p° prädikstoq. Män dan ätt e va prästn ute o lete koqa siqe, 

do han fann döm hårvä torpaq velle-n ha ijänn döm. Torpaq åberope 
prädika män prästn sa: 

Dä va inte så jå mente. 
Ja, mermte 3 mertrtte, sa torpaq. Du sa ju att du ollre lög på 

prädikstort. 
Te sist komme döm övereqq5 om att han söm fön sa »Gomoran» 

näste gan döm träffes sköne fo beholle koqa, 3 vä dä felldes [döm]. 
Nu visste torpart att prästn bruk e piss e mora hårvä n stor n björk 

söm sto utaför prästgågvägga, o 1)3 kvälln smög så torpart dit 3 klätter 
oppi björka, o där skölle-n sitta tells prästn komme p3 moran. 

DO dä höll po f ymme komme prästn ut 3 ställde så o kasta vattna 
hårvä björka, o i däsamma komme piga ut 3 jolk samma sak. Do sa 
prästn: 

Va kolle du dirte säker för? 
Källans lann, sa piga, män va kolle 'Astoq sätt för? 
Måses, sa prästn, o nu gå vi in o lätt Moses tåga in i Källans lann. 
Dä jär vi, sa piga. 

Do prästn komme po moran skrek torpaq: 
Gomoran, gomoran, påstort! 
Hör 140 ha du sete dee? fråge prästn. 
Sårt Mäses tåga in i Kanans lann, svåra torpart. 

— Holl tyst so fo du koqa, sa prästn. 

92. 
Dä va n präst söm sto på prädikstoq 3 prädike. Då vatt-n för o titte 
utjörtiu fönstreo då fekk-en si n jithop söm for in hite kröddjålia hag§ 

då sa-n: 
Där hoppar den ena, och där hoppar den andra. Nu hoppar 

bocken för hela skocken, och nu hoppar hela helvetet in. 
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93. Prästens ord missförstådda 
Det var en gumma, som blev nödig att gå ut, medan hon satt i kyrkan. 
Hon smög sig ut ur bänken och började skynda sig nedåt gången. 
Prästen höll just på att mässa något om jungfru Maria, och när 
gumman fått upp farten, så mässade han till: 

— Vart tänker du styra din kosa, o kvinna? 
Gumman trodde, att det var henne, som han åsyftade, så hon gjorde 

helt om och mässade tillbaka: 
Jag skall bara springa bakom sakristian och pissa. Men sedan 

kommer jag till min bänk igen. 

94. Gumman som tog prästen på orden 
Det var en gumma som hade varit i kyrkan och hört prästen predika 
om när Petrus skulle försöka att gå på vattnet. 

— Hade han haft tro, hade han lyckats, men det är tro, som felar 
oss, hade prästen sagt. 

När gumman gick hem, kom hon på att hon skulle pröva om det 
verkligen gick. Hon gick ned till ån och sade: 

Jag tror, jag tror, jag tror. Och så steg hon ut i vattnet, och det 
bar till botten direkt. 

Då hon hade kravlat sig upp, sade hon: 
Ja, var det inte det jag trodde! 

95. Nyheter från kyrkan 
Det var en pojke, som var på besök framme i kyrkbygden och 
eftersom det slumpade sig så att det var helgdag — det var en långfre-
dag — så gick han till kyrkan. När han kom hem och talade om det, 
frågade hans mor om det var något nytt från kyrkan 

— Nej, sade pojken, men det hade varit bråk någonstans, för präs-
ten talade om en karl, som man hade misshandlat så obarmhärtigt. 

— Usch då, sade gumman, räcker det till att bråka om det där än? 
Det där talade ju prästen om när gubben och jag var till kyrkan sist 
och det är länge sedan. 
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93. 
Dä va n tjärig söm vatt nöde o gå ut, mått hon såt häri tjörka. Hort 
smög så ut botti bägken o börje a hyle iväg neätte gagn. Prästn 
mäss e na om Jumfru Maria a just söm tjäriga komme så på fatta, så 
måss-n ten: 

Vart tänker du styra din kosa, o kvinna? 
Tjäriga trodde att han söfte på säg, så hon snodde hellt 6mm o 

mäss e tebakks: 
— Jå skö båre kut e bakom sakerstea 0 pisse, män sår te kom jå tell 

min bänk ijänn. 

94. 
Dä va n tjärig söm hadde vöre te tjörka 3 hön prästn prädikö om då 
Petrus sköne försöke gå på vattne. 

Hådd-n hatt tro, hådd-n lökkes, män d-ä tro söm fela oss, hadde 
prästn sakkt. 

Då tjäriga jekk himm, komme-ra på att hor" sköllö fresteom dä 
vårkligen jekk, så hon jekk ne tell ån 3 sa: 

Jå tro, jå tro, jå tro, o så steg-a ut på vattne, o dä bar at bottn 
diräkt. 

Då hoq hadde kravel, så opp, så sa-a: 
Ja, va-nt-e då jå trodde! 

95. 
Dä va n p5jke, söm va framme på bögda, o då dä hampe så så att dä va 
holija — dä va n laggfräda ä dårte — så tog-en ojekk te tjörka. Då han 
komme himm o tåla om-e, så fråggde mamma har om dä va na nytt 
te tjörka. 

Nää, sa p5jken, män dä hadde vört na bråk nastårt5 för prästn 
tåla om en kår söm döm hadde flidd så obarmhåttet. 

Hugga, sa tjäriga, räkk-ö tell 3 bråk e om dä än? Dä tåla ju prästn 
om, då göbben o jäg va te tjörka sist, o dä ä lägg sårte. 

11 Sagor frän Edsele 
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96. Fadern, Anden och Sonen 
Det skulle hållas husförhör, och en av bönderna i byn som hade fått 
mera fett än vett var i ett förfärligt bekymmer för hur det skulle gå på 
förhöret. Men till sist fann han på råd. Han gick till prästen och 
lovade denne en kalv, om han fick en lätt fråga och om han fick veta 
frågan i förväg. Ja, de kom överens om att bonden skulle få räkna upp 
de tre gudomspersonerna. 

På husförhöret fick bonden frågan och steg upp, myndig och bred 
och sade: 

Fadern och Anden. 
Sonen då? viskade prästen halvhögt. 
Han har gått till prästgården med kalven, sade bonden. 

97. När skall skriftermål ske? 
Det var en präst som kallade till skriftermål höst och vår. Det var 
dåliga vägar på den tiden, och värst var det förstås under höstrusket 
och i vårslasket. På ett husförhör frågade prästen: 

När skall skriftermål ske? 
Och den som fick frågan svarade: 

Höst och vår under det sämsta föret. 
Om svaret blev godkänt och om prästen ändrade sig, det sade den 

som talade om det för mig ingenting om. 

98. Prästen berömmer husmoderns fromma bröst 
Det hade kommit en ny präst till socknen, och han var till en utby och 
höll husförhör. Frun i gården, där de höll till med husförhöret, var 
rund och glad och givmild som sådana kvinnor är för det mesta. När 
husförhöret var slut, tackade prästen för välfägnaden och passade 
samtidigt på att tala om, att han hade hört folk berömma henne för hur 
hjälpsam hon var. 

— Jag har redan hört många, som har prisat ditt fromma bröst, sade 
han. (From betydde fet och fyllig i äldre mål). 

Efteråt frågade en: 
Vad var det han sade? 

— Han sade, att jag hade fylliga bröst. Tänk, att en präst tittar efter 
sådant! 
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96. 
Dä sköllö våra hUsförhör, 3 en tå bönnött i byn söm haddö fott mer 
fett än vett va i n faliga aijk för hör dä sköllö gå på förhörö. Män te sist 
fann-ön på rå. Han jekk hittell prästn o lova-n ön knix, om han fekk ön 
lätt n frågö n om han fekk reda på-a i förväg. Ja, döm kommö 
övöregrts om att bon sköllö fo räknö opp döm tre gudompåsonört. 

På hilsförhörö fekk bon fråga 3 steg opp mönde o bre 3 sa: 
Fådört D anden. 
Sonen då? viskö prästn holivhökkt. 
Han ha gått hite prästgårt vä kolivön, sa bon. 

97. 
Dä va n präst, söm koll te skreft höst 3 vor. Dä va dålig ö väga på dän 
tin, n våt var- ö förståss i höstruskö 3 vorXlaskö. På ö husförhör 
fråggdö prästön: 

När skall skriftermål ske? 
3 han söm fekk fråga svåra: 

Höst o vor i våt ö före. 
om svar ö vall gotjännt o om prästn ännrö så, dä la-nt-n om na han 

söm tåla om-ö för mäg. 

98. 
Dä haddö komme n ny n präst te sokkna 3 han va tell n utby o haddö 
hösförhör. Tjäriija i gårt där döm höll tell vä hasförhörö va ganska 
ktiggre o glia 3 goåkte söm tökkö kvinnfnlika ä för dä mästö. Då 
lulsförhörö va klut takkö prästn för vol.fäljnan o passö på 3 tåla 6m att 
han haddö hön folk berömmö tjäriva för hör jniipsam hort va. 

Jag har redan hört många som har prisat ditt fromma bröst, sa-n. 
Ättöråt fråggdö eg: 

Va var-e han sa? 
Han sa att jå haddö fromm ö brösta. Täljt( att n präst tittö ättö 

tökkö! 
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Måttliga korvar är bäst 
Det sägs att gikten inte är en fattigmans sjukdom, men hur underligt 
det låter hade en präst råkat ut för den åkomman. Nu var det en 
bonde som till varje jul brukade ge prästen en korv, och för varje jul 
hade han gjort den allt större. Till den här julen hade han gjort fjälstret 
av en kovåm. Bonden kom kånkande med korven och lade den på 
skrivbordet där prästen satt. Men nu råkade det sig så illa att korven 
föll ned från bordet och rakt på prästens onda fot. Prästen upp och 
hoppade på ett ben runt, runt på golvet och skrek: 

— Måttliga korvar är bäst! 

Glasögonen i Bibeln 
Det var en gång en gumma som fick besök av prästen, och hon hade 
nog liksom haft det där besöket på känn, så hon hade tagit fram 
Bibeln och slagit upp den på bordet. Prästen blev ju glad förstås, men 
när gumman sade att hon brukade läsa ett kapitel för varje dag, 
började prästen tvivla på om hon talade sant. Medan gumman höll på 
att ordna med något hon skulle bjuda på, passade denne på att 
smussla in gummans glasögon i Bibeln. 

Nästa gång som prästen kom på besök, beklagade sig gumman över 
att hon hade tappat sina glasögon. Då fick prästen full visshet om hur 
det förhöll sig med gummans gudsfruktan. 

Prästen rider på grisen 
Det var i en gård som det spökade, och till sist måste man efter 
prästen för att få slut på spökeriet. Nu bar det sig inte bättre än att 
grisen hade kommit ut ur kätten och kommit in i stugan. Det var strax 
innan det blev mörkt som prästen kom. När han kommit innanför 
dörren, sprang grisen upp och skulle springa ut men tog vägen mellan 
prästens ben, så att denne blev ridande på grisen. 

— Mig tog hon, skrek prästen, när det bar iväg, för se han trodde, 
att det var svartsuggan. 

Prästen drar slipsten 
Det var en prästdräng som kom hem från slåttern. Han hade slagit sin 
lie slö och skulle slipa den. Men det fanns inget arbetsfolk hemma 



165 

 
Döm säg att jiktn inte ä n fattemannfuke, män hör önnelet dä låt hadd 
n präst råkkt dt för dän åkomma. Nu var- e n bonne söm bruke je 
prästn n körv te var juli, 3 för var jul, hadd-n jott-n ont större 3 större 
körv. Tell n hånn jurt hadd-n jaa  fjälstre tå n k6vamm. Bon komme 
kigken vä körven o la-n på skrivbolie där prästn såt. Män dä bar så 
inte bätter tell än att körven klagg 1A tå bok 3 rakkt på onnfotn ot 
prästn, 0 prästn opp 3 hoppe på ett beq rönnt, rönnt härpå götve 3 
skrek: 

— Måttlig ö körva ä bäst! 

 
Dä va n tjärig söm fekk besök tå prästn, 0 hoq hadde no liksöm hatt ö 
dånn besök e på tjänn, så hort hadde tejje fram Bibla 3 klejje opp-a 
härpå boLe. Prästn vall ju glia han förståss, män då tjäriga sa att hort 
bruke läsa e kapittel om dan, vatt-n illvår på om haft tåla sannig. 
Mårt tjäriga höll på vä nann jästnig, så passa prästn på o smugle in 
gtåsyga ot tjäriga hite Bibla. 

Näste gagg prästn komme hitta-a, bekliåga-na så, att hoq hadde 
miste gLåsyga, o då fekk prästn greq på gudfrukteheta. 

 
Dä va häri n gåt, söm dä skrömt, o te sist gatt döm ätte prästn för tell 3 
fo klut på skrömterie dålig, Nu bar-ö så int bätter tell än att grisn 
hadde komme ut botti tjättn o före in i stugeq. Dä va hal, inna dä vall 
mött på kvälln söm prästn komme, 3 då han komme inna döra kute 
grisn opp o sköne ut män tog vägen mella berta på prästn, så han vatt 
Hen på-n. 

— Mäg tog-a, skrek prästn, då dä bar iväg, för se han trodde dä va 
svattsögga han. 

 
Dä va n prästdrägg söm komme himm tå klottn 3 hadde klejje ?dött 3 
sköne Xlipe. Män dä va igge årbetsfolik himme söm drog klipsteq, så 



166 

som drog slipstenen, så prästen måste draga den. Då de satte igång 
tryckte drängen lien hårt mot stenen och slipade och slipade utan att 
göra det minsta uppehåll. Prästen drog så att svetten stänkte men höll 
ut i det längsta, för han ville inte visa, att han inte orkade så pass som 
att dra slipstenen men till sist sade prästen: 

De brukar se på lien också. 
Det är sådana som inte kan, svarade drängen och fortsatte att 

slipa. 

103. Studenten och den orädda prästpigan 
De ben, som dödgrävaren kastade upp, måste man ta rätt på så att 
inte hundarna fick tag på dem. Ben samlades i tornet i en särskild 
skrubb, som kallades stigboden. Nu var det så, att prästen hade fått 
besök av en ung student, som var upplagd för ett och annat. Prästen 
berättade för studenten om sin piga som inte var rädd för spöken eller 
något oknytt. Inte ens själva Hin håle var hon rädd för. Då ville 
studenten pröva henne. Med prästens hjälp förstås. Pigan visste inte, 
att studenten fanns i huset. Studenten skulle gå till kyrkan och gömma 
sig i stigboden, och prästen skulle be pigan gå till kyrkan och hämta 
ett ben i stigboden. 

Pigan gick med detsamma. Hon gick fram till benhögen och skulle 
ta sig ett ben. Hon tog första bästa. Då var det en röst, som sade: 

Låt bli det där benet, för det är min faders ben! 
Då slängde hon bort benet och tog ett annat. Rösten sade: 

Låt bli! Detta är min moders ben. 
Då bytte hon ben, och rösten sade: 

Detta är min broders ben. Låt bli! 
Pigan bytte mot ett annat ben igen, men rösten sade: 

Låt bli! Detta är min systers ben. 
Då tog pigan efter ett nytt ben, men då sade rösten: 

Jag är ängeln Gabriel! Kyss min fot! 
Pigan svarade: 

Jag är prästens piga. Kyss mig i ändan! 
Sedan tog hon ett ben i högen och gick med detta in till prästen och 

utan den minsta min av förskräckelse lämnade hon benet till prästen 
och återgick till sitt arbete. 
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prästn gatt dra. Då döm sättö igagg höll dräggen åt 3 klipö o klipö utan 
tell ojåra dä minste oppeholl. Prästn dro så svettn klagg , män höll dt i 
dä lägste, för han vellö int visö att han int rådde vå så pass söm tell 
dra klipstert för en liö, män te sist sa prästn: 

— De brukar se på lien också. 
Dä ä döm söm int kan dä, svåra dräggön o fottsättö söm han 

haddö-nö. 

103. 
Berta söm dögrävaq kasta opp gatt döm ta rätt på så int hunna sköllö 
fo tag på döm, 3 döm samliös häri tortö häri n såbeld skröbb söm kollös 
stigboa. Nu var-e så att prästn haddö fott besök tå n ogg ön studänt 
söm va ganska upplagd för ett 3 vårje. Prästn berättö för studäntn om 
piga sirt söm intö va rädd för skrömta häll na oknytt. Intö ens Solv n 
Håliö va-a rädd. Då vellö studäntn provö-qa vä prästns jolip förståss. 
Piga visste intö att studäntn fanns i husö. Studäntn sköllö gå hite 
tjörka o jummö så häri stigboa 3 prästn sköllö be piga gå hittell tjörka o 
hämtö ö bett häri stigboa. 

Piga jekk vä däsamma. Hon jekk hittell beqhögön o sköllö ta så ö 
bett. Hon tog fögö bästö. Då var- ö n röst söm sa: 

Låt bli det där benet för det är min faders ben! 
Då kläggdö-qa bott-ö o to ättö ö annö beq. Då sa rösta: 

Låt bli! Detta är min moders ben! 
Då bytte hoq beq 3 rösta sa: 

Detta är min broders ben. Låt bli! 
Piga bytte mot ö annö bert ijänn män rösta sa: 
— Låt bli! Detta är min systers ben! 
Då tog piga ättö ö nytt ö beq män då sa rösta: 

Jag är ängelen Gabriel. Kyss min fot! 
Män piga svåra: 

Jag är prästens piga. Kyss mig i afölö! 
Såq tog-a ö bert i högön o jekk vä dä in hittell prästn o utan dän 

minste mig tå förskräkköls lämnö-qa beqö ot prästn 3 återjekk tell sätt 
årbetä. 
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104. Prästpigan i sakristian 
En präst skulle ut i sockenbud till en dödssjuk och skickade sin piga 
till sakristian efter vin och bröd. Sockenskräddaren befann sig just då 
i prästgården och hörde när prästen sände iväg pigan och fick idén att 
han skulle skrämma henne, så han smet iväg efter. När pigan gick, tog 
hon ett besman med sig, och då hon kom och skulle gå ut ur kyrkan 
mötte hon skräddaren i kyrkdörren. Han höll ut sina kläder så att han 
verkade stor och yvig och lät illa för att skrämma henne, men hon slog 
honom i huvudet med besmanet. När skräddaren stöp, såg hon att det 
var en människa. Då gick hon in till prästen och sade: 

Här är vinet och brödet, och en karl har jag slagit ihjäl i kyrkdör-
ren! 

105. Prästpigan som hörde en huvudlös tala 
Det var en prästpiga som var mycket mörkrädd. En kväll blev hon 
skickad till kyrkan efter en sak men kom tillbaka med andan överst i 
halsen och sade: 

Jag såg en huvudlös karl på kyrkogårdsmuren, och eld och lågor 
sprutade ur hans mun. 

Men hur kunde eld och lågor spruta ur hans mun, när han var 
utan huvud? frågade prästen. 

Ja, säg det, sade pigan. 

106. Tjuvarna i stigboden 
Det var en dräng som skickades till kyrkan för att hämta något en 
höstkväll. Nu var det så att några tjuvar hade varit ute och stulit, och 
så hade de krupit in i stigboden (hus vid kyrkogården där uppgrävda 
ben samlades) för att dela rovet. Men de blev oense, och när drängen 
gick förbi, fick han höra hur de grälade och sade: 

— Det där är mitt! 
— Nej, det är mitt! 
Drängen sprang huvudstupa tillbaka och kom med andan i halsen in 

till prästen och skrek: 
Det är domedag! Liken slåss om benen i stigboden! 
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N präst sköllö ut i sokkönb6 Sikkö piga siq hite såkörstia ättö virt 3 
brö. Sokkönskråddaq va just då häri prästgåq o hök då prästn fikkö 
iväg piga o fekk f6r så att han sköllö skrämmö-qa, så han smet iväg 
ättö. Då piga jekk, tog-a besm6rtö a då hon.  komme 3 sköllö gå dt botti 
tjörka mötte-qa skråddaq hån tjörkdöra. Han urrö åt så på na vis D let 
stykkt för tell o skrämmö-qa, män hort klo-n i huvvö vä besm60. Då 
skråddart stöp, såg-a att dä va n männi5. Då jekk-a in hittell prästn o 
sa: 

Hertö ä viqö 3 bröd, n kår ha jå klejjöih6L häri tjörkdöra! 

 
Dä va n prästpigö söm va fale otröjjön. N kväll vatt-a Sikkö hite tjörka 
ättö n sak män komme tebakks vä aön övöni halsn 3 sa: 

Jå såg ön huvvöl6s n kår på tjörrgågmuq 3 äll 3 lågör sprutö botti 
mön på-n. 

Men hur kunde eld och lågor spruta ur hans mun när han var utan 
huvud? frågö prästn. 

Ja, säg dä, sa piga. 

106. 
Dä va n dräin söm vatt Sikkö hite tjörka ättö nanntiuu ön höstkväll. 
Nu var-e så att na tjyva haddö vörö utö n stök, o så haddö döm kröpö 
in i stigboa för tell D delö rovö. Män döm vatt osams. 3 då dräggen 
jekk förbi, fekk-ön hörö hör döm trätte sa: 

Å dåna ä mätt dä! 
Nä, dä ä mätt! 

Dräguön huvvöstdpön tebakks a komme vä aön öveni halsn in tell 
prästn 3 skrek: 

Dä ä dommedag! Lika kloss om bena hån i stigboa! 
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107. Bondens uppfattning om prästens yrke 
Det var en präst som talade med en bonde om sitt höga ämbete. 

Att vara präst är inte ett yrke. Det är ett kall. 
Kall som kall, sade bonden. Jag tycker, att pastorn och jag gott 

kan ta varandra i hand, för vi har väl ungefär samma arbete. 
Men hur kan ni säga så? frågade prästen. 
Jo, svarade bonden. Vi sår ädel säd båda två och skördar ogräs. 

108. Både prästen och suggan arbetar med huvudet 
En präst gick förbi hos en torpare som höll på att nyodla, och prästen 
stannade och talade med honom. Plötsligt sade torparen: 

— Om man hade varit präst ändå, så hade man sluppit att arbeta. 
Åjo, min gode man, sade prästen. Jag måste nog arbeta jag också, 

fast jag arbetar med huvudet. 
Ja, det gör min sugga också, och fet blir hon också, sade torpa-

ren. 

Varför prästsäcken är bottenlös 
Den förste skomakaren blev satt till att göra en lädersäck åt den första 
prästen. Han skulle ha tionde i den. Men skomakaren skar ut ett par 
sulor ur botten på säcken och sulade ett par skor åt sig själv. Och 
detta har gått i arv, så att skomakare stjäl läder och prästsäcken är 
bottenlös än i denna dag. 

Om snåla husbönder och käringar: 

Äta frukost, middag och kväll på 
samma gång 
Det var en käring som var rent av omänskligt snål och mån om att 
utnyttja sitt arbetsfolk. En dag skulle en ny dräng börja sitt arbete hos 
henne. Då räknade hon ut att om hon kunde få drängen att äta både 
morgon-, middags- och kvällsmål på en och samma gång, så gick det 
bort två matraster, och dessutom måste det gå åt mindre mat, om 
drängen åt alla tre målen i följd. När drängen hade ätit frukost, 
frågade käringen om han skulle vilja äta middag också. 
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107. 
Dä va n präst söm tåla vä n bonnö om sitt höga ämbete. 

Att vara präst är inte ett yrke, det är ett kall. 
Koll söm koll, sa bon. Jå tykktö att pastor 3 jäg gött kan ta 

varaön i hann jå, för vi ha uuuefär samma jåra. 
— Men hur kan ni säga så? frågö prästn. 

Jo, svåra bon. Vi så ädel sä bägge två o förta ogräsö. 

108. 
En präst jekk förbi hårvä n torpar söm höll på nyodöl, 3 prästn 
stårtgtöo tåla vä-n. Hör dä va sa torpag: 

om man haddö vörö präst ändå, så haddö man Xlöppä årbetö. 
Åjo, min gode man, sa prästn. Jag måste nog arbeta jag också, 

fast jag arbetar med huvudet. 
Ja, dä jär sögga mig o, o fet blå-a, sa torpag. 

 
Fön skomåkart vatt sätta tell o jåra n lärsäkk ot fön prästn. Han 

sköllö ha tiarta ti-n. Män skomåkag skar irt ö par sötör botti bottn på 
sättjön o bottnö ö par skor ot så fobi. o dä ha kläktö, så skomåkara Sol, 
lärö 3 prästsäkkön ä bottnlös än i dän dag söm i dag ä. 

 
Dä va n tjärig söm va snål, o jerön rent omärtget. En dag sköllö n ny 
n dräuu börje hårvä-a. Då räknö tjäriva ut att om hort könnö fo 
dräuuön tell 3 äta bå mora, mådda 3 kväll på eg 3 samma gam så 
jekk-ö bott två matrasta, o så gatt- ö ju gå åt myttjö minner mat, om 
han åt all ö tre måla ätt 3 ra. Då dräurjön haddö et ö mora, fråggdö 
tjäriva om han sköllö vella äta m&Ida n. 

Jo vag, sa dräuuön. Dä gå bra dä. 
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Jo vars, sade drängen. Det går bra det. 
Då han hade ätit middag, frågade hon om han inte kunde äta kväll 

också, medan han ändå höll på att äta. Drängen gick med på det 
också. När han hade ätit färdigt, sade käringen: 

Ja, då ska vi ut på åkern då. 
— Nej, sade drängen. När jag har ätit kväll, brukar jag gå till sängs. 
Och så gick han och lade sig. 

111. Två soluppgångar på samma dag 
Det var under slåttern. Bonden bultade på dörren till drängkammaren 
och ropade: 

Upp och på slåttern! Solen står högt på himmelen! 
Drängen måste förstås upp och ut. Då de hade varit ute ett par 

timmar, sade drängen till bonden: 
Men i dag blir det nog hett. 
Hur så? sade bonden. 

— Jo, nu går det upp en sol till, sade drängen. 

112. Drängen som fick synen tillbaka 
A. Det var i en prostgård som tjänarna fick mycket litet mat. På den 
tiden fick de »delen». Matmodern gav var och en sin beskärda del: en 
brödbit med en smörklick på och möjligen något annat sovel om det 
bjöds, men det var nog sällan som det vankades sådant i den här 
gården. 

Vid det tillfälle som det nu är fråga om hade de i alla fall fått en 
ostskiva, och den tog drängen och höll upp mellan sig och prosten. 
När han gjorde det, blev han så väldigt glad, att prosten måste fråga 
honom vad som kom åt honom. 

Jo, jag är så glad över att jag fått min syn tillbaka, sade han. I går 
såg jag inte ärterna i soppan, men idag ser jag prosten genom osten. 

B. Det var i en prästgård, som man skulle äta. När drängen hade fått 
»delen», dvs, fått sig tilldelat bröd och sovel, tog han ostskivan, höll 
den mot prosten och började skratta. 

Vad menar du med sådana fasoner? frågade prosten. 
Jo, jag är så glad över att jag fått min syn tillbaka, sade drängen. 

Igår såg jag inte smöret på brödet, men i dag ser jag prosten genom 
osten. 
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Då han haddö etö möddan, frågö-qa om han int könnö äta kväll 3, 
måq han likkt höll på. Dräggen jekk vä på dä o. Då han haddö etö 
fåclet, sa tjäriga: 

— Ja, då skö vi ut på åkört do. 
Nä, sa dräggön. Då jå ha et ö kväll, brukö jå gå 3 läggö må. 
så jekk-ön o la så. 

111. 
Dä va i klottanna. Bon bultö på döra tell dräggkåmmaq tidet på moran 

skrek: 
Opp 3 på klottn! Sota stå hökkt på himmöln! 

Dräggen gatt förståss opp 3 ut. Då döm haddö vörö utö ö par 
timma, sa dräggen ot bon: 

Män i dag bti-ö nog hett. 
Hör så? sa bon. 
Jo, nu gå-ö opp ön sot tell. 

112. 
A. Dä va hån i n prostgåt söm tjeqara fekk fale lite mat. På dän tin fekk 
döm deln. Matmora ga var o en sinn befända del: n kakbit vä n 
smörktikk på 3 möjligen na ånnö söva om dä böss, män dä va nog 
sällan i dän gåq söm dä vagkös na tökkö. 

N hånn gagga söm dä nu va frågan om haddö döm i alla fall fott n 
ostfivö, o hurt to dräggen o höll öpp mella säg 3 prostn, 3 då han jotö 
dä vatt-n så levanös gta, att prostn gatt frågö-n va dä vatt vä-n. 

Jo, jå ä så glia för att jå ha fott syrta mirt tebakks, sa-n. I går såg jå 
int åttöq ti soppa, män i dag si jå prostn jörtig ostn. 

B. Dä va häri n prästgåt söm döm sköllä äta. Då dräggön haddö fott 
döln tog-ön ostfiva o höll opp-a mot prostn 3 bÖCW 3 skratt& 

Vad menar du med sådana fasoner? fråggdö prostn. 
Jo, jå ä så glia dä jå ha fott syqa tebåkks, sa dräggön. I går såg jå 

int smörö på bröd, män i dag si jå prostn jörtig ostn. 
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113. Den tunna ärtsoppan 
Det var i en prästgård, som man skulle få ärtsoppa till middag, och det 
brukade vara rätt så klent med ärter i soppan. Nu hade de en ny 
dräng, som var en stor filur och som ville ge prästfrun en näsbränna. 
När soppan kom på bordet, for drängen upp och började slita av sig 
kläderna. Prästfrun frågade vad som tog åt honom, och då ropade 
han: 

Jag ser en ärta nere på botten av skålen, och jag tänker dyka ned 
efter den. 

114. Den tunna prästvällingen 
Det var en dräng som tjänade hos en präst, som var förfärligt snål på 
maten. Till frukost serverades endast en tunn välling. En dag skulle 
drängen på en slåtter och slå. När han kom fram, fick han se prästen 
komma smygande bland buskarna för att se efter om drängen arbeta-
de. Då drängen fick se prästen, stod han på huvudet ett tag, och sedan 
bar det till att slå för honom allt vad han förmådde, och så stod han på 
huvudet igen. När drängen hade burit sig åt så en stund, blev prästen 
så nyfiken, att han måste gå fram och fråga drängen varför han bar sig 
åt på detta sätt. 

Jo, sade drängen. Annars rinner prästavällingen ned för fort. 

115. Den fastspikade skorpan 
Det var en präst som kom in i drängkammaren och fick se att drängen 
hade spikat fast en skorpa i bords skivan. Prästen blev nyfiken och 
frågade drängen vad sådant kunde betyda. 

Jo, sade drängen. När jag kom hit fick jag tre skorpor till kaffet 
på söndagsmorgnarna, men efter en tid fick jag bara två, och i 
söndags fick jag bara en, men den har jag spikat fast, så att inte den 
skall försvinna också. 

116. Den snåle bonden lejer piga 
Det var en bonde, som var förfärligt snål och nästan lika dum som han 
var snål. Hans tjänare fick klen kost och aldrig fick de höra, att de 
hade uträttat tillräckligt. Till sist blev det svårt för bonden att få 
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Dä va häri n prästgål, söm döm sköllä fo åttsoppa te medda, 3 dä brukö 
våra rätt så klieqqt vä åttör ti soppa. Nu haddö döm ön nYön drägg 
söm va n stor fil& 3 söm vellö je prästfruq ön näsbrännö. Då soppa 
komme på bok for dräggen opp o böcktö 3 klit tå så klaa. Prästfru!' 
fråggdö va söm tog ott-n, 3 då skrek-ön: 

— Jå si n ått ne på bottn på skåla, o jå tägk dyka ne ättö-qa! 

 
Dä va n drägg söm tjequiö hårvä n präst, söm va fale snål, på matn. Te 
frukost fekk döm bårrö n tönn ön vällig. En dag sköllö dräggän på n 
Mott o ?do. Då han komme fram, fekk-ön si att prästn komme smygön 
häri böska för tell 3 si åt om han joliö na. Då dräggen fekk si prästn, 
tog-ön 3 sto på huvvö ö tag, o såll bar-ö tell 3 Mo för-n dä vågö han 
könnö, o så sto-n på huvvö ijänn. Då han haddö för-åt så ö tag, vatt 
prästn så nyfikön, att han gatt fram o frågö dräggön vaför han bar så åt 
på dä visa. 

— Jo, sa dräggön. Anna 5 rinn prästvälligön ne för fott. 

 
Dä va n präst söm komme in hite dräugkåmmaq o fekk si att dräggen 
haddö spikö fast n skörpö ti bolifiva. Prästn vatt nyfiken a fråggdö 
dräggön va tökkö könnö bet. 

— Jo, sa dräggen. Då jå komme hit, fekk jå tre skörpör åtat kåffe på 
söndasmöqa, män ätt n ti fekk jå bårrö två, o om söndan fekk jå bårrö 
ert, män hug ha jå spikö fast så-nt hurt  skö försvinnö 3. 

 
Dä va n bonnö, söm va förfärlet snål, 3 nästan likö dumm. Tjertara 
hall§ fekk klieriqt vä mat, o ollre fekk döm hörd, att döm haddö iott 
nog. Te sist vatt-  ö svått för-n tell o fo nann tell o ta plass hårvå så, 3 
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någon att ta plats hos sig. En gång, när han skulle ut och leja sig en 
piga, smorde han in hakan med fläskflott. Om det lyckades bättre för 
honom av detta, vet jag inte, men sedan dess brukar man säga till den 
som kommer och är flottig om hakan: 

Skall du ut och leja pigor eftersom du är så flottig om hakan? 

117. Ingen av oss är törstig, sa gumman 
Det var ett bondfolk. Gubben han var som folk mest, men gumman 
var rena elden. Aldrig fick hon nog uträttat och aldrig visste hon när 
det var tid att göra kväll. En dag under slåttern var hon ute på åkern 
med sitt arbetsfolk. Solen stekte och folket plågades av värmen. Då 
kom gubben med dricka i en hämtare och frågade, om det var någon 
som ville ha. 

Nej, ingen av oss är törstig, bet gumman av. 

Den snikna gumman och hönan 
Det var en gumma som hade en höna som värpte ett guldägg varje 
dag. Gumman blev sniken och slaktade hönan för att få alla äggen på 
en gång. Men hon fann inga ägg utan stod där utan ägg och utan höna. 
Snålhet slutar illa. 

Om dalkarlar, nämndemän och lappar: 

Vad dalkarlar äter 
Det var en dalkarl, som sade: 

Ni äter det feta och dricker det söta och ruttnar invärtes, men vi 
dalkarlar, vi äter tallbark och dricker kallt vatten och blir kådlupna 
invärtes och lever evinnerligen. 

120. Grodan i gröten 
Två dalkarlar var med och bröt vägen på andra sidan älven. Det var 
när man bröt den första vägen. De bodde i en bryggstuga i Utanede 
och tog vatten i bäcken. En kväll hade en groda följt med i vattnet, 
och den hade hamnat i grötpannan. En av masarna fick den på 
skeden, och då frågade han den andre: 
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en gagg , do han sköne ut 3 lejje så n pige, smolk-n inn höken, vä 
fläskflott. om  dä lökkes na bätter för-n to dä, vet jå inte män sån, 
bruk e man säg ö ott han söm komma 3 ä flotte om höken,. 

— Skö du ut o lejje pigert ättesöm du ä SO flotte om hökört? 

 
Dä va e bonnfolik. Göbbön han va söm fokke mäst, män tjäriga va rerte 
älln. ollre fekk-a nog jou 3 ollre visste-qa når kvälln va. En dag i 
Mottanna va-a ute på åken, vä mannskape sätt. Sola stekkte, 3 fOlikä 

pläges ti vårmön. Då komme bon pyben vä na drikke ti n hämtar 3 

fråggde, om dä va nann söm vell ha. 
— Nä, vi ä ingen töbte, bet tjäriga å. 

 
Dä va n tjärig söm hadde n hörte söm våtte ett gullägg om dan. Tjäriga 
vatt sniken 3 klakte höqa för tell 3 fo 611 e ägga på en, gagg. Män hort 
fann inge ägga utan sto där utan ägg 3 utan höge. Snådcla ta n Set n 
änne. 

 
Dä va n dålakår, söm sa: 

— Ni äter dä föta o drikkör dä s6ta o röttna innantill, män vi dålikarar 
vi äter tållbark 3 drikker kållvattn o bLi kälupen innantill o lever 
vinnerliga. 

 
Två dålakårra va vä o bröt vägen på ånner sia åq. Dä va då döm bröt 
föge vägen. Döm bodde häri n bröggstuge i Utae o to vattne häri 
bäkken. En kväll hadde-qe komme vå n groe ti vattne, o hon, haddö 
hamne hite grötpanna. En tå masa fekk-a på Sia o då fråggd-n ånneq: 

— Va ska jag göra nu då jag har fått en gli6ssa i gröten? 

12 Sagor från Edsele 
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Vad skall jag göra nu då jag har fått en groda i gröten? 
Det är bara en sak att göra. Slicka av den och kasta bort den. Det 

brukar jag göra, fick han till svar. 

121. Dalkarlen, vägvisaren och prästen 
Det var en präst, som var ute och gick. Då han kom till ett vägskäl, 
fick han se en dalkarl, som stod och tittade på vägvisaren. Prästen 
blev nyfiken och frågade, varför han granskade vägvisaren så grund-
ligt. 

Jo, ser du, sade masen, den är så lik en präst. 
Men hur kan du tycka det? frågade prästen. 
Jo, den visar andra vägen men går den inte själv, sade masen. 

122. Dalmasen och drottningen 
Det var en dalmas, som väl troligen var med i riksdagen eller regering-
en, för han var uppe hos kungen gång på gång. Drottningen retade sig 
på att masen sade du till kungen. En gång hade masen lagt sina vantar 
på en stol. Drottningen satte sig på dem och tänkte höra efter, om han 
sade du till henne också, när han bad henne stiga upp, så att han kom 
åt sina vantar. I så fall skulle hon lära honom skick och fasoner. När 
masen skulle ta vantarna, såg han hur det var ställt och var inte 
dummare än att han förstod varför. Men mas var han och du skulle 
han säga. Det gavs inget avkall på den saken, så han sade: 

Hör du landsens moder, du sitter på mina vantar. 
Detta var så vackert sagt, att drottningen förlät honom. 

123. Dalmasarna och länsman 
Två dalmasar kom in till en länsman i något ärende. Länsmannen 
frågade dem, varifrån de kom. 

— Hemifrån, svarade en av dem. 
Från himmeln? sade länsmannen som ville göra sig lustig. Hur 

var det där? 
Jo, där var det bra, för det fanns inga länsmän där. 
Jo, nog finns det länsmän där, sade länsmannen. 
På avträdet ja, sade masen. Där har man hängt upp dem på en 

spik och torkar sig i ändan med dem och sedan släpper man dem åt 
helvete. 
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Det är inte mer än en sak att göra. Slicka av-na å kasta bort-na. 
Det brukar jag göra, fekk-ön te svar. 

121. 
Dä va n präst söm va utö o jekk. Då han kommö hittell väga.flö 
fekk-ön si n dålakår söm sto tittö på vägavisaq. Prästn vatt nyfiken o 
fråggdö vaför han anvåra vägavisart så grunnlet. 

Jo, sir du, sa masn, han ä så lik en präst. 
Men hur kan du tycka det? frågö prästn. 
Jo, han visar annra vägen men går den inte själv, sa masn. 

122. 
Dä va n dalmas söm föll va vä te riksdan häll rejeriga, för han va oppe 
hårvä koggön gagg på gagg. Drottniga retö så på att han sa du ot 
koggön. Eq gagg haddö masn lakkt vanta siqö på n stol., o då to 
drottniga o sättö så på döm o tägktö hörö åttö, om han sa du ot hutt o, 
då han vellö att hon t sköllö stig opp s-att han klapp Sa vanta, 3 i så 
fall sköllö-nia lärö-n m6rös. Då masn sköllö ta vanta, såg-ön hör dä va 
3 va no intö dummare än att han försto varför. Män mas va-fl o du 
sköllö-n säg, dä gass iggö ål611 på dän saka, så han sa: 

Hör du, lånnsens möder, du sitter på mina väntar. 
3 dä va ju så vakköt sakkt att drottniga förlet-n. 

123. 
Två dalimasa komme n hittell n länsman i na ärar. Länsman fråggdö 
döm va döm komme ifrå'rt. 

Himmifråq, svåra en tå döm. 
Från, himmeln? sa länsman söm vellö jåra så rok. Hör var-e där 

då? 
Jo, där var-e bra för dä fanns iggö länsmännör där. 
Jo, no finns- ö länsmännör där, sa länsman. 
På litat], ja, sa masn. Där ha döm häggt 6pp döm på n spik o törkö 

så i aböliö vä döm o sån, kläpp döm döm ot hällvet. 
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Varför nämndemännen är flintskalliga 
Har du hört hur det kommer sig att nämndemännen är flintskalliga? 
Jo, det är så att när de svär nämndemanseden, står Hin håle bakom 
dem, stryker dem över håret och säger: 

— Hädanefter är du min man. 

Förstår du inte skoj, sa lappen till 
Gammelkarlen 
En lapp gick ned sig på svagisen och kunde inte ta sig upp. I sin nöd 
ropade han på Gud och bad om hjälp, men när ingen hjälp kom ropade 
han på Gammelkarlen och sade att om han hjälpte honom, så skulle 
han få honom. Gammelkarlen kom som ett skott och drog upp lappen. 

Nu är du min, sade Gammelkarlen. 
Din tok! sade lappen. Förstår du inte skoj! 

126. Lappen som ville smaka honung 
En lapp hade hört talas om honung och hur god den var. När lappen 
kom in till en handlare, frågade han om det fanns honung. 

Vad skall du med den? sade handlaren. 
Jo, jag ville smaka den. Den lär vara så god, svarade lappen. 

Handlaren som hörde till dem som gärna drev med lapparna öste i 
grönsåpa och lappen åt. Nu ville inte lappen skilja sig från svenskar-
na, så han smackade och sade: 

Det var starkt, men det var gott. 

127. Lappen och spegelbilden 
Det var en lapp, som kom in i en prästgård och fick se en spegel för 
första gången. Spegeln var stor, så att lappen såg sig hel och hållen. 
Då sade han: 

Är det själva Gamm-Sjul, eller är det någon dräng åt honom? 
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124. 
Ha du hött hör dä komma så att nämdemännen ä flienskolle? Jo, dä ä 
så att då döm svär nämdemannsen, stå n Håle baka döm 3 stryk döm 
över håre n säg: 

Håenå ä du männ kår. 

125. 
N lapp jekk ne så på svagisn 3 hadde så inte opp. I nöa rope-n på Gud 
n ba om jnl,p, män då iggen jol,p komme så rope-n på Gammkårt 3 sa 
att om han jott-n skölle-n fo-n. Gammkårt komme söm e skött 3 dro 
opp lappen. 

Nu ä du männ, sa Gammkån. 
Tok dä, sa lappen, förstå-nt du skojje? 

126. 
N lapp hadde hön tålas om hortugen 3 hör go han va, 3 då lapOn 
komme in tell n hannlar, fråggd-n om dä fanns hoqugen. 

Va skö du vä han? sa hannlaq. 
Jo, jå velle småka-n. Han lär våra så go, svåra lappen. 

Hannlaq söm hölie tell döm söm jårta drev vä lappa hädde tf 
grönsåpa n lappen åt. Nu velle inte lappen Sel så från svänska, så han 
smakke 3 sa: 

Dä va stått, män dä va gött. 

127. 
Dä va n lapp söm komme inn hiti n prästgåli o fekk si n spägel för föbte 
gagga. Spägeln va SO stor So lappen såg så hel n linnen ti-n. Då sa-n: 

Är-e foliveste Gammfuli häll är-ö nann drägg att-n? 



VIII. Lögnsagor 

128. Den stora älgtjuren 
A. Under flera år höll en stor älgtjur till västerut på skogen här, men 
ingen lyckades få syn på den. Man såg bara spåren efter den. Det var 
några förfärliga klövar den hade. Det var många som var ute efter 
den, men som sagt, ingen fick syn på den. 

Men en morgon då jag var ute, det var till och med på lovlig tid, 
kom jag på hans viste. Jag tog efter spåret och spårade den bortåt en 
fjärdingsväg. Då fick jag se den. Den stod vid bortre kanten av en 
liten myr sydöst om Kultraflon. Det var den största älg som jag har 
sett och så gammal att den var rent av silvergrå. Jag kom mig inte för 
att skjuta genast, och älgen fick vittring av mig och tog i sken bort 
genom riset. Jag sprang efter allt vad jag förmådde och fick se älgen i 
en smal öppning, och jag sköt utan att sakta farten det minsta. Men 
strax efter det jag hade lossat skottet, snubblade jag till på en trädrot, 
och i detsamma kände jag hur det stack till i det vänstra örat, och så 
såg jag hur älgen stöp. 

Nu fick jag tid att stanna och känna efter hur det var med örat. Och 
kan ni tänka er! Det var ett hål i det! Detta kan jag inte förklara på 
annat sätt än att jag måste ha sprungit förbi kulan och att den hann 
upp mig, då jag snubblade på trädroten. Så jag var nog ganska nära att 
skjuta mig själv. Tänk om jag hade vickat på huvudet en hårsmån åt 
vänster! 

Nu fick jag hem efter folk som skulle hjälpa mig att flå och stycka 
älgen och hjälpa mig att bära hem den. När vi hade flått och styckat 
den, såg vi att köttet var för segt och grovt att äta, så att vi lade ihop 
det i en hög och lät det ligga. Men jag hörde sedan att det var en som 
var dit och tog rätt på det och körde hem det vintern efter. Han 
använde det som fetved, när han gjorde upp eld, och det lär ha räckt i 
flera år. 

Ja, hur var det nu? Jo, vi tog inte rätt på annat än huden och 
hornen. Men då huden hade torkat, var den så hård, att det inte var 
tänkbart att sämska den eller förfara med den som man brukar med en 
älghud, utan jag gjorde en spishäll av den. Om ni vill se den så står 
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128. 
A. Dä va i f1ere år söm n stor n olijokA höll tell väst på skojen hår, 
män iggen lökkes fo syr på-n. Man såg bårre spöra ätt-n. Dä va na 
förfälig e klöver han hadde. Dä va magg söm va ute ätt-n, män söm 
sakkt iggen fekk syq på-n. 

Män en mora då jå va ute, dä va tell 3 mä önner byte ti, komme jå 
på vistö ot-n. Jå to åtte spöre o spora-n bottot n fjåligsväg. Då fekk jå 
si-n. Han sto hårvä botterst6ert på n littn myrpust ystsönna Kullra-
floq. Dä va dän stöt e olj söm jå ha sett 3 så gåmmal att han va r6irttå 
selvergrå. Jå vatt så jå komme-t må för o S ut j ertö st , o oljan fekk väre 
tå må 3 to i fert bott jörtig åse. Jå to åtte ont va jå förmådde 3 fekk si 
oljän häri n glipe, o jå sköt utan tell o såka dä minste på fatta. Män 
straks ätte dä jå hadde losa så snöbble jå tell på n rote, o vä däsamma 
tjänne jå hör dä stakk tell ti vinstöröre, o så såg jå hör oljen stöp. 

Nu fekk jå tin tell o stå* 3 tjänne ätte hör dä va vä öre. 3 kan ji 
tägke ji! Dä va ö höt på-e! 3 dä kan jå inte förklare på ann sätt än att 
jå gatt ha kute förbi kuta o att hort hann öpp må, då jå snöbble på 
röta. Så jå va nog bra nära tell o fute må Solv. Tägk om jå hadde 
vikke på huvve n hågmårt ot vinster! 

Nu fekk jå himm ätt e folike söm sköne jolpe må 3 hulle cipp o bära 
himm oljen. Då vi hadde flådd-n 3 stykka-n, så såg vi att tjötte va för 
sekkt o grofft tell o äta, så vi la ihåp-e i hög 0 lätt- ö ligge. Män jå höLe 
såqe att dä va en söm va o to rätt på- e 3 tjöle himm-e vinter" ätt. Han 
använne-rte te fötve då han jole öpp älln, 3 dä lär ha rökke i flere år. 

Ja, hör var-e nu? Jo, vi tog int rätt på alme än hua 3 hora. Män då 
hua hadde törke, så va-a så hål, att dä va-nt 3 tägkom tell 3 sämske-rta 
häll fåra åt vä-a söm man bruke vä n oltjhu, utan jå joie n spishälle 
tå-a. om  ji vell si-a så stå-a hån bråggstuga. Dä stå två där. Döm vatt 
6nnaställd då vi tjöffte jåqspissa. Dä ä huq söm dä ä nita på, för jå gatt 
ju nite ijånn hölia ättö kula. 

Honkrorta ha jå inte kvår. Dä va n hårre frårt St6kkholdn hår o han 
härja o sto i så han gatt fo tag på-a. Han påsto att dä va bemärke ot 
Nöak på-a. Män se dä tro jå inte. Jå tykkte dä hög så överdr&et. 
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den i bryggstugan. Det står två hällar där. De blev undanställda när vi 
köpte järnspisar. Det är den som det är nitar på, för jag måste ju nita 
igen hålen efter kulan. 

Hornkronan har jag inte kvar. Det var en herre från Stockholm här, 
och han härjade och stod i, så att han måste få köpa den. Han påstod 
att det var Noas bomärke på den. Men se det tror jag inte. Jag tycker 
att det hörs så överdrivet. 

B. Nog är det besynnerligt, att mycket som vi tycker är alldeles 
självklart, kan andra vara rent ovetande om. Som nu den där stock-
holmaren, som kom och ville köpa en älghud. Jag sade som sanningen 
var, att jag hade en stor älghud beredd och sämskad men att jag hade 
skurit den itu längs efter ryggen. Ja, han sade sig vara nöjd, om han 
fick köpa den ena halvan, och då frågade jag honom, om han ville ha 
solsidan eller skuggsidan. 

— Solsidan eller skuggsidan! sade han. Det förstår jag inte! 
Jaha, jag hör, att ni inte är bekant med älgens vanor. 
Nej, det vet jag verkligen inte något om. Solsida och skuggsida, 

det hörs egendomligt. Ni får lov att förklara. 
Jo, det är så, att älgen är ett nattdjur. Han är uppe och betar på 

nätterna men på dagarna står han och sover. Då vänder han samma 
sida mot solen alla gånger och därför blir huden torrare och fastare på 
den sidan och mjukare på skuggsidan. 

Det var högst märkligt, sade han. Ja, jag skulle ju bara ha den till 
skrivbordsmatta, så jag tar den som är mjukast, sade han, och så gick 
jag efter skuggsidan, som han fick tag på. 

129. Jakt utan kulor och krut 
Det var några herrar som kom och ville att jag skulle följa dem ut på 
jakt, men jag skulle inte få ta någon bössa med mig. De sade att jag 
hade rykte om mig att det var bara jag, som hann skjuta något, då jag 
var ute med jaktsällskap. Ja, jag sade att det gick för sig, om jag fick 
bra betalt. Det fick jag i förskott till och med. 

Vi gick till skogs, och det dröjde inte länge, förrän det var fullt 
drev. Herrekarlarna sprang och ställde sig på pass, men jag satt där 
jag satt. Jag hade inte något ärende upp, utan gevär som jag var. Vi 
hade gått så att jag var nästan svettig, så jag knäppte upp den översta 
rockknappen. 1 detsamma kom haren skuttande och hoppade rätt 
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B. Nog är-t besönnölet att myttjö söm vi tykktö ä olldelös folivkliatt 
kan annötrta våra rergit ovttanös om. Söm nu n dånn stokkhatmart 
söm komme 3 vent tjöpö n ollijhu. Jå sa söm sanniga va, att jå hada n 
stor n hu beredd män att jå hada skört-qa itu läggsättt röggön. Ja, 
han sa så våra nöggd om han fekk tjöpö eqt ho1va, 3 do fråggdö jå-n, 
om han vent ha solisia häll sköggsia. 

Solisia häll sköggsia, sa-n. Dä förstå jå intö! 
Jaha, jå hörö att ji intö ä bekant vä vallört ot aljön. 
Nä, dä vet jå vårkligön int na om. Sotsia a sköggsia, dä hö55 

egändommlet. Ji fo lov o förldart! 
Jo, dä ä så att oljön ä ö nattjur. Han ä oppe o betö på nätter', män 

på dagar], stå-fl o sov. 3 do vänne-n samma sk ot sola 511ö gaggör, 3 to 
dä bli hua törarö a fastare po dän sia 3 mjukare po sköggsia. 

Dä va hökkst mårklet, sa-n. Ja, jå sköllö ju bårrö ha-a te skriv-
bomatt, so jå ta hoq söm ä mjuktst, sa-n, so ja jekk ättö sköggsia, 
söm han fekk tag po. 

129. 
Dä va na hårra, söm komme a vent, att jå skönt 190 döm o jaktö, 
män jå sköllö ink fo ta nann bösst vä må. Döm sa, att jå hada röktä 
om må, att dä va bart jäg, söm hann futt na, do jå va utö vä 
jaktsällskapa. Ja, jå sa, att dä jekk för så, om ja fekk bra betått, o dä 
fekk jå i förskött tell o mä. 

Vi jekk te skokks, o dä sto int på, förig, dä va fullt drev. Hårrökåra 
kutö 3 ställde så po pass, män jå såt dår jå såt. Ja hada ju iggö ärart 
opp utan bösst, söm ja va. Vi haddö gått, so ja va fögaq svette. So ja 
knäfftö opp övönö rokk-knappön a i däsåmma komme håran skuttn 
hoppö rätt inna rokkön på må. Ja knäfftö åt knappön o såt där jå såt. 
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innanför rocken på mig. Jag knäppte knappen och satt där jag satt. 
Hundarna kom, och det blev tappt. Jägarna kom och kunde inte 
begripa vad som tagit åt hundarna. De hade skrutit så förskräckligt 
över dem, så det var ju förargligt, att det blev tappt så fort. När jag 
hade hört på dem tillräckligt länge, steg jag upp och tog fram haren 
och visade dem. Sedan slog jag den mot en stubbe, som stod där 
bredvid. Men stubben var murken nedtill. Den gick utav och slog 
samtidigt ihjäl en mård, som hade sitt bo inne i stubben. När jag 
tittade dit, låg där två orrtuppar, som var alldeles varma. De var 
nyfångade och färska. I detsamma kom en räv. När den blev varse 
oss, sprang den ut på sjön. Jag nappade åt mig yxan och tog efter 
räven. Sjön hade nyss frusit till, så det var glanskis och räven kom 
inte ur fläcken utan jag hann upp den och gav den ett dråpslag. Jag 
hade en sådan fart, att när jag skulle stanna for benen undan mig, och 
jag slog ändan i isen. Då jag steg upp fick jag se, att jag hade klubbat 
en stor lake, som stod under isen. Det var bara att hacka ett hål med 
yxan och ta upp laken. 

När jag kom iland, hade jag en hare, en mård, två orrar, en räv, en 
lake och hederlig dagspenning dessutom, och detta hade inte kostat 
mig vare sig kulor eller krut. 

130. Älgjakt i dimma 
A. Det var en dag, som det var dimma, och då började den där 
stockholmaren, som var här, säga, att dimman här i Sverige var väl 
ingenting mot dimman i London. Där kunde man gå vilse på gatorna, 
sade han. Men då talade jag om för honom, att det kunde bli dimma 
här också, som var ganska tät, fast om det gick att jämföra den med 
dimman i London kunde jag inte säga, för där hade jag aldrig varit, 
och så talade jag om för honom, att jag hade varit ute en dag på 
senhösten för några år sedan. Jag var ute för att titta efter om det hade 
kommit några djur in på trakten. Det blev en förfärlig dimma. Det var 
så man rent av fick kava sig fram. Då jag kom upp på Prästflon kom 
en älg springande. Jag sköt, men dimman var så tjock, att kulan gick 
så sakta, att älgen hann ur kulbanan. En sådan dimma hade jag aldrig 
råkat ut för någon gång tidigare, och värre och värre blev det. Jag 
tänkte: Ingen kommer väl att tro mig, när jag kommer hem, och talar 
om det. Därför tog jag kniven och skar loss ett sjok — ett stycke av 
dimman — och stoppade det i rockfickan för att ha något att visa när 
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Hunna komme, o dä vatt tappt, 3 jägara komme o könne inte begripe 
va söm hadde vane vä hunna. Döm hadde ju skrytt SO bedrövLet tå 
döm, so dä va ju förårjlet att dä vatt tappt sn fott. Do jå hadde hött p3 
döm lägge nog, steg jå opp o to fram håran 3 visste döm 3 sn Xlo jå-n 
mot n stöbbe söm sto breddavå där. Män stöbben va rottne na, SO 
han jekk å o klo samtidet iholi n mal., söm hadde boe häri stöbben, 3 d3 
jå titt e dit låg-e två svattörra där, söm va 311deles vårm, sn döm va 
nyfågge0 fåk. I däsåmma komme-ile n räv 3 do han vatt var oss, 
tog-en ut p3 Sön. Jå nappe °tt må yksa 3 tog ätt-n. Sön va nyfrösen, SO 
dä va blagkisn, so räven komme inte nann vatt, utan jå hann opp-en 
ga-n dråpXlage. Jå hadde sonn fatt, att do jå sköne stårte, for bena 
önna må, ojå Xlo ändan ti isn. Do jå steg opp, fekk jå si, att jå hadde 
Xlege n stor n läka, söm sto oppönner isn, just dår jå föll. Dä va bårre 
tell 3 hakke höL vä yksa o ta opp-en. 

D3 jå komme i lann, hadde jå en håra, en ma14, två örra, en räv, en 
läka a en hederle dakkspårtio dässutom, o dä hadde inte köste må vare 
så kuter häll krut. 

130. 
A. Dä va n dag söm dä va dimma, o do böcicle n dånn stokkholimaq 
söm va hår säg att dimma hår i Svärje va föll int na mot dimma i 
London. Där könne man gå vill på gateq, sa-n. Män do tåla jå om för-n 
att dä Minne 1314i dimma här 3 söm va ganska tätt, fast om dä jekk 
jämmföre-rta vä dimma i London könne jå inte säga, för där hadde jå 
311re vöre, o SO tåla ja om för-n att jå hadde vöre ute n dag p3 serthöstn 
för nagel-  år sån. Jå va ute 3 titt t ätte 3111 dä hadde komme na jura in 
130 trakta. 3 dä vatt n faliga dimme. Dä va so man rum fekk kåva så 
fram. Do jå komme opp p3 Prästflog komme n 3lj kutenes. Jå sköt, 
män dimma va so tj3kk att kula jekk SO sakta att oljen hann botti 
kuläarta. N tökken dimme hadde jå 311re råkkt ut [för] nann gagu 
förut, o värre 3 vårre vatt-e. Jå tägkte att iggen komma föll 3 tro må, 
do jå komma himm o tåla om-e. SO jå to kniven 3 skar lös e Sok 
stöppe hiti r3kkfikka, sa jå skölle ha na 3 vise do jå komme himm. 
Stokkhnliman såt o hök på, män han nämmde 311re Lbndondimma na 
mer, va dä nu könne bero po. 
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jag kom hem. Stockholmaren satt och hörde på, men han nämnde 
aldrig londondimman mera, vad detta nu kunde bero på. 

B. En gång, när Huss på Runeåberg var på älgjakt, smög han så 
försiktigt, att han gick på dimman. När dimman lättade, var han i 
jämnhöjd med trädtopparna. 

Föll han ned då? 
Nej, han smög sig tillbaka efter en dimbank. 

C. Huss talade om att han varit ute på älgjakt en höst. 
Dimman var så tät, sade han, att den var som en vägg. Det kom 

en stor älgtjur och sprang förbi mig och jag lossade ett skott. Men 
dimman var så tät, att kulan gick så sakta att älgen hann förbi, så jag 
måste springa ifatt den och knuffa den tillbaka in i kulbanan. 

131. En riktig fågelhund 
Den där stockholmaren som var här en sommar var mycket intresse-
rad av jakt. Inte så att han ville ut och jaga. Det var ju inte lovlig tid 
heller precis, men han ville höra om jakt, hundar och sådant. En 
eftermiddag satt han hos mig, och så kom min hund springande till 
oss. Det var bara en unghund, inte fullt året, men stor och kraftig och 
livlig och rask att färdas. 

Det där är väl en bra hund? sade han, stockholmaren. 
Nej, sade jag, det är ju bara valpen, men det är ämne till en 

rasande bra fågelhund? 
Du har prövat den så pass, att du vet det? sade han. Han ville få 

mig att säga, att jag hade varit ute på olovlig tid. 
Nej, inte det, sade jag, men för några dagar sedan var han nere 

vid stenröset du ser nere vid diket här nere. Där skällde han stånd-
skall och gav sig inte, utan jag måste dit och se efter vad han hade där. 
Då jag kom dit, så började han krafsa bland stenarna och såg på mig 
och skällde och så bar det till och krafsa igen. Då förstod jag, att han 
ville ha hjälp, så jag kastade undan stenarna, och då fann jag mässing-
kammen, som jag tappade när jag höll på att dika. 

Men hur kan det ha något att göra med att den är ämne till 
fågelhund? 

Jo, det råkade vara en fågel ritad på kammen. 
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B. N gagg då Hussn på Rurtbärjö va på oljjakt, smög-ön så tyst att han 
jekk på dimma. 3 då dimma rev så va-n jäms vä trätoppa. 

klagg-ön ne då? 
Nä, han smög så tebakks ätt ö n dimmbagk. 

C. Hussn tåla om, att han haddö vörö utö po oljjakt n höst. 
Dimma va SO tätt, sa-n, att hon, va söm ön vägg. Dä komme n 

stor n oljoksö0 kutö förbi må, a jå kläfftö ö skött, män dimma va so 
tätt, att kula jekk so sakta att han hann förbi, So jå gatt kut ö opp oljön 
3 knuffö n tebakks inn i kulbana. 

131. 
N dånn stokkholdnart söm va här n sommar va fale intressärö to jakt. 
Intö så att han vellö ut 3 jåga. Dä va ju inte invik ti häller presis, män 
han vellö hörö om jaktn a hunna 3 tökkö. En ättömedda såt-n hårvå 
må, a so komme hun männ spraggön hittell oss. Dä va bårrö n 
ofighunn, int fullt årö, män stor o krafte 3 vidre o fåles. 

É dånnö ä föll n bra hunn? sa stokkholimart. 
Nä, sa jäg, dä [ä] ju bårrö voLpön, män dä ä ämne tell n rasande 

bra fögölihunn, sa jå. 
— Du ha prövö-n So pass att du vet dä? sa-n. Han vellö fo må tell o 

säg ö att jå haddö vörö ute im °byk ti. 
Nä, intö dä, sa jå, män för na dågar såq va-fl nevä stertrösö du si 

nevä dikö neatt hårt, o där fälld-n stonnskall 3 ga så inte, utan jå gatt 
dit o si ätt ö va han haddö där. Do jå komme dit, SO bikchn o krafsö 
häri stega o SO titt-n P0 mäg o fällde 3 SO bar- ö tell 3 krafsö ijänn. DO 
försto jå att han vellö ha jalpa, so jå kastö önna stena, o do fann jå 
mässigkammön söm jå mistö do jå höll p3 dikö. 

Män hör kann dä ha na jåra vä att han ä ämne te fögölihunn? 
— Jo, dä råkö våra ritö n föga p3 kammen. 
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Skuggan blev efter 
En gång när jag var på skogstämpling i Knapperberget kom det bud, 
att min gumma var förfärligt sjuk, så att jag skulle komma hem så fort 
som möjligt. Jag sprang ned till fjällvägen, där jag hade cykeln och 
började cykla ned mot byn. Det var inte nära hem, bortåt fyra mil, 
och fast jag trampade allt, vad jag orkade, tyckte jag att det gick för 
sakta. Jag slängde cykeln åt sidan och sprang. Då jag kom hem, hade 
gumman kryat på sig, så jag gick ut för att ta igen mig litet. Just som 
jag kom ut, kom skuggan emot mig. Ni kanske inte vill tro mig, men 
den hade blivit en kvart efter, och den var alldeles sjöblöt av svett. 

Den stora myggan 
När jag läst i tidningen om kromosomgrisarna, kom jag att tänka på 
något som jag råkade ut för i en fjällby när jag var där för att värdera 
en stämpling. På dagen såg jag en fin sjö inte långt från byn, och på 
kvällen frågade jag i gården, där jag bodde om det fanns någon fisk i 
sjön. 

Jo, sade de. Nog finns det fisk där, men det är en stor mygga där, 
som vi inte törs gå dit för. 

Jag trodde, att de skämtade och bad att få låna ett metspö. 
Nog får du låna ett metspö men skyll dig själv, om det går illa för 

dig, sade de. 
Jag tog spöet och gick ned till sjön och skulle just dra ut en båt, som 

låg på stranden, när jag fick se ett flygplan väst på himlen. Bäst jag 
stod och tittade på det, fick jag se att det var myggan, som man hade 
varnat mig för. Jag såg inget annat råd än att stjälpa båten över mig 
och tänkte ligga under den, till dess att myggan gav sig i väg. Men hon 
slog ned på båten, så att det knakade i den och körde snabeln genom 
båtbottnen så stickorna yrde. Då kom jag på något, som väl räddade 
mitt liv. Jag knöt en knut på snabeln, som var grov som en töm. Då 
lyfte myggan och tog båten med sig och jag upp och sprang till byn så 
fort benen bar mig. 

134. Den enbenta gråsparven 
Det var en tid som jag målade fåglar och jag tyckte, att jag började att 
få till dem riktigt bra. En gång målade jag en gråsparv, och kan du 
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N gagg då jå va o stämplk på Knäppkrbärjt, kommt-nt bö att tjäriga 
va så fale fuk, så jå sköllö fyllna må himm så fatt  söm möjlet. Jå kutt 
ne tell fjällvägen där jå haddt s5/kkö1n 3 börje 3 sSlkkla ne mot byn. Dä 
va-nt närväOn himm, bottåt fyrt mil, o fast jå trampt på ollt va jå 
örk, så tykktö jå att dä jekk för såkta, så jå Xläggtt s5/kktln ot sia o 
kut. Då jå komme himm, haddö tjäriga krya på så, så jå jekk ut för 3 
ta ijänn må litt. Just söm jå komme ut komme sktiggtn mot må. Ji 
kartqft int vell tro må, män han haddt von n kvatt ätt, o han va 
olldelts fublöt tå svett. 

 
Då jå lässtt ti tidniga om kromosåmgrisa, kommt jå o tänkt på na 
söm jå vatt utt för häri n fjällby, då jå va utt 3 skönt våctärt n 
stämplig. På dan såg jå n fin, tri fö int laggt från, byn, o på kvälln 
fråggdö jå hån i gåq dår jå bodde, om dä fanns nann fisk hån i fön. 

— Jo, sa döm, no finns-ö fiskön dår, män dä ä n stor n mygg dår, 
söm vi inte tö g gå dit för. 

Jå trodde döm skojjö så jå ba o fo låflö é metspö. 
— No fo du lågt é metspö, män fyll då Solv, om dä gå ilie för då, sa 

döm. 
Jå to spöt o jekk ne tell fön 3 skönt just tell 3 dra ut n båt, söm låg 

på stranna, då jå fekk si é flygplaq väst på himmeln. Bäst jå sto dår 
tittö på-é, fekk jå si att dä va m37gga döm haddt varia må för. Jå såg 
må iggän aön rå än jå stotté båtn över må 3 tägktt liggö önntr han, 
tells rrigga ga så å. Män hort 	ne på båtn så dä knåka ti-n a tjött 
snåbtln jörtig båtbottn så spelkän, ycl,ck. Då komme jå på na söm föll 
rädda livt. Jå knöt n knut på snåböln söm va grov söm n tömm, 3 då 
löftt mjigga 3 to båtn vä så. o jäg opp 3 kutt te byss så fott ben,a bar 
må. 

 
Dä van ti söm jå mått fögla, o jå tykktt att jå börjö 0 fo tell döm rertrit 

bra. Ert gagg målt jå n tjäkklig, 3 kan du tänkt då! Han flög för må, 
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tänka dig. Den flög för mig, innan jag hade gjort andra benet på den. 
Jag såg den där enbenta gråsparven hela sommaren. Den hade fått sig 
en maka den också, och de boade under taket i sommarstugan. Men 
var det inte märkvärdigt! Ungarna hade bägge benen, de. De bråddes 
på modern. 

Stora stengetter 
Norge fanns det stengetter och de var så stora, att det var sjuttio fot 

från marken och upp till hovskägget. När de stångades, rev de ned 
stjärnor från himmelen. 

Häst med träben 
I Norge är såväl djurläkare som hästar mycket bättre än här. Jag såg 
på ett ställe en häst, som hade brutit av ett ben. Djurläkaren hade satt 
dit ett träben i stället, och hästen var ändock en god travare. 

Tavlan med vintermotiv 
Varför bor du inte hos N.N. numera? 
Jo, det var så att frun i gården tiggde och bad att jag skulle måla 

en tavla åt henne. Hon visste att jag brukade måla litet, fast det måste 
jag erkänna, att någon mästare är jag inte. Då hon inte gav sig, så 
målade jag en tavla. Det var ett vintermotiv förresten. När jag kom 
med tavlan, blev hon så innerligt glad att hon tog omkring mig, och 
sedan bar det iväg in i salen med den, och där satte hon upp den på 
hedersplatsen. Men morgonen därpå var det annat ljud i skällan. Då 
körde hon ut mig, för alla blommor i salen hade frusit under natten. 

138. Kristina Nilssons sång 
När jag var i Stockholm, hörde jag Kristina Nilsson sjunga och då 
sjöng hon fyrstämmigt. Det lät så vackert, och jag blev så rörd, att 
sedan dess har jag aldrig svurit. 



193 

inna jå haddö jott ett ben.  på-n! Jå såg n dånn eqbeqqt tjäkkkigön helö 
sommaq. Han haddö fott ott så n måka han 3, 3 döm boa oppönnör 
takö på sommarstuga. Män va-nt-ö mårkvåctet: ogga hada bägge 
beqa döm. Döm bråddös på möra. 

 
N3Ij fanns stertjettör o döm va so stor att då va futti fot från.  bakkön 

3 opp telt hovSäggö, o do döm staggs, rev döm ne Sånpt to himmeln. 

 
I Norj ä bå jurläkara o hästa myttjö bättör än här. Jå såg po ö ställö n 
häst, söm haddö brötö å ö bert, o jurläkan.  haddö sättö dit ö träben, i 
ställö. 0 hästn va ändokk en god travare. 

 
— Vaför bo du int hårvä N.N. nu? 
— Jo, då va så att frun i gått seka o ba, att jå sköllö måliö n tavliö ot-a. 

Hon, visste att jå brukö målö littö, fast dä jett jå ertjännö att nann 
mästar ä jå intö. Då hon, int ga så, så måliö jå n tavliö ot-a. Dä va ö 
vintermotiv förrästn. Då jå komme vä tavla, vatt-a så innörlet glia att 
hort to omkrigg må, 3 så bar- ö iväg inpå sam n vä tavla, o där sättö-na 
opp-a på hedö5plassn. Män på moran var-e annö ju ti Sälla. Då 
tjölk-na ut må, för ollö bl,ommör haddö frös ö hån i sam n om natta. 

 
Då jå va i St5kkhblan hölie jå Kristina Nilssoq foggö, o do sagg-a 
fyrstämmt. Dä let So vakköt, o jå vatt so rök att sårt däss ha jå ollre 
svorö. 

13 Sagor från Edsele 



IX. Gåtberättelser 

En människas vandring 
En människa gick i en lång gång, som det inte var något slut på. När 
hon kom till slutet var där en dörr, som det inte gick att öppna utan 
bara stänga. Då hon gått igenom dörren, kom hon till ett rum, som 
saknade väggar. Vid ena väggen satt en man, som hon kände mycket 
väl, och denne man hade hon aldrig sett förut. När den mannen dog, 
fick hon ärva honom och sedan hon hade ärvt, hade hon ingenting. 

Svar: människans jordevandring, död och möte med Jesus. 

De sju sönerna 
En furste, som var lika ljus och blid som det rike han härskade över, 
hade sju söner. En ond furste sökte förgöra dem för att komma över 
deras faders rike. Men när han dödade den sjunde sonen, vaknade 
den äldste till liv och när han på nytt dödade denne, kom den näst 
äldste åter. Så fortgick det undan för undan: en av sönerna fanns alltid 
vid liv, och den onde fursten nådde aldrig sitt mål. 

Svaret okänt men kan tänkas vara veckans sju dagar. 



 
N männif jekk håri n lagg en gagg, söm dä inte va na klut på. Då huri, 
komme ot äen var-e n dör, söm inte jekk an 3 öppne utan bårre 
stägge. Då hutt gått ijörtig döra, komme-ria in hite römm, söm inte 
hadde na vagga. Hårvä elle vagga såt n kår, söm hug tjänne fale 
han hadde-qa ollre sett förut. Då dän kårt död& fekk-a årve-n, o säg 
hug ått hadde-rta iggentigg. 

 
Föreligger endast i riksspråklig version. 
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Folkloristisk efterskrift 
Av Åsa Nyman 

Vad är en saga? 
Saga är ett gammalt nordiskt ord, som under tidernas lopp kommit att 
användas i skiftande bemärkelser och i olika sammanhang. Det är 
därför inte möjligt att ge ett kort och entydigt svar på frågan om vad 
en saga är. Många uttryck i vårt dagliga tal, t. ex. »som en saga», »i 
ett sagoland», »i en sagovärld», »sagolik», speglar några av de bety-
delser som kan inläggas i begreppet saga. Med dylika uttryck vill den 
talande betona att något är otroligt eller ofattbart, uppdiktat, roman-
tiskt eller fantastiskt i största allmänhet. Men framför allt har saga 
blivit beteckning för en livaktig genre inom modern litteratur för barn. 
I de sagoböcker som i stor omfattning publiceras, i media som TV och 
radio, film och teater, vid bibliotekens och daghemmens sagostunder 
och i många andra sammanhang florerar i dag en brokig blandning av 
sagor och berättelser, som är tillrättalagda för barn i olika åldrar. Till 
större delen är dessa sagor fria skapelser av författare, som med sina 
alster vill tillgodose barnens behov av spänning och fantasi. Men i 
barnlitteraturen' uppträder även sagor, som inte är nydiktade utan 
som är hämtade ur de samlingar av folksagor, både svenska och 
utländska, som framför allt under senare hälften av 1800-talet och ett 
stycke in på 1900-talet upptecknades ur folkmun och utgavs i tryck. 
Sagorna om Askungen, Rödluvan, Prins Hatt under jorden, Aladdin 
och den underbara lampan och många andra »klassiska» folksagor är 
därför i dag lika kända som någonsin förr. Men när de gamla folksa-
gorna används som barnlektyr, brukar de i regel bearbetas mer eller 
mindre kraftigt; framför allt tonar man ner skrämmande inslag och 
rensar ut alltför grovkorniga skämt och uttryck. Detta antyder att 
dylika sagor, i varje fall de flesta av dem, i äldre tid inte i första hand 

I  Sagans ställning inom barnlitteraturen behandlas inte här. Den intresserade hänvisas 
till Göte Klingberg (1964, 1966) och Eva von Zweigbergk (1965). 
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riktade sig till barn utan att de i stället hörde till de vuxnas värld, där 
de föredrogs muntligen som underhållning och förströelse, när tillfälle 
till samvaro gavs. Även om läskunnigheten bland den svenska befolk-
ningen blev alltmer utbredd under loppet av 1800-talet, dröjde det 
åtskillig tid — på sina håll ända in på 1900-talet — innan den muntliga 
föredragningskonsten blev helt utkonkurrerad av bok- och tidnings-
läsning. 

En sagodiktning av speciell karaktär var den isländska saga-littera-
turen.2  Den blev skriftligt utformad av enskilda om än inte alltid 
namngivna personer under loppet av några århundraden med början i 
senare hälften av 1100-talet. Denna prosadiktning utvecklades till en 
konstart utan motstycke i de övriga nordiska länderna eller på annat 
håll. Därom vittnar det faktum att ordet saga i betydelsen fornnordisk 
prosaepik inte bara upptagits i de skandinaviska språken utan även 
blivit ett internationellt uttryck i litteraturhistorien. Innehållet i denna 
litteratur är synnerligen mångfasetterat, men i stora drag kan det delas 
upp i två huvudgrupper: dels realistiska skildringar av släkter, kungar 
och viktigare tilldragelser på Island, dels berättelser med väsentligen 
uppdiktat och fantastiskt innehåll. 

Sagorna i den första gruppen bygger på muntliga traditioner, som 
går tillbaka till tiden före och omkring koloniseringen av Island. De 
har därför nära samband med muntlig tradition och diktning i Norge. I 
princip återger de verkliga händelser och förhållanden, men de perso-
ner som sammanställde minnena därom i skrift har inte känt sig 
förhindrade att göra egna tillägg och omformningar. Av sin samtid 
torde emellertid dessa sagor ha uppfattats som historiska framställ-
ningar. Ännu i dag används ordet saga i betydelsen 'historia' i de 
isländska, norska och färöiska språken. 

Som historiska uppfattades kanske också sagalitteraturens hjälte-
och helgonsagor. De berättar om i många fall tydligt historiska per-
sonligheter, men för att framhäva hjältarnas stordåd och helgonens 
märkliga liv har beskrivningarna utbroderats med fantastiska över-
drifter, under och mirakler. De har därigenom fått vissa likheter med 
den andra gruppens sagor, vilka dock är helt ohistoriska. Dessa är i 
stället fritt fabulerade berättelser av varierande slag, inte sällan över- 

2  För närmare uppgifter om den isländska sagalitteraturen hänvisas till Siguröur Nordal 
(1953). 
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sättningar och omarbetningar av europeiskt berättelsegods. Deras 
innehåll och samhällsbild vittnar om att skriftställarna kommit i berö-
ring med den stora allmäneuropeiska litteraturrörelse, som under 
1100-talet med centrum i Frankrike växte fram som ett litterärt mode 
präglat av riddarlivets höviska ideal: tapperhet, ädelmod, kvinnodyr-
kan etc. Dessa sagor handlar i stor utsträckning om ridderliga bragder 
och romantiska kärleksäventyr. Huvudpersonen befinner sig ofta på 
resor i främmande land, där han utkämpar strider med både jättar och 
trollkunniga människor, räddar prinsessor ur fångenskap och utför 
många andra mer eller mindre fantastiska bedrifter. Den franska 
beteckningen på dylika sagor, aventures eller contes d'aventure, blev 
ett modeord som spreds i den litterära världen i Europa och som även 
nådde de nordiska länderna, äventyr. I svenskt språkbruk har detta 
ord behållit mycket av sin ursprungliga betydelse av 'tilldragelse' — 
om än mestadels tilldragelser eller händelser av märklig eller riskabel 
art — medan det i de övriga skandinaviska länderna så småningom 
blivit en fackterm motsvarande svenskans folksaga. 

Till Skandinavien kom riddarväsendet på 1200-talet och därmed 
även riddardiktningen. Det land som först tillägnade sig den nya, 
framför allt franska, litteraturen var Norge. I Sverige introducerades 
denna typ av diktning i början av 1300-talet på initiativ av drottning 
Eufemia i Norge. Hon lät översätta tre riddarromaner till svenska — 
Flores och Blanzeflor, Ivan Lejonriddaren och Hertig Fredrik av 
Normandie — för att på detta sätt fira sin dotters förlovning med den 
svenske hertig Erik. I dessa sagor, som i sin äldsta form var skrivna 
på vers, utgör erotiken en viktig ingrediens vid sidan av äventyren, 
som avlöser varandra, det ena mer fantastiskt än det andra. En stor 
roll spelar övernaturliga inslag såsom kärleksdrycker, undergörande 
källor, helande salvor, osynlighetsringar och liknande motiv, som vi 
känner igen från våra sentida folksagor. 

Var dessa sagor ursprungligen uppstått kan inte sägas, men det 
faktum att de uppvisar stora likheter med antikens kärleksromaner — 
särskilt sagan om Flores och Blanzeflor — och även innehåller orienta-
liskt sagostoff, gör det troligt att det var medeltidens korsriddare, som 
på muntlig väg förde dem till Västerlandet, där de färgades av tidens 
litterära smak och fick den skriftliga form, som så småningom över-
sattes till svenska. 

Riddardiktningen tillhörde hovet och de bildade klasserna. Mot 
slutet av medeltiden gick den ur modet och ersattes av litteraturarter, 
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som mera tjänade religiösa, etiska och politiska syften än estetiska 
och romantiska. Riddardiktningens äventyrliga kärlekssagor försvann 
emellertid inte för gott utan dyker upp i s. k. folkböcker och skilling-
tryck — de senare så benämnda på grund av sin enkla utstyrsel och sitt 
därav följande billiga pris — vilka gavs ut som läsning för de bredare 
lagren av befolkningen. De äldsta svenska folkböckerna kom i början 
av 1600-talet, och de trycktes i många upplagor ända in på 1900-talet. 
Både folkböcker och skillingtryck hade ett synnerligen blandat inne-
håll, inte bara gamla riddarromaner utan även legender och fabler från 
medeltiden, historiska berättelser, skämtböcker, gåtor, ordspråk och i 
senare tid många av de under 1800-talet upptecknade folksagorna. 

Av de exempel som givits på ordet sagas användning i både äldre 
och yngre tid — här har endast några av de sinsemellan mest avvi-
kande betydelserna berörts — framgår att dess innebörd har skiftat 
mellan å ena sidan berättelser med ett äventyrligt, romantiskt eller 
helt fabulerande innehåll och å andra sidan framställningar med mer 
eller mindre tydligt framträdande historisk kärna eller med anknyt-
ning till religionen. Att ett och samma ord har kunnat få en så 
mångsidig innebörd sammanhänger ytterst med att dess grundbetydel-
se är så vag och obestämd att olikartade betydelser med lätthet har 
kunnat inläggas i det alltefter omständigheterna. Detta har skett under 
påverkan av såväl enskilda individers som olika tiders synsätt och 
värderingar. Därvidlag har det litterära modets växlingar och det 
under 1800-talet framväxande intresset för den muntliga berättartradi-
tionen spelat en märkbar roll. 

Språkligt sett betyder ordet saga 'något som sägs' eller 'har sagts', 
alltså ett yttrande eller ett muntligt uttalande i allmänhet. Denna 
betydelse lever kvar i enstaka ålderdomliga ord och uttryck, t. ex. 
utsaga, gensaga. Den ingår också i termen sagesman, varmed avses 
en person — i nutida folkloristiskt fackspråk oftast benämnd informant 
— som lämnar uppgifter av ett eller annat slag. Likaså ligger den 
bakom ett ord med så konkret betydelse som lagsaga, lagmannens 
ämbetsområde. Ursprungligen avsågs nämligen med detta ord lag-
mannens muntliga framsägande av lagen på tinget, en betydelse som 
förlorade sin innebörd, när lagen blev skriftligt fixerad. 

I det sistnämnda fallet har det som sägs fått ett preciserat innehåll. 
Genom dylika sammansättningar har sagans innebörd kunnat varieras 
i praktiskt taget det oändliga. Men även det enkla ordet saga har 
kunnat få en växlande innebörd beroende på hur det sagda uppfatta- 
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des — som en nyhet eller ett rykte, som skvaller eller allmänt talesätt 
m. m. 

Från ordet sagas allmänna betydelse av något som sägs har steget 
inte varit långt till betydelsen 'berättelse', dvs, en sammanhängande 
skildring av ett längre eller kortare händelseförlopp. I denna betydel-
se har, såsom inledningsvis antytts, ordet kommit att stå som beteck-
ning på vissa typer av episk diktning inom såväl muntlig som litterär 
berättarkonst. Man kan därför tala om å ena sidan ett litterärt sago-
begrepp och å andra sidan ett muntligt eller folkligt sagobegrepp. Den 
principiella skillnaden mellan dessa båda begrepp ligger däri att den 
förstnämnda sagoformen, den litterära sagan, har en känd upphovs-
man, vilken efter eget skön givit sagan dess innehåll och form. Den 
muntligt föredragna sagan däremot har inte någon känd upphovsman 
utan bär spår av att ha gått från mun till mun i långa tider. Berättarnas 
minne, inlevelseförmåga och dramatiska talang samt den miljö, i 
vilken sagorna föredrogs, är faktorer som inverkat på den muntliga 
sagans utformning och spridning. Till skillnad från den litterära sagan 
är därför den muntliga sagan inte fixerad i fråga om ordalag och 
uttrycksmedel, även om de enskilda sagornas idémässiga innehåll i 
sina huvuddrag kvarstår liksom även vissa karakteristiska stildrag. De 
båda kategorierna av berättarkonst har alltså existerat under skilda 
betingelser. Dock har sedan äldsta tider en viss växelverkan ägt rum 
mellan dem. Enskilda författare har tid efter annan hämtat stoff ur den 
muntliga berättartraditionen, som de då begagnat sig av efter eget 
gottfinnande och i enlighet med den rådande litterära smaken. Å 
andra sidan har litterärt utformade sagor på olika vägar kunnat nå ut 
till icke läskunniga människor, vilka sedan återberättat dem på den 
muntliga traditionens villkor. Denna växelverkan är nödvändig att 
hålla i minnet, när man vill komma underfund med sagans egenart; 
framför allt gäller detta vid studiet av den muntligt traderade sagan. 
Av naturliga skäl är det nämligen endast för en obetydlig del av det 
muntliga sagoberättandets historia som vi har tillgång till autentiskt 
material, strängt taget endast från den korta tid, då det funnits teknis-
ka möjligheter att göra inspelningar av muntligt sagoberättande. För 
huvuddelen av dess existens är vi hänvisade till vad som kan utläsas 
därom i litteraturen. 
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Folksagan 
Av vad som ovan sagts rörande termen och begreppet saga framgår 
att studiet av sagan tillhör både litteraturvetenskapen och folkloristi-
ken. Den sistnämnda forskningsgrenen, vars idéinnehåll ligger till 
grund för denna efterskrift, är den del av folklivsforskningen eller 
etnologin, som undersöker den muntliga diktningens — folkdikt-
ningens — former, livsvillkor och funktion. I detta sammanhang an-
vänds ordet saga som kortform för det längre och som svensk fack-
term vedertagna ordet folksaga. Med denna term avses en speciell 
genre inom den folkliga berättartraditionen: prosaberättelser med ett 
fiktivt och osannolikt innehåll, vilka i längre eller kortare tid levat i 
muntlig tradition och vilka varken berättare eller åhörare sätter någon 
större tilltro till utan främst uppfattar som underhållning. Typiskt för 
folksagan är också att den är mera internationell än många andra arter 
av folkdiktning — samma handlingsschema och grundmotiv går vanli-
gen igen i många länder både i och utanför Europa. 

Ett fantastiskt innehåll liknande folksagors kan man emellertid 
finna även i andra berättelseformer, t. ex. i sägner. 1 en del av dem 
berättas om möten med övernaturliga väsen eller på annat sätt märkli-
ga händelser. Men genom att deras innehåll i allmänhet sätts i sam-
band med namngivna personer eller orter eller anknyter till folktron, 
uppfattas sägnerna i motsats till folksagorna såsom berättelser om 
något som verkligen hänt om än långt tillbaka i tiden. Det är därför 
inte främst innehållet som skiljer sagan från sägnen utan fastmer 
berättelsens grundläggande idé och stilistiska utformning. Medan 
sägnen kort och utan episk utbrodering meddelar något som skall ha 
hänt, ofta något tragiskt och skrämmande, framställer folksagan inne-
hållet opersonligt och tidlöst — »det var en gång en kung» — och 
använder sig av vissa stilistiska effekter, av vilka den trefaldiga 
upprepningen är den mest påtagliga. Sagan har praktiskt taget alltid 
ett lyckligt slut hur brydsamma och till synes oöverkomliga förveck-
lingar huvudpersonen än råkar in i. I sägnerna däremot går huvudper-
sonen ofta under i kontakten med övernaturliga väsen. 

Gränsen mellan saga och sägen är emellertid inte så skarp som den 
folkloristiska definitionen kan ge intryck av. Det som vid ett tillfälle 
berättas som sant och verkligt, kan en annan gång berättas som en 
underhållande historia. Många av folksagans element kan för övrigt 
också ingå i andra kategorier av folkdiktningen än sägner, t. ex. i 
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legender, fabler, visor, gåtor och ordspråk och i berättelser som 
förklarar hur människor, djur, växter, naturföreteelser och mycket 
annat uppkommit. Till de sistnämnda s. k. etiologiska berättelserna 
hör även myten. Den är liksom sagan en berättelse, men den handlar 
enligt den folkloristiska och religionshistoriska definitionen om gudar 
och gudomliga väsens gärningar i en mytisk urtid, t. ex. skapelsen av 
världsalltet, människan osv. De flesta folk har myter som står i 
samband med religionen, heliga myter, som är föremål för tro. Ska-
pelseberättelserna i Bibeln är dylika myter. De kortfattade berättel-
serna i Bibeln har emellertid lockat till både teologiska utläggningar 
och folkliga föreställningar och fantasier, vilka givit upphov till profa-
na myter, som står folksagan, ibland skämtsagan, mycket nära. 

Den indelning av folkdiktningen i vissa bestämda genrer, som här 
givits exempel på, har gjorts av forskarna för att underlätta analysen 
av de olika formerna av den folkliga berättartraditionen. Berättarna 
däremot har inte haft anledning att sortera sina sagor och berättelser i 
olika fack utan de har föredragit dem efter stundens ingivelse och sin 
egen dramatiska förmåga. 

Termen folksaga — liksom även folksägen, folktro och andra 
sammansättningar med folk — skapades omkring sekelskiftet 1800 som 
ett utslag av romantikens svärmiska intresse för den folkliga berättar-
traditionen. Denna idéströmning uppfattade folkdiktningen som ett 
universellt uttryck för »folksjälen», ur vilken man tänkte sig, att en 
kollektivt skapande diktning hade växt fram. Denna såg man som 
nyckeln till kännedom om en äldre tidsålder. Genom att studera 
folkdiktningen hoppades man kunna få ett begrepp om en äldre tidsål-
ders myter och tänkesätt. I ordet saga lades därvid betydelsen 'dunkel 
urtidshistoria'. Men såväl saga som folksaga kunde under denna tid 
användas som beteckning för muntliga berättelser i allmänhet. I den-
na anda använde A. A. Afzelius (1785-1871) folkdiktningen som källa, 
när han skrev »fäderneslandets historia, sådan hon lefwat och ännu 
lefwer i sägner, folksånger och andra minnesmärken», publicerad i 
elva band med titeln Svenska folkets sago-häfder (1839-1870). 

Romantikens intresse för den folkliga diktningen bröt radikalt mot 
den s. k. upplysningstidens ideal, vars krav på förnuft och därmed 
sammanhängande negativa hållning till sagor och liknande »primi-
tiva» yttringar, hade lett till en motarbetning av sagoberättande. 
Endast i den mån som sagor kunde användas i moraliskt och pedago-
giskt syfte tolererades de. Romantikens omvärdering av folkdiktning- 
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en kom att föra med sig en förnyelse av både litteraturen och konsten 
och den gjorde sig även gällande inom vetenskap och samhällsliv. På 
det senare inverkade det i så måtto som de folkliga berättelserna, 
vilka tidigare i litterära kretsar med ett visst förakt kallats amsagor, 
käringsladder och liknande, nu fick en ny status och blev livligt 
omhuldade inte bara som skriftlig utan även som muntlig berättar-
konst. 

När det gäller studiet av folksagorna kom de tyska forskarbröderna 
Jacob och Wilhelm Grimm att bli mönsterbildande. Deras insamling 
och publicering av tyska folksagor (Kinder- und Hausmärchen, 
1812-1815) medförde att de folkliga traditionerna började betraktas 
som vetenskapliga dokument och en ny vetenskap växte fram — 
folksagoforskning. Bröderna Grimms sagor spreds snabbt genom 
översättningar över hela Europa — de första svenska kom redan på 
1830-talet — och liknande insamlings- och publiceringsarbeten kom 
under loppet av 1800-talet till stånd i stor omfattning inte minst i de 
nordiska länderna. Den första större folksagoinsamlingen i Sverige 
gjordes av G. 0. HyMn-Cavallius och G. Stephens. Större delen av 
deras samlingar kom i tryck år 1844 och 1849 (Svenska folksagor och 
äfventyr) och dessa har senare publicerats många gånger både i sin 
helhet och i form av skillingtryck av enstaka sagor. 

Åtskilliga sagosamlingar såg dagens ljus under loppet av 1800-talet. 
Bland betydelsefulla sagosamlare bör särskilt nämnas N. G. Djurklou 
i Närke, August Bondeson i Halland, Eva Wigström i Skåne, P. A. 
Säve på Gotland och Johan Nordlander i Ångermanland. Av stor 
betydelse för spridningen av folksagor, både svenska och utländska, 
blev Barnbiblioteket Saga, som böljade utges år 1899 på initiativ av 
redaktörerna för Svensk Lärartidning. I denna serie publicerades 
många välkända folksagor och den trycktes i en enkel och prisbillig 
form. 

Intresset för folksagorna tog sig också uttryck i en ny litteraturart, 
vilken till skillnad från folksaga brukar kallas konstsaga. Detta var 
prosaberättelser vars författare hade folksagan som inspirationskälla, 
antingen för innehållets eller för formens skull. En god representant 
för dylikt författarskap var dansken H. C. Andersen. Han lyckades 
fånga sagans stil så bra att många av hans sagor uppfattats som gamla 
folksagor. Bland svenska författare har särskilt Selma Lagerlöf i sin 
diktning tagit intryck av sagor och legender. 

Det som väckte vetenskapens intresse för folksagorna var att man 
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kunde möta samma sagor på vitt skilda håll och även finna dem 
dokumenterade mycket långt tillbaka i tiden. För Nordens vidkom-
mande brukar man i detta sammanhang citera ett par isländska sagor 
från 1100-talet, Sverris saga och Olav Tryggvasons saga.3  Här nämns 
styvmödrar som »det berättas om i gamla sagor». Visserligen får man 
inte närmare besked om dessa sagors innehåll, men uttrycken antyder 
ändå att sagor om onda styvmödrar varit kända i Norden på 1100-talet 
och att de redan då ansetts gamla. 

Går man utanför Norden finner man betydligt äldre vittnesbörd om 
folksagor. Det äldsta torde vara en saga om två bröder, som nedteck-
nats på en egyptisk papyrus på 1200-talet f. Kr. Andra äldre samlingar 
av muntligt berättade sagor hör hemma huvudsakligen i Orienten. 
Tusen och en natt är skriven på egyptisk-arabiska men går tillbaka på 
en persisk sagosamling. Den översattes till franska år 1704-1717 och 
har därefter funnit vägen till de flesta europeiska språk. Under medel-
tiden sammanställdes för praktiskt bruk s. k. exempelpredikningar, 
vilka innehöll en brokig blandning berättelsestoff. Det användes av 
kringvandrande predikanter för att belysa förkunnelsen på ett lättill-
gängligt sätt. Många av dessa berättelser anknöt till den muntliga 
berättartraditionen och kom därigenom att utöva inflytande på både 
uppkomsten och spridningen av sagor av olika slag. 

I Italien blev sagoböcker ett litterärt mode på 1500- och 1600-talen. 
De innehöll ibland ganska skabrösa historier och riktade sig enbart till 
vuxna. En bok för barn var däremot fransmannen Charles Perraults 
sagobok, som på svenska fått titeln Gåsmors sagor. Den innehåller 
flera av våra mest kända folksagor. 

Åtskilliga teorier har uppställts om sagornas ålder, ursprung och 
vandringsvägar. En lång tid präglades de av Jacob Grimms teori om 
folksagorna såsom rester av gamla mytologiska berättelser, som ur-
sprungligen skulle ha varit gemensamma för både Indien och Europa. 
Som en följd av denna uppfattning, strävade man efter att kunna 
återge sagorna i en så ursprunglig form som möjligt. Av den anled-
ningen ansåg man sig berättigad att ändra berättelsens form, om man 
trodde att framställningen var förvanskad. I god tro stiliserade och 
omformade äldre upptecknare av sagor och särskilt utgivare av sago- 

3  Sverris saga. Utg. av G. Indreb0, 1920, s.7; 616.5 saga Tryggvasonar. Utg. av Finnur 
Jönsson, 1932, s.2. 
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samlingar sitt material så hårt att berättarnas subjektiva form oftast 
gick förlorad. 

En annan teori framfördes i mitten av 1800-talet av Theodor Benfey 
(1809-81). I samband med att han gav ut en indisk sagosamling från 
medeltiden framförde han som sin åsikt, att orientaliska sagor genom 
översättningar från språk till språk så småningom också kommit till 
Europa, där de gått ut i den muntliga traditionen. 

Tanken att sagotyperna vandrat från land till land gav upphov till en 
forskarskola i Finland, som kommit att bli av stor betydelse. För att 
fastställa de enskilda sagornas »urform» genomförde man ett omfat-
tande insamlingsarbete som dokumenterade varje enskild sagotyp 
såväl geografiskt som historiskt och analyserade varje saga motiv för 
motiv. För att bringa ordning i de omfattande materialsamlingar som 
på detta sätt inflöt utarbetade finländaren Antti Aarne ett system för 
klassificering av folksagor, vilket blev början till ett internationellt 
index över sagotyper. Detta utökades år 1928 och 1961 (The Types of 
the Folktale) av den amerikanske folkloristen Stith Thompson, som 
också utarbetade ett system för registrering av de bärande bestånds-
delarna, motiven, i sagorna (Motif-index of Folk-literature, 1932-36). 
Enligt nämnda typindex räknas som folksagor flera sinsemellan olik-
artade berättelsetyper, varierande i fråga om både uppbyggnad, inne-
håll och stil. 

Den första gruppen av folksagor handlar om djur. En del av dessa 
sagor går tillbaka på Aisopos' fabler (se kommentaren till text nr 118), 
varför de ofta gått under benämningen fabler. I föreliggande arbete 
avses med fabler enbart den litterära genren av djurberättelser. Som 
folkloristisk term används i stället djursagor. Dessa är oftast korta, 
enepisodiska berättelser, i vilka det mänskliga livet beskrivs men med 
djur såsom de agerande. Inte sällan innehåller de en förklaring till 
djurens utseende, t. ex. till varför björnen är utan svans. 

Fantastiska berättelser om övernaturliga väsen, magiska föremål, 
övermänskliga prestationer, ondskefulla styvmödrar, förvandlingar, 
förtrollningar o. dyl. har sammanförts under rubriken undersagor. 
Dessa är långa, flerepisodiska berättelser, vars innehåll står utanför 
verklighetens värld. Mycket nära dem i fråga om såväl innehåll som 
form står novellsagorna. De saknar övernaturliga motiv, varför deras 
innehåll står närmare verkligheten. 

Ett mellanting mellan undersagan och novellsagan kan legendsa-
gorna sägas vara. De handlar om hur vår. Herre straffar och belönar, 
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hur sanningen kommer i dagen o. dyl. Det övernaturliga momentet är 
här av religiös karaktär, men verkligheten och den skämtsamma 
anekdotens stil ligger ofta nära. 

En grupp sagor handlar om den lurade djävulen eller jätten. De är 
ofta korta men kan kombineras med varandra, eventuellt sammanhåll-
na av en ramberättelse. 

En stor grupp sagor utgörs av kortare eller längre skämtsagor. 
Föremålen för skämten kan variera: enfaldiga människor, kvicktänkta 
personer, olika yrkeskategorier etc. Skämtsagorna håller sig till var-
dagslivet. och skildrar gärna det bristfälliga och löjliga bland männi-
skor i den egna kretsen. Uppträder andra yrkeskategorier, t. ex. präst 
och fogde, ligger sympatierna i allmänhet inte på deras sida. 

Historier med orimliga överdrifter, t. ex. skeppar- och jakthistorier, 
äventyr i stil med baron Miinchhausens reseberättelser m. fl. liknande 
har samlats under rubriken lögnsagor. Denna berättelsetyp kan 
bringa sammanhangen till en upplösning, så att det till slut blir enbart 
en lek med ord. 

Sist i sagokatalogen står kedjesagor. Nöjet med dessa består däri 
att olikartade ord och begrepp i snabb växling följer på varandra — 
hunden på katten, katten på råttan, råttan på repet osv. 

Aarne-Thompsons index (AT) växte fram bland forskare, som stu-
derade folksagan globalt och förutsatte att traditionen var stabil. 
Materialet studerades därför som litterära texter. Sentida riktningar 
inom folksagoforskningen riktar uppmärksamheten på den muntliga 
berättarkonstens funktion i samhället och sagoberättarnas roll i detta 
sammanhang i stället för att som tidigare enbart analysera texterna 
utan förankring i samhällslivet. Med denna inriktning, som inte satts i 
system förrän ett stycke in på 1900-talet, har sagoforskningen blivit 
alltmer beroende av texttrogna återgivningar av sagorna och därmed 
även av direkta kontakter med berättarna. För denna forskning har 
Aarne-Thompsons typindex inte samma betydelse som tidigare, men 
det är ändå oersättligt som praktisk hjälp. Genom att det är internatio-
nellt känt och använt, ger det fackmannen möjlighet att snabbt orien-
tera sig bland folksagorna, som hör till det mest internationella av all 
folkdiktning. 

14 Sagor från Edsele 
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Sagorna i Edsele 
Edseles bygdemål har termen saga inte förrän relativt sent kommit i 

bruk. Den torde via riksspråket ha trängt in i dialekten under intryck 
av 1800-talets många sagopublikationer. De äldre sagoberättarna an-
vände från början inte detta ord utan sade gåta om det som nu kallas 
saga, t. ex.: »pappa va fale te o tåla om gåtört han.» ('Pappa var 
duktig att berätta gamla sagor.') Att använda ordet gåta i denna 
betydelse är ingalunda specifikt för Edsele utan har förekommit i de 
flesta nordsvenska dialekter och även bland finlandssvenskar i Öster-
botten. Också här och var i sydsvenska dialekter finns det belagt i 
denna betydelse. 

Innebörden i ordet saga är ganska vid men skiljer sig tydligt från 
innebörden i ordet sägen. En sådan syftar på något som kanske eller 
troligen skett. Man kan t. ex. säga: »Dä gå n sägen om att finna börje 
på Väggön.» ('Det går en sägen om att finnar började, dvs, var de 
första som slog sig ner vid Vägersjön.') 

Ordet fabel är känt i dialekten men det används inte om djursagor 
utan om lösa rykten eller om något som saknar trovärdighet, t. ex.: 
»Döm säg att motboka skö komma tebaks män dä ä no bårö fablör.» 
('Man säger, att motboken ska komma tillbaka, men det är nog bara 
fabler.') Ett annat uttryck för att något kommer ryktesvägen — ryktas 
— är verbet sagas: »Dä sagös att länsman ha vörö po tjällä tre dåga D 

ra.» ('Det ryktas att länsman har varit uppe i skogsbyarna tre dagar i 
följd.') Termer som myter och legender tillhör inte folkspråket. 

Sagorna från Edsele har med undantag av den första och den sista 
avdelningen i textsamlingen i princip valts ut och ställts upp i enlighet 
med Aarne-Thompsons internationella typindex för folksagor. Utöver 
klart urskiljbara sagotyper med AT-nummer har också tagits med 
berättelser och anekdoter som inte har någon direkt motsvarighet i 
AT-registret men som bygger på samma idé eller har samma psykolo-
giska bakgrund som den ena eller den andra av de olika folksagogrup-
perna. 

Av textbeståndet framgår klart att de långa, flerepisodiska under-
och novellsagorna praktiskt taget helt och hållet saknades i den 
muntliga berättartraditionen i Edsele under den tid då Bergvall gjorde 
sina uppteckningar. Frånsett texterna nr 37 och 38 är det endast 
enstaka fragment eller motiv ur denna typ av folksagor som dyker upp 
här och var (jfr texterna nr 57, 58, 80, 116, 124 och 132). 
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Den sagogrupp som är rikast representerad och som uppvisar de 
största variationerna är skämtsagorna. I dem gycklas det med enfal-
digt folk och avvikande folkslag och yrkesgrupper. Inte minst präster-
na blir utsatta för drift, som drabbar både deras kyrkliga förrättningar 
och privata leverne. Bland historier om snåla husbönder intar präster-
na en stor plats. Men även historier om skälmar och kvicktänkta 
personer har sin plats bland skämtsagorna. Att observera är att s. k. 
Bellmans-historier, som i dag florerar inte minst bland skolungdom, 
var kända bland sagoberättarna i Edsele (se text nr 80 och 81). 

En särskild form av skämtsagor är de s. k. lögnsagorna. Utmärkan-
de för dem är orimliga slutsatser och situationer, som är så överdrivna 
att de uppskattas just för sin befängdhets skull. 

Sagor om djävulen, som på olika sätt luras av klipska personer, kan 
också sägas vara en typ av skämtsagor, eftersom där oförskräckt görs 
narr av den annars så farlige potentaten. Folktraditionen om djävulen 
har visserligen sin grund i den kristna kyrkans förkunnelse, men den 
har tidigt utbildat egna föreställningar om honom i både folktro, 
sägner och sagor. En annan roll spelar han i skapelseberättelser (se 
nedan). 

Till gruppen legendsagor har förts ett antal berättelser, som snarast 
bör betraktas som sägner. Utmärkande för dem är emellertid att de 
berättar om under och mirakler såsom i legender om heliga män och 
kvinnor och i vissa folksagor. Vissa legender har i folktraditionen 
kommit att berättas som sägner, t. ex. Jerusalems skomakare (text nr 
44), vilken dock i det internationella AT-registret klassificerats som 
en folksaga. En annan saga, Evas många barn (text nr 43), skulle med 
lika stor rätt kunna klassificeras som skapelseberättelse, legend eller 
sägen. 

Djursagor är väl företrädda bland sagorna från Edsele. En del av 
dem ger förklaringar på djurs utseende och uppträdande, varför de 
står nära typen ursprungs- eller upphovsberättelser. I Edsele-mate-
rialet har dylika berättelser i stor utsträckning satts i samband med 
folkliga föreställningar och fantasier om den bibliska skapelseakten. 
Sådana skapelseberättelser har samlats i en avdelning, som inleder 
textsamlingen. När de handlar om djur bildar de nämligen en naturlig 
övergång till avdelningen djursagor. I skapelseberättelserna uppträder 
Gud och djävulen ofta tävlande med varandra och de symboliserar på 
så sätt den kristna dualismen, dvs, tanken på en motsättning mellan 
gudsviljan och mot denna stridande onda makter. 
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Sist i textsamlingen har anförts två historier under rubriken gåtbe-
rättelser. Gåtor ingår i vissa folksagor, i vilka lösningen av gåtan 
utgör sagans peripeti, dvs, är avgörande för hur huvudpersonen klarar 
sig ur en till synes hopplös situation. Ett exempel på en sådan saga 
kan Disa-sagan (text nr 38) anses vara. Annorlunda är förhållandet 
med textsamlingens två gåtberättelser. Dessa begär inte svar på frå-
gan »vad är det?» utan är fristående berättelser med en dunkel 
bakomliggande innebörd, som uppfordrar till eftertanke och reflexion. 

I sagosamlingen från Edsele ingår sålunda många olika typer av 
berättelser, inte bara folksagor utan även historier som ligger närmare 
sägner och myter än folksagor. De har emellertid formats av den 
folkliga fantasin och berättas i en stil, som står nära den som under-
hållning uppfattade folksagan. Innehållet i samlingen kan därför sägas 
motsvara den vida betydelse, som i nutida trivialspråk inläggs i ter-
men saga, nämligen inte bara folksagor utan även en stor del folktro-
sägner och historiska traditioner. 

Av de sammanlagt 140 texterna kan drygt 100 helt eller delvis 
klassificeras som bestämda typer i det internationella AT-registret. 
Bland dem har ett 40-tal inte tidigare upptecknats i Ångermanland, 
några få inte ens i Sverige över huvud taget. Bergvalls sagosamling 
har därför avsevärt berikat det hittills kända sagomaterialet i Ånger- 
manland, framför allt i Edsele socken, där ytterst få, om ens några, 
sagouppteckningar tidigare gjorts. Det är främst tre personer, som 
före Bergvall ägnat sig åt att uppteckna sagor i Ångermanland: Johan 
Nordlander (1853-1934), född i Multrå socken, Erik Modin 
(1862-1952), född i Tåsjö socken, samt Ella (Ohlson) Odstedt 
(1892-1967), född i Arnäs socken. 

Nordlander samlade under 1870- och 1880-talen sagor och andra 
folkminnen i sin hembygd. I Svenska landsmål och svenskt folkliv 
V:2 publicerade han år 1885 fyra sagor från Ångermanland och år 
1892 utgav han Svenska folksagor, tyvärr utan närmare ortsuppgifter. 
Han var en hängiven folkminnesforskare och flitig publicist och har 
därutöver i många uppsatser och skrifter lämnat exempel på sagor, 
sägner, visor, arkivalier m. m. av betydelse för kännedomen om 
Ångermanlands och Norrlands kulturhistoria. 

Prästmannen och hembygdsforskaren Modin har i sockenbeskriv-
ningen Gamla Tåsjö (1916) lämnat ett antal djursagor. Han har gjort 
betydelsefulla insatser som kulturhistoriker i flera av de norrländska 
landskapen. 
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Åren 1928 och 1929 reste Odstedt på uppdrag av Landsmålsarkivet 
(numera Dialekt- och folkminnesarkivet) i Uppsala i ett tiotal socknar 
i Ångermanland, dock inte i Edsele, för att teckna upp sagor. Hennes 
insamlade material publicerades 1931 i Svenska landsmål. 

Utöver de nämnda publicerade sagorna finns bland Dialekt- och 
folkminnesarkivets handskrifter ytterligare ett antal sagouppteckning-
ar från Ångermanland. 

Upptecknaren 
Upptecknaren av de sagor som här föreligger i tryck, Frans Bergvall, 
har i inledningen till textsamlingen givit en inblick i den miljö, där han 
tidigast hörde sagor berättas. Han har därvid särskilt uppehållit sig 
vid moderns roll i detta sammanhang. Trots en ofattbart stor arbets-
börda hade hon kraft och håg att ge sin stora barnaskara andlig spis 
genom att berätta allehanda sagor och sägner. Även fadern synes ha 
varit en god och i vida kretsar uppskattad historieberättare. Men av 
fadern kan Frans Bergvall av naturliga skäl inte minnas mycket, 
eftersom han endast var tre år gammal, när denne dog. Både fadern 
och modern tillhörde släkter, som hållit rika familje- och bygdetradi-
tioner levande från generation till generation. Helt säkert är det 
barndomsmiljön och moderns fängslande berättarkonst, som ligger till 
grund för Bergvalls tidigt vaknade intresse för bygdens språk och 
kultur. Redan som ung pojke började han anteckna vad äldre personer 
hade att berätta. Han lade därvid märke till att det gamla Edsele-målet 
höll på att snabbt förändras, och det blev för honom en hjärtesak att 
söka rädda hembygdens språk undan glömskan. Men när han skulle 
fästa de gamlas berättelser på papperet, fann han att Kan med det 
gängse alfabetet inte till fullo kunde återge deras genuina uttal. Efter-
som han tyckte, att moderns och andra äldre personers historier inte 
blev desamma, om han skrev ner dem på normalsvenska, skapade 
han särskilda tecken, med vilka han försökte komma uttalet så nära 
som möjligt. I hans dokumenteringsarbete ingår därför alltifrån första 
början anteckningar av dialektord och folkminnen sida vid sida. 

För att närmare belysa Frans Bergvalls insatser som upptecknare 
av sagor och andra folkminnen och för att rätt förstå resultatet av 
hans insamlingsarbete är det nödvändigt att beakta livsvillkoren i det 
samhälle, där han själv och hans sagesmän levde och verkade. För 
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detta ändamål är det på sin plats att i korta drag teckna Bergvalls 
släktskaps- och levnadsförhållanden samt att — så långt det är möjligt 
— på samma sätt också presentera var och en av hans sagesmän. Mot 
bakgrunden av dessa uppgifter får man en uppfattning om vilken roll 
sagoberättandet spelade i Bergvalls hembygd i början av detta sekel. 
Därigenom kastas också ett ljus över å ena sidan upptecknarens och å 
andra sidan sagoberättarnas inverkan på sagomaterialets sammansätt-
ning och utformning. 

Frans Bergvall föddes den 18 februari 1903 som den näst yngste i en 
syskonskara på tio barn. Hans far Henrik Bergvall (1852-1906) var 
son till hemmansägaren Per Nilsson (1826-1904) i Gideåberg. Denne 
var sonsonson till denna bys första bebyggare, Nils Svensson 
(1732-1810) och Annika Nilsdotter (1735-1809), vilka blev upphov till 
en rikt förgrenad släkt. Nämnda Annika, den handlingskraftiga »Ann 
Geåberg», uppfattas i folkets minne som den ryktbaraste kvinnan i 
Ångermanland näst Gunhild Snälla, en sägenomspunnen kvinna, som 
förmodligen levde under 1200-talet (jfr kommentaren till text nr 38). 
De första åren efter sitt giftermål bodde Henrik med sin familj i 
fädernehemmet. När fadern år 1889 överlämnade gården till sönerna 
Erik Petter och Anders Olof, fick Henrik ett torpställe i utkanten av 
byn — »nol på mon» — där han blev nybyggare. Han röjde skogen och 
odlade upp marken, så att han till slut hade 4-5 tunnland åker och 
kunde föda ett par kor och en gris. 

Modern Märta (1859-1941) var född i Nordanåker i Edsele men 
hennes far Nils Tjernberg härstammade från Tjärnbottens by. Till 
Gideåberg kom hon i samband med giftermålet år 1883. När hon blev 
änka, var de äldsta barnen ute i arbetslivet, medan det yngsta föddes 
efter faderns död. Hon stod då ensam med sex barn under 12 år, men 
hon lyckades genom hårt arbete försörja sig och barnen och även 
behålla torpet. 

Frans fick tidigt delta i arbetslivet både hemma och på ställen, där 
han kunde tjäna en slant. När han var 11 år gammal var han vallpojke 
hos moderns kusin Nils Olof Sörlin, som var bonde i Tjärnbotten, och 
när han gick sista året i skolan, 1915-1916, högg han ved hos en annan 
bonde varannan kväll. För det sistnämnda arbetet fick han 10 öre per 
kväll jämte ett mål mat. Andra sysselsättningar efter skolgångens slut 
var kolning, flottning och timmerhuggning. Ett år var han bonddräng 
och hösten 1920 fick han plats som handelsbiträde. 

Åren 1922-1923 studerade Frans Bergvall vid Hola folkhögskola. 
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Senare kunde han skaffa medel för att utbilda sig till folkskollärare vid 
seminariet i Härnösand. Sitt första år som nyutexaminerad folkskollä-
rare tjänstgjorde han i Grängesberg, 1927-1928. Därefter återvände 
han till hembygden, först som lärare i Edsele kyrkby och sedan i 
Gideåberg. Med undantag av åren 1959-1962, då han på grund av 
skolans indragning i Gideåberg måste flytta till Ramsele, har han 
alltså varit bosatt i Edsele socken där han fortfarande bor och är 
verksam. Vid sidan av sitt officiella arbete som lärare har han prak-
tiskt taget hela sitt liv ägnat sig åt att dokumentera Edsele sockens 
folkliga kultur. Efter pensionering år 1962 har han odelat kunnat 
syssla med en upptecknings- och forskningsverksamhet, som blivit 
både omfattande och innehållsrik. 

År 1953 kom Bergvall i kontakt med Dialekt- och folkminnesarkivet 
i Uppsala (ULMA). Att han vände sig till en centralinstitution, som 
sysslade med undersökningar av svensk folkkultur, berodde på att 
han ville veta om vissa folkminnen, som han upptecknat i sin hemsoc-
ken, också var kända på andra håll i landet eller om de var speciella 
för Edsele. Men det kan också ha berott på att han vid denna tid 
kände behov av att finna en lämplig metod för renskrivning och 
uppordning av de anteckningar, som han hade liggande. Dessa hade 
under årens lopp växt i antal, men det hade inte alltid blivit tid för 
honom att renskriva dem utan lapparna hade samlats på hög. En livlig 
brevväxling tog nu vid, vilken utvecklades till ett tidvis mycket 
intensivt och ännu pågående samarbete mellan Frans Bergvall och 
ULMA, inte bara med dess folkminnesavdelning utan i minst lika hög 
grad med dess språkliga avdelning. Inom ramen för arkivets verksam-
het utredigerade han sina anteckningar och kompletterade dem när så 
var möjligt. Han tog också upp nya ämnesområden till undersökning, 
ofta genom att besvara frågelistor. Under de drygt 35 år som detta 
samarbete pågått har Bergvall dokumenterat de flesta sidor av Edsele 
sockens kulturhistoria: språkliga förhållanden, bebyggelse- och per-
sonsägner, folktrosägner och sagor, visor, ramsor, ordspråk, gåtor 
och liknande folkdiktning samt arbetsliv, hemliv, skolväsen och myc-
ket annat. Bland folkminnena är det framför allt folkdiktningen som 
han gjort till föremål för vidlyftigare undersökningar. Inom detta 
ämnesområde har han utfört flera arbeten, av vilka vart och ett krävt 
stora insatser av både tid, kraft och kunnande. I detta sammanhang 
bör nämnas ett manuskript med titeln »Edseles folkliga flora» 
(ULMA 28641), i vilket han kombinerat sina språkliga och folkloristi- 
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ska intressen med tillämpad botanik. Han har nämligen inte bara 
sammanställt och klassificerat ett stort antal växter utan även försett 
detta växtregister med uppgifter om växternas folkliga benämningar 
och deras användning till mat, foder, medicin, virke, prydnader m. m. 
samt med beskrivningar på folktro och sägner i anslutning därtill. 

Till dags dato har Bergvall till Uppsala-arkivet inlämnat ca 4 000 
blad folkminnesuppteckningar, åtskilliga visböcker och arkivalier i 
såväl original som avskrift samt närmare 30 000 orduppteckningar, de 
senare försedda med rikhaltiga exempel på ordens innebörd och 
användning. Hans samlingar har blivit en värdefull källa för både 
språk- och folklivsforskare. För sin nitiska och samvetsgranna insam-
lings- och forskningsverksamhet hedrades han år 1979 genom att 
promoveras till filosofie hedersdoktor vid Umeå universitet. Tio år 
senare fick han Sollefteå kommuns kulturpris för sina värdefulla 
insatser som hembygdsforskare 

Bland Bergvalls folkminnesuppteckningar intog sagorna från början 
inte någon mera framträdande plats än andra ämnesområden, snarare 
tvärtom. De blev på allvar föremål för hans uppmärksamhet efter det 
att han fått i sina händer en samling sagor från Åsele lappmark i södra 
Lappland, upptecknade av folkskolläraren 0. P. Pettersson från Vil-
helmina (1859-1944) och utgivna i tryck år 1945.4  Med en viss häpnad, 
nästan besvikelse, konstaterade han att en stor del av de sagor och 
historier, som han intimt förknippat med sin mor, också var kända i 
både Åsele och Vilhelmina (ULMA 23490) och det gick upp för 
honom, att en stor del av hennes sagor och historier tillhörde en 
gammal och vida spridd berättelsegenre. Han började nu systematiskt 
leta fram vad han hade av sagor bland sina anteckningar och försökte 
även dra sig till minnes och efterforska liknande berättelsegods. Arbe-
tet härmed kom att sysselsätta honom under en lång tid framöver och 
samlingen blev betydligt omfångsrikare än han från början trodde, att 
den skulle kunna bli. Under slutet av 1950-talet och hela 1960-talet 
inflöt hans sagouppteckningar i en jämn ström, under 1970-talet mera 
strövis, men ännu i början av 1980-talet gjorde han enstaka uppteck-
ningar. Till de senast inlämnade hör en grupp s. k. lögnsagor, i stor 
utsträckning jakthistorier men också andra historier med orimliga 
överdrifter, som han tidigare inte sammankopplat med folksagogen- 

Slutredigeringen av denna sagosamling har utförts av Karl-Hampus Dahlstedt. 
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ren. Av textsamlingens innehåll framgår att han inte funnit några s. k. 
under- och novellsagor med undantag av två stycken, som han med en 
viss tvekan återgivit ur minnet. På frågan om han verkligen inte hört 
berättas sådana sagor som Askungen, Snövit, Prins Hatt under jor-
den, Hans och Greta och liknande mångepisodiska folksagor — antyd-
ningar därom och enstaka fragment kan ses här och var i hans 
samlingar — svarade han, att han medvetet låtit bli att uppteckna de få 
sagor av detta slag som han hade hört, därför att han trott att 
berättarna hade hämtat dem ur någon bok och inte ur den muntliga 
traditionen. Detta uttalande gäller framför allt svärfadern Jonas Gus-
tafssons berättelser. Därom skriver han på följande sätt. 
När han berättade sagor, som jag själv hade läst, trodde jag, att han också 
hade läst dem och därför tecknade jag inte upp dem. När han t. ex. berättade 
om Askungen, sade han, att den ena systern högg av stortån och den andra 
karvade av hälen för att få skon att passa. Då jag undrade, om inte skon blev 
blodig och förstörd, sade han: Sagor får man ta för vad de är. Huvudsaken 
var ju att de gjorde vad som helst för att få skon att passa. Om det blödde eller 
inte, hörde inte dit. 

Vid ett senare tillfälle berättade han, att det i hans hem inte funnits någon 
sagobok. De sagor som han kunde, hade han hört av sin morfar, sina föräldrar 
och andra personer, som han kommit i kontakt med. Jag har nu långt efteråt 
tecknat ner ur minnet några av dessa sagor: Gott lönas med ont, De två 
skrinen och Disa som gick till kungen.5  Sagan om Askungen har jag måst 
lämna. Jag har läst den så många gånger, att jag inte kan skilja på det som jag 
läst och det som jag hört berättas (ULMA 26364, s. 28). 

Av Bergvalls uttalanden framgår att han varit inställd på att endast 
uppteckna sagor och berättelser, som var opåverkade av tryckta 
källor. Denna rigorösa inställning till vad som är att betrakta som 
muntlig tradition kan emellertid ha fört med sig att hans sagosamling 
blivit onödigt snävt begränsad. Under den tid då Bergvall gjorde sina 
uppteckningar torde det knappast ha funnits någon som inte på ett 
eller annat sätt påverkats av den folksagolitteratur, som redan vid 
mitten av 1800-talet blev tillgänglig i tryck och som sedan gång på 
gång utgavs i mer eller mindre bearbetat skick. Framför allt under 
årtiondena före och efter sekelskiftet fick folksagor en stor spridning 
genom att folkskollärarna då satte på sitt program att bearbeta och 
publicera sådana sagor, både svenska och utländska, som läsning för 
barn. Detta innebar emellertid inte att det fanns sagoböcker i varje 

Nr 35, 37 och 38 i textsamlingen. 
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hem. Att vissa sagoberättares repertoar ändå visade likheter med 
skriftliga källor är spörsmål, som Bergvall ställts inför mer än en gång. 
Även om en sagoberättare inte personligen haft någon sagobok i sin 
hand, kan de i tryck förekommande sagorna ha satt sina spår på den 
muntliga föredragningen. Ett exempel på detta har berörts i kommen-
taren till text nr 37, De två skrinen. 

Hur Bergvall gick till väga, när han gjorde sina uppteckningar, har 
han beskrivit på följande sätt: 
Eftersom jag inte kan stenografi, måste jag vid mina uppteckningar nöja mig 
med att få med det väsentliga, anteckna stödord och försöka att minnas 
detaljerna för att vid hemkomsten fylla i detaljerna så noggrant som möjligt. 
Många gånger blev utskrivningen ej av utan anteckningen blev liggande 
värdelös. Detta sätt att arbeta kan givetvis inte bli ett absolut återgivande av 
sagesmannens berättelser. Jonas Gustafsson löste problemet så att när han 
berättat något, som han tyckte var värdefullt, tog han om det och dikterade 
samma sak ord för ord lika i sakta tempo för att jag skulle kunna göra en 
fullständig anteckning. Jag försökte få andra sagesmän att göra likadant, men 
de flesta kom av sig, när de förlorade rytmen (ULMA 26364, s. 7). 
Bergvall skrev detta år 1966. Det är tydligt att han vid denna tid var 
medveten om de diskussioner, som både dialektologer och folklorister 
förde — om än med olika bevekelsegrund — i fråga om kravet på 
ordagrann återgivning av muntligt berättande, och att han därför 
började se kritiskt på sina egna utskrifter av sagorna. Eftersom han 
inte alltid omedelbart utformade sina anteckningar till löpande texter, 
kan hans sagor naturligtvis inte vara ordagranna återgivningar av 
sagesmännens berättelser — därtill fordras tekniska hjälpmedel som 
inte stod honom till buds, åtminstone inte under hans tidigaste upp-
teckningsverksamhet — utan är texter som mer eller mindre tydligt 
formats av hans eget framställningssätt. Berättarnas individuella och 
spontana språkform måste härigenom till stor del ha gått förlorad. 
Vissa olikheter i texternas stil och form antyder dock att han inte 
utformat dem efter ett enhetligt eller personligt mönster utan att han i 
möjligaste mån försökt ta till vara de enskilda uppgiftslämnarnas 
berättarstil. Men det finns också exempel på texter, som snarare 
borde kallas referat än uppteckningar av sagor och historier. Detta 
visar att Bergvall inte fallit för frestelsen att utforma texterna efter 
eget gottfinnande, när hans anteckningar inte var tillräckligt utförliga, 
utan att han då valt att återge innehållet kort och neutralt. 

Från dialektologisk synpunkt torde Bergvalls texter vara tillfreds-
ställande exempel på genuint Edsele-mål, eftersom detta är det språk 
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Ett blad blad ur Frans Bergvalls uppteckningar (ULMA 24552 s. 1). 

som han själv talat alltsedan barndomen. En viktig fråga i detta 
sammanhang är i vilken utsträckning olikheterna mellan äldre och 
yngre språkbruk framgår av hans utskrifter av sagomaterialet. Enligt 
Bergvalls egen uppfattning framträdde förändringar i folkmålet sär-
skilt tydligt efter det att den första kraftstationen i Edsele byggts år 
1914. Då kom nämligen arbetskraft och tjänstemän till Edsele från 
olika håll i landet och kontakterna med yttervärlden blev livligare, 
vilket måste ha haft en nivellerande inverkan på såväl det lokala 
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språkbruket som det traditionella levnadssättet. Eftersom Bergvall 
redan från första början i sitt uppteckningsarbete var inriktad på de 
språkliga förhållandena i hembygden och hans primäruppteckningar i 
stor utsträckning bestod av »stödord» för sagesmännens berättelser, 
bör man kunna räkna med att han i sina utskrifter använt sig av 
sådana ord och uttryck, som han antecknat såsom utmärkande för 
sagesmännen i fråga, antingen de tillhörde en äldre eller yngre genera-
tion. För närmare uppgifter om den språkliga sidan av spörsmålet om 
gammalt och nytt i Edseles bygdemål hänvisas till Karl-Hampus 
Dahlstedts dialektologiska efterskrift. Här skall endast en folkloristisk 
reflexion rörande detta spörsmål antydas. När Bergvalls mor föredrog 
sina sagor, återgav hon dem alltid i samma form ord för ord, såvitt 
Bergvall kan erinra sig. Att hon var medveten om hur en saga borde 
berättas för att göra intryck på åhörarna, framgår också av vad 
Bergvall anfört därom i inledningen till textsamlingen. Frågan är då, 
om inte hennes användning av de ålderdomliga ord och fraser, som 
Bergvall anfört, lika gärna som ett kvardröjande äldre språkbruk kan 
ha varit ett avsiktligt stilmedel, hennes personliga sagostil. Dylika 
stildrag finner man inte sällan bland talangfulla berättare. 

För att göra sagosamlingen från Edsele tillgänglig för en vidare 
krets än den med dialekten förtrogna lokalbefolkningen eller dialekt-
forskare har det ansetts motiverat att översätta texterna. Men en 
översättning av dialekttexter kan göras på många olika sätt beroende 
på ändamålet. Bergvall har valt att överflytta dialekten till en ledig 
normalsvenska, som följer originaltexten så nära som möjligt utan att 
språket för den skull blir bygdemålsfärgat. Han har alltså inte bearbe-
tat eller på annat sätt förändrat framställningen i samband med över-
sättningen. 

På flera håll i sina uppteckningar har Bergvall angett i vilket sam-
manhang han själv eller hans informanter hört den ena eller andra 
sagan. Även om han endast sporadiskt har kunnat lämna sådana 
upplysningar, framgår ändå därav, att det under hans barn- och 
ungdomstid var vanligt att åtminstone i vissa situationer berätta gamla 
sagor och historier. När han senare i livet mera medvetet gick in för 
att uppteckna sagor och andra folkminnen, var givetvis berättarsitua-
tionen av en annan art, eftersom hans sagesmän då på hans direkta 
förfrågan meddelade vad de mindes av sago- och historieberättande. 
Tidigare berättade man spontant vid tillfällen då det föll sig naturligt 
att föredra historier av det ena eller andra slaget. Sådana berättarsi- 
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tuationer erinrar han sig från hemmet, där det »berättades historier så 
snart tillfälle gavs». I detta sammanhang har Bergvall citerat sin 19 år 
äldre bror Nils Petter: 
I fars och farfars tid fanns varken radio att lyssna till eller TV att titta på 
under de långa vinterkvällarna. Inte ens telefon fanns. Den kom till bygden 
först på 1890-talet. Men gubbarna gick ofta tillsammans och satt vid den 
öppna spisens värmande brasa och talade om både nytt och gammalt ... Ja, 
nog hade de en hel del att berätta för varandra och vi pojkar lyssnade med 
spända öron. Om vi nu bara hade haft vett att nedteckna något ... (ULMA 
26364, s.22). 
Här var det alltså vuxna personer som underhöll varandra och man 
kan föreställa sig, att den ena historien gav den andra. Men vad det 
var för slags historier som berättades, har ingen av bröderna kunnat 
lämna närmare upplysning om. Frans var för övrigt vid denna tid för 
ung för att medvetet ha kunnat notera historierna, möjligen atmosfä-
ren i hemmet. Bättre minns han situationen, då modern berättade för 
barnen. Med sina skapelseberättelser och legendsagor gav hon barnen 
inte bara spännande historier till livs utan även en inblick i Bibelns 
berättelsevärld. I sagans form kunde hon för barnen förklara många 
av naturens och livets besynnerligheter, samtidigt som hon på ett 
lekfullt sätt kunde bibringa dem både upplysning och sedesregler. 
Dylika skapelse- och ursprungsberättelser har Bergvall även uppteck-
nat efter andra äldre Edsele-bor. Här kan t. ex. hänvisas till text nr 8, 
vars kärna är av gammalt ursprung, men som använts för att ge en 
vink om när det blev olämpligt för pojkar och flickor att bada nakna 
tillsammans. En annan berättelse (nr 13) har sina rötter i en gammal 
skapelselegend men har här anpassats efter rådande naturförhållan-
den och blivit tillrättalagd för barn. Inte alltid var denna typ av 
berättelser riktad speciellt till barn utan den var präglad av en burlesk 
och mustig humor, som mera hörde hemma i de vuxnas värld. 

Tillfälliga situationer tycks ofta ha givit upphov till att enstaka 
sagor berättades. Som exempel kan nämnas sagan om tuppens och 
orrens tävlan om att bli gårdsfågel (text nr 32). Om hur Bergvall som 
barn fick höra denna saga, berättar han följande: 

En vårmorgon när jag var liten pojke, väckte min mor mig och min yngre bror 
för att vi skulle få se hur orrarna spelade på åkern utanför stugan. Medan vi 
stod och såg på orrleken, berättade mor för oss ...» (ULMA 26017, s. 20). 

Även i de vuxnas sällskap tycks det i stor utsträckning ha varit 
tillfälliga situationer som varit incitamentet till att vissa historier 
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väcktes till liv. Sagan om kråkan och grodan (text nr 33) hörde 
sagesmannen berättas i följande sammanhang: 
Det var en gång, när vi var ute och skjutsade lass, som vi stannade och lät 
hästarna vila strax hitom Dorotea. På sidan om vägen var en vattenpöl, och 
en kråka gick efter kanten och skulle väl söka något att äta. Då sade en i 
sällskapet — en av lasskörarna: När jag ser den där kråkan, kommer jag ihåg 
en gammal fabel om en kråka och en groda (ULMA 26017, s. 30). 
En förklaring på vassbladens utseende (text nr 32) fick upptecknaren 
höra, när han en gång var ute och fiskade: 
En gång när Sjödin och jag var ute och fiskade, visade han mig ett vassblad 
och frågade, om jag visste hur märkena, som finns på vassbladen, har kommit 
till. När jag svarade, att jag inte kände till det, berättade han (ULMA 26017, 
s.272). 

Berättarsituationer av en särskild typ har Bergvall funnit i jakt- och 
fiskarsällskap. Här frodades historier, som gärna gränsade till det 
otroliga. Dylika historier har han funnit även i andra sammanhang 
beroende på sällskapets sammansättning och stundens inspiration. 

Den miljö där de långa, mångepisodiska under- och novellsagorna 
blomstrade, dvs, sagor som inte kunde berättas i förbigående utan 
som krävde mera av både berättare och åhörare, synes ha saknats, 
när Bergvall gjorde sina uppteckningar. 

Genom att ge upplysning om de tillfällen då sagor och historier 
berättades har Bergvall visat att de olika situationerna haft en av-
görande inverkan på det muntliga traditionsgodsets sammansättning. 
Historierna i ett jaktlag har givetvis varit av ett helt annat slag än de 
som berättades i hemmet för barnen, för att bara nämna ytterligheter-
na. Men inte bara berättarsituationen och miljön har haft inverkan på 
vilken typ av berättelser som föredrogs utan även de enskilda berät-
tarna. Detta framgår tydligt av följande kapitels beskrivning på sages-
männen och deras repertoar. 

Sagoberättarna 
De personer som lämnat bidrag till sagosamlingen från Edsele är 
sammanlagt 25 till antalet. Flertalet av dem var män, endast fyra 
stycken var kvinnor. Bland de senare befinner sig emellertid den 
person som lämnat de flesta sagorna, upptecknarens mor Märta Berg-
vall. En stor del av de övriga var också släktingar på mer eller mindre 
nära håll, medan de övriga — med undantag av tre stycken, som tycks 
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ha varit tillfälliga bekantskaper — var nära bekanta by- eller socken-
bor. 

De flesta sagesmännen var bosatta i Bergvalls födelseby Gideåberg. 
Några av dem var födda där men hade av olika anledningar, t. ex. 
giftermål eller arbetstillfällen, flyttat till andra byar i Edsele, somliga 
även till grannsocknarna Helgum och Ramsele. Om man närmare 
betraktar släktskapsförhållandena, finner man att invånarna i dessa 
tre näraliggande socknar generation efter generation stått i nära för-
bindelse med varandra. Vissa kontakter tycks också ha funnits med 
östra Jämtland. Inslag från andra håll är sällsynta. Noteras bör dock 
att en av Bergvalls främsta informanter, svärfadern Jonas Gustafsson, 
var son till en snickare från Östergötland, som kom till Ramsele på 
1850-talet i samband med att den nya kyrkan skulle byggas. Han blev 
hemmansägare i Gideåberg genom giftermål. En annan av sages-
männen var sonson till en värmländsk skräddare, som efter kring-
vandrande verksamhet i Jämtland och annorstädes slog sig ner i 
Stensjö by i Edsele. 

Enligt traditionen skall Bergvalls farfars farfar ha varit gift med en 
ryska vid namn Anna och moderns farfar och farmor skall ha kommit 
från Dalarna. Även en annan sagesman, Adolf Sjödin, härstammade 
från en dalsk invandrare i mitten av 1700-talet. I de data om sages-
männen som stått till buds har inte någon finsk härstamning konstate- 
rats med undantag av Gustav Mikaelsson, som var född i Petalax, en 
svenskspråkig kommun söder om Vasa i västra Finland. Han flyttade 
vid unga år till Sverige och gifte sig med en flicka från Edsele. 

Sagesmännens sociala ställning var tämligen likartad. De flesta var 
hemmansägare eller småbrukare, som emellertid för sin utkomst ofta 
åtog sig extra arbete, när tillfälle gavs. Några få sysslade enbart med 
arbete i skogen, två var bygdespelmän och en var vallpojke. Endast 
två av sagesmännen var arbetstagare, den ene vid kraftverket i Lång-
sele och den andre vid Graningeverken. 

Befolkningen i flera av Edseles byar levde länge ganska isolerad, 
framför allt i de s. k. fjällbyarna i socknens västra del, till vilka det 
länge endast ledde gång- eller ridstigar. Några av dem fick inte körväg 
förrän på 1930-talet. Landsvägen mellan Helgum och Ramsele på 
Faxälvens västra sida började byggas år 1896. Först 1901 var den 
färdig fram till Gideåberg och det dröjde ytterligare några år innan den 
nådde Ramsele. Dessförinnan var kontakterna med yttervärlden där-
för ganska sporadiska. 
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Karta utvisande sagesmännens hemorter samt vägförbindelser enligt Turistkartan över 
Sverige (utg. av Kungl. Automobilklubben och Svenska Turistföreningen 1939). 
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Mot slutet av 1800-talet började skogsbolagen sätta sin prägel på 
levnadsförhållandena. Graningeverken, Kramfors AB och Marma-
koncernen köpte stora delar av böndernas skogar och även gårdar. 
Många bönder — däribland Frans Bergvalls farbror Anders Olov Pers-
son — blev arrendatorer på sina tidigare gårdar eller arbetade med 
timmeravverkning, kolning och flottning. Vid mera omfattande skogs-
avverkningar och flottningar var det vanligt att entreprenörer åtog sig 
arbetet på ackord. Dessa var givetvis måna om att arbetet utfördes så 
snabbt som möjligt, varför de lejde stora mängder folk från olika håll. 
Tidvis kunde det därför vara främmande folk överallt i stugor och 
kojor. Under 1870-talet var det särskilt värmlänningar som kom och 
arbetade i skogarna och på 1890-talet kom arbetsfolk i stor utsträck-
ning från Hälsingland. En mera permanent invandring skedde, när 
kraftverket i Edsele byggdes år 1914. Både arbetare och tjänstemän 
kom då från olika håll i landet och många av dem blev stannande i 
socknen. Från och med sekelskiftet blev alltså kontakterna med 
yttervärlden så småningom allt tätare, vilket satte sina spår på både 
levnadssätt och språk. 

Bergvalls informanter levde alltså under likartade förhållanden och 
utan större sociala skillnader. Men när det gäller de enskilda sagobe-
rättarna kan man ändå notera väsentliga olikheter. Detta samman-
hänger med deras personliga intressen, berättartalang, vid vilka tillfäl-
len de berättade, deras avsikt med berättandet m. m. Som en följd 
därav har både repertoar och stil växlat från person till person. På 
flera håll har redan Märta Bergvalls speciella berättarsätt framskym-
tat. Lugnt och stilla föredrog hon sina sagor i en form, som hon var 
noga med att inte förändra. Även Jonas Gustafsson var en god berät-
tare med ungefär samma repertoar som Märta Bergvall, dock med 
förkärlek för skämtsagor, som kunde ha en viss udd. När han återgav 
sagor av samma typ som Märta Bergvall, var hans utformning av dem 
ofta av ett burleskare slag. Han synes ha varit en berättarglad person, 
som — enligt upptecknaren — gärna uppförde något av en »enmanstea-
ter», när han föredrog sina sagor och historier. Av helt annat kynne 
var de personer, som berättade s. k. lögnsagor. Vida kända för sina 
otroliga historier, i vilka de oftast själva spelade huvudrollen, var Erik 
Johan Huss, Edvard Andersson och Per Olof Hedin. 

Följande data om var och en av sagoberättarna har sammanställts 
på grundval av de uppgifter, som Frans Bergvall lämnat i olika 
sammanhang, både i form av regelrätta uppteckningar, i brev och 

15 Sagor från Edsele 
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genom muntliga meddelanden. Så långt det varit möjligt, har Berg-
valls egna uttalanden därvid citerats, i andra fall har hans uppgifter 
återgivits i sammandrag. För varje person har dessutom anförts vilka 
sagotexter som han eller hon bidragit med. Ortsangivelserna avser 
byar i Edsele socken, såvida inte annat uppgivits. 

ANDERSSON, EDVARD (1876-1966), Husnäs, Helgums socken. 
Edvard Andersson var anställd vid Graningeverkens AB som tum-

mare och avmätare. Bergvalls bekantskap med honom härleder sig 
från gemensamma bussresor, då Andersson tillfälligt hade sitt arbete 
förlagt till Knapperberget, ett skogsområde i Edsele sockens västra 
del. Han brukade underhålla medresenärerna genom att berätta histo-
rier. Från denna tid har Bergvall antecknat ett antal lögnsagor. Han 
har inga närmare personuppgifter om Andersson, inte heller finns 
denne nämnd i bolagets journaler eller avlöningslistor. — Edvard 
Andersson är sagesman till nr 132, 133, 134, 137. 

BERGVALL, MÄRTA BRITA, f. Tjernberg (1859-1941), Gideåberg, 
Frans Bergvalls mor. 

Utöver de uppgifter som Bergvall lämnat om sin mor i inledningen 
och som komplement till det som redan sagts om henne i samband 
med uppgifterna om upptecknaren kan följande anföras: 

Märta Bergvall var född i Nordanåker, men hennes far Nils Nilsson 
(f. 1824) och hennes farfar Nils Johansson (f. 1797) var födda i byn 
Tjärnbotten, efter vilken fadern tog sig namnet Tjernberg. Hennes 
farmor Kajsa Greta Ersdotter (f. 1798) och farfars far Johan Daniels-
son (f. 1761) var Ramsele-bor. Den sistnämndes hustru Brita Jonsdot-
ter var född 1767 i Ströms socken i Jämtland men uppfostrades hos 
kyrkoherden i Ramsele. 

Modern, Frans Bergvalls mormor, hette Brita Larsdotter (f. 1827). 
Hon tillhörde en släkt som i flera generationer bott i Lungsjön i 
Ramsele socken. Hennes mormors far Elias Ersson (f. 1777) var från 
By i Edsele och av samma släkt som Anders Bylund (se detta namn), 
vilken var morfar till Bergvalls svärfar. Enligt traditionen skulle Mär-
ta Bergvalls morfars farfar och farmor ha kommit från Dalarna. 

Märta Bergvall gifte sig år 1883 med Henrik Bergvall i Gideåberg, 
där hon förblev boende till sin död år 1941. Makarna hade 10 barn, av 
vilka det äldsta, Nils Petter (se detta namn), föddes år 1884 och det 
yngsta samma år som hon blev änka, år 1906. 
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Märta Bergvall. 

Frans Bergvall menar, att de flesta av moderns sagor härstammade 
från tjärnbottenssläkten. Många av dem är nämligen nästan ord för 
ord lika dem som hennes kusin Nils Olof Sörlin (se detta namn) i 
Tjärnbotten berättat (ULMA 23399, s.58, 26364, s. 1, 13, 30, utdrag 
ur brev samt muntliga uppgifter). 

Märta Bergvall är — vid sidan av Bergvalls svärfar Jonas Gustafsson 
— den som har bidragit med de flesta sagorna i samlingen. Hon har 
lämnat det största antalet skapelse- och ursprungsberättelser, djursa-
gor och legendsagor samt skämtsagor om frieri, däremot inga lögnsa-
gor eller skämt om djävulen eller om präster. Möjligt är att hon även 
har berättat en del av de historier, som Bergvall återgivit utan att 
kunna ange sagesmannen. — Märta Bergvall är sagesman till följande: 
skapelse- och ursprungsberättelser nr 2, 4, 5, 12, 14, 16, 18, 20, 22; 
djursagor nr 23, 24, 25, 28 A, 29 A, 31, 32; legendsagor nr 39, 41, 43, 
45; prästens svartkonstbok nr 53; skämtsagor om dumt folk nr 62, 64, 
66, om frieri nr 70-74, 76, om modig prästpiga nr 104, om snåla nr 117, 
118, om dalkarlar och lappar nr 123, 126; gåtberättelser nr 139, 140. 
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Nils P. Bergvall på 90-årsdagen den 7 mars 1977. 

BERGVALL, NILS PETTER (1884-1979), Gideåberg, Frans Berg-
valls äldste bror. 

Om Nils Petter Bergvalls släktskapsförhållanden på moderns sida 
kan läsas i redogörelsen för Märta Bergvall och på faderns sida i 
redogörelsen för Frans Bergvalls data. 

Frans Bergvall beskriver år 1978 sin bror på följande sätt: 
Nils Bergvall född 1884 som äldste son till Henrik och Märta Bergvall. Han är 
en god berättare, livlig i tal och gester. Han är praktiskt begåvad, något av en 
tusenkonstnär. På äldre dagar håller han på att uppteckna vad han hört och 
vad han minns om forna tider. Stoffet till sina anteckningar har han till största 
delen fått från far och farfar, men han har också upptecknat vad andra äldre, 
som gått ur tiden för länge sedan, har berättat. Han har skrivit om fäbodliv, 
arbete på åker och äng, i skogsslåttrar och på starrmyrar, om husbyggnad, 
grannsämja och dess motsats, om gamla original och har upptecknat bebyg-
gelsesägner. Sagor har däremot inte intresserat honom. Två sagor om »Gam-
melkarlen» är allt han kan påminna sig (ULMA 26364, s. 5 och 14). 

De anteckningar som Frans Bergvall talar om började brodern skriva, 
sedan han en tid vistats i USA. De föreligger som kopior i ULMA 
32251:1-6. Delar av dem har Frans Bergvall utnyttjat i sitt uppteck- 
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ningsarbete. — Nils Bergvall står som sagesman till nr 49, 53, 60 och är 
omnämnd i kommentaren till nr 53, 135 och 136. 
BYLUND, ANDERS (1810-1888), Gideåberg, morfar till Bergvalls 
svärfar. 

Anders Bylunds far Anders Andersson tog namnet Bylund efter 
födelseorten By i Edsele socken. Han föddes 1773 och gifte sig med 
Lisa Christoffersdotter, som också var född i Edsele. 

Anders Bylund flyttade till Gideåberg nr 3, där han hade köpt ett 
hemman. Han var gift med Sigrid Maja Israelsdotter, som föddes i 
Ramsele år 1805. Makarna hade endast ett barn, dottern Lisa (se 
nästa namn). Bylund var av samma släkt som Märta Bergvalls mor-
morsfar, Elias Ersson från By i Edsele (ULMA 23399, s. 57, 26364, 
s.6, brev 15/9 1986). 

Enligt ett brev skrivet den 7/4 1967 har Bergvall någon gång anteck-
nat följande: »Pappa sade: det är en sak att kunna en historia och en 
annan sak att kunna berätta den, men Bylund han kunde bägge 
delarna.» För sina barnbarn brukade Bylund berätta sagor och sägner 
och om gamla tiders levnadsförhållanden. Ett av hans barnbarn var 
Jonas Gustafsson, Bergvalls svärfar, vilken efter sin morfar Anders 
Bylund berättat nr 1, 13, 23, 47. 

BYLUND, LISA ANDERSDOTTER (1845-1895), Gideåberg, mor 
till Bergvalls svärfar. 

Lisa Bylund var gift med östgöten Gustaf Fredrik Andersson. Om 
hennes släktförhållanden kan läsas i redogörelsen för dels fadern 
Anders Bylund, dels sonen Jonas Gustafsson. Den sistnämnde har 
efter sin mor återgett en saga om vår Herre och Gammelkarlen, nr 46. 

EDBERG, KARIN (1838-1923), Ås. 
Karin Larsdotter Edberg var dotter till Lars Abramsson (f. 1802), 

vars far hette Abram Jönsson (f. 1765), alla boende i Ås i Edsele 
socken. Hon var gift med Anders Petter Edberg (1844-1914). De hade 
en dotter vid namn Charlotta (1875-1952), som var gift med Per 
Edmund Riklund (1876-1955). Paret Edberg talade en ålderdomlig 
dialekt och var i allt »gammaldags». De skulle ha kunnat stå modell 
för Selma Lagerlöfs Ingmarssöner, menar Bergvall (ULMA 23399, 
s.59 samt brev 25/9 1986). 

Hos Edbergs växte dottersonen Edvard Riklund upp (se detta 
namn), vilken efter mormoderns berättelse återgivit sagan om hur 
haren fick kluven läpp, nr 30 A. 
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ERIKSSON, ALGOT, född 1884 i Ärtrik i Helgums socken, död i 
Kanada. 
Algot Erikssons fader var från Näs i Edsele socken men kom att bo en tid i 
Ärtrik i Helgums socken, så att Algot föddes där den 24/9 1884. Fadern köpte 
en ägostyckning i Gideåberg, där Algot växte upp. Han (Algot) köpte sedan 
en annan ägostyckning i Gideåberg och gifte sig med Agnes Kristina Rosell 
från Långsele. Makarna fick elva barn. 1925 reste Algot till Canada och de 
övriga familjemedlemmarna följde efter 1928. Han hade det svårt att försörja 
sin stora familj och detta gjorde, att han måste emigrera. Det var en stor 
förlust för bygden, eftersom han var en mycket begåvad och framsynt man. 
Under min uppväxttid gjorde jag många dagsverken hos honom. Han var 
mycket allvarlig, skrattade sällan, vilket inte var underligt, så ekonomiskt 
pressad som han var. I Canada var han först farmare, sedan arbetsledare. 
Barnen var begåvade och fick goda anställningar allesammans (ur brev den 
25/9 1986). 

Algot Eriksson är sagesman till nr 102 och 111. 
GUSTAFSSON, LISA JOHANNA (HANNA), f. Hedlund 
(1872-1940), Gideåberg, Frans Bergvalls svärmor. 

Hanna Gustafssons förfäder på faderns sida kom växelvis från 
Edsele och Ramsele socknar. Fadern Johan Hedlund var född år 1845 
i Nordanåker, Edsele, och farfadern Jonas Olofsson år 1811 i Viken, 
Ramsele. Hennes farmor Lisa Sehlstedt, född år 1816 i Utanede i 
Edsele, var ättling efter en bror till den på sin tid mycket populäre 
visdiktaren och författaren Elias Sehlstedt (1808-1874), tullinspektör i 
Sandhamn. Namnet är bildat på bynamnet Sel i Ramsele. Modern 
Märta Brita Eliasdotter och morfadern Elias Nilsson var födda i 
Utanede i Edsele, men äldre släktingar på moderns sida hörde hemma 
i Ramsele. 

I redogörelsen för Jonas Gustafsson, Hannas make, nämner Berg-
vall, att Hanna kunde en del sagor och sägner men att hon oftast 
nöjde sig med åhörarens roll (ULMA 26364, s. 15). — Hanna Gustafs-
son är sagesman till nr 63, 67, 103, 120, 127. 
GUSTAFSSON, JONAS ALFRED, (1877-1958), Gideåberg, Frans 
Bergvalls svärfar. 

Jonas Gustafsson föddes i Gideåberg och levde där hela sitt liv. 
Han var gift med Lisa Johanna (Hanna) Hedberg från Utanede i 
Edsele. Genom sin mor Lisa Andersdotter Bylund var han på långt 
håll befryndad med Frans Bergvalls mor (se redogörelserna för An-
ders och Lisa Bylund samt Märta Bergvall). 

Jonas Gustafssons far Gustaf Fredrik Andersson var östgöte, född 
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Jonas Gustafsson på 80-årsdagen den 17 mars 1957 och dottern Lisa, Frans Bergvalls 
hustru. 

1833 i Sankt Pers socken i västra Östergötland. Hans farfar och 
farfarsfar var också östgötar, men deras hustrur kom från Västergöt-
land. Deras familjenamn Baalack och de Maré antyder utländsk här-
stamning, det sistnämnda en fransk släkt, varifrån en medlem inflytta-
de till Sverige på 1640-talet. Fadern Gustaf Andersson var snickare 
till yrket och kom till Ramsele i samband med byggandet av den nya 
kyrkan 1855-1857. Han gifte sig med Lisa Bylund, enda barnet till 
Anders Bylund och blev på så sätt bosatt i Gideåberg. De hade flera 
barn, av vilka Jonas blev hemmansägare i Gideåberg. Denne var bara 
11 år när morfadern dog, men han kommer ändå ihåg en hel del av vad 
morfadern berättat. 

Gustafsson hade, enligt Bergvall, ett utomordentligt minne och en 
enastående iakttagelseförmåga, vilket gjorde att han kom att bli kan-
ske den främste kännaren av bygdens traditioner på både det materi-
ella och det andliga området. Dessutom var han en ovanligt god 
berättare, som gav liv och spänning åt sina berättelser. Han hade en 
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sällspord förmåga att härma folk och därför blev hans historier ofta 
enmansteater. Hans språk var påverkat av faderns östgötska dialekt, 
men han kunde även berätta på gideåbergsmål; dock blev det därvid 
ibland inslag av rikssvenska och för omgivningen främmande ord och 
böjningar (ULMA 26364, s. 6-8, 15-17, utdrag ur 23399, s. 57 samt ur 
brev). 

Bergvalls uppteckningsarbete tillsammans med Jonas Gustafsson, 
som — vid sidan av Bergvalls mor — varit en av de främsta bidragsgi-
varna till sagosamlingen från Edsele, har redan berörts, och hans 
förhållande till tryckta sagor har diskuterats i kommentaren till text nr 
37. 

Gustafsson har berättat en hel del skapelse- och ursprungsberättel-
ser samt lika många djursagor som Märta Bergvall men betydligt flera 
skämtsagor, speciellt om djävulen och om präster. Han har inte 
levererat någon legendsaga men är den ende bland Bergvalls sages-
män, som berättat en undersaga och en novellsaga. — Jonas Gustafs-
son är sagesman till följande: skapelse- och ursprungsberättelser nr 1, 
8 A, C, 13, 19, 20, 22; djursagor nr 23, 26, 28 B, 29 B, 31, 33, 35; 
undersaga nr 37; novellsaga nr 38; sagor om lurad djävul nr 46, 47, 56, 
57, 58; skämtsagor om dumt folk nr 65, 68, 69; om skälmar nr 78, 79; 
om präster nr 87, 89, 90, 92, 103, 106, 112 B, 113. 

HEDIN, PER OLOF (1834-1921), Gideåberg. 
Per Olof Hedin — »patron Hedin» — var son till bonden Nils Anders-

son i Gideåberg (1807-1876), vilken var dotterson till »Nils Svens 
Annika», hustru till Gideåbergs första bebyggare (ur brev den 25/9 
1986). Hedin tillhörde alltså en annan gren av nybyggarparets efter-
kommande än familjen Bergvall. 

I sin ungdom ämnade Hedin resa till USA, men han kom inte längre 
än till Norge. Enligt Frans Bergvalls bror Nils var Hedin 

en sorts skomakare, och vandrade också över Norgesfjällen ... Sedermera 
gav han sig på affärer, köpte och sålde timmer och skogar, och då kallade han 
sig Patron Hedin, vilket ock är nämnt i kyrkboken. 

I sina minnesanteckningar (ULMA 32241:2, s. 17 ff.) beskriver Nils 
Bergvall Hedin som ett av Gideåbergs original, vilken redan som liten 
pojke hade livlig fantasi. Han var vida känd för sina otroliga lögnhis-
torier, i vilka han själv mestadels spelade huvudrollen. Platsen för 
handlingen var därvid ofta förlagd till Norge såsom fallet är i två av de 
av Frans Bergvall upptecknade historierna, nr 135 och 136. Även Nils 
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Per Olof Hedin, »Patron Hedin». 

har upptecknat dessa historier, men han är något yvigare i framställ-
ningen (se kommentaren till dessa texter). 

Nils Bergvall refererar också en historia, som Hedin skall ha berät-
tat för sin bror Anders (sedermera med efternamnet Gidlund) om 
hur han eskorterade kungen över norgesfjällen, denne tröttnade så han måste 
lägga honom tvärtför i mesen ... och hur han sedan måste göra ett par skor åt 
kungen, ty han blev barfot också inpå allt elände. Han gjorde dessa skor av 
inte mindre än femton olika sorters läder. 

En annan historia återger Nils Bergvall på följande sätt: 
Jag kom en gång till Trondhjem, berättade han, där tänkte de till att bygga 
landskansliet. Men de var rådlösa, säger han, det var bara kvicklera och det 
var omöjligt att gräva. När de grävde rann det igen lika fort. Då frågade jag, 
varför pålar ni inte. Det visste de inte vad det var, men ville jag hjälpa dem 
och lära dem så skulle jag inte bli obelönt. 
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Och där lärde jag dem påla och där lade jag grund, och där blev landskans-
liet byggt, och vid invigningen var jag hedersgästen. Och där blev jag så 
uppburen, att jag blev erbjuden att ligga hos landshövdingens dotter, vilket 
jag ädelmodigt avböjde. Se på den tiden kunde jag föra mig fint, sade han. 

»Berätta kunde Hedin», sammanfattar Nils Bergvall. Men det fanns 
också många historier om hans affärsverksamhet. Han framställdes 
därvid ingalunda som någon skojare utan som en kvicktänkt och 
snabb affärsman, som även hade hjärta för människor i nöd och svåra 
situationer. — Per Olof Hedin är sagesman till nr 135, 136, 138. 

HELLMAN, JOHN, född omkring 1900 i Gideåberg. 
Modern Erika Hellman var ogift. Hon flyttade till Ödsgård och kommunen 
tog hand om sonen. Han kom till sist till Amandus Olsson i Tjärnbotten. Där 
var han 1914 och vallade Olssons kor. Jag var samma år hos Nils Olof Sörlin 
som vallpojke, »getare». John och jag vallade tillsammans under våren och 
försommaren. John hade konfirmerats under vintern och ansåg sig för stor att 
vara getare. Han rymde och var han vistades de närmaste åren efteråt, vet jag 
inte, men 1917 fick jag veta, att han arbetade på Forsmo—Hoting-banan. Han 
bosatte sig sedan i Håsjö i Jämtland, där han bodde till sin död för några år 
sedan. 

På torpet där John föddes, bodde tidigare en man som hette Erik Hirsch 
och som kallades kejsaren Erik den förste. Efter honom kom Erik Hellman 
att bo där. Han kallades Erik den andre. Det var Johns morfar (ur brev den 
25/9  1986 samt muntliga uppgifter). 

Från den korta samvaron med John Hellman har Bergvall erinrat sig 
en skapelseberättelse, nr 8 B. 

HUSS, ERIK JOHAN (1855-1926), Runeåberg, (numera: Runåberg) 
Helgums socken. 

Erik Johan Huss — »hemmansägaren, jägaren och storljugaren» — 
var visserligen bosatt i Edseles grannsocken Helgum, men han var väl 
känd i de omkringliggande socknarna för sina fantastiska jakthisto-
riers skull. Det berättas att till de s. k. missionsfester, som en tid 
årligen hölls i Runeåberg, brukade det komma folk långväga ifrån lika 
mycket för att höra Huss berätta som för att lyssna till prästens ord. 
Huss satt då högst uppe på yttertrappan till sin stuga och hans åhörare 
stod samlade nedanför honom. 

En av de i samlingen återgivna historierna upptecknade Frans 
Bergvall redan år 1923 (nr 128 A), en annan har han fått via Gunnar 
Nordling (nr 130 C), vilken avslutar berättelsen med följande ord: 
»Man behövde aldrig höra Huss bedyra, att det var sant det han sade 
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och lika litet hörde man någon sätta det i tvivelsmål» (ULMA 23399, 
s. 65, brev den 25/9 1986 och muntliga uppgifter). 

Huss berättade sina historier i jag-form. De märkliga och orimliga 
upplevelser som han skulle ha varit med om påminner om de histo-
rier, som i slutet av 1700-talet publicerades i den tyska baronen von 
Miinchhausens namn, enstaka temata är också desamma. Dock är 
Huss' berättelser högst personligt präglade och de flesta torde vara 
alster av hans egen fabuleringsförmåga. — Erik Johan Huss är sages-
man till nr 128 A, B, 129, 130 A, B, C, 131. 
JANSSON, ADOLF (1887-1969), Långsele. 

Adolf Jansson föddes i Edsele men flyttade till Långsele, när han 
fick anställning vid kraftverket där. Han bodde kvar i Långsele till sin 
död. — Efter Adolf Jansson har Bergvall upptecknat en saga om Hin 
håle, nr 51. 
LUNDSTEDT, BERNHARD (1880-1959), Norrnäs. 
Bernhard Lundstedt var sonson till den mångkunnige klockaren Olov Anders-
son Lundstedt, som ledde arbetet vid restaureringen av Edsele kyrka i mitten 
av 1870-talet. Han byggde också kyrkorgeln och snickrade den vackra porta-
len till kyrkogården. Klockare Lundstedts mormor var den ryktbara Annika i 
Gideåberg. 

Bernhard Lundstedt var en reslig man med skarpskuret ansikte och en 
genomträngande blick. Han såg barsk ut men när man lärde känna honom 
fann man, att han var en blid och försynt människa. Han talade alltid 
långsamt och eftersinnande, både när han berättade om hur han sett älvor vid 
Tattarsjön, vittror vid fäbodarna och spöken vid Mobäcken och när han 
återgav sägner, som han hört andra tala om (ULMA 26364, s. 9). 

Liksom Hedin och Bergvall härstammade alltså även Lundstedt från 
nybyggarparet Annika och Nils i Gideåberg. Han har huvudsakligen 
berättat sägner och folktro. Till sagosamlingen har han bidragit med 
nr 17 och 107. 
MIKAELSSON, GUSTAV (1857-1932), Helgum. 
Gustav Mikaelsson-Lolax var född i Petalax, Finland, inflyttade till Sverige 
och gifte sig med en flicka från Edsele. De bosatte sig i Helgum, där han avled 
1932. Han arbetade hela sitt liv i skogen, ofta som kolare (ur brev den 25/9 
1986). 
Gustav Mikaelsson är sagesman till en skämthistoria om nämndemän, 
nr 124. 
NILSSON, NILS ANDREAS (ANTE), född 1878 i Nordanåker, död 
på Edsele ålderdomshem 1966. 
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Andreas (Ante) Nilsson var den siste av Edsele bygdespelmän. I yngre dagar 
var han flitigt anlitad som spelman på bröllop och danstillställningar. Han var 
en annan typ av berättare än mina andra sagesmän. Mycket av vad han 
berättade var självupplevat och hans berättelser växlade alltefter sinnesstäm-
ningen. Var han på gott humör, och det var han för det mesta, berättade han 
frodigt om vittror, älvor och spöken, som han hade råkat ut för. Var han på 
dåligt humör, blev samma upplevelser omtalade kort och gott utan spännande 
tillägg. Sagor och sägner kom ofta som inslag mellan låtarna på fiol. Han 
berättade, att han hade tänkt lära sig spela fiol av näcken i Ödsgårdsforsen, 
men att han avstått att ha näcken till läromästare, sedan han haft en kuslig 
mardröm (ULMA 26364, s.20). 

Men även på ett annat område än sagornas och sägnernas hade Frans 
Bergvall mycket gemensamt med Ante Nilsson, nämligen i fråga om 
återgivningen av dialekten i skrift. I ULMA 22447, s. 28 har Bergvall 
tecknat ner ett samtal därom år 1932:6  

»Kan du skrive s8m jäg säg? Kan du skrive 8?— Joo, jå freste ju, sa 
jag. — Ja, annars si e ut så hånne. (Gubben ritade ttå .) Nä, dä vart 
fel. jj . H8r jär du då? (Jag visade ö.) Men ett tjockt e 1 då? — Då sätte 
jä en punkt 8nner, sa jag. — Dä jär jäg så hånne 	. Fo jå si, h8r du 
skriv mjaka? (Jag skrev mjålka.) Men dä vart ju två punkta? — Jaa, 
dä låt ju litte särsjelt å dån 1. — Ja, dä gå ju å dånne å. Dä ä ju bårre den 
sjellnan, att dätt kan man läsa utan tell å föstå å men mätt jett man 
föstå för tell å k8nna läsa. — Vem ha lärt däg ä dän alfabete? frågade 
jag. — Jä ha jorte sjolv. — Ha du skreve opp na ätte nå? — Joo, men 
bårre för eget bruk» (ULMA 22447, s. 28). 

Ante Nilsson är sagesman till nr 27, 42, 54, 55, 84, 105, 110. 
NORDLING, GUNNAR, född 1908 i Stensjö, död 1990. 
Hans farfar var värmlänning och kom som nybyggare till Stensjö i Edsele. 
Han var skräddare och gick enligt tidens sed från trakt till trakt och stannade 
där han fick arbete. I Köttsjön i Ragunda socken i Jämtland träffade han en 
flicka, som han gifte sig med och flyttade till Stensjö, där han blev nybyggare 
och hemmansägare. Gunnar Nordling som nu äger hemmanet är en ivrig 
jägare och som sådan kom han i kontakt med hemmansägaren, jägaren och 
storljugaren Huss i Runeåberg i Helgums socken, vars överdrivna jakthistori-
er han gärna återger (ur brev den 25/9 1986). 
Gunnar Nordling har till Bergvall vidarebefordrat en av Huss' jakthis-
torier, nr 128 B. 

6  1 detta citat efter Frans Bergvall har texten inte normaliserats. 
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Anders Olov Persson. 

PERSSON, ANDERS OLOV (1870-1939), Gideåberg, bror till Frans 
Bergvalls far. 

Anders Olov Persson var hemmansägare i Gideåberg men sålde 
hemmanet till Arend Versteegh, en holländsk industriman, som under 
1880-talet förskaffat sig ett stort inflytande över flertalet av Ådalens 
industriföretag, främst Graningeverken och den s. k. Marmakon-
cernen. Till att börja med var Persson arrendator till den nye ägaren 
men efter några år köpte han tillbaka inrösningsjorden. 

Frans Bergvall skriver, att Anders Olov Persson var 
en god berättare liksom sin bror, min far, men i hans skildringar kom 
fantasien med i hög grad. När jag var en liten pojke, satt jag ofta och lyssnade 
på honom. En gång berättade han om hur han en höstkväll var på väg hem 
från fäbodarna och att han då hade stött på en flock vitterkor, som gick och 
betade nere på Mellanmyren. Men hur kunde de beta, när det var så mörkt? 
frågade jag. — Jo, de hade julgransljus i mässingknopparna på hornen (ur brev 
den 25/9 1986). 
Anders Olov Persson har berättat en saga av legendkaraktär, nr 40. 
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Salomon Rundqvists far Anders Rundqvist, alias »Ante Rolig». 

RIKLUND, EDVARD (1905-1984), Gideåberg. 
Edvard Riklund var född i Gideåberg men växte upp hos sina 

morföräldrar Anders Petter och Karin Larsdotter Edberg i Ås i Edse-
le socken och blev senare fosterbarn till Nils Olof Sörlin (se detta 
namn) i Tjärnbotten, vars hemman han ärvde. Men han blev sjuklig 
och måste sluta med jordbruket. Han flyttade då till Gideåberg. 

Mormodern brukade berätta om forna tider samt sagor och sägner, 
bl. a. sagan om hur haren fick kluven läpp (nr 30 A). Riklund har även 
återgett en del av Sörlins berättelser, dock inga sagor (ULMA 23399, 
s. 59, 26364, s. 19 samt brev den 25/9 1986). — Edvard Riklund är 
sagesman till nr 11, 30 A, 31. 
RUNDQUIST, SALOMON (1875-1960 eller 1961), född i Vike (sena-
re benämnt Väster-Vike). Enligt en annan uppgift levde han mellan 
1886 och 1960. 

Salomon Rundquists far var torparen och bygdespelmannen Anders 
Rundquist, född 1843 i Ödsgård. Modern hette Karin och kom från 
Överammer i Ragunda socken i östra Jämtland. 

Farfadern var båtsmannen Johan Rolig och farmodern Magdalena 
Henriksdotter från By i Edsele socken. Salomons far Anders tog sig 
namnet Rundquist för att slippa båtsmansnamnet Rolig, men han 
kallades i alla fall man och man emellan för »Ante Rolig». Han var en 



239 

mycket eftertraktad bygdespelman. Det berättas att han kunde spela 
en hel natt utan att behöva spela samma låt två gånger. Om han 
komponerade låtar själv är ovisst, men de låtar som lever kvar kallas 
»Ante Roligs låtar». 

Salomon Rundquist, som också var bygdespelman, spelade många 
av sin fars låtar, men nu är dessa så gott som alla glömda (ULMA 
24552, s. 1, 25890, s.7, 26364, s. 18 samt brev den 25/9 1986). — 
Salomon Rundquist är sagesman till skapelseberättelserna nr 7 och 9 
B, som han berättade en gång då han och upptecknaren gjorde säll-
skap till Ragunda. 

SJÖDIN, ADOLF (1884-1940), född i Fjällbohög, död i Gässjö. 
Jag lärde känna Adolf Sjödin närmare omkring 1930. Det var då hårda tider, 
arbetslöshet, nödhjälpsarbete, låga inkomster. För Sjödin som hade stor 
familj var det ofta bekymmersamt, och han blev dyster och tungsint. Men vid 
en tjärvedsbrasa i fäbodarna under en jaktutflykt kunde han för stunden 
glömma bekymren och leva upp. Då berättade han livligt och frodigt jakt- och 
fiskehistorier omväxlande med sagor och sägner. Vid flera tillfällen talade han 
om Bellman, och en gång frågade jag honom, var han hade fått dessa sägner 
ifrån. Han talade då om att han härstammade från dalfolk, som kommit till 
Edsele på slutet av 1700-talet och att de troligen haft dessa sägner med sig 
(ULMA 26364, s. 11). 
Enligt Frans Bergvalls efterforskningar var det Sjödins farmors far-
mor, som kom från Dalarna. Hon hette Kniv Kerstin Pehrsdotter och 
var född i Klittens by i Älvdalen i norra Dalarna. När hon blev änka, 
flyttade hon med sonen Mats och dottern Margit till Fjällbohög i 
Edsele, medan hennes äldste son stannade kvar på fädernegården i 
Klitten. Sonen Mats var född år 1757 i Klitten och dog i Fjällbohög år 
1829. Han var gift med Christina Svensdotter från Nordantjäl i Ram-
sele. Deras dotter Christina, Sjödins farmor, föddes 1797 och gifte sig 
med Jon Jonsson i Hocksjön, Ramsele. En kort tid bodde de i 
Fjällbohög men återvände till Hocksjön. Deras son Nicolaus 
(1838-1918), kallad Nils, tog sig namnet Sjödin. Han gifte sig med 
Chatarina Carlsdotter från Hällåsen. De bosatte sig i Fjällbohög och 
fick sex barn, av vilka Adolf Sjödin var det yngsta (ULMA 26364, s. 
12 och 31). — Adolf Sjödin är sagesman till nr 6, 9 A, 10, 15, 21, 30 B, 
48, 52, 80, 81, 101, 122, 123. 

SJÖDIN, ALEX NICOLAUS (1906-1974), son till Adolf Sjödin. 
Alex Sjödin var en av Frans Bergvalls närmaste vänner. När han 

berättade sin historia om prästen och pigan, ville han av anständig- 
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Emanuel Söderlind. 

hetsskäl inte att Bergvall skulle skriva ner den traditionella avslut-
ningen utan föreslog ett betydligt enklare slut, så att berättelsen inte 
skulle kunna väcka anstöt. Med den saklighet som är utmärkande för 
Bergvall har han återgivit båda avslutningarna. — Alex Sjödin är 
sagesman till nr 91. 
SÖDERLIND, EMANUEL (1878-1960), Norrnäs. 
Emanuel Söderlind var en stor, kraftig karl, dotterson till den för sin styrka 
omtalade Erik Eliasson d. ä. i Näs. Han var skämtare och humorist, men när 
han talade om sina möten med vittror i timmerkojorna och hur han bränt 
bjäraspillning och tvingat ägaren till bjäran7  att visa sig, var han gravallvarlig 
och talade lugnt och trovärdigt som om det hade gällt de mest alldagliga 

7  Några hastigt uppväxande slemsvampar troddes vara lämningar efter tjuvmjölkande 
kvinnors magiskt tillverkade dragväsen, i norra Sverige kallade bjära, bära, bara. 
Genom piskning eller bränning av bjäraspillningen troddes den trollkunniga kunna 
tvingas fram, avslöjas och straffas. 
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händelser. Sägner om präster och andra överhetspersoner kunde han många 
och när han berättade dessa, kom glimten i ögat fram. Det syntes på honom, 
att han njöt av att berätta. Huruvida han själv trodde på något av vad han 
berättade, kom jag aldrig underfund om (ULMA 26364, s. 10). 
Emanuel Söderlind är sagesman till nr 50, 59, 88, 96, 98, 107, 108, 116, 
125. 
SÖRLIN, NILS OLOF (1859-1938), Tjärnbotten. 

Nils Olof Sörlin, kusin till Frans Bergvalls mor, levde hela sitt liv i 
Tjärnbotten och blev den siste av den gamla tjärnbottenssläkten, som 
bodde kvar i denna by. Han var barnlös och tog en fosterson, Edvard 
Riklund (se detta namn), vilken övertog hemmanet. 

Många av de sagor och sägner som Sörlin berättade var nästan ord 
för ord lika moderns berättelser, menar Bergvall (ULMA 23399, s. 58, 
26364, s. 19). — Nils Olof Sörlin är sagesman till nr 18, 31, 61, 119. 
ÖSTLUND, ANDERS EMANUEL (1876-1955), Ödsgård. 

Anders Östlund var hemmansägare i Ödsgård. Han har berättat 
sagan om den tacksamme björnen, nr 36. Hans kommentar till sagan 
visar att han uppfattar berättelsen snarare som en sägen än som en 
saga, även om det förbryllar honom att något sådant kunde ske. 

Anmärkningar till texterna 
följande anmärkningar till texterna anges i varje enskilt fall först 

sagans nummer och titel, sagesmannens namn och det registrerings-
nummer, under vilket texten finns tillgänglig i Dialekt- och folkmin-
nesarkivet i Uppsala (ULMA). Därefter redogörs kort för respektive 
sagas förekomst i Sverige och om möjligt även annorstädes. I före-
kommande fall men utan anspråk på fullständighet ges även exempel 
på ifrågavarande sagas uppträdande i litteratur och i andra delar av 
världen. För folksagornas del hänvisas till Aarne-Thompsons interna-
tionella index The Types of The Folktale (AT) och för övriga texter till 
Thompsons Motif-Index of Folk-Literature (Mot.). I dessa båda inter-
nationella index finns hänvisningar till lokala register och viktigare 
specialundersökningar. Sedan dessa kom i tryck har emellertid många 
nya undersökningar gjorts, vilka fört med sig att framför allt de 
topografiska och numeriska uppgifterna inte längre är hållbara. I 
Enzyklopädie des Märchens, ett uppslagsverk som hittills utkommit 
till och med bokstaven G, finns artiklar skrivna av fackfolk rörande 

16 Sagor från Edsele 
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sagor och aktuell sagoforskning. En tablå över svenska folksagors 
förekomst i arkiv, bibliotek och större sagopublikationer finns hos 
Liungman, Varifrån kommer våra sagor? 

När vår Herre skapade jorden och landskapen. Upptecknad efter 
Jonas Gustafsson (ULMA 26017, s. 1). — Denna folketymologiska 
tolkning av landskapsnamnen Ångermanland och Jämtland har här 
utformats som en skapelseberättelse. Förklaringen till just dessa land-
skapsnamns uppkomst har givetvis lokal utbredning — den finns t. ex. i 
en uppteckning från Ramsele (ULMA 2668, s. 5) — men liknande 
försök att förklara andra landskapsnamn (Mot. A 902.) finns även på 
andra håll i landet. 

När vår Herre skapade solen och månen. Upptecknad efter Märta 
Bergvall (ULMA 23399, s. 20). — Att solen och månen uppfattades 
som två metallskivor på himlavalvet förekommer i skapelsemyter på 
vissa håll (Mot. A 714.4.), och det finns många förklaringar rörande 
orsaken till solens och månens växlande ljus (Mot. A 737.). Beteck-
nande för många av de i Bergvalls samling anförda ursprungsberättel-
serna är att förklaringarna är hämtade ur vardagslivet: skivorna måste 
hållas blanka genom putsning, men medan den ena av änglarna är 
lydig och flitig är den andra lat och lägger sig att sova, för vilket den 
får sitt straff. 

Hur stjärnorna kom till. Upptecknad utan angiven sagesman 
(ULMA 23795, s. 9). — Liksom i föregående ursprungsberättelse har 
förklaringen tillkommit genom en jämförelse med vardagslivet: gamla 
människor — och Gud föreställde man sig som en gammal man — måste 
gå med käpp och käppen sticker hål på underlaget, dvs. himlavalvet. 
Denna förklaring på stjärnornas uppkomst finns belagd på enstaka 
håll i Sverige. I Gideå socken i Ångermanland berättas i stället att det 
var en människa som tyckte att det var så mörkt på jorden, att han tog 
en käpp och stack hål i himmelen. På så sätt kom stjärnorna till 
(ULMA 1919, s.23, publ. i SvLm 1931, s. 13). 

Hur ärkeängeln Lucifer blev Hin håle. Upptecknad efter Märta 
Bergvall (ULMA 22447, s. 1). En kort version har även berättats av 
Jonas Gustafsson (ULMA 23795, s. 30). — Kärnan i denna berättelse 
är den lära om änglarna, som varje läskunnig svensk under husförhö-
rens tid helst borde kunna läsa upp utantill, nämligen styckena 93 och 
94 i Luthers lilla katekes. Här behandlas frågorna om vad änglarna är, 
deras uppkomst, egenskaper och uppgift (93) och om de onda änglar- 
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nas avfall från Gud, deras nuvarande sinnelag och verksamhet, dvs. 
att de »i fiendeskap mot honom motstå hans heliga vilja och verka det 
ont är» (94). Här hänvisas även till passande bibeltexter. 

I Märta Bergvalls framställning ingår dessa spörsmål i en helgjuten 
berättelse, som till stora delar är en folklig sammanställning av Bi-
belns inte alltid lätt tydda uttalanden om Gud, änglarna och djävulen, 
men som även hämtat stoff från andra håll. På ett harmlöst sätt 
återspeglar berättelsen den motsättning mellan Gud och den ondska, 
som inkommit genom att en ängel avfallit från honom. I den folkliga 
berättartraditionen brukar denna motsättning yttra sig dels som en 
regelrätt tävlan mellan Gud och djävulen vid själva skapelseakten, 
dels som ett försök av djävulen att imitera Gud som skapare, varvid 
han dock oftast kommer till korta (jfr följande skapelseberättelser). 
Ett exempel på det sistnämnda är Märta Bergvalls uppgift om hästens 
»ögon». Denna föreställning är välkänd i hela Sverige samt i Finland 
och Baltikum (Mot. A 2286.2.2., Aarne FFC VIII, nr 61). 

Av Märta Bergvalls berättelse framgår att man föreställde sig Gud 
som en himmelsk varelse i mänsklig, faderlig gestalt sittande på en 
tron och omgiven av en skara änglar (Jes. 6:1-2, 1 Kon. 22:19). Några 
av änglarna var överänglar eller ärkeänglar. I Joh. Upp. 8:2 talas det 
om »sju änglar, som stå inför Gud». Som ärkeänglar nämns i Bibeln 
endast Mikael, Gabriel och Rafael vid namn och i de apokryfiska 
böckerna ytterligare några, men någon ängel med namnet Lucifer 
förekommer inte. 

Föreställningen om ängeln Lucifer har sina rötter i en feltolkning av 
profeten Jesajas ord i kap. 14:12 ff. Den gjordes under den kristna 
kyrkans äldsta tid av kyrkofäderna, dvs, kyrkliga författare under 
århundradena närmast e. Kr. Deras tolkning kom att ge anledning till 
både lärda utläggningar och folkliga föreställningar om djävulen och 
änglarna. 11917 års översättning har ifrågavarande bibeltext följande 
lydelse: 

Huru har du icke fallit ifrån himmelen, du strålande morgonstjärna! Huru har 
du icke blivit fälld till jorden, du folkens förgörare! Det var du som sade i ditt 
hjärta: jag vill stiga upp till himmelen, högt ovanför Guds stjärnor vill jag 
ställa min tron; jag vill sätta mig på gudaförsamlingens berg längst uppe i norr. 
Jag vill stiga upp över molnens höjder, göra mig lik den Högste. Nej, ned till 
dödsriket måste du fara, längst ned i graven. 

Textens innebörd är för den oinvigde dunkel, men kapitelrubriken 
anger att profeten, som levde på 700-talet f. Kr., syftar på »Babels 
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konungs fall», dvs, konungen i fråga jämförs med morgonstjärnan. 
Den citerade texten ingår i en grupp av kapitel (12-23), som innehåller 
fördömanden och profetior riktade mot främmande folk, i detta fall 
det assyriska imperiet, som gjort kungarna av Juda till vasaller och 
förorsakat religiösa avarter. 

Kyrkofäderna utgick från en latinsk text, vilken för morgonstjärnan 
(planeten Venus) använde beteckningen Lucifer, som egentligen bety-
der ljusbringaren. De tolkade emellertid Lucifer som en ängels egen-
namn. Att morgonstjärnan kunde uppfattas som en ängel, samman-
hänger med att man bakom stjärnor och andra lysande himlakroppar 
föreställde sig himmelska gestalter, Guds söner (Job 38:7). Till följd 
av att Lucifer identifierades som en ängel, uppfattades resten av Jes. 
14:12 if. som en berättelse om en ängel som på grund av sitt högmod 
störtades från himmelen ner i avgrunden, vars furste han blev. Som 
namn på djävulen kan Lucifer beläggas i en skrift av kyrkofadern 
Eusebius på 300-talet (enl. Liungman 1957, I, s. 339, not 1). I denna 
betydelse har namnet gått ut i den muntliga traditionen, som ännu i 
sen tid förbundit Lucifer och »Lucifers anhang» med djävulen. 

Tanken på att en grupp änglar avfallit från Gud, som fick stöd i 
vissa bibeltexter (Mos. 6:1, Luk. 10:18, Joh. Upp. 12:9), kom att spela 
en stor roll i de fortsatta diskussionerna om och tolkningarna av 
djävulens ursprung och samband med änglarna. Dessa spörsmål har 
lämnat tydliga spår i såväl litterär som muntlig och folklig berättartra-
dition, varvid under tidernas lopp åtskilligt av lokal folktro och folk-
dikt blandats in. I de nordiska länderna och även utanför Norden har 
man förklarat naturväsendenas uppkomst genom berättelsen om de 
fallna änglarna. Märta Bergvall sammankopplar emellertid inte na-
turväsendena — näcken, vittror, tomtar, rån — med de fallna änglarna 
(jämför text nr 43). Av slutorden i hennes berättelse framgår att hon 
skilde mellan vad som var »bibliskt» och vad som hörde till den 
folkliga föreställningsvärlden. 

5. När vår Herre skapade människorna. Upptecknad efter Märta 
Bergvall (ULMA 23263, s. 1). — Enligt skapelseberättelsen i 1 Mos. 
2:7 och 22 formade Gud den första människan »av stoft från jorden 
och inblåste livsande i hennes näsa» och »byggde en kvinna av 
revbenet, som han hade tagit av mannen». Bibelns kortfattade berät-
telse om skapelsen har på ett tidigt stadium lockat till spekulationer 
och fantasier om detaljer i skapelseakten. Detta tog sig uttryck i 
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litteratur om Adam och Eva och i de apokryfiska böckerna, som ofta 
bildade utgångspunkten för prästernas predikningar och som också 
var tillgängliga för de läskunniga. Apokryferna var de icke-kanoniska 
böcker, som Luther upptog i sin bibelöversättning såsom »ej likvärdi-
ga med den Heliga skrift men nyttiga och goda att läsa». De hörde 
långt in på 1800-talet till de mest lästa bibelböckerna och de har 
lämnat tydliga spår i folktraditionen i fråga om såväl innehåll som 
form. 

De folkliga berättelserna om skapelsen uppträder i många olika 
former. Inte sällan har de fått etiologisk innebörd, dvs, man har i 
skapelseakten tyckt sig se orsak och förklaring till människornas 
uppträdande och karaktär. Det mest framträdande draget i folkdikt-
ningen därom är emellertid inte alltid det seriöst bibeltrogna. I stället 
präglas dessa berättelser ofta av en verklighetsnära och många gånger 
mustig humor, som närmar dem till skämtsagornas kategori. 

Att Gud formade den första människan av lera, »stoft av jorden», 
(Mot. A 1241.) ingår i de flesta folkliga skapelseberättelser; mindre 
vanligt är att leran klinas på ett byggämne av sten (text nr 6). Berättel-
ser om sten som material vid skapelsen finns dock (Mot. A 1245. och 
A 1260.1.5.). 

I text nr 5 anges en träkloss vara Guds råmaterial. Detta kan 
förefalla näraliggande i folkligt sammanhang men denna föreställning 
uppträder endast sparsamt (Mot. A 1252.). Vetskapen om att spånor 
och annat träskräp hopas, när man snickrar och svarvar, ligger till 
grund för vissa skapelseberättelsers fortsättning: därav uppstår fåglar 
och alla sorters insekter, vilka blir levande genom Guds ord »flyg». 

När det gäller insekter, åtminstone sådana som sticks, berättas 
vanligen att det är djävulen som skapat dem. Detta är ett uttryck för 
den kristna dualismen, dvs. Guds gärningar i kamp mot det onda, som 
också framgår av berättelsen om hur kvinnan skapades (text nr 6). I 
varierande former berättas hur revbenet, som Gud skulle använda för 
detta ändamål (Mot. A 1275.1.), stals av en orm, en hund, en räv eller 
av djävulen och hur Gud endast fick tag i svansen (Mot. A 1224.3.). 

Olikheterna mellan man och kvinna, t. ex. uppkomsten av menst-
ruationen (Mot. A 1355. och 1313.2.), har i text nr 5 och 7 förklarats 
på ett i mångas tycke grovkornigt sätt. Menstruationsblodet har dess-
utom givit upphov till en folklig förklaring på benämningen Röda 
havet. Om uppkomsten av hår och skägg se text nr 8 och om adams-
äpplet se text nr 9. 
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När vår Herre skapade mannen och kvinnan. Upptecknad efter 
Adolf Sjödin (ULMA 26017, s. 6). — Kommentar se nr 5. 

När vår Herre skapade kvinnan. Upptecknad efter Salomon 
Rundquist (ULMA 24552, s. 1). — Kommentar se nr 5. 

8 A, B, C. Hur människorna fick hår. A och C upptecknade efter 
Jonas Gustafsson, B efter John Hellman (ULMA 23527, s.7, 9 resp. 
14). — Av dessa tre förklaringar till uppkomsten av mäns och kvinnors 
olika hårbeklädnad är A- och B-uppteckningarna praktiskt taget iden-
tiska: i samband med skapelsen skulle mannen och kvinnan själva få 
måla håret, men deras olika sätt att reagera när en broms kom blev 
orsaken till hårbeklädnadens olika placering på män och kvinnor. 
(Om målning i samband med skapelsen jfr nr 13, där vår Herre själv 
målar fåglarna och Mot. 1453.6., där han målar kläder på de lerkrop-
par som skulle bli de första människorna.) 

Den tredje berättelsen förlägger händelsen till tiden efter syndafal-
let och det är vår Herre själv som målar hår, där Adam och Eva hade 
placerat fikonlöven. Denna korta berättelse är närmast att betrakta 
som en sedelärande förmaning. Att märka är att den berättas i sam-
band med bad, vilket ytterligare poängteras av sagesmannens beskriv-
ning av berättarsituationen: 

När jag var en 17-18 år, höll vi på med slåtterarbete på en strandäng och 
några barn badade i ån. Då sade en gammal gumma, som hjälpte till med 
slåttern: Jag kommer ihåg en sak, då jag ser barnen bada tillsammans utan att 
vara blyga för varandra. Minns du, när du slutade bada tillsammans med 
flickor? — Nej, sade jag. — Men jag minns, när jag slutade bada tillsammans 
med pojkar, jag, och om jag talar om vad jag nyss kom ihåg, så kan du räkna 
ut, när det var. 

På enstaka håll i Sverige finns det berättelser som påminner om 
Edsele-uppteckningarna. I dem är det emellertid inte fråga om att 
måla hår och skägg utan de har en annan förklaring på hur hår och 
skägg uppkommit (Mot. A 1315.). I Närke t. ex. har följande berättel-
se upptecknats: 
Om det tillåtes att berätta en skämthistoria av en något oanständig beskaffen-
het skall dermed ha förhållit sig sålunda: Adam stod en dag, före syndafallet, 
vid floden i Eden och tvådde sig i ansigtet, och sedan han tvagit sig började 
det växa skägg på de ställen i ansigtet, som varit i beröring med vattnet. I 
samma stund kommer Eva, i paradisdräkten, dit för att två sig i ansigtet, även 
hon; men hon hinner ej upp till ansigtet med de våta händerna, förrän en 
broms stack henne på ett visst ställe nedanför l'estomac (magen), och vips 
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slår hon till med den våta handen der bromsen stack henne (ULMA 13681, 
s. 1). 

I Danmark berättas att Eva beklagade sig hos Gud över att Adam inte 
ingav någon respekt. Gud svarade att om Adam strök gyttja från 
Nilen i ansiktet, så skulle det bli bättre med den saken. Eva fick 
honom att göra så och därigenom fick han ett stort, vackert skägg, 
som imponerade på Eva (Kristensen 1885, IV, s. 334, nr 426). 

Trots olikheterna i de relaterade berättelserna ingår i dem några 
drag som i grunden är gemensamma men som under tidernas lopp 
ändrat karaktär: badet och bromsen. I en av de äldsta skrifter som 
handlar om Adams och Evas liv, den latinska Vita Adae et Evae, som 
under medeltiden var välkänd i den kristna västvärlden, berättas att 
Adam uppmanade Eva att stå i floden Tigris under 37 dagar för att på 
detta sätt göra bot för syndafallet. Satan kommer emellertid i en 
ängels gestalt och lurar henne att stiga upp. Här nämns dock ingenting 
om hår eller skägg. 

En annan typ av äldre berättelser om Adam och Eva säger att 
Adam inför Gud klagade över att Eva inte hade tillbörlig respekt för 
honom. Gud gav honom rådet att tvätta sig i floden Tigris. Han fick 
därigenom ett stort skägg som skrämde Eva. Men sedan ville hon 
också ha ett skägg, men när hon skulle tvätta sig, stack en fluga henne 
på magen och när hon slog efter den, växte det ut ett skägg där 
(Dähnhardt I, s. 228f.). 

I Edsele-uppteckningarna ser man reminiscenser av de gamla berät-
telserna om Adam och Eva, där badet och bromsen, dvs. Lucifer eller 
Satan, spelat en väsentlig roll. 

9 A, B. Varför karlar har adamsäpple. A upptecknad efter Adolf 
Sjödin och B efter Salomon Rundquist (ULMA 25890, s. 5 resp. 7). — 
Denna välkända benämning på mannens struphuvud har uppkommit 
genom ett språkligt missförstånd. Den förbjudna frukt som Adam åt i 
paradiset var enligt judisk tradition en citrusfrukt (Citrus sinensis eller 
decumana) med ett märke i skalet som kan liknas vid ett bett. Adam 
är ett arabiskt ord som betyder 'man' och det arabiska ordet för 
'äpple' är samtidigt benämning på allehanda upphöjningar på krop-
pen. Via medeltidslatin och tyska har arabiskans benämning på man-
nens struphuvud, »mannens äpple», överförts till svenska. 

Berättelsen om att mannens struphuvud uppkommit genom att ett 
äpple eller en äppelbit fastnat i Adams hals är vida känd (Mot. A 1319. 
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1.) och är en folklig förklaring som anknyter till Bibelns berättelse om 
syndafallet (1 Mos. 3). Orsakerna till att äpplet fastnade i halsen kan 
emellertid variera. På sina håll berättas t. ex. att Adam satte äpplet i 
halsen, när han förstod att Eva hade lurat honom att äta den förbjud-
na frukten eller därför att vår Herre kom på besök just när han åt den 
förbjudna frukten. I Bibeln står det endast att Adam och Eva såg att 
de var nakna, när de hade ätit frukten av kunskapens träd, och att de 
därför fäste ihop fikonlöv och band omkring sig. Detta är vad berättel-
serna från Edsele återger men på ett oförtäckt sätt. Den erotiska 
undertonen är inte ovanlig i den folkliga berättarstilen. 

Hur fladdermusen skapades. Upptecknad efter Adolf Sjödin 
(ULMA 25890, s. 8). — Fladdermusens mycket speciella utseende och 
beteende har givit upphov till åtskilliga föreställningar om orsaken 
därtill. I skapelseberättelserna brukar fladdermusen mestadels fram-
ställas som ett misslyckat verk av djävulen (Mot. A 1755, A 1895.). 
Den kallas på sina håll i Sverige för »hin håles svala», därför att 
djävulen ville liksom Gud göra en svala. Men han åstadkom bara en 
skapelse utan ögon och med klor i stället för ben. När Gud gav den 
liv, bestämdes — ibland av Gud, ibland av djävulen — att den bara fick 
flyga på nätterna. I berättelsen från Edsele har djävulen ingenting att 
göra med skapelsen av fladdermusen, utan denna berättelse bygger på 
Bibelns ord om att Gud använde sig av ett råmaterial vid skapelsen: 
eftersom fladdermusen blivit en blandning av både det ena och det 
andra, måste råmaterialet vid detta tillfälle ha varit av en ovanligt 
dålig beskaffenhet. 

När Gammelkarlen skapade geten. Upptecknad efter Edvard 
Riklund (ULMA 23399, s. 26). — Geten framställs i de flesta skapelse-
berättelser i Europa som ett av de djur som djävulen skapade (Mot. A 
1755., A 1885.). Vår Herre måste dock oftast ge den liv och även rätta 
till de största felen för att få den att fungera, men helt bra blev den 
ändå inte. I berättelsen från Edsele — liksom i flera andra skapelsebe-
rättelser i denna samling — framhåller man råmaterialet — i detta fall 
»ett hår av hin» — som orsak därtill. Historien om geten är särskilt väl 
belagd i Ångermanland, Jämtland och Lappland. 

I ett manuskript om växter i folktron (ULMA 28641, s. 144) har 
Bergvall antecknat, att dvärgbjörkens förkrympta växtsätt sägs ha 
samband med getens skapelse. När vår Herre såg att geten blev ett 
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elakt djur, uppmanade han djävulen att tukta den. Denne slog då 
geten med en björkkvist, varav följde att björken stannade i växten. 

Hur svalan skapades. Upptecknad efter Märta Bergvall (ULMA 
23454, s. 1). — Liksom många andra skapelseberättelser handlar även 
denna om djävulens misslyckade försök att efterlikna vår Herre som 
skapare. Endast med vår Herres hjälp får djävulens skapelse en 
godtagbar gestalt. Dialogen mellan djävulens klumpiga fågel och vår 
Herre ger en bild av svalornas karakteristiska utseende: bred och kort 
näbb, långa vingar och lång stjärt, små och svaga fötter. Poängen i 
berättelsen är emellertid oklar: fågeln skall heta »solva» därför att den 
är omgjord. »Solva» har emellertid ingen betydelse som berättigar till 
ett dylikt påstående. Detta ord är en dialektal form av svala, som även 
förekommer på andra håll än i Edsele-målet. 

När vår Herre målade fåglarna. Upptecknad efter Jonas Gustafs-
son, som hört den berättas av sin morfar Anders Bylund (ULMA 
26017, s. 161). — Denna livfulla berättelse om hur det kan tänkas ha 
gått till när vår Herre vid skapelsen skulle måla fåglarna utmynnar i 
den kända legenden om hur steglitsen fick sin färg (Mot. A 
2411.2.1.12.), som bl. a. Selma Lagerlöf återgivit i sina Legender. I 
berättelsen från Edsele nämns inte steglitsens namn, kanske därför att 
denna fågel inte finns i norra Sverige. Men av sagesmannens beskriv-
ning på situationen då morfadern berättade denna legend framgår att 
det var bofinken som avsågs. Beskrivningen på den pladdrande och 
ivriga fågelskaran ger intryck av att medvetet ha tillrättalagts för barn. 
Det var en dag tidigt en vår, som morfar kom in och satte sig och talade om 
det här för oss, för mig och mina syskon. 
— Om ni nu tittar ut, får ni se efterkommande till den där fågeln. 

När jag tittade ut, satt bofinkar i mängder på tegen utanför stugan. Då var 
jag åtta år, men jag minns som om det vore i dag både vad morfar sade och 
hur vackra jag tyckte att fåglarna var. 

När vår Herre lärde fåglarna bygga bon. Upptecknad efter Märta 
Bergvall (ULMA 23454, s. 5). — Denna saga är ytterst sällsynt i 
svenskt uppteckningsmaterial. Den är omnämnd i Hylt&I-Cavallius' 
stora bokverk Wärend och wirdarne (II, s. XXIV), men där är det inte 
svalan utan duvan, som blir undervisad av trasten. Sagan är inte 
registrerad i Norge eller Finland men däremot i Danmark. Särskilt 
populär har den varit i Tyskland och Irland att döma av antalet 
uppteckningar. I Edsele berättas sagan som en skapelseberättelse. AT 
236. 
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Varför göken lägger sina ägg i andras bon. Upptecknad efter 
Adolf Sjödin (ULMA 26017, s. 9). — Denna korta berättelse är av 
samma art som föregående saga: liksom svalan var även göken på 
annat håll, när vår Herre skulle lära fåglarna bygga bon. Eftersom han 
var för stolt för att be om hjälp är han fortfarande utan bo (Mot. A 
2431.2.1.) och detta förklarar varför göken måste lägga sina ägg i 
andras bon (Mot. A 2486.). 

Varför duvan bara har två ägg. Upptecknad efter Märta Bergvall 
(ULMA 23399, s. 33). — Denna saga är välkänd i Sverige, Finland och 
Estland och är noterad även i Ryssland. Kråkans roll spelas ibland av 
en skata eller en höna. AT 240. 

Hur bergfinken och taltrasten fick sina läten. Upptecknad efter 
Bernhard Lundstedt (ULMA 26017, s. 256). — Att vissa naturljud givit 
upphov till ordbildningar, s. k. onomatopoetiska ord, bl. a. benäm-
ningar på fåglar, är ett språkligt faktum. Berättelsen om att »tjeretvin-
ten» (bergfinken) lärt sig sin sång genom att härma ett visst ljud i 
skogen och att »vakan» eller »nattvakan» lärt sig så många sånger att 
hon måste vaka på nätterna för att hinna sjunga dem alla är däremot 
ett folkligt försök att förklara dialektens benämningar på de ifrågava-
rande fåglarna. Bergvall uppfattar »vakan» som benämning på taltras-
ten, medan Dahlstedt (1984:16) menar att denna benämning kan avse 
koltrasten. Bergvall stöder sig förmodligen på den omständigheten att 
taltrastens ihållande lockrop hörs under nätterna i samband med 
höstflyttningen, som praktiskt taget alltid försiggår nattetid. 

I en liknande berättelse från Junsele socken i Ångermanland 
(ULMA 2064:7, publ. i SvLm 1931:12) översätts »nattvaka» med 
'taltrast' medan »tjäretjippen» enligt sagesmannen är en 'sparv'. Den 
sägs ha lärt sig sin sång av det ljud som hördes, när det droppade ur 
rostkaret, dvs, det kärl, som användes vid silningsproceduren i sam-
band med bryggning av öl. Samma tradition finns i Finland, men där 
är den ljudhärmande fågeln en art av lövsångarsläktet (Aarne 1912, nr 
92). 

När räven och lommen bytte fötter. Upptecknad efter Märta 
Bergvall, även berättad av hennes kusin Nils Olov Sörlin (ULMA 
23399, s. 23). — Lommens korta och långt bakåt sittande ben har i den 
folkliga föreställningsvärlden förklarats på i huvudsak två olika sätt 
(Mot. A 2371.2.9.). Det berättas å ena sidan hur Gud och djävulen 
(angående Lucifers namn och uppträdande se kommentaren till text 
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nr 4) tillsammans skapade djuren, varvid lommens ben blev bortglöm-
da — ibland av Gud och ibland av djävulen, oftast den sistnämnde — 
och måste kastas efter den (Mot. A 2215.6.), å andra sidan att lommen 
fick sina ben genom ett byte (Mot. A 2247.), vanligen med gåsen men 
även med skatan eller andra fåglar. Båda förklaringarna är vanliga i 
svensk folktradition, båda är också representerade i Ångermanland. 
Uppteckningen från Edsele skiljer sig från övriga berättelser om 
lommens benbyte såtillvida som bytet äger rum mellan lommen och 
ett fyrfota djur, räven. Att denna version förefallit tvivelaktig framgår 
av en anteckning som Bergvall gjort efter sin bror (ULMA 23527, 
s.6): 

Jag minns, att far och mor tvistade en gång om vem som lommen bytte fötter 
med. Far sade, att det var med gåsen och mor, att det var med räven. Far 
sade, att en fågel inte kunde byta fötter med ett fyrfota djur, men mor 
svarade: I sagorna är allting möjligt. 

Märta Bergvall och hennes kusin kan kanske ha varit bärare av en 
sällan påträffad form av denna berättelse. I den senaste utgåvan av 
index över norska folksagor (Hodne 1984, s. 52) antyds nämligen 
bland djursagorna utan AT-nummer ett byte mellan lommen och »ko, 
oxe etc.». 

Hur säv och fräken kom till. Upptecknad efter Jonas Gustafsson 
(ULMA 26017, s. 258 och ULMA 28641, s. 170) samt om vass och säv 
av Adolf Sjödin (ULMA 28641, s. 170). — I många skapelseberättelser 
tävlar Gud och djävulen med varandra på vissa villkor. Berättelsen 
om hur säv och fräken kom till är ett exempel därpå. I nästan samma 
ordalydelse är den känd även i Jämtland och Lappland, men där har 
sagan utökats med en avslutning av samma slag som i text nr 52. I 
samma form som i Edsele är sagan upptecknad också i Ramsele 
socken i Ångermanland (ULMA 2668:5, s. 23, pub!. i SvLm 1931, nr 
17). 

Varför aspens löv alltid darrar. Upptecknad efter Märta Bergvall, 
även känd av Jonas Gustafsson (ULMA 23399, s. 22). — Denna berät-
telse om orsaken till att aspens löv alltid darrar är välkänd i hela 
Sverige. I Ångermanland är den förutom i Edsele upptecknad även i 
Bjurholm (ULMA 13736, s. 1). Också i andra delar av Europa har 
aspens skälvande löv givit upphov till förklarande berättelser, men 
där har mer varierande orsaker anförts, huvudsakligen som en följd 
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av en eller annan försyndelse mot Gud, Jesus eller jungfru Maria 
(Mot. A 2762.1.). 

Den första bondens byte med grisen. Upptecknad efter Adolf 
Sjödin (ULMA 25890, s. 1). — Denna impertinenta historia är upp-
byggd på samma sätt som många andra ursprungssagor: genom ett 
byte uppstår vissa karakteristiska drag (Mot. 2247.). Anekdoten torde 
inte ha någon större spridning. 

Gubben och gumman som skulle tjära månen. Upptecknad efter 
Märta Bergvall och Jonas Gustafsson (ULMA 23399, s. 28). — De 
mörka fläckar som kan ses på månen har runt om i världen givit 
upphov till varierande förklaringar (Mot. A 751.). Historien om gub-
ben och gumman som tänkte tjära månen för att kunna stjäla osedda i 
mörkret har berättats framför allt i de norrländska landskapen. Vid 
sidan därav har man också talat om en ensam gubbe med en tjärbytta i 
handen. Den senare versionen (Mot. A 751.4.) har en vidare spridning 
än den förstnämnda. 

Berättelsen om gubben och gumman i månen finns i Edsele även i 
form av en barnvisa. Den har upptecknats av Bergvall på Edsele-mål 
jämte översättning för att exemplifiera ordet kåti i betydelsen 'måla' 
(ULMA 22759, ordreg. kvasta). 

Gubben han gick runt bygden och stal 
stal gjorde ock hans käring. 
Men månen gick upp på himmelens sal 
till ohägn för gubbens näring. 
Gubben han nu till käringen sa: 
Vi månen ska ta och tjöra ('tjära') 
Och käringen blev så levandes gla(d): 
Min käre, det ska vi göra! 
Tjära i byttan gubben nu tog, 
käringen tog en borste 
och upp till himmelen de genast drog, 
satte sig där och kötö, 
Straffet de fick för sitt tjuveri, 
nu hjälpte det inte att gråta. 
På månen de måste i all världsens ti(d) 
sitta där kvar och sota. 
Björnens fiskafänge. Upptecknad efter Jonas Gustafsson, som 

hört sagan av sin morfar Anders Bylund (ULMA 23399, s. 31). Sagan 
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har också berättats av Märta Bergvall, men hennes version har inte 
upptecknats av den anledningen att upptecknaren trodde, att hon 
hade läst den. — Denna saga är en av våra vanligaste djursagor. Den 
berättas i praktiskt taget hela Europa och har motsvarigheter i både 
Asien och Afrika, men där är det andra djur som uppträder. Sagan om 
fiskafänget ingick i medeltidens fabelsamlingar. Eftersom den vill 
förklara varför björnen har så kort svans, skulle den lika gärna kunna 
kallas för en upphovsberättelse. Den har emellertid i internationellt 
sammanhang klassificerats som en folksaga. AT 2. 

När räven och björnen hade jordbruk tillsammans. Upptecknad 
efter Märta Bergvall (ULMA 26017, s. 125). — Sagan om djurens 
skördedelning, som är en av många berättelser om hur räven lurar 
björnen, är välkänd i Norden; framför allt har den blivit väl dokumen-
terad i Finland tack vare en ingående undersökning av den finländske 
folksagoforskaren Kaarle Krohn. Sagan ingår också i avlägsnare om-
rådens berättelsetradition men med varg eller andra djur som ageran-
de. AT 9. 

När räven och björnen bryggde öl. Upptecknad efter Märta 
Bergvall (ULMA 23795, s. 35). — Denna saga är besläktad med den 
föregående såtillvida som björnen blir lurad av den sluge räven i 
samband med ett gemensamt utfört arbete. Men denna gång lurar inte 
räven björnen vid själva arbetets utförande utan i stället när de 
tillsammans skall ta hand om sitt förråd. Denna sagotyp — stöld ur ett 
gemensamt förråd — är känd i praktiskt taget hela Europa, även 
utanför, men förrådet är vanligen smör eller honung, som de gömmer 
på en bestämd plats, vilken räven ensam kan uppsöka genom att 
låtsas att han är bjuden på barndop. I bröderna Grimms samling av 
tyska folksagor, som tidigt kom i svensk översättning, berättas denna 
historia med en katt och en mus som aktörer. Denna form av sagan 
har varit känd även i Edsele såsom framgår av nr 34 i föreliggande 
samling. Uppteckningen efter Märta Bergvall är en ovanlig utform-
ning av denna sagotyp. AT 15. 

När räven lurade björnen att sticka huvudet i ett getingbo. Upp-
tecknad efter Jonas Gustafsson (ULMA 26017, s. 128). — Denna saga 
är en kombination av två sagotyper och i båda kommer björnen till 
korta inför rävens narrstreck. Den första delen är visserligen uppteck-
nad i både Sverige, Norge och Danmark men endast med ett fåtal 
belägg, i Sverige bara Bergvalls uppteckning från Edsele samt en 
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uppteckning från Dalarna enligt tillgängliga register. Narrstrecket i 
avslutningen har en betydligt vidare spridning, inte bara i Sverige och 
Europa i övrigt utan även i Afrika, Indien och Indonesien. AT 49 + 5. 

27. När räven lurade tuppen att gala och blunda på samma gång. 
Upptecknad efter Ante Nilsson (ULMA 26017, s. 17). — Denna saga 
om rävens narrstreck, vars senare del hör samman med en grupp 
historier, i vilka räven själv blir lurad, har sina rötter i medeltidens 
allmäneuropeiska fabellitteratur, som på olika vägar kommit till Nor-
den. Sagans första del ingår i den första fabelbok, som trycktes på 
svenska år 1603, en översättning från tyska språket. I muntlig tradi-
tion har den berättats i Sverige, Norge och Danmark samt i de västra 
och södra delarna av Europa och även här och var annorstädes. I 
Ångermanland har den förutom i Edsele upptecknats också i Anund-
sjö (ULMA 2002, s.2, publ. i SvLm 1931, nr 5). AT 61. 
28 A, B. När räven och tranan gästade varandra. A upptecknad efter 
Märta Bergvall, B efter Jonas Gustafsson, som hört den av sin morfar 
Anders Bylund (ULMA 23399, s. 35 resp. 39). — Liksom föregående 
saga har även denna varit i omlopp i Europa under medeltiden. Såsom 
många andra fabler användes den i didaktiskt syfte, t. ex. som predi-
koexempel, och den finns avbildad i några av våra medeltidskyrkors 
väggmålningar. I svensk muntlig tradition uppträder den sparsamt. 
Jonas Gustafssons korta framställning av sagan (B) tjänar närmast 
som underlag för en förklaring till tranans utseende (Mot. A 2412.). 
Sagans förekomst i muntlig tradition, i litteraturen och i bildframställ-
ningar har utretts i en doktorsavhandling av P. Peterson år 1981. AT 
60. 
29 A, B. Räven och vargen i brunnen. A upptecknad efter Märta 
Bergvall, B efter Jonas Gustafsson (ULMA 26017, s. 139 resp 133). — 
Innehållet i denna saga berättas på sina håll som två separata sagor, 
vilka båda har motsvarigheter i den gamla fabellitteraturen. Både 
separat och i kombination med varandra är de kända i svensk muntlig 
tradition, framför allt den som handlar om månen, som tros vara en 
ost. De uppträder i hela Europa och även i avlägsnare delar av 
världen. I Ångermanland är den också upptecknad i Junsele (ULMA 
2064, s.7, publ. i SvLm 1931, nr 3). AT 34 + 32. 
30 A, B. Hur haren fick kluven läpp. A upptecknad efter Edvard 
Riklund, som hört sagan av sin mormor Karin Edberg, B efter Adolf 
Sjödin (ULMA 26017, s. 13 resp. 15). — Denna förklaringsberättelse är 
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rikt företrädd i den muntliga traditionen inte bara i Norden utan även i 
norra och östra Europa. Den ingick i 1603 års svenska fabelsamling — 
där är det en groda som skrämmer haren — och den hör till de 
klassiska Aisopos-fablerna. AT 70. 

Harens husbygge. Upptecknad efter Märta Bergvall, Jonas Gus-
tafsson, Nils Olof Sörlin och Edvard Riklund (ULMA 23399, s. 30). — 
Denna korta ordstävsliknande historia är särskilt rikt belagd i Sverige 
men den är noterad även i Finland och Norge och på enstaka håll i 
övriga Europa, där också andra djur än haren figurerar. AT 81. 

När tuppen och orren tävlade om att bli gårdsfågel. Upptecknad 
efter Märta Bergvall (ULMA 26017, s. 20). — Denna saga finns endast 
upptecknad i Sverige — huvudsakligen i Ångermanland och angränsan-
de landskap — i östra Norge samt bland finlandssvenskar och estlands-
svenskar. AT 230*. 

Hur kråkan lurade grodan. Upptecknad efter Jonas Gustafsson 
(ULMA 26017, s. 19). — Denna korta saga är representerad med ett 
fåtal belägg i norra och västra Sverige, i Norge (Hodne 1984, s. 52) 
och i Danmark samt i Flandern men med betydligt flera belägg i 
Finland. Den är känd även i Estland och Ryssland och bland samer. 
AT 242. 

När katten och råttan hade hushåll ihop. Upptecknad utan an-
given sagesman (ULMA 26017, s. 391). — För kommentar till denna 
saga, AT 15, hänvisas till nr 25. 

Otack är världens lön. Upptecknad ur minnet efter Jonas Gustafs-
son (ULMA 26017, s. 361). — Denna berättelse om hur gott lönas med 
ont har alltsedan Aisopos-fablernas första framträdande dykt upp i 
litteraturen i varierande utformningar. På svenska trycktes den första 
gången i fabelsamlingen av år 1603 och har sedan dess i olika sam-
manhang citerats eller återberättats. Den version av sagan, som upp-
tecknats i Edsele, är känd över större delen av Europa. I svensk 
muntlig tradition uppträder den framför allt i uppteckningar av äldre 
datum. AT 155. 

Den tacksamme björnen. Upptecknad efter Anders Emanuel Öst-
lund, som framhåller, att »det här har förfäderna berättat» (ULMA 
30155, s. 1). — Denna saga om en björn, som får en tagg utdragen ur 
foten och som sedan kommer tillbaka med ett får som tack för 
hjälpen, är i Sverige upptecknad på ett fåtal platser i Norrland och 
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västra Sverige. En av Aisopos' fabler återger en liknande historia om 
ett lejon. En förrymd slav vid namn Androclus drar ut en tagg ur ett 
lejons tass. Slaven grips senare och skall mista livet genom att kastas 
till vilda djur. Djuret i fråga råkar vara just det lejon som han hade 
hjälpt. I stället för att riva ihjäl Androclus slickar lejonet hans händer. 
Denna fabel har i många sammanhang publicerats och har också gått 
ut i den muntliga traditionen. Även om den muntliga traditionen i 
Sverige sannolikt har sina rötter i den klassiska fabeln — den har bl. a. 
publicerats i Folkskolans läsebok, vars första upplaga trycktes år 1868 
— har den inte mekaniskt följt den utan format den efter en miljö, där 
björnen hörde till de farligaste vilda djuren. AT 156. 

37. De två skrinen. Upptecknad ur minnet efter Jonas Gustafsson 
(ULMA 26017, s. 290). — Denna synnerligen populära och i hela 
Europa välkända folksaga är även i Sverige rikt företrädd i den 
muntliga traditionen. Den kan uppträda i många skiftande utformning-
ar, av vilka en uppteckning från Småland som under titeln »De två 
skrinen» år 1844 publicerades i HyMn-Cavallius' och Stephens' 
Svenska folksagor och Äfventyr, fått stor spridning därför att den 
flera gånger utgivits som skillingtryck, första gången 1859. Den kom 
återigen i tryck — i moderniserad språkform — år 1899, denna gång i 
Barnbiblioteket Sagas utgivning av svenska folksagor. I ungefär sam-
ma ordalydelse publicerades den år 1915 i samband med en ny utgåva 
av HyMn-Cavallius' och Stephens' sagosamling. Men sagotypen har 
också tidigare funnits tillgänglig i tryck. I en folkbok av år 1798 ingår 
en översättning av fransmannen Charles Perraults version av denna 
saga med titeln »Feerna. (Om hjälpsamhetens belöning eller Tvenne 
olika systrar)». Även bröderna Grimms version av sagan, »Frau 
Holle», har vid flera tillfällen översatts till svenska. 

Om man jämför de svenska utformningarna av denna saga med 
Perraults och Grimms former visar det sig, att de svenska genomgåen-
de har ett motiv som inte finns i de båda nämnda översättningarna. 
Det gäller belöningen till flickorna, nämligen att få välja ut ett skrin 
(Mot. L 222.). 

När Frans Bergvall hörde Jonas Gustafsson berätta denna saga, 
upptecknade han den inte, eftersom han trodde, att sagesmannen 
hade läst den. Först när denne försäkrat, att det inte fanns sagoböcker 
i hans hem, utan att han enbart berättade vad han hade hört av sin 
morfar, sina föräldrar och andra äldre personer, skrev Bergvall ner 
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sagan såsom han mindes den. Sagesmannen kunde på grund av sjuk-
dom inte längre berätta den. 

Bergvalls misstanke var emellertid befogad. Även om Gustafsson 
inte själv läst sagan, måste han ha haft en källa, som stod den 
moderna utformningen av HyMn-Cavallius' och Stephens' saga myc-
ket nära. Det är inte bara innehållet som antyder detta utan framför 
allt det faktum att många formuleringar är samstämmiga. AT 480. 

38. Disa som gick till kungen. Upptecknad ur minnet efter Jonas 
Gustafsson (ULMA 26017, s. 353). — Sagan om Disa har på många håll 
i Sverige, inte minst i Norrland, knutits till ett områdes första bebyg-
gelse, varigenom den mera fått karaktären av en sägen än av en 
folksaga. I Ångermanland t. ex. har Disagestalten på sina håll identifi-
erats med Gunnil Snåle, en sägenomspunnen kvinna, vars existens 
bekräftas av ett norskt dokument från år 1273 gällande regleringen av 
gränsen mellan Jämtland (som då hörde till Norge) och Ångermanland 
(Nordlander, Norrl. Saml. V). 

Berättelsen om Disa är uppbyggd kring ett par motiv, som var för 
sig ingår i två separata folksagotyper: AT 981, vid hungersnöd beslu-
tas att alla åldringar skall slås ihjäl, och AT 875, en flicka blir ålagd av 
kungen, som vill pröva hennes klokhet, att komma till honom varken 
klädd eller oklädd etc. Handlingen i de nämnda sagotyperna har 
skilda händelseförlopp, men de uppträder ofta i kombination med 
varandra med stor variation och utbredning. 

De nämnda motiven är representerade i den isländska sagalitteratu-
ren från 1200-talet. Om hungersnöden och det olyckliga beslutet att 
lämna alla åldringar att dö kan läsas i Olav Tryggvasons saga och i 
sagan om Ragnar Lodbrok. Där berättas om den kloka flickan som 
var så vacker att Ragnar Lodbroks män glömde brödet i ugnen när de 
såg henne. Ragnar Lodbrok blev nyfiken på henne och befallde henne 
att komma varken klädd eller oklädd etc. Berättelsen slutar med att 
han gifte sig med henne. Här kallas flickan Kraka men hon avslöjade 
sedan att hon hette Aslaug och att hon — enligt vissa källor — var dotter 
till Sigurd Fafnesbane och sköldmön Brynhilde. 

Av de avslutande orden i Edsele-uppteckningen verkar det som om 
sagesmannen skulle ha kännedom om en annan fortsättning på sagan 
än den han lämnar. I stället avslutar han sin berättelse med uppgiften 
att det var Disa som gav namnet åt den s. k. Distingsmarknaden i 
Uppsala. Denna ännu existerande marknad är — åtminstone till nam- 

17 Sagor från Edsele 
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net — en efterföljare till en forntida offerfest till disernas, ett slags 
gudomsväsens, ära. På fornsvenska hette denna fest disaking. Nam-
net Disa har alltså i efterhand skapats som förklaring till marknadens 
benämning. Denna felaktiga etymologi sågs första gången i skrift i en 
på latin författad historia om de nordiska folken — Historia de gena-
bus septentrionalibus — färdigställd år 1555 av Sveriges till namnet 
siste katolske ärkebiskop Olaus Magnus, som efter reformationens 
seger i Sverige levde utomlands, huvudsakligen i Rom. Enligt hans 
framställning i bok fyra, kap. 6, skulle Distingen ha fått sitt namn efter 
drottning Disa, som vid inträffad hungersnöd gav sitt folk det kloka 
rådet att söka sig bort på annat håll för att inte svälta ihjäl. I vilken 
utsträckning Olaus Magnus återger en folklig sägentradition eller har 
kompilerat äldre skriftliga källor är svårt att avgöra. Detsamma gäller 
det skoldrama som författades av Johannes Messenius och som upp-
fördes på Distingsmarknaden första gången år 1611. Detta drama 
uppfördes många gånger långt inpå 1700-talet och dess innehåll torde 
därigenom ha blivit välkänt. Som muntlig tradition publicerades en 
utförlig form av Disa-sagan år 1839 i A. A. Afzelius' Svenska folkets 
sagohäfder. Disa framställs här som dotter till en rådsherre på Venn-
garns slott vid Garnsviken strax norr om Sigtuna. Denna lokalisering 
framgår också av en bildsvit från 1600-talet i en av slottets salar. Den 
illustrerar på åtta tavlor sagan om Disa. AT 981+875. 

Den grönskande staven. Upptecknad efter Märta Bergvall 
(ULMA 23399, s.51). — Bakom denna berättelse om den efter nåd 
trängtande näcken och om prästen, som finner det lika omöjligt för 
näcken att bli salig som för hans stav att grönska, ligger medeltida 
teologiska spekulationer om näcken såsom en av de fallna änglarna 
(jfr kommentaren till nr 4). Mötet mellan prästen och näcken berättas 
som en sägen, dvs, såsom något som skall ha ägt rum. Dess höjdpunkt 
är ett mirakel (Mot. F 971.1.) av samma art som i några såsom 
legendsagor klassificerade berättelser (AT 755 och AT 756). 

Liljan på golvet. Upptecknad efter Anders Olof Persson (ULMA 
23399, s. 55). — Även i denna sägen ingår ett mirakel med samma 
innebörd som i föregående text (Mot. F 971.2.). Här är emellertid 
inget övernaturligt väsen inblandat utan det handlar om ett möte 
mellan en präst och en döende. 

Gud älskar de i anden fattiga. Upptecknad efter Märta Bergvall 
(ULMA 23399, s. 77). — Liksom i de föregående berättelserna, num- 
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mer 39 och 40, sker ett mirakel, här i form av att en textremsa växer 
upp på graven (Mot. E 631.1.2.). Det har samma innebörd som 
rosorna på staven och liljorna på golvet, dvs, ett vittnesbörd om Guds 
nåd. 

42. Stark-Odd och prästen. Upptecknad efter Andreas Nilsson 
(ULMA 26017, s. 268). — Denna berättelse om ett möte mellan en 
människa och en gestalt, som kallar sig Stark-Odd, uttrycker — om än 
i dunkla ordalag — samma budskap som de föregående texterna, 
nämligen att en präst inte bör vara alltför egenrättfärdig i sin dom över 
andra utan hellre »ömma än döma», ett motiv som mer eller mindre 
tydligt ingår i vissa legendsagor (t. ex. AT 755 och 756). Något mirakel 
eller annat tecken på Guds nåd inträffar emellertid inte i denna 
berättelse utan den okände ber endast att få en hälsning framförd till 
prästen: han är inte så dålig som denne tror. 

Sagesmannen påpekade för upptecknaren, att »den här historien, 
sägnen, är gammal, gosse! Farfar hade talat om den för far, så nog är 
den hundra år och mera till.» 

Utan tvivel har berättelsen ett gammalt ursprung. Detta framgår 
först och främst av namnet Stark-Odd, som torde vara detsamma som 
Stark-Odder (Starkotter) eller Starkad, en sagohjälte i den fornnordi-
ska diktningen. Om denne djärve och dådkraftige krigare, vilken 
deltog i härfärder i Ryssland och i krigiska sammanhang i de nordiska 
länderna, har det cirkulerat många berättelser i både Sverige, Norge 
och Danmark. Hans namn uppträder bl. a. i en medeltida sägen, 
bakom vilken förmodligen ligger en verklig händelse, nämligen en stor 
strid som under folkvandringstid utkämpades mellan daner och öst-
götar vid Bråviken i närheten av nuvarande Norrköping. Danerna 
besegrades och en svensk sattes som konung över en del av Danmark. 
Vid ett tillfälle föll Starkad för frestelsen att för pengars skull mörda 
sin kung, en missgärning som han ångrade resten av sitt liv. För att 
sona sitt brott erbjöd han på sin ålders höst den penningsumma som 
han fått för mordet till den som ville bli hans baneman. 

Det är möjligt att den okändes uppträdande i Edsele-uppteckningen 
är en reminiscens av den fornnordiska berättelsen om Stark-Odder, 
vilken kommit att anpassas till tankegångar av samma slag som i 
sagan om den vandrande juden: för sin hjärtlösa handlings skull måste 
han vandra rolös i evighet (se text nr 44). På flera håll i Norrland, 
framför allt i Medelpad men även i Ångermanland, har till Starkotters 
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namn knutits gamla jättesägner. Det berättas bl. a. att en jätte med 
detta namn blev ihjälslagen av åskan och att hans grav finns i närhe-
ten av Selångers kyrka (Nordlander 1883, s. 175 f.). 

Evas många barn. Upptecknad efter Märta Bergvall (ULMA 
26017, s. 414). — Denna korta notis är endast ett fragment eller ett 
sammandrag av en längre berättelse, som klassificerats som en le-
gendsagotyp. Den berättas som en förklaring till vittrornas uppkomst 
(Mot. F 251.4.) och står som berättelsetyp nära sägnerna. I ett annat 
sammanhang har Märta Bergvall förbundit vittrornas uppkomst med 
en kvinna vem som helst, vilket närmat berättelsen till sägnerna om i 
lönndom födda barn. Detta har givit henne anledning att reflektera 
över vittrornas och andra naturväsens eventuella själ. 

vittrorna var en sort för sig. De hade tillkommit på det viset att ett 
kvinnfolk hade fött ett barn och lagt det i lönn. Och då blev det tillsagt, att alla 
hennes efterkommande skulle bli osynliga. Så de härstammade från männi-
skorna, de, och hade väl själ, eller har, om de finns till. Men näcken, 
kvarngubben och forsgubben och strömgubben, som väl ungefär var samma 
sak, och råen och tomtarna, de var utan själ, de (ULMA 22447, 8.5). 

Den senare berättelsen om vittrornas, de osynligas, uppkomst torde 
vara en rest av sådana legendsagor, som berättar att det var Kristus 
som kom in i ett hus, där det fanns många barn, av vilka några gömde 
sig (Nordlander 1883, s. 17 if.). 

Enligt en annan tradition var det inte Eva utan en tidigare hustru till 
Adam — Lucia, Lilith eller Drusilla — som födde så många barn. 
Berättelserna om att Adams hustrurs barn var upphovet till de under-
jordiska är särskilt vanliga i norra Sverige och i Norge. Utanför 
Sverige är det vanligare att de sägs vara upphov till de olika stånden 
(Mot. A 1650. 1.). AT 758. 

Den vandrande juden. Upptecknad efter Märta Bergvall (ULMA 
23399, s. 1). — Första delen av denna berättelse är en legend, som varit 
känd alltsedan tidig medeltid. Den ingår bl. a. i en krönika, som 
skrevs av en inte namngiven munk i Italien i början av 1200-talet. I 
denna krönika berättas att några pilgrimer i Armenien hade sett en 
jude, som skulle ha varit tillstädes, då Kristus vandrade till Golgata. 
Han skulle ha skyndat på Kristus och kallat honom förförare. Kristus 
skulle då ha sagt: »Jag går, men du skall vänta, tills jag återkommer.» 

Från de närmast följande århundradena finns flera skriftliga vittnes-
börd om den vandrande juden med ett innehåll som står den italienska 
källan mycket nära. 
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En något annorlunda utformning har legenden fått i en tysk folkbok 
enligt vilken en biskop i Schleswig, P. von Eitzen, som student i 
Hamburg år 1542 i domkyrkan skulle ha sett en person, vars klädsel 
och uppträdande drog till sig hans uppmärksamhet. Han skall ha 
uppsökt mannen i fråga i hans härbärge och fått veta att han var en 
jude vid namn Ahasverus, som var skomakare i Jerusalem under Jesu 
tid. Han hade fått till straff att evigt vandra omkring, därför att han 
inte hade tillåtit Kristus att vila sig mot hans husvägg under vandring-
en till Golgata. 

Denna folkbok blev omtryckt många gånger, inte bara på tyska utan 
också i översättning till andra språk, huvudsakligen västeuropeiska. 
På svenska trycktes den första gången år 1643 och den har sedan dess 
utkommit i tryck åtskilliga gånger ända in på 1800-talet. 

De båda relaterade publikationerna av legenden om den vandrande 
juden har gått ut i den muntliga traditionen, inte sällan i en samman-
blandad form. Att observera är t. ex. att Jesu ord i Edsele-uppteck-
ningen har nästan samma lydelse som i den italienska versionen. Ofta 
har legenden kombinerats med uppgifter om människors möten med 
den vandrande juden, dock inte i uppteckningen från Edsele. 

Den tyska folkbokens berättelse har spelat en stor roll för sentida 
tradition. I Sverige har därvid skomakargestalten blivit så populär att 
den vandrande juden allmänt fått benämningen »Jerusalems skomaka-
re». På andra håll i Europa har han många olika namn. 

I den senare delen av Edsele-uppteckningen nämns att den evigt 
vandrande skomakaren fick vila sig bara en gång om året, på julafto-
nen, och bara om han då fann en plog som hade lämnats kvar 
utomhus. Denna föreställning är särskilt vanlig i svensk tradition. En 
sammanställning av de svenska traditionerna om den vandrande juden 
gjordes år 1965 av den svenske folkloristen Bengt af Klintberg i 
samband med en internationell kongress i Jerusalem rörande judiska 
traditioner (publ. 1968). 

Motivet »den vandrande juden» eller »den eviga juden» uppträder 
ofta i litteraturen, framför allt i den tyska men också i den svenska, 
t. ex. i Viktor Rydbergs Prometeus och Ahasverus. AT 777. 
45. Den girige straffas. Upptecknad efter Märta Bergvall (ULMA 
23795, s. 16). — Legendsagorna går ofta ut på att uppmana till kristliga 
dygder och ett kristligt sinnelag och att varna för motsatsen. Personen 
i ifrågavarande berättelse blir bestraffad av Gud, därför att han inte 
visade uppskattning av Guds natur, vilket var att betrakta som en 
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hädelse (Mot. Q 221. 3.). Det finns många dylika exempel men de har 
i allmänhet inte klassificerats som folksagor 

När vår Herre och Gammelkarlen tävlade om att räkna upp tre 
slags träd. Upptecknad efter Jonas Gustafsson, som hört den av sin 
mor Lisa Andersdotter Bylund (ULMA 23527, s. 3). — Med denna 
korta historia inleds en grupp sagor (nr 46-69), i vilka djävulen alltid 
kommer till korta (jfr dock nr 49), när han tävlar eller på annat sätt har 
samröre med vår Herre eller en människa. Tävlingen om vem som 
snabbast kan räkna upp tre slags träd berättas också om björnen och 
räven (AT 7), dock inte hos Bergvall. Den av honom upptecknade 
sagan är känd framför allt i Sverige och Finland. AT 1093. 

När Gammelkarlen sydde i kapp med en skräddare. Upptecknad 
efter Jonas Gustafsson, som hört den av sin morfar Anders Bylund 
(ULMA 26017, s. 55). — Denna saga, som ofta inleds med att en man — 
skräddare eller skomakare — försvurit sig till djävulen, är mycket 
vanlig i Sverige men uppträder även i finsk och tysk berättartradition 
och är med ett mindre antal belägg noterad i Norge och Danmark. AT 
1096. 

Fult men starkt, sa Hin håle. Upptecknad efter Adolf Sjödin 
(ULMA 26017, s. 44). — Denna saga är av samma typ som den 
föregående men med en avslutning, som blivit ett ordstäv. AT 1096. 

När Gammelkarlen tävlade med en bonde att knyta knutar. 
Upptecknad efter Nils Petter Bergvall (ULMA 23527, s. 5). — Liksom 
i föregående sagotext är det i denna anekdot fråga om en tävlan 
mellan djävulen och en människa, men för ovanlighetens skull är det 
djävulen som vinner. Att djävulen får till uppgift att knyta knutar är 
visserligen det bärande motivet i några sagor, i vilka en människa 
försvurit sig åt djävulen men i vilka människan i fråga gör sig fri från 
honom genom att ge honom uppgifter som är omöjliga att utföra: att 
knyta knutar på spilld konjak (AT 1173), på en människas andedräkt 
eller fjärt (AT 1176, jfr nr 53) eller genom att repa upp och inom rimlig 
tid knyta alla knutarna i ett nät (AT 1178*). Motivet i Bergvalls 
uppteckning ingår inte i internationella index. 

När Gammelkarlen lurades att spela på läpparna med sina klor. 
Upptecknad efter Emanuel Söderlind (ULMA 26017, s. 251). — Denna 
berättelse om en man, som säljer sin själ till den onde men som räddar 
den genom att med list vinna en tävlan, innehåller både folktro- och 
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sägenmotiv men tillhör i sina huvuddrag sagorna om den lurade 
djävulen, framför allt grupperna AT 1060-1114 (tävlan mellan en 
människa och djävulen) och AT 1170-1199 (sälja sin själ till djävulen). 
Den kan emellertid inte hänföras till något bestämt AT-nummer. 
Berättelsen börjar med den i Sverige och Norge välkända föreställ-
ningen om hur spelmän på vissa villkor kunde lära sig spela av 
näcken, vilken ofta uppfattades som djävulen själv. I den speltävlan 
där det skall avgöras om djävulen får själen eller inte, föreslår spel-
mannen att de skall spela på läpparna, något som han vet är omöjligt 
för djävulen att göra på grund av de långa klorna. Även i text nr 58 är 
klorna till förfång för djävulen när han skall spela, men där är hand-
lingen en mera känd folksagotyp. 

Refrängen som var så vacker att Hin håle blev tyst. Upptecknad 
efter Adolf Jansson (ULMA 26017, s. 254). — Innehållet i denna 
berättelse är av samma slag som i föregående text: att rädda själen 
genom en speltävling. Här saknas emellertid motivet att ge djävulen 
ett omöjligt uppdrag och berättelsen har fått ett ovanligt slut: Djävu-
len blir helt enkelt tyst, därför att spelmannen spelade så vackert. Och 
därmed var han övervunnen och själen räddad. 

Hur fiskaren lyckades häva kontraktet med Hin håle. Upptecknad 
efter Adolf Sjödin (ULMA 26017, s. 272). — Liksom i de föregående 
texterna handlar det om en man, som lovat sin själ till djävulen, i detta 
fall mot att få så mycket fisk han ville ha. När djävulen efter avtalad 
tid kommer för att hämta fiskaren, ber denne att få ta upp näten för 
sista gången. Så långt är handlingsschemat detsamma som i några 
sagor, i vilka djävulen luras på själen genom att gå med på att mannen 
får en tidsfrist, t. ex. tills han läst en sista bön (som han aldrig 
avslutar, AT 1199), tills sista lövet fallit (på en ek, som inte fäller sina 
blad förrän de nya kommit, AT 1184), tills han fått sin första skörd 
(planterar en lönn eller något annat icke fruktbärande träd, AT 1185). 
Men att som i Edsele-uppteckningen ta upp näten för sista gången är 
ett arbete som inte går att förlänga och därmed har poängen i denna 
typ av sagor gått förlorad. Berättelsen övergår därför till en annan typ 
av historier om en djävul som kommer till korta, nämligen på grund 
av att han blir skrämd (AT 1145-1154): genom att knuffas i vattnet blir 
djävulen så förskräckt, att fiskaren får honom att häva kontraktet 
(Mot. K 212.). I förskräckelsen biter djävulen i vassen, och detta är 
förklaringen till de märken som finns på vassbladen. 
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Denna förklaring, som kan uppträda som en självständig berättelse, 
påträffas endast sporadiskt i nutida svensk berättartradition. Orsaker-
na till att dessa märken uppstått kan också vara av olika slag. I 
Jämtland t. ex. är det fråga om en skapelseberättelse (ULMA 2121:1, 
s. 11): när Gud skapade sädesslagen, ville djävulen göra något liknan-
de, men allt blev bara »piprör», dvs. vass (jfr text nr 19). Av ilska bet 
djävulen i bladen och på så sätt uppstod märkena. På andra håll, dock 
inte i Sverige, har dessa märken satts i samband med Jesu lidandes 
historia. 

53. Drängen och prästens svartkonstbok. Upptecknad efter Märta 
Bergvall (ULMA 23399, s. 14). — Av folktro och sägner framgår att 
präster — inte sällan namngivna — troddes ha övernaturlig förmåga inte 
bara i kraft av Guds ord utan även på grund av att de var ägare till en 
s. k. svartkonstbok. Om de bara visste att rätt läsa den, kunde de 
utöva magi och trolldom av olika slag. Ofta berättas att detta var en 
konst, som de hade lärt sig i Wittenberg, där många svenska präster 
studerade under tiden närmast efter reformationens införande. Svart-
konstböcker finns spridda i en stor mängd avskrifter, som under 
tidernas lopp fått ett synnerligen blandat innehåll: drag ur medeltida 
lärd magi, ur de apokryfiska skrifterna, ur de kyrkliga ritualerna, 
förkristet trolldomsutövande, djävulsbesvärjelser o. d. De innehåller 
även medel och metoder mot sjukdom hos både folk och få, mot 
tjuvar och eldsvådor m. m. 

Den vitt spridda sägnen om drängen som hämtade prästens svart-
konstbok innehåller några motiv, som ingår i den grupp av sagotyper 
som handlar om hur djävulen luras på den utlovade själen genom att 
inte kunna utföra en given uppgift: AT 1178* (Att repa upp ett nät och 
knyta det på nytt), AT 1174 (Att tvinna ett rep av sand), AT 1176 (Att 
fånga en människas andedräkt eller fjärt). De två sistnämnda typerna 
tillhör den europeiska berättartraditionen, men den förstnämnda är 
nästan uteslutande känd i Sverige. 

Sägnen om drängen och prästens svartkonstbok har även uppteck-
nats av Nils P. Bergvall, vilken citerats av Frans Bergvall i ULMA 
23399, s. 62. Sagesmannen i detta fall har uppgivit, att han fått höra 
den av en person vid namn Gamm-Håka, som sade sig själv ha 
upplevt händelsen, när han tjänade dräng hos en präst. Sägnen berät-
tas därför i jag-form. Till innehållet överensstämmer de båda uppteck-
ningarna nära med varandra. 
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När Gammelkarlen seglade på en kvarnsten. Upptecknad efter 
Andreas Nilsson (ULMA 26017, s. 57). — Sagesmannen till denna 
historia var spelman och han berättade den som illustration till de 
låtar, som han spelade. Den har inte någon motsvarighet bland vare 
sig sagotyper eller gängse sägner om djävulen. Bakom denna ovanliga 
berättelse om den spelande djävulens seglats torde ligga de allmänt 
kända föreställningarna om ett musicerande vattenväsen — näcken, 
forskarlen, kvarngubben eller vadhelst det kallades — av vilken skick-
liga spelmän sades ha lärt sig spela. I dylika sammanhang uppfattades 
detta väsen som farligt och demoniskt, som djävulen själv. Sages-
mannen till denna uppteckning har i nästa text (nr 55) lämnat en 
historia, som står närmare sagorna om den lurade djävulen. 

Det var tätt mellan varven, sa Hin håle. Upptecknad efter And-
reas Nilsson (ULMA 26017, s. 52). — Bakom detta ordstäv ligger en 
historia, som kan jämföras med sagor om den dumme djävulen. 
Innebörden är av samma slag som följande text, nr 56: djävulen luras 
att utföra något som han inte prövat förut och som försätter honom i 
en löjlig situtation, varpå han ger ett lakoniskt omdöme och försvin-
ner. I sägner om djävulens uppträdande i kvarnar är annars det 
vanliga att han stannar kvarnhjulet, om inte mjölnaren sköter sig på 
rätt sätt. 

Peppar i stället för snus. Upptecknad efter Jonas Gustafsson 
(ULMA 26017, s. 43). — Denna korta historia bygger på samma motiv 
som nr 125, nämligen att man driver med någon som inte känner till 
det efterfrågade (AT 1339). Den är emellertid en variant av den i de 
nordiska länderna och på flera andra håll relativt välkända berättelsen 
om djävulen, som fick en laddad bössa under förespegling att den var 
en tobakspipa. I Ångermanland (Arnäs) har samma historia berättats 
som en djursaga om vargen (SvLm 11:2, nr 81, publ. 1887). AT 1157. 

Knallen som lurade ner Gammelkarlen i sin säck. Upptecknad 
efter Jonas Gustafsson (ULMA 26017,s. 46). — Denna historia om 
djävulen, som luras ner i en säck och blir slagen av smeden, tills han 
ger upp, är ett motiv (K 213.) som brukar ingå i en längre berättelse av 
undersagotyp (AT 330 B) men som här har utformats till en självstän-
dig berättelse. 

Den orädde drängen som klippte naglarna på Gammelkarlen. 
Upptecknad efter Jonas Gustafsson (ULMA 26017, s. 170). — Denna 
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uppteckning överensstämmer nära med en saga i 0. P. Petterssons 
samlingar från Åsele lappmark (nr 18, s. 58) men den innehåller 
dessutom ett par andra motiv: löftet om ett förmånligt gifte samt 
avslutningen med hustrun, som av djävulen uppfattas som det skruv-
städ, i vilket drängen tidigare skruvat fast honom. Denna syn får 
honom att förskräckt fly och på så sätt blir drängens själ räddad. 
Sagan innehåller även ett motiv (klippa naglarna på djävulen, H 1422.) 
som vanligen ingår i sagotyperna AT 326 (Pojken som ville veta hur 
det kändes att bli rädd) och den till innehållet näraliggande AT 1160 
(Spökena jagas ut ur gården). Denna sammanblandning är noterad på 
flera håll i Skandinavien och Baltikum samt i norra Tyskland. AT 
1159/60. 

När Gammelkarlen hjälpte en bonde att bygga kvarn. Uppteck-
nad efter Emanuel Söderlind (ULMA 26017, s. 398). — Denna drastis-
ka historia tillhör den grupp av sagor som berättar om hur en männi-
ska för att få ett arbete utfört, lovar sin själ till djävulen på ett villkor 
som denne inte kan uppfylla (AT 1170-1199). Detta motiv har emeller-
tid inte fått ett eget AT-nummer men kan jämföras med det av 
folkhumorn uppskattade motivet i AT 1176 (text nr 53). 

Gammelkarlen fick en gris i stället för en karl. Upptecknad efter 
Nils Petter Bergvall (ULMA 23527, s. 11). — Denna saga är enligt 
tillgängliga register inte noterad i Sverige eller i de övriga nordiska 
länderna och är även annorstädes sällsynt. AT 1191. 

Gumman som lastade gärdsgårdsstör. — Denna ordstävsliknande 
anekdot är i mer eller mindre utförlig form känd på flera håll i Sverige. 
Den är noterad även i Norge, Danmark, Finland och Estland samt i 
Ryssland. AT 1242. 

Männen som skulle hämta byttan ur brunnen. Upptecknad efter 
Märta Bergvall (ULMA 26017, s. 23). — Historien om dessa snillrika 
mäns företag utkom som skillingtryck i Sverige år 1854 och har 
upptecknats som muntlig tradition på flera håll i vårt land och även i 
Danmark och Finland men inte i Norge och på de atlantiska öarna. 
Historien är känd i praktiskt taget hela Europa och sporadiskt även i 
Afrika och bland Amerikas indianer. Att den har en hög ålder framgår 
av att den ingår i fabel- och sagolitteratur från århundradena e. Kr. 
AT 1250. 
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Gumman som önskade att vinden skulle vända sig. Upptecknad 
efter Hanna Gustafsson (ULMA 26017, s. 387). — Historien om detta 
kortsynta önskemål har i det internationella AT-registret anförts en-
dast från Finland. Att den för Sveriges del bara skulle vara känd i 
Edsele är knappast troligt. Förmodligen är det ett talesätt som är så 
enkelt att det inte uppmärksammats som en skämtsaga. AT 1276*. 

Gumman som gick i förväg till kyrkan. Upptecknad efter Märta 
Bergvall (ULMA 23457, s.28). — Detta motiv är inte upptaget i 
AT-registret, men det står de föregående anekdoterna nära i fråga om 
det paradoxala tänkesättet. Samma historia — frånsett att gumman ror 
till kyrkan — finns i O.P. Petterssons sagosamling från Åsele lappmark 
(nr 23). 

Märket i båtkanten. Upptecknad efter Jonas Gustafsson (ULMA 
26017, s. 36). — Detta skämt om ett korttänkt förfarande är känt i 
större delen av Europa och även utanför, men i svensk muntlig 
tradition finns endast ett fåtal belägg. AT 1278. 

Skära till eller klippa. Upptecknad efter Märta Bergvall (ULMA 
23527, s. 4). — Denna historia om den envisa gumman är en kort 
version av en i allmänhet betydligt utförligare berättad skämtsaga. 
Den är rikligt företrädd i Sverige, oftast under benämningen »Mot-
vallskäringen». Motivet återfinns i äldre fabelsamlingar och det an-
vändes under medeltiden som predikoexempel. Det ingår i de under 
1500-talet så populära tyska utgåvorna av skämtsagor, vilka översat-
tes till både nordiska och andra språk. Sagan har stor spridning i 
Europa. AT 1365 B. 

Gubben som inte kände igen sig själv. Upptecknad efter Hanna 
Gustafsson (ULMA 26017, s. 388). — Detta motiv, som mestadels 
berättas om en kvinna, är särskilt rikt representerat i Finland och 
Baltikum men är känt även i Sverige och Norge samt på många andra 
håll i Europa. Ofta uppträder det i kombination med andra skämtsa-
gor. AT 1383. 

Gubben som sökte folk lika dumma som hustrun och dottern. 
Upptecknad efter Jonas Gustafsson (ULMA 26017, s. 88). — Denna i 
Norden och i större delen av Europa välkända historia är på de flesta 
håll kombinerad med motiv, som visar att hustrun och dottern inte är 
ensamma om att bete sig dåraktigt. Som anledning till att gubben ger 
sig ut för att se om det finns lika dumma människor, har i Edsele-upp- 
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teckningen använts ett motiv som har ungefär samma innebörd som 
AT 1450 (se nästa text, nr 69). På sin vandring träffar gubben männi-
skor, som beter sig minst lika dåraktigt som hustrun och dottern: för 
att lysa upp ett rum utan fönster försöker de bära in solljus (AT 1246), 
för att ta på sig byxorna försöker en man hoppa med båda benen 
samtidigt i byxorna (AT 1286), för att få på gubben en skjorta som inte 
har någon halsöppning dunkar gumman honom i huvudet med ett 
vedträ (AT 1285), för att göra en stock längre drar några karlar åt var 
sitt håll i båda ändarna (AT 1244). Det sistnämnda motivet är enligt 
tillgängliga register inte upptecknat i de skandinaviska länderna men 
däremot i Finland, Baltikum, Tyskland, Holland och på enstaka andra 
håll i Europa. AT 1384. 

Vad skall första barnet heta? Upptecknad efter Jonas Gustafsson 
(ULMA 26017, s. 240). — Denna skämtsaga (jfr föregående) är känd i 
praktiskt taget hela Europa. AT 1450. 

Kaffeprovet. Upptecknad efter Märta Bergvall (ULMA 23399, 
s.43). — Denna anekdot är en av de många friarhistorier, som går ut på 
att den tilltänkta ovetande sätts på prov av friaren. Det prov som här 
nämns är av tillfällig natur, men historien kan räknas till AT-gruppen 
1451 if. 

Flera år gammal deg. Upptecknad efter Märta Bergvall (ULMA 
26017, s. 261). — Denna friarhistoria är noterad endast i Sverige och 
Norge samt bland estlandssvenskar. AT 1462*. 

Den snällaste flickan. Upptecknad efter Märta Bergvall (ULMA 
26017, s. 285). — Denna friarhistoria är noterad på flera håll i Sverige 
men inte i andra länder. AT 1464 C. 

Flickan som såg så illa. Upptecknad efter Märta Bergvall (ULMA 
26017, s. 280). — Denna friarhistoria är välkänd i Sverige, Norge, 
Danmark, Finland och Baltikum. Den berättas även i Tyskland och 
Holland samt är känd bland syd- och ostslaver. AT 1456. 

De stammande flickorna. Upptecknad efter Märta Bergvall 
(ULMA 23399, s.41). — Denna på lyteskomik bildade friarhistoria är 
känd i alla de nordiska länderna inklusive Finland och Baltikum, i 
Tyskland och Italien samt bland slaver. AT 1457. 

Flickan som åt så lite. Upptecknad utan angiven sagesman 
(ULMA 26017, s. 145). — Denna korta anekdot står som ramberättelse 
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till ett ordstäv, men den för tanken till en friarhistoria (AT 1458), vari 
flickan utger sig för att äta nästan ingenting. 

Den enfaldige friaren. Upptecknad efter Märta Bergvall (ULMA 
23453, s. 10). I samma form men utökad med några grovkorniga 
detaljer även upptecknad efter Adolf Sjödin (ULMA 23399, s. 4). — 
Historien om den enfaldige pojken, som missförstår moderns uppdrag 
och tillsägelser, är känd i hela Norden, i Tyskand och östra Europa. 
Den ingick redan på 1500- och 1600-talet i tyska skämtböcker. De 
dumheter som pojken gör, är i allmänhet av täljetoks-karaktär (jfr text 
nr 126) och kan utökas nästan i det oändliga. Här uppträder endast två 
dylika motiv: att bygga en bro av getkroppar (AT 1005) och att »kasta 
getögon» på flickan (AT 1006). Sagotypens huvudtema har typnumret 
AT 1685. 

Dum nog att gifta sig en andra gång. Upptecknad utan angiven 
sagesman (ULMA 23527, s. 20). — Denna korta sentens berättas i 
Finland som en historia om en man, som blev förvisad från himmelen 
på grund av att han varit dåraktig nog att gifta sig två gånger. AT 1516 
C*. 

Karlarna från paradis (Paris). Upptecknad efter Jonas Gustafsson 
(ULMA 26017, s. 109). — Denna skämtsaga, som föreligger i ett stort 
antal uppteckningar i både Sverige och Finland, har berättats i prak-
tiskt taget hela Europa och även i andra delar av världen. Den var 
känd redan under medeltiden och den ingick i en tysk anekdotsamling 
från 1500-talet. Redan år 1641 uppträdde den i Sverige i en folkbok. 
AT 1640. 

Kalven som skulle bli präst. Upptecknad efter Jonas Gustafsson 
(ULMA 23453, s. 1). — Denna skämtsaga, som handlar om ett par 
skälmar som utnyttjar tillfället att sko sig på bekostnad av lättlurade 
personer, har berättats i större delen av Europa, inte minst i de 
nordiska länderna. Den är känd även i norra Afrika, Turkiet och 
Indien. AT 1675. 

Bellman och Gustav III:s häst. Upptecknad efter Adolf Sjödin 
(ULMA 24552, s. 6), senare även utskriven i en kortare form (ULMA 
32761, s.7). — Här uppträder den svenske diktaren Carl Michael 
Bellman som den klipske skämtaren (jfr nästa text). AT 925. 

När Bellman sökte prästtjänst. Upptecknad efter Adolf Sjödin 
(ULMA 26017, s. 64). — 1 svensk sentida berättartradition har till 
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diktaren Bellmans namn knutits talrika anekdoter och skämthistorier, 
som framställer Bellman som en skälm och gyckelmakare, vilken tack 
vare snillrika påhitt klarar sig ur självförvållade situationer. Historier-
na är av varierande slag, många gånger endast korta vitsar, och har 
bara undantagsvis motsvarigheter i AT-registret. 

Goddag! — Yxskaft. Upptecknad utan angiven sagesman (ULMA 
23795, s. 19). — Denna saga är välkänd i Norden och norra Tyskland 
och anses av vissa forskare vara av skandinaviskt ursprung. Den kan 
berättas på många olika sätt och den har även blivit ett talesätt. AT 
1698 J. 

Dövstumspråket. Upptecknad utan angiven sagesman i Bergvalls 
ordsamling (ULMA 22759) för att exemplifiera ordet dövstum. — Att 
använda och tyda teckenspråk för att åstadkomma en dråplig effekt är 
ingalunda okänt inom berättartraditionen. Dylika motiv (Mot. H 607.) 
är emellertid av så allmänt och varierande slag, att de inte blivit 
klassificerade som självständiga sagotyper. 

Gäspen går manmellan. Upptecknad efter Andreas Nilsson 
(ULMA 26017, s. 282). — Detta skämt om en svartsjuk man bygger på 
den vanliga och välkända företeelsen att gäspning smittar av sig. 
Förutom i Sverige, Norge och Danmark har historien enligt gängse 
register upptecknats i Finland, Estland och Livland, i Mecklenburg, 
England och Irland samt på serbokroatiskt område. Dess sensmoral 
har blivit ett ordspråk. AT 1431. 

Provpredikan utan koncept. Upptecknad utan angiven sagesman 
(ULMA 26017, s. 75). — Denna prästhistoria har noterats i Sverige, 
Norge, Danmark och Finland samt på vissa håll i övriga Europa. AT 
1825 B. 

Den kortväxte prästens predikan. Upptecknad utan angiven sages-
man (ULMA 26017, s. 77). — Denna historia är noterad i Sverige, 
Norge, Danmark, Finland och Estland. AT 1827. 

Den försupne prästens predikan. Upptecknad efter Jonas Gustafs-
son (ULMA 26017, s. 196). — Denna prästhistoria har enligt det inter-
nationella registret noterats endast i Finland. I Norge har emellertid 
två uppteckningar senare gjorts (Hodne 1984) och i Sverige denna 
uppteckning från Edsele. Eftersom det förekommer att denna historia 
knutits till namngivna präster, är det möjligt att notiser av detta slag 
döljer sig bland personsägner. AT 1836 A. 
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Prästens korta predikningar. Upptecknad efter Emanuel Söder-
lind (ULMA 26017, s. 197). — Detta är en av de många anekdoter, som 
finns om prästers predikningar. Dylika korta och notisartade historier 
har i AT-registret utan differentiering sammanförts under beteckning-
en AT 1833**. 

När prästens kortlek föll ur fickan. Upptecknad efter Jonas Gus-
tafsson (ULMA 23399, s. 45). — Denna historia om den kortspelande 
prästens märkliga predikan, som är nära besläktad med följande text, 
har enligt gängse register inte tidigare upptecknats i Sverige men i 
desto större mängd i Finland. Anmärkningsvärt är därför att den 
berättats i Edsele. AT 1827 A. 

Prästen som slog vad om att spela kort och svära under predikan. 
Upptecknad efter Jonas Gustafsson (ULMA 23399, s. 49). — Denna 
historia har med ett fåtal belägg upptecknats i Sverige, Danmark, 
Finland och Livland. AT 1839 B. 

När prästen predikade: den som ger får tiodubbelt igen. Uppteck-
nad efter Alex Sjödin (ULMA 32761, s. 1). — Sagesmannen har uppen-
barligen befarat att sagans senare del skulle kunna väcka anstöt. Han 
föreslog nämligen upptecknaren att ändra slutet på sagan. 

Du kan ju skriva så här: Då prästen kom på morgonen skrek torparen: God 
morgon, god morgon, pastorn! Och så blev torparen ägare till korna. Men 
egentligen var det så här ... 

Den avslutning som han anförtrodde upptecknaren tillhör emellertid 
en över stora områden spridd skämthistoria, AT 1735, vars första del 
finns belagd som predikoexempel redan på 1200-talet. Den senare 
delen dyker upp i 1500- och 1600-talens skämtlitteratur. Detta motiv 
ingår också ofta i AT 1825, som handlar om en kärlekskrank biskop, 
vilken avslöjas av att en person hört hans samtal med pigan. De 
bibliska namn, som prästen använder som omskrivning för vad som 
sker mellan honom och kvinnan, kan variera i berättelserna. I en 
handskrift från 1600-talet (Palmskiöldska samlingen i Uppsala univer-
sitetsbibliotek, vol. XXII) talas om Sinai berg (mons Sinai) och 
Josafats dal (vallis Josaphati) och i en betydligt yngre uppteckning av 
Nils P. Bergvall (citerad av Frans Bergvall, ULMA 23399, s. 82) säger 
prästen »fader Jakob gjorde så också». Detta uttryck hör en pojke, 
som utnyttjar det när han nästa dag skall stå till svars för prästen 
därför att han haft »hopalag» med en flicka. 
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När prästen såg getter i sin kryddgård. Upptecknad utan angiven 
sagesman (ULMA 26017, s. 191). — Som framgår av föregående texter 
(nr 85 ff.), har prästernas predikningar varit föremål för både skämt 
och gyckel. Många av dessa historier har haft så fast utformning, att 
de har kunnat klassificeras som självständiga typer inom skämtsago-
genren. Men det finns också åtskilliga anekdoter om predikningar och 
annan prästerlig verksamhet, som inte är så distinkta i fråga om 
innehåll och form att de kunnat ges egna typnummer. Dylika anekdo-
ter brukar sammanföras under beteckningen AT 1833** (jfr text nr 
88). Föreliggande anekdot har i fråga om det spontana kraftuttrycket 
under gudstjänsten vissa likheter med AT 1840 men saknar den effekt, 
som denna anekdot får på grund av att prästens utrop om helvete 
(eller djävul) sker vid en gravsättning. 

Prästens ord missförstådda. Upptecknad utan angiven sagesman i 
Bergvalls ordsamling för att exemplifiera ordet bänk (ULMA 22759). 
— Denna anekdot tillhör en grupp skämtsagor, i vilka man gör sig 
lustig över personer, som tror att prästens ord avser deras tillfälliga 
situation. AT 1833. (Jfr följande texter, nr 94-96.) 

Gumman som tog prästen på orden. Upptecknad utan angiven 
sagesman (ULMA 23399, s. 75). — Historien är en travestering av 
Bibelns ord i Matt. 14:25-31. Gummans uttryck när det visade sig att 
hon inte kunde gå på vattnet har blivit ett talesätt. E. A. Karlfeldt har 
använt motivet i dikten Jane havsfärd: »Har du trona, kan du trampa 
vatten, Jona.» 

Nyheter från kyrkan. Upptecknad utan angiven sagesman i Berg-
valls ordsamling (ULMA 22759) för att exemplifiera ordet bråk. En-
ligt AT är denna historia noterad endast i Finland men den är som 
synes känd också i Edsele och torde även ha berättats annorstädes. 
AT 1833 F. 

Fadern, Anden och Sonen. Upptecknad efter Emanuel Söderlind 
(ULMA 26017, s. 73). — Denna historia är lika mycket ett skämt om 
dumt folk som om prästen som — mot ersättning — kunde se genom 
fingrarna med okunnighet. Den har noterats i några få fall i Sverige. 
AT 1833 D. 

När skall skriftermål ske? Upptecknad utan angiven sagesman 
(ULMA 26017, s. 260). — En tillfällig anekdot som exemplifierar för-
samlingens realistiska inställning. AT 1810. 
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Prästen berömmer husmoderns fromma bröst. Upptecknad efter 
Emanuel Söderlind (ULMA 26017, s. 194). — Anekdoter som bygger 
på språkliga missuppfattningar förekommer inte sällan i berättartradi-
tionen, men de är ofta av så tillfällig eller lokal art att de inte fått 
någon plats i det internationella AT-registret. Den skämtsamma epi-
sod som det i detta fall är fråga om, kan närmast jämföras med AT 
1322, som beskriver hur ord på ett främmande tungomål uppfattas 
som en förolämpning. I Edsele-uppteckningen är det fråga om ett ord 
som i det äldre Edsele-målet hade en annan innebörd än i det nutida. 
Dock uppfattas det ingalunda som en förolämpning. 

Måttliga korvar är bäst. Upptecknad efter Jonas Gustafsson 
(ULMA 26017, s. 81). — Denna historia är enligt AT-registret noterad 
endast i Sverige, Finland och Estland men är enligt lokala typindex 
känd även på Island (Liungman 1952, s. 399) och Färöarna (Nyman 
1984:331). Oftast anförs som orsak till att man ger prästen den stora 
korven att denne klagat på alltför snålt tilltaget tionde. Ibland har 
prästens missnöje framförts i rimmad form. AT 1741*. 

Glasögonen i Bibeln. Upptecknad utan angiven sagesman 
(ULMA 23795, s. 7). — Att i hemlighet pröva en persons sanningsen-
lighet, speciellt i fråga om föregiven flit, är ett i friarhistorier ofta 
förekommande motiv men kan berättas även i andra sammanhang 
(Mot. H 261.). En i norra Europa spridd sagotyp — välkänd framför 
allt i Sverige och Finland — berättar om en friare, som gömde en 
nyckel i linet för att se hur flitig hans tillkommande var vid spinnroc-
ken (AT 1453). Edsele-berättelsen är en parallell till denna saga men 
applicerad på prästens kontroll av en församlingsbos antydda bibel-
läsning. 

Prästen rider på grisen. Upptecknad efter Adolf Sjödin (ULMA 
23795, s. 39). — Handlingen i denna skämtsaga är vanligen förlagd till 
en kyrka, dit prästen kallas, då man tror att det spökar. I denna form 
är sagan känd på många håll i Europa, men de flesta uppteckningarna 
av den är gjorda i nordöstra Tyskland, Sverige och Finland. I Ånger-
manland kan den också berättas på detta sätt, t. ex. i Ramsele 
(ULMA 2668:5, s.49 publ. i SvLm 1931, s.45), men den kan också 
sägas ha utspelats i någon gård. De avslutande orden om »mörkersug-
gan» i uppteckningen från Edsele är ett lokalt uttryck för mörkret, en 
s. k. personifikation. När det var riktigt höstmörker, kunde man säga: 
»I kväll är svartsuggan ute.» Och om man inte fick det att brinna i 

18 Sagor från Edsele 



274 

spisen, kunde man säga: »Jag tror att svartsuggan har kommit i 
spisen» (ULMA 23795, s. 5). AT 1838. 

Prästen drar slipsten. Upptecknad efter Algot Eriksson (ULMA 
26017, s. 66). — Det märkliga med denna historia är att det är en präst 
som får lov att dra slipstenen. Vanligen berättas att en bonde får 
denna hjälp av djävulen. Mer eller mindre tydligt uttalat kräver djävu-
len då bondens själ som pant, vilket denne på ett eller annat sätt 
klarar sig ifrån. AT 1178**. Denna skämtsaga om den lurade djävulen 
är känd i hela Sverige och bland finlandssvenskar. 

I Vilhelmina socken i Lappland (Pettersson 1945, s. 175) finns en 
uppteckning av denna saga, som delvis överensstämmer med Edsele-
uppteckningen, t. ex. dialogen i slutet; dock är det djävulen som här 
drar slipstenen. Även i Edsele har historien om djävulens hjälp vid 
slipning varit känd (ULMA 26017, s.415). 

Studenten och den orädda pigan. Upptecknad efter Jonas eller 
Hanna Gustafsson (ULMA 26017, s. 187) och i en kortare form med 
Jonas Gustafsson som angiven sagesman (ULMA 26017, s. 83). — 
Denna berättelse, som är känd i hela Sverige, sydvästra Finland samt 
i Norge och Danmark, bygger på en gammal kyrklig sed, som upphör-
de omkring sekelskiftet 1800 (BringUs 1953). Den innebar att de ben 
som grävdes upp på kyrkogården samlades i ett särskilt utrymme, 
oftast kallat benhuset. Berättelsen är också ett uttryck för folktrofö-
reställningar om kyrkogården, vilka var förbundna med fruktan för de 
döda. Att någon vågade gå in i det hus, där de dödas ben förvarades, 
hörde därför till ovanligheten, varför en sådan handling bevarats i 
minnet. Berättelsen om den modiga prästpigan har alltså sina rötter i 
verklighetens värld, och den är därför att betrakta som en sägen. 
Visserligen finns det folksagor i vilka en förslagen figur lurar en annan 
att tro att det är Guds, jungfru Marias eller någon annan heligs röst 
som hörs, t. ex. i AT 1829, 1324*, 1476, 1575*. Där är det dock inte 
fråga om utklädsel utan personen i fråga har gömt sig bakom altaret, 
krucifixet, i ett träd osv, och handlingen har inte samma verklighets-
anknytning som sägnen utan hör till skämtsagornas värld. 

Att klä ut sig till ängel eller spöke för att skrämma någon är ett 
skämt som finns belagt i skrift redan under medeltiden. Man finner 
det t. ex. i den italienske författaren Giovanni Boccaccios samling av 
mer eller mindre skabrösa historier om kärlekslivet, Il Decamerone, 
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från mitten av 1300-talet. Där handlar det emellertid om att på detta 
sätt förföra en kvinna. 

I sägnen från Edsele kallas den byggnad, i vilken de uppgrävda 
benen samlades, för stigbod. På de flesta håll, där sägnen berättas, 
har man den adekvatare benämningen benhus. Det vill synas som om 
en terminologisk förväxling eller förskjutning har skett i Edsele. 
Ursprungligen var stigport eller stiglucka benämning på en viss typ av 
kyrkogårdsport, som man ännu kan se här och var i äldre kyrkogårds-
murar. Utmärkande för dylika portar är att de på ömse sidor har några 
trappsteg som leder över muren vilket givit upphov till namnet stig-
port. Denna port har inga väggar, varför det inte är en byggnad, i 
vilken något kunde förvaras (jfr nr 106). 

Prästpigan i sakristian. Upptecknad efter Märta Bergvall 
(ULMA 26017, s. 249). — Denna berättelse bygger på samma tema 
som föregående text, men den är betydligt enklare i sin utformning. 
Den saknar dialogen mellan den utklädde och pigan och slutar helt 
prosaiskt med att pigan slår ihjäl den som försökte skrämma henne. 

Prästpigan som hörde en huvudlös tala. Upptecknad efter And-
reas Nilsson (ULMA 26017, s. 60). — Den episod som här återges har 
samma bakgrund som de båda föregående berättelserna, rädslan för 
kyrkogården och de döda. Den har emellertid ingen episk utformning 
utan är enbart ett uttryck för folktrons föreställningar om gengångare 
och spöken (Mot. F 511.01., E 421.3.7.). Avslutningen är en antikli-
max, en stileffekt som kan tänkas vara medvetet formad av berätta-
ren. 

Tjuvarna i stigboden. Upptecknad efter Jonas Gustafsson 
(ULMA 26017, s. 85). — Detta är en kort men ändå drastisk framställ-
ning av en över hela Europa och även på andra håll känd skämtsaga. 
Den längre formen av sagan handlar om en präst som bärs på ryggen 
av klockaren. Några tjuvar sitter på kyrkogården och knäcker nötter i 
väntan på att få ta hand om en stulen gris. När de hör steg ropar de: 
»Är han fet?» Drängen blir förskräckt, kastar av sig prästen och 
springer sin väg. 

Denna saga var känd redan under medeltiden och den ingår i en 
tysk skämtsamling från 1500-talet. AT 1791. Angående ordet stigbod, 
se kommentaren till text nr 103. 

Bondens uppfattning om prästens yrke. Upptecknad efter Ema-
nuel Söderlind och Bernhard Lundstedt (ULMA 26017, s. 87). — Detta 
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är en fyndigt formulerad vits om prästens yrke, dock inte satirisk som 
följande text. 

Både prästen och suggan arbetar med huvudet. Upptecknad 
efter Emanuel Söderlind (ULMA 26017, s. 79). — Denna anekdot är ett 
exempel på den satiriska kritik som inte sällan riktas mot prästerna. 

Varför prästsäcken är bottenlös. Upptecknad utan angiven sa-
gesman (ULMA 26017, s. 87). — »Prästsäcken är bottenlös» är ett 
välkänt talesätt. Det har sin grund i prästernas beroende av tiondet, 
som i äldre tid var deras enda avlöningsförmån och som för betalarna 
kändes betungande (jfr text nr 99). Mindre känt än talesättet om 
prästsäcken är den förklaring som tillfogats om skomakaren som 
orsak till att prästsäcken blev bottenlös. Hantverkare som skräddare 
och skomakare hör till folkhumorns mest omhuldade gestalter. Deras 
slagfärdighet och förslagenhet har blivit utsatt för både skämt och 
satir. 

Äta frukost, middag och kväll på samma gång. Upptecknad efter 
Andreas Nilsson (ULMA 26017, s. 27). — Denna saga är känd i större 
delen av Europa men inte med något större antal uppteckningar. De 
flesta som gjorts i Sverige kommer från södra delen av landet. AT 
1561 

Två soluppgångar på samma dag. Upptecknad efter Algot Eriks-
son (ULMA 26017, s. 35). — Detta är en av de många anekdoter som 
berättas om snikna och arbetskrävande husbönder. Den har inte 
klassificerats som en självständig sagotyp. 
112 A, B. Drängen som fick synen tillbaka. A upptecknad utan 
angiven sagesman, B upptecknad efter Jonas Gustafsson (ULMA 
26017, s. 68 resp. 277). — Sagesmannen menar att den första versio-
nen, som eventuellt kommer från upptecknarens hem, är en samman-
blandning av två historier, nämligen nr 112 B och nr 113. I AT-regist-
ret har en del av innehållet — pojken ser inte smöret på brödet — fått 
typbeteckningen AT 1561*, medan motivet med den tunna ärtsoppan 
fått ett nytt nummer, AT 1562 F*. Både som separata berättelser och i 
kombination med varandra har detta varit ett populärt berättelsestoff i 
Sverige och bland finlandssvenskan Enligt Liungman (1952:373) har 
AT 1561* noterats även i Danmark. 
113. Den tunna ärtsoppan. Upptecknad efter Jonas Gustafsson 
(ULMA 26017, s. 277). — Se kommentaren till föregående text. AT 
1562 F*. 
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Den tunna prästvällingen. Upptecknad efter Märta Bergvall 
(ULMA 23795, s. 23). — Anekdot med samma innebörd som föregå-
ende text, dock med en annan — personligt utformad — avslutning. 

Den fastspikade skorpan. Upptecknad utan angiven sagesman 
(ULMA 26017, s. 62). — En variation på temat om den snålt tilltagna 
maten. Utan AT-nr. 

Den snåle bonden lejer piga. Upptecknad efter Emanuel Söder-
lind (ULMA 26017, s. 403). — Ytterligare en anekdot om en bonde som 
gav sina tjänare alltför lite att äta. Hans metod att smörja flott på 
hakan för att därmed låtsas vara frikostigare än han egentligen var, är 
ett motiv som är mera känt i sagor om friare som vill utge sig för att 
vara rikare än vad de är, t. ex. AT 859. Denna sagotyp är noterad 
endast i Finland. 

Ingen av oss är törstig, sa gumman. Upptecknad efter Märta 
Bergvall (ULMA 26017, s. 30). — Anekdot om snål husmor. Utan 
AT-nr. 

Den snikna gumman och hönan. Upptecknad efter Märta Berg-
vall (ULMA 26017, s. 39). — Denna korta historia om en snål och 
sniken kvinna skiljer sig från de föregående skämtsagorna om snåla 
personer genom att den utgår från ett motiv av undersagokaraktär — 
en höna som värper guldägg (Mot. D 876.) — samtidigt som den ger 
exempel på en dåraktig handling (Mot. J 2129.3.). Kärnan i berättel-
sen är sensmoralen, nämligen att det går illa för den som är girig. Det 
sedelärande exempel som därvid anförs är en reminiscens av en 
Aisopos-fabel, som alltsedan äldsta kända tid uppträtt i många olika 
sammanhang ända fram till vår tid. Den ingår t. ex. i både Babrios' på 
grekisk vers och Arianus' på latinsk vers skrivna fabelsamlingar från 
de första århundradena e. Kr. Dessa båda samlingar användes under 
medeltiden och även senare som skolböcker för undervisningen i de 
grekiska och latinska språken. På muntlig väg kom dessa jämte många 
andra fabler i stor utsträckning också att spridas genom att kyrkans 
folk nyttjade dem för att illustrera kristendomens budskap och moral 
på ett lätt förståeligt sätt. Fabeln om guldhönan varnade otvetydigt 
för girighet — en av de sju dödssynderna. Ett exempel på denna 
användning av fabeln finner man i den första tryckta boken i Sverige, 
Dyalogus creaturarum moralizatus . .., en på latin avfattad didaktisk 
fabelbok, som trycktes i Stockholm år 1483. Först 500 år senare, år 
1983, har en svensk översättning av den latinska texten kommit i 
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tryck jämte faksimil av originalutgåvan. På svenska är arbetstiteln, 
Skapelsens sedelärande samtal, en fri översättning av en lång titelva-
riant, som i översättning skulle lyda »De skapade varelsernas och 
tingens samtal, väl utlagt i sedelärande syfte». 

I form av dialoger mellan djur, både verkliga djur och fabeldjur, 
mellan gudomligheter och mellan hantverksprodukter såsom smycken 
och husgeråd exemplifieras och illustreras med teckningar i denna 
bok innebörden i vissa delar av Bibelns innehåll. Fabeln om guldhö-
nan ingår i dialog nr 99 för att därmed förklara en utläggning om de 
»orena fåglar», som omtalas i 5 Mos. 11:16. Samtidigt illustreras 
Ordspråksbokens ord i kap. 13:11, »Lättfånget gods försvinner», och 
i kap. 20:21, »Det förvärv som man i förstone ävlas efter, det varder 
på sistone icke välsignat». 

Fabeln om hönan med guldäggen och dess sensmoral har — tillsam-
mans med många andra fabler — haft en praktisk funktion i moralens 
och pedagogikens tjänst och torde därför ha utövat ett inte oväsentligt 
inflytande på den europeiska kulturen. Som en erkänd litterär genre 
har fablerna däremot inte spelat någon roll förrän i slutet av 1600-ta-
let. Den franske diktaren Jean de La Fontaine (1621-1695) gav då 
fabeldiktningen ett litterärt anseende genom att förvandla de oftast 
ganska torra aisopiska fablerna och deras sederegler till en konstnär-
lig och spirituell diktkonst på vers. Den traditionella sensmoralen 
finner man även hos La Fontaine men han hade förmåga att krydda 
den med ett kvickt och humoristiskt satiriserande av den mänskliga 
naturens svagheter. Bland hans fabler finner man t. ex. fabeln om 
hönan med guldäggen. Dess sensmoral har han utformat på följande 
sätt: 

En nyttig läxa för de snikna. 
Hur många har vi ej på sista tiden sett, 
Som på en enda natt förlorat allting lätt, 
För att de ville Krösus likna. 
(Övers. av G. Holm& 1986.) 

La Fontaines versifierade fabler bidrog till att ett nytt intresse för 
fabler på både vers och prosa uppstod. 1700-talets författare inspire-
rades till liknande diktning och fabler översattes till de flesta europeis-
ka språk. I detta sammanhang kan nämnas att en svensk fabelsamling, 
som trycktes i Stockholm år 1773, fick titeln Gullhönan efter bokens 
första fabel, som handlar om hönan som värpte guldägg. 
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Sensmoralen har varit en fast beståndsdel i fablerna, men den har 
inte varit fixerad till sin form utan har kunnat anpassas efter de 
situationer och värderingar, som för tillfället var rådande i den miljö, 
där de berättades. För en person som Märta Bergvall, vilken i likhet 
med de flesta av sin generation med samma livsvillkor hade bibel, 
katekes och psalmbok som den praktiskt taget enda tillgängliga litte-
raturen, föll det sig säkerligen naturligt att sammanställa ifrågavaran-
de fabels slutord med Ordspråksbokens varning för girighet. 

Vad dalkarlar äter. Upptecknad efter Nils Olof Sörlin (ULMA 
23527, s. 18). — Dalkarlar var ett främmande inslag i bygden. De 
färdades vida omkring som säsongsarbetare, i Edsele oftast i samband 
med skogsarbete men även vägbygge och andra arbeten. Somliga av 
dem blev genom giftermål stannande i bygden. Deras språk och 
uppträdande var så annorlunda att anekdoter av olika slag lätt upp-
stod om dem. Att döma av de anekdoter som lämnas om dem i 
texterna nr 119-124 har de uppfattats som slagfärdiga och orädda. 

Talesättet om vad dalkarlar äter återfinns också i 0. P. Petterssons 
sagosamling från Åsele lappmark (nr 35). Där riktar sig emellertid 
dalkarlen med dessa ord till drottning Kristina. Jfr nr 122. 

Grodan i gröten. Upptecknad efter Hanna Gustafsson (ULMA 
26017, s. 25). — Samma anekdot har upptecknats av 0. P. Pettersson 
(nr 33), dock utan den plats- och tidsbestämning som lämnas i Edsele-
uppteckningen. 

Dalkarlen, vägvisaren och prästen. Upptecknad utan angiven 
sagesman (ULMA 26017, s. 192). — Denna anekdot kritiserar i förtäck-
ta ordalag prästens leverne och förkunnelse. Den kan jämföras med 
AT 1836 A, där det är prästen själv som uppmanar sina församlings-
bor att leva som han lär och inte som han lever. 

Dalmasen och drottningen. Upptecknad efter Adolf Sjödin 
(ULMA 26017, s. 234). — Detta är en anekdot av samma karaktär som 
nr 80, (AT 925), vilken har berättats av samma person. Liksom 
Bellman i nämnda historia klarar sig ur en kinkig situation tack vare 
sitt fyndiga yttrande, lyckades dalmasen på samma sätt reda sig i 
samtalet med drottningen. Att observera är att sagesmannens farfars-
far var dalkarl. 

Dalmasarna och länsman. Upptecknad efter Adolf Sjödin 
(ULMA 26017, s. 198). — Lagens väktare har av folkhumorn ofta 
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förbundits med djävulen och helvetet (jfr nr 124). I det internationella 
klassificeringssystemet har några skämthistorier om dylika ämbets-
män införts under AT 1860 och 1861. Edsele-historien är besläktad 
med AT 1860 A — alla länsmän i helvetet — men den har inte samma 
händelseförlopp och den har dessutom av denne berättare givits en 
grovkornig och närmast skymfande avslutning. Den nämnda sagoty-
pen är i sin fullständiga utformning inte representerad i Sverige eller 
Norden i övrigt. Däremot finns det prästhistorier med samma ande-
mening (AT 1738), vilka är relativt vanliga i de nordiska länderna och 
även här och var annorstädes. En variant av denna typ — alla präster i 
helvetet — har upptecknats i södra Lappland (0. P. Pettersson nr 31), 
vilken börjar på samma sätt som Edsele-uppteckningen: en dalkarl 
kommer till en präst, vilken låtsas uppfatta dalkarlens »himmifrån» 
som »himmelen» och frågar hur det står till där. Dalkarlens svar i 
denna historia är att man i himmelen sitter och undrar, vart alla 
präster tagit vägen, för det har bara kommit dit tre (en) sedan Arons 
tid. 

Varför nämndemännen är flintskalliga. Upptecknad efter Gustav 
Mikaelsson (ULMA 26017, s. 80). —1 denna text sätts nämndemännen 
i direkt samband med djävulen, underförstått att nämndemannen 
sålde sin själ till djävulen, när han svor nämndemanseden. »Nu är du 
min man, sa Hin håle och strök nämndemannen över huvudet» 
(ULMA 23457, s. 14), är ett inte bara i Edsele känt ordstäv. Att man i 
den folkliga föreställningsvärlden sökt förklara flintskallighet är note-
rat särskilt i Finland (Aarne 1912, nr 17) och som en skämthistoria i 
Danmark (Mot. A 1315.2). Motivet uppträder även som en legendsaga 
(AT 774 J), dock inte i Sverige. Som förklaring till just nämndemän-
nens flintskallighet torde motivet vara mindre utbrett. Att observera 
är att sagesmannen är född i Finland. 

Förstår du inte skoj, sa lappen till Gammelkarlen. Upptecknad 
efter Emanuel Söderlind (ULMA 26017, s. 259). — Detta oförskräckta 
skämt med djävulen är en historia, som är känd framför allt i Finland. 
Där finns inte mindre än 37 uppteckningar enligt AT-registret. Men 
även i Sverige berättas denna historia. Förutom i Edsele har den 
upptecknats med en lapp som huvudperson också i Jämtland, med en 
finne i Västmanland och Värmland, med en västgöte i Södermanland 
samt med en pojke som huvudperson i Västergötland. Historien är 
noterad även i Norge (Hodne 1984). AT 1718**. 
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Lappen som ville smaka honung. Upptecknad efter Märta Berg-
vall (ULMA 26017, s. 40). — Denna historia tillhör den typ av berättel-
ser som gycklar med människor, som inte är förtrogna med ortens 
vanor, i detta fall okänd mat (AT 1339). Här har lappen fått inta rollen 
som den okunnige, vilken på andra håll kallas för täljetok, kråkvinkel-
bo, molbo m. m. Lappens svar — starkt men gott — påminner om den 
lurade djävulens svar i text nr 56 (AT 1157). 

Lappen och spegelbilden. Upptecknad efter Hanna Gustafsson 
(ULMA 26017, s. 390). — Detta motiv är sällsynt i muntlig berättartra-
dition. I Norden har det endast noterats i Finland. I Edsele-uppteck-
ningen är det — liksom i föregående text — en lapp som fått inta rollen 
som den enfaldige. AT 1336 A. 

128 A, B. Den stora älgtjuren. Upptecknad efter E. J. Huss (ULMA 
23399, s.67 och 30152, s.4). — Till genren lögnsagor hör bl. a. jakthis-
torier av olika slag (nr 128-131). Utmärkande för dem är orimliga 
överdrifter och befängda situationer. Dylika historier kan givetvis 
variera allt efter person och miljö, men vissa motiv har fått en fast 
form i berättartraditionen. Dit hör t. ex. historier om osannolikt stora 
djur (jfr nr 130, 133, 135) såsom fallet är i de två historierna om 
älgtjuren. Dessa är personligt utformade skapelser men kan räknas till 
AT 1960. Berättaren har emellertid byggt på detta motiv med andra 
orimligheter: att springa snabbare än den just utskjutna kulan (jfr text 
nr 130 och 132, Mot. 681.) samt en osannolik användning av älgköttet 
och älghuden. Historierna är samma andas barn som baron von 
Mfinchhausens märkliga reseberättelser men detaljerna är personligt 
utformade. 

129. Jakt utan kulor och krut. Upptecknad efter E. J. Huss (ULMA 
26017, s. 405). — Historier om en jägare som med ett enda skott lyckas 
få ett flertal djur genom att det skjutna djuret faller på ett annat, vilket 
faller på nästa osv., AT 1890, tillhör en mycket populär typ av 
jakthistorier som uppträder i flera olika utformningar (A—F). Många 
av de motiv som ingår i dem har motsvarigheter i baron von Miinch-
hausens reseberättelser, AT 1889. Historieberättaren Huss har 
spetsat till sin historia genom att påstå att han fått alla dessa djur utan 
att ens ha avlossat ett skott. 

130 A, B, C. Älgjakt i dimma. Upptecknad efter E. J. Huss (A i 
ULMA 30152, s. 1, B i Bergvalls ordsamling ULMA 22759 under 
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uppslagsordet dimma, C i ULMA 23399, s, 65). — Dessa korta histori-
er är upptecknade efter en och samme sagesman vid tre olika tillfäl-
len, C-varianten av Gunnar Nordling, som vidarebefordrat den till 
Bergvall. Denna variant innehåller även motivet med den snabbe 
löparen (jfr nr 128 A och 132). Motivet med den täta dimman tillhör 
genren »det största», AT 1960, i detta fall en dimma som inte bara 
överträffade Londons dimma utan som även på annat sätt var av en 
helt osannolik art. Detta motiv kan vara ett personligt påhitt av 
sagesmannen, men det bygger på samma idé som alla historierna i 
gruppen AT 1960. (Mot. X 1651.) 

En riktig fågelhund. Upptecknad efter E. J. Huss (ULMA 30152, 
s. 7). — Till jägarens attribut hörde en bra jakthund. I denne historiebe-
rättares mun blev hunden så fantastisk att den gav skall till och med 
på en enkel teckning. Historien är ett exempel på denne persons 
fabuleringskonst. Lögnsagor om hundar med extraordinär förmåga att 
spåra finns dock belagda här och var. (Mot. X 1215. 10.) 

Skuggan blev efter. Upptecknad efter Edvard Andersson 
(ULMA 26017, s. 381). — Denna korta lögnhistoria bygger på motivet 
med den osannolikt snabba löparen (F 681.), ett motiv som uppträder 
i många lögnsagor (jfr nr 128 A och 130 C) och som även återfinns i en 
undersaga (AT 513). I den sistnämnda, som inte är representerad i 
Edsele-samlingen, handlar det om en varelse med övernaturlig förmå-
ga. I lögnsagan däremot talas det — i jag-form — om en vanlig männi-
skas uppenbart osannolika förmåga, som är så överdriven att histo-
rien uppskattas just för sin befängdhets skull. Detta exempel på 
snabbhet finns inte representerat som självständig sagotyp i AT-re-
gistret. 

Den stora myggan. Upptecknad efter Edvard Andersson 
(ULMA 26017, s. 383). — Denna skämthistoria hör till den genre av 
lögnsagor, som handlar om onaturligt stora djur, i detta fall en jätte-
mygga (Mot. X 1286.). Den speciella berättelsetyp som det här är 
fråga om, AT 1960 M1, har i det internationella AT-registret noterats 
endast i engelsk-amerikansk tradition, men den torde i praktiken vara 
känd på många andra håll. 

Den enbenta gråsparven. Upptecknad efter Edvard Andersson 
(ULMA 26017, s. 379). — Den stilistiska effekten i denna skämthistoria 
är densamma som i många andra lögnsagor: att framställa en orimlig-
het såsom en verklig händelse. Detta sker på två sätt i denna berättel- 
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se, som föredras i jag-form. Det rör sig dels om en tavla som är så 
realistiskt gjord (Mot. X 1788.) att den avbildade fågeln flyger ut ur 
den, dels om att fågelns därvid förvärvade enbenthet ärvs av dess 
ungar, alltså en genetisk orimlighet (Mot. X 1202.). Denna lögnsaga 
torde vara ett utslag av historieberättarens egen fabuleringskonst, 
men variationer på samma tema förekommer, dock inte noterade i 
Sverige. I detta sammanhang kan erinras om en av de många skapel-
seberättelser som uppkommit om lommen som förklaring till benens 
ovanliga placering. Det berättas att lommen (eller gåsen, jfr text nr 18) 
hade så bråttom vid skapelsen att den flög i väg innan benen var 
gjorda. Skaparen — antingen det var vår Herre eller djävulen — måste 
därför kasta dem efter fågeln och sedan dess har alla lommar sina ben 
placerade så långt baktill på kroppen. Den folkliga skapelseberättel-
sen kan tyckas gå igen i den sentida lögnsagan, men det är knappast 
troligt att berättaren medvetet format sin historia om den enbenta 
gråsparven med skapelseberättelsen som förebild. 

Stora stengetter. Upptecknad efter Per Olof Hedin (ULMA 
26017, s. 411). — Som framgår av sagotexterna nr 128, 130 och 133 är 
motivet med ett orimligt stort djur eller något annat onaturligt stort en 
vanlig ingrediens i lögnsagor. Dylika berättelser återfinns i kortare 
eller längre form i hela Europa och på många andra håll i världen (AT 
1960 A—Z). Exemplen på hur ofantligt stora djuren är och vad detta 
kan föra med sig är av varierande slag. Inte sällan bildar AT 1960 
utgångspunkten för en hel serie lögnhistorier. Att någonting är så stort 
att det når ända upp till himmelen berättas vanligen om ett träd eller 
ett frö, som växer ovanligt snabbt (AT 1960 G, 1920, 328, 555). Men 
att det fanns getabockar som var så stora att de rev ner stjärnor och 
därmed förorsakade stjärnfall är ett ovanligt inslag i denna typ av 
sagor. Märkligt är att sagesmannen talar om stengetter, dvs, de 
mellaneuropeiska gemserna, och inte om vanliga getter. Lögnsagor 
om stora getabockar existerar visserligen (Mot. X 1244.3.), men som 
exempel på deras ovanliga storlek brukar i allmänhet anföras att de 
har ett ofantligt stort avstånd mellan hornen. 

Efter ovannämnde sagesman har även Nils P. Bergvall återgivit 
berättelsen om de stora stengetterna i Norge. Han har därvid kombi-
nerat den med följande historia om en häst med träben (nr 136). 

Häst med träben. Upptecknad efter Per Olof Hedin (ULMA 
26017, s. 412). — Denna korta historia hör inte till de mera kända 
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lögnsagorna. Endast enstaka uppteckningar har gjorts i Finland och 
Sverige, men motivet har noterats i irländsk och engelsk-amerikansk 
berättartradition. Till typnummerbeteckningen AT 1911 A har förts 
inte bara motivet med träbenet utan även andra absurda kirugiska 
ingrepp (Mot. X 1721.). Nils P. Bergvall har efter samme sagesman 
anfört att magsäcken opererades bort på hästarna i Norge. Hans 
uppteckning, som är en kombination av nr 135 och 136, har följande 
lydelse: 

I Norge är det kapplöpningar må ni tro. Stengetter och rashästar de löper 
fortare än alla andra djur. Från hästarna opererar de bort »görvamma», 
magsäcken, då blir de lätta förstås. Där är det Djurdoktorer ska jag säga. Och 
stengetterna äro stora, sjuttio fot från marken opp till hovskägget. Och när de 
stångas, river de ner stjärnor av himmelen och då kallas det stjärnfall (ULMA 
32241:II, s.20). 

Tavlan med vintermotiv. Upptecknad efter Edvard Andersson 
(ULMA 26017, s. 377). — Liksom i nr 134 utgår sagesmannen även i 
denna lögnsaga från sitt tavelmåleri — kanske redan detta en lögn. Att 
ord (Mot. X 1623.2.) eller musik sägs frysa till is kan man finna 
exempel på i bl. a. von Mfinchhausens fantasifulla och otroliga rese-
berättelser (kap. V). Betydligt sällsyntare är motivet med blommor 
som fryser på grund av en tavla med vintermotiv (Mot. X 1788.). 
Detta är ett bland många exempel på den absurda logik, som många 
lögnsagor bygger sina skämt på. 

Kristina Nilssons sång. Upptecknad efter Per Olof Hedin 
(ULMA 26017, s. 413). — Vitsen i denna anekdotiska skämthistoria är 
att säga sig ha varit vittne till något helt otänkbart, nämligen att någon 
sjunger fyrstämmigt med sig själv. Denna historia har i dag förlorat sin 
poäng, eftersom nutida inspelningsteknik, s. k. playback, gör ett dy-
likt sångsätt möjligt. 

En människas vandring. Upptecknad ur minnet, sannolikt berät-
tad av Märta Bergvall (ULMA 23527, s. 1). — Denna korta berättelse 
skildrar i allegorisk form människans jordevandring, död och möte 
med Jesus. Det dunkla framställningssättet, som vädjar till eftertanke 
och reflexion, är karakteristiskt för alla typer av gåtor, men framför 
allt för gåtor i mera komplicerad utformning, dvs, sådana som inte 
direkt frågar »vad är det». Den typ av berättande gåtor, som här 
upptecknats, hör inte till de mera kända gåtberättelserna. 
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140. De sju sönerna. Upptecknad efter Märta Bergvall (ULMA 26648, 
s. 1). — Liksom föregående text har även denna berättelse en bakom-
liggande innebörd. Den har emellertid blivit bortglömd. Gissningsvis 
syftar berättelsen på veckans sju dagar. Att märka är att denna 
uppteckning återges på rikssvenska i motsats till alla andra uppteck-
ningar efter denna sageskvinna. Detta förhållande låter ana att berät-
telsen mottagits i en litterär form, som inte blivit så gängse i den 
lokala traditionen att den överflyttats till bygdemål. 
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Dialektologisk efterskrift 
Av Karl-Hampus Dahlstedt 

Uttal 
Vokaler 
Edselemålet är en västångermanländsk dialekt. Det innebär bland 
annat att gamla kortstaviga ord har förlängt vokalen, t. ex. pasa 
'påse'. På västra fjället, dvs. i skogsbygden nära Jämtland, förekom-
mer bevarad kortstavighet som i Ragunda, t. ex. pasa med kort a. 
Västångermanländskt är också det bevarade öppna å-ljudet, här 
skrivet a. I Frans Bergvalls Edselemål hålls det isär från ett slutet å, 
både som långt och som kort, fastän en utomstående ibland har svårt 
att uppfatta skillnaden, t. ex. sari 'son, sonen' gentemot sån '(vat-
ten)sån', r5ta 'råtta' gentemot rått é tjött 'rått kött'; jämför också 
svag (sup.) 'svalt (av svälja)', svått (adj. n.) 'svårt (av svår)', sval' 
(adj.) 'svart' och svått (adj. n.) 'svalt (av sval)'. Detta öppna 3 står i 
Edselemålet också framför tjockt k, där riksspråket har icke höga 
(icke slutna) vokaler som var korta i fornspråket, t. ex. kala) 'kalv', 
Ja/tv ' själv' , vakft 'välja', fakg 'följa', samt framför tunt 1, när rikssprå-
ket har a som är (eller har varit) kort, t. ex. tall 'tall', kallt 'kallt'. 

Edselemålets vokalsystem åskådliggörs ungefärligen av vokalfyrsi-
dingen här nedan. Det innehåller tolv distinkta vokalljud, troligen alla 
av fonemkaraktär, dvs, med betydelseskiljande funktion såsom a, å, a 
och å i exempelorden på -tt här ovan. Därtill kommer en trettonde 
vokal é, ett ä-e-ä-aktigt ljud i trycksvaga ändelser, som vi kan kalla 
den allmänna försvagningsvokalen. Förutom é finns bara a och e i 
trycksvaga ändelser i Edselemålet. 

Originalen till dessa sagor från Edsele har nedtecknats med lands-
målsalfabet av Frans Bergvall. I denna utgåva har Karl-Hampus 
Dahlstedt och Rune Västerlund överfört texterna till en förenklad 
fonematisk uttalsbeteckning, varvid följande motsvarigheter gäller för 
vokalerna: 

18t Sagor från Edsele 
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ö 

a 

landsmålsalfabetet 
lång 	kort 

vår beteckning 

a a, a a A 
e e e E 

a ö R 
i i i I 
o o 0 0 
u va u U 
y y y Y 
a a å Å 
o o p 3 
ce ce ä Ä 
a a å Å 
0 0 ö Ö 
8 8 ö Ö 

Av de två varianterna (allofonerna) för kort a hör a hemma i tryck-
stark stavelse och a i trycksvag. 

Konsonanter 
Följande konsonanter förekommer i Edselemålet: 

landsmålsalfabetet 	vår beteckning 
lång el. kort 
b 	 b 	B 
d 	 d 	D 
4 	 et 

ä 
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landsmålsalfabetet 
lång el. kort 

vår beteckning 

g, 9 g G 
h h 

j 
H 
J 

k k K 

lr 
1 

1 
1 (efter 	5, 	o. d.) 

1 rl (mellan vokaler) 

n 

g, 
P 

n 

P 

N 

P 
R 

„5 och jj tj Tj (i uddljud och inljud) 
§ och ;y ttj (i inljud efter kort vokal) 

V 

Av ovanstående konsonanttecken behöver några förklaras: 4, t, g och 
står för så kallade alveolarer, dvs, ljud som bildas med tungspetsen 

uppvikt mot övre tandvallen. I uppsvenskt och norrländskt riksspråk 
förekommer sådana ljud framför allt och nästan enbart när ett r går 
före och sammansmälter med ett d, t, n eller s, t. ex. i orden jord, 
svart, barn och fors. I Edselemålet finns alveolarerna också i andra 
sammanhang, såsom i orden fpc/cM 'följde', gririV 'grinade, grät', och 
sari 'son(en)'. 
lr står för det välkända tjocka 1 och 
1 för tonlöst tunt 1, medan 
f står för det vanliga uppsvenska sje-ljudet i t. ex. sju och hässja. 

19 Sagor från Edsele 
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Kvantitet 
Konsonantlängd hos en ensam konsonant — i slutljud eller mellan 
vokaler — utmärks med dubbelskrivning, t. ex. kamm 'kam', fitta 
'geten' och helvve 'huvud(et)'. Vokallängd betecknas genom att voka-
len — i tryckstark stavelse — följs av endast ett konsonanttecken, t. ex. 
dan 'dagen', steri 'sten(en)', hun 'hunden' och siq 'sin' (poss. pron. 3 
pers. fem.). Om vokaltecknet följs av en dubbeltecknad konsonant 
eller av en förbindelse av flera olika konsonanttecken är däremot 
vokalen kort, som t. ex. i hadd 'hade', myttft 'mycket', saggt 'sagt' 
resp. tjörka 'kyrkan' , jpIrpQ 'hjälpa'. Vid vissa konsonantförbindelser, 
som i hövla 'hyvlar(na)' och föga 'fåglar(na)', där Edselemålet lik-
som riksspråket har lång vokal framför en konsonant följd av 1, k eller 
r, har vokallängden inte särskilt utmärkts. 

Tryck och ton 
Tryck och ton (olika slag av accent) har genomgående satts ut på de 
isolerade orden i böjningsmönstren (efter sagorna), varvid ' och' dels 
markerar huvudtryckets placering på vokalen och dels anger akut 
resp. grav ordton, såsom i riksspråkets st4en (best. plur. av steg) 
och st4en (best. sing. av stege). I själva sagotexterna har sådana 
accenttecken bara satts ut i enstaka särskilda fall, som ansetts avvi-
kande från de normala reglerna för ord- och/eller satsaccenten i 
dialekten eller på annat vis påfallande. 

Ljudbeteckning i vissa småord 
Uttalsbeteckningen för vissa småord som ofta står trycksvagt i satsen 
(eller talflödet) och därvid förkortas och/eller byter vokaluttal e. d. 
har ibland för lättlästhetens skull eller av förbiseende angivits med det 
alternativa uttal som ligger närmast vanlig svensk riksspråksstavning. 

Dessa ord som egentligen borde stavas do, då, dör, hår, jå, må, po, 
so, så, to, ot(t), stavas ibland i stället då, dä 'dig', där, här, lä 'jag', 
mä 'mig', på, så, sä 'sig', tå 'utav', åt(t). 

Följande ord borde i tryckstark ställning egentligen tecknas med 
dubbelt konsonanttecken: dän, döm, fram, han, om, söm. 
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Ordböjning 

Edselemålets vanligaste böjningstyper redovisas i slutet av efterskrif-
ten. 

Substantiv 
Edselemålet hör till den mellangrupp av norrländska dialekter som 
nästan alltid saknar -r i de maskulina pluralformerna, men ej i de 
feminina, t. ex. tolla 'tallar', dåga 'dagar'. Undantag utgör framför allt 
typen pasar 'påsar' och hårar 'harar', så kallade kortstaviga svaga 
maskuliner, som dock även kan få obest. plur. pasara och hårara med 
ett extra tillagt -a, samt de enstaka fött&, vånn& och söner. 

I huvudmassan av maskulina substantiv är som framgår av böj-
ningsmönstren obest. pl. och best. pl. lika, medan de gamla kortstavi-
ga starka oftast har best. pl. -an, en form som ibland också förekom-
mer i best. pl. byan och skoga,, dvs. i maskuliner som i grundformen 
slutar på tryckstark vokal eller på -g. Särfall utgör obest. pl. skor, 
best. pl. skon eller skona samt tår, tåna, som övergått från feminint 
till maskulint genus. 

Sådan genusövergång, som är vanlig längre norrut i ångermanländs-
ka mål, när best. sg. hos femininerna slutar på -(0fr1, är dock mycket 
ovanlig i Edselemålet, som alltså tolererar att många feminina sub-
stantiv bryter mot den vanliga regeln best. sg. -a, t. ex. i best. sg. 
stug&I 'stugan' och ån 'ån, älven'. Till skillnad från maskulinerna 
bevarar femininerna genomgående r-former i obest. pl., t. ex. hu& 
'hudar' och tjörk& 'kyrkor'. Hos femininerna kommer därigenom 
Edselemålets — liksom de flesta norrländska dialekters — benägenhet 
att använda bestämd form i långt större utsträckning än sydligare 
folkmål och riksspråket till synes, något som gäller ändå mer om 
neutrernas pluralböjning (se vidare anm. under böjningsmönstren). 
Förekomst och funktion hos bestämd form, liksom också deras se-
mantiska innebörd, är otillräckligt utforskade i norrländska dialekter. 
Säkerligen förekommer geografiska variationer mellan olika bygde-
mål, men det är också möjligt att reglerna för användningen av best. 
pl. varierar efter böjningsformen, t. ex. mellan olika genus. 

Adjektiv 
Många känner till att de mellannorrländska dialekterna lämnar adjek-
tivet oböjt i pluralis i predikativ ställning, t. ex. döm ä vit 'de är vita' i 
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Edselemålet. Däremot böjs det i neutrum: huse ä vitt. Mindre bekant 
är väl att adjektivet också för övrigt har en helt annan böjning än i 
t. ex. svenskt riksspråk. Detta gäller inte minst om Edselemålet (se 
vidare böjningsmönstren). Här ska uppmärksamheten endast fästas 
vid den självständiga adjektivböjningen, ett slags adjektivens egna 
bestämda former, som i singularis gör skillnad på alla tre genus och 
som förekommer i adjektivets alla tre gradformer, t. ex. superlativ 
esiustn 'den yngste', eivsta 'den yngsta', ijy.st 'det yngsta' samt i flertal 
ågstbi 'de yngsta'. 

Räkneord 
Till samma böjning som adjektiven ansluter sig de lägre grundtalen i 
självständig användning, t. ex. trHn 'de tre'. Fristående ordningstal 
böjs också efter de självständiga adjektivens mönster: tdjftn 'den 
tredje' mask., tlVja 'den tredje' fem. osv. 

Pronomen 
I pronomenböjningen lägger man främst märke till växlingen huri eller 
hori 'hon'. Vokalen u hör hemma i vissa västliga mål i Ångermanland. 
Mindre påfallande är n-ljuden i ria och na, där ria är klart vanligast, 
dvs. i den enklitiska (efterhängda) formen av samma pronomen; 
jämför jag såg na 'jag såg henne' i vardagligt rikstalspråk. Motsvaran- 
de gäller i neutrum för 	och rQ. Några regler för dessa växlingar 
vågar vi inte ställa upp. Därtill kommer former med enbart vokal a 
och ä., när föregående ord slutar på konsonant, men också när det 
slutar på tryckstark vokal, t. ex. jekk-a 'gick hon', ga-a 'gav hon' och 
ä-a 'är hon' men hälld6r1a 'hällde hon' och häygdg•-ria 'hängde hon'. 

De possessiva pronomenen (som uttrycker ägande el. dyl.) böjs i 
det gamla Edselemålet i genus i singularis: männ hunn men min kata 
eller med en ålderdomligare och folkligare ordvändning: hun männ 
men katta miri osv. 

Både hos pers. pronomen och poss. pronomen gällde att 2 pers. 
plur. förr också var hövlighetspronomen vid tilltal till en enda person, 
i regel äldre än den talande, ofta hans eller hennes far eller mor. 

Med ovanstående är pronomenböjningen inte uttömd. Om demons-
trativerna n dånn 'den där', å hånn 'det här', å dann4 'de där', å 
dånn ägyla 'de där änglarna' , pojUn heuiri 'den här pojken', styggheta 
dånn 'den där styggheten', vore mycket att skriva, men det får förbli 
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outrett såsom alltför skrymmande och tidsödande inom ramen för 
denna inledning. 

Verb 
I Edselemålet bevaras slutvokalen eller -a, såsom i kastä och tålra i 
äldre långstaviga resp. kortstaviga infinitiver, medan dialekten i mo-
dersocknen Ramsele har förlorat -é• (s. k. apokope). Detta är väl den 
mest markanta skillnaden mellan de två granndialekterna i Edsele och 
Ramsele. I sammanhängande tal förekommer bortfall av slutvokalen 
-é också i Edsele (s. k. villkorlig apokope), t. ex. kåst ut 'kasta ut', 
men sådana former är sällsynta i sagotexterna, vilket torde bero på 
deras vårdade berättarstil. Denna bidrar väl också till att -a står i 
vissa verb som lånats från riksspråket, t. ex. sykkla 'cyklade', fastän 
ordet är av en typ där man kunde ha väntat -. 

Presensformerna i 1 klassens (konjugationens) svaga verb, dvs. 
verbtypen kastä, riksspråkets kasta, kastar, kastade, följer samma 
regler som infinitiverna. Säreget för denna verbklass är att verb med 
en konsonant följd av 1, lr eller r före slutvokalen (s. k. likvidaförbin-
delser) oftast förlorar denna inte bara i infinitiv och presens utan 
också i imperfektum och supinum, typen Mistär i böjningsmönstret. 
Här bryter Edsele åter av från Ramsele och följer östligare socknar i 
norra Ångermanland. Liksom norrländska dialekter för övrigt har 
Edselemålet inte likformat presensformerna inom 2 klassens svaga 
verb till enstaviga former, motsvarande riksspråkets former med akut 
accent. Det heter alltså han tjdre 'han kör', han j31i-pä 'han hjälper' 
osv. 

Genom assimilationer (sammansmältningar av konsonanter), analo-
giska ombildningar m. m. har vidare uppstått många påfallande former 
i 2 klassens svaga verb: kköggde, kköggt 'kliade, kliat', jaitä, jolt 
'hjälpte, hjälpt' osv. Efter ett stamslutande tonande ljud har Edsele-
målet, liksom många ångermanländska dialekter former med d eller 4 
i supinum, såsom variantformerna fp« 'följt' och döggd 'dugt' vid 
sidan av fog och döggt. 

Påfallande är vidare verbformen tykktä, inte bara i imperfektum 
utan också i infinitiv och presens. Eftersom supinum heter tykkt 
kvarstår detta verb dock i 2 svaga klassen. Vissa verb böjs alternativt 
efter 2 eller 1 svaga klassen, såsom imperf. ropä vid sidan av rofftä 
eller ?yppté och frågä vid sidan av fråggdä. Man kan ibland tala om 
ett konjugationsbyte (klassbyte) mellan verb, så att börjä, böcklä 
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'börja, började' och stå«, stånntä 'stanna, stannade' har flyttats över 
till 2 svaga klassen medan vännä 'vända, vände' liksom tjännä och 
spänne (se paradigm nedan) i alla tidsformer har etablerat sig i 1 svaga 
klassen fastän de alternativt bevarar böjningar efter 2 svaga klassen. 

De starka verben följer i infinitiv samma regler som de svaga, dvs. 
de slutar på eller -a, varvid den förra vokalen kan utelämnas genom 
villkorlig apokope. I presens har de enstaviga former. I stora drag 
överensstämmer Edselemålets starka verb ifråga om vokalväxling 
med riksspråkets, varvid ö ofta står för riksspråkets u eller ö, men 
avvikelser är inte ovanliga såsom i Edseles gölrä 'galit', skörä 'skurit' 
och tejjä eller tegä. 'tagit'. Somliga verb behåller i Edsele sin starka 
böjning, fastän riksspråket har gått över till svag, såsom las—lesä 
'läste—läst' och vov—vevä 'vävde—vävt'. Andra åter tenderar att gå 
över till svag böjning, fastän riksspråket ännu bevarar den starka. 
Detta gäller t. ex. om  verb som genomgående har samma vokal i 
första stavelsen, varigenom presens och imperfektum hotar att sam-
manfalla i dialekten i norr, men inte i riksspråket som ju bevarar 
presensmärket -r. Detta är emellertid inte så markant i Edselemålet 
som i vissa andra ångermanländska mål. Bland de i böjningsmönstren 
förtecknade starka verben gäller det endast pres. komma vid sidan av 
komm och imperfektum kommä 'kommer' resp. 'kom'. 

Bland verbformer som inte redovisas i böjningsmönstren finns im-
perativen (uppmaningsformen). Den torde i Edselemålet normalt vara 
enstavig, såsom kast!, kut!, fastän exemplen är glesa i sagorna. Im-
perfektum konjunktiv är en omstridd form i svenskan. Somliga for-
skare och språkreformatorer påstår att den är föråldrad och ofolklig. 
Men den finns faktiskt kvar i levande dialekt på rätt många håll i 
Sverige, åtminstone i vissa vanliga verb. Påfallande är dess förekomst 
i 13: söm iltä opp citä 'som skulle äta upp (de stickande) insekterna'. 

Många norrländska dialekter har två extra grammatiska former, 
bildade ur supinum med prefix: okommä 'ännu icke kommit' och 
nykommä 'nyss eller nyligen kommit', samt i vissa verb en presens 
participform med speciell betydelse, både i jakad och nekad form, 
ätanäs 'ätbar' och oätanäs 'oätbar'. Dessa är dock ovanliga i sagotex-
tema från Edsele. 
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Satslära 

Liksom böjningsläran lätt glider över i uttalsläran är dess gräns mot 
satsläran, dvs, reglerna för hur ord och ordformer ordnas och kombi-
neras, ofta svår att dra skarpt. Exemplen på detta finns redan i 
framställningen ovan om substantivens och adjektivens obestämda 
och bestämda former. Läsaren av »Sagor från Edsele» måste vänja 
sig vid att adjektivens bestämda attributiva former oftast uttrycks 
med sammansättningar och att substantivens bestämda former ofta 
måste översättas med obestämda former i riksspråket. 

Därtill kommer norrländska särdrag i ordföljden, framför allt för 
nekande adverbets placering; Män vatför ha-nt du höll e då framme 
för? 'Men varför har du inte hållit ...?', Han släfft-ett-n lös 'Han 
släppte honom inte lös', drattne-t-a 'drunknade hon inte' och ... så 
int hunna skålle to tag på döm ' . . . så att hundarna inte skulle få ...'. 

Satsläran innebär dock i regel inga större svårigheter för den dia-
lektfrämmande läsaren. Den är jämn och vårdad, vilket otvivelaktigt 
hänger ihop med att sagorna är nedskrivna av Frans Bergvall, ur 
minnet eller efter berättande sagesmän, inte inspelade på band och 
sedan utskrivna från ljudbandet. Den sönderbrutna meningsbyggnad 
som talspråksforskarna har vant sig vid under de senaste årtiondena 
slipper vi här. Och det beror inte bara på nedteckningsmetoden utan 
också på denna talspråksgenres egenart, med en vårdad muntlig, ofta 
lite högtidlig berättarstil. 

Gammalt och nytt i ordförrådet 

»Sagor från Edsele» innehåller ett rätt stort antal ord och uttryck som 
helt avviker från svenska högspråket och därför ter sig främmande 
eller ålderdomliga samt svårbegripliga för varje läsare som inte är 
uppvuxen i Edselemålet eller någon av dess granndialekter: ött 'ar-
betsskift', glrätte 'halka, slinta', tyre 'hugga skåra', tjyytjäkkiriy 
'talgoxe', steriliö,s,ster 'anhopning av stenar i terrängen', remälj 'red-
skap, instrument', spta 'kludda', style 'fågelstjärt', borter-staeri 'den 
bortre myrlaggen' och tomm-åkeree 'det tomma körredskapet (i regel 
meddon)'. 
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Å andra sidan innehåller sagotexterna också många uttryck som 
inte förefaller att vara inhemska i folkmålet utan »lånade» eller »cite-
rade» från högspråket: vråyystru~, evaciliga tider, anckväcMn, 
mäyckvis, jocliskt, ögonblrikla, för husfrickits skull, jekk-a vä stolta 
steg. Till och med ett lärt latinskt uttryck möter, lär6n möräs 'lära 
honom folkskick', och det nyare ordet damas används ofta i stället 
för det gamla dåra kår. 

Det är tydligt att det kristna religiösa språket har en ganska stor 
andel i dessa svecismer. Det var ju den svenska som de dialekttalande 
i avlägsna landsbygder förr i världen vanligen var bekant med. Därtill 
kommer att en folksaga inte är produkten av en enda bygds skaparför-
måga och berättarglädje utan att de flesta sagor torde ha vandrat långa 
vägar, varvid de till en del men ej fullständigt omformats, både till 
språk och innehåll, efter de nya miljöerna. Även om sagorna därvid 
har överflyttats från bygdemål till bygdemål, är det rimligt att en del 
av riksspråket, som ju når över bygderna, hänger fast i språkföringen, 
i synnerhet i sagor med högtidligt innehåll. Att en saga skulle härröra 
från en tryckt version, som förfolkligats, är väl någon gång en tänkbar 
men inte nödvändig förklaring. 

De vanligaste böjningstyperna 
SUBSTANTIV 
Obest. sing. Best. sing. 	Obest. pl. 	Best. pl. 	Betydelse 

Maskulinum 
kamm kånt~ kåmma kåmma 'kam' 
bäck 	beittffin, 	baka 	blikka 	'bäck' 

beikkM 
toll 	t5lln 	t3lla 	t3lla 	'tall' 
sten 	sten 	sta 	stbia 	'sten' 
stolt 	ston 	stöka 	stöka 	'stol' 
hunn 	hun, hunn 	hånna 	hånna 	'hund' 
hi3vg 	hilAln 	håvla 	håvla 	'hyvel' 
fögn• 	f6g4 	fo'g4-ci 	ifigka 	'fågel' 
skog 	sköffin, 	slaka 	skenan 	'skog' 

sk6,0n 
by 	byn 	Ca 	Can 	'by' 
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Best. sing. 	Obest. pl. 	Best. pl. 	Betydelse 

dan 	dåga 	då gag 
gåbUn 	gåbba 	gåbba 
öksn 	öksa 	öksa 
grå&t, 	grånna 	grånna 
grånnn 

p3san 	p3sar 	p3sara 
fttari 	fttara 	Mara 
fötn 	fått& 	fått 
sorl 	så n& 	såtgn 

skon 	skor 	I skoq 
1 skålla 

tåri 	tår 	tima 

'dag' 
'gubbe' 
'tjur' 
'granne' 

'påse' 
'vallhjon' 
'fot' 
'son' 

'sko' 

'tå' 

Obest. sing. 

Maskulinum 
dag 
gåbbe 
ök.0 
grånn 

p3sa 
Mar 
fot 
sari 

sko 

tå 

Femininum 
säyy 
hu 
tjårU 
flråg 
stå ge 

hake' 
IM 
å 
natt 
jitt 
såst& 
ko 

såyya 	såyy& 	siiyybi 
håa 	hå& 	hedri 
tjårka 	tjårk& 	tjårkbi 
fråga 	fil-0'0r 	flråg&I 
ståg&i, 	ståg& 	ståggn 
ståga 

håkbi 	håk& 	håkbi 
l3bi 	b& 	13&1 
åli 	3fflr, da 	3fibi, Jarl 
nåtta 	nått& 	nåttbi 
jitta 	Par 	Pari 
såstra, såstra såstr& 	såstr&I 
kori, kUri 	kor; ko 	Urta 

(efter 
räkneord) 

'säng' 
'hud' 
'kyrka' 
'fluga' 
'stuga' 

'haka' 
'lada' 
'å, älv' 
'natt' 
'get' 
'syster' 
'ko' 

Neutrum 
föjs 	fåj.0 	föjs 
strekk 	str&tft, 	strekk 

strOda 
strå 	stra6..e 	strå 
st3)ttft 	stfttjä 	stS7ttja 

fåjsa 
straka 

e straa 
st-Ptja 

'fähus' 
'(kläd)-
streck' 
'strå' 
'stycke, 
liten åker' 
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Anm. När två skilda former följer efter varandra med komma emel-
lan, är den första äldre och den andra yngre. När klammer står kring 
två skilda former är åldersordningen oviss. — Dialekten använder ofta 
bestämd form i ställningar där riksspråket måste ha obestämd form. 
Motsvarande obestämd pluralis av neutrer, med undantag av de flesta 
tvåstaviga neutrer som slutar på vokal, brukas i Edselemålet två 
skilda former. Den första är = obestämd singularis och används bl. a. 
efter räkneord, den andra är = bestämd pluralis och används efter 
vissa pronomen, såsom na 'några'. Efter adjektivattribut synes ibland 
båda formerna förekomma, t. ex. //åt å firi ä lånnskapa men också 
måyy ä våkkär ä lånnskap. 

FÖRENAT ADJEKTIV 
Maskulinum Femininum Neutrum 

obest. sing. n låyy än våg 	n låyy än rn3)rä 	ä låyyt 6' doss 
'en lång väg' 	en lång myr' 	'ett långt myr- 

stråk' 
obest. pl. 	låyy ä våga 	lågy ä mfrär 	lågy ä dåsa 

Vid samordning av flera adjektiv: va stor a våkkär n måriä, 'vilken 
stor och vacker måne'; liät 9 fbi ä lånnskapa, 'släta och fina land-
skap'. 

best. sing. 	stårkdräggän 'den starka drängen' 
best. pl. 	vitfjärt i 'de vita fjädrarna' 

Adjektivens bestämda form i förenad ställning uttrycks i regel genom 
sammansättning som i exemplen här ovan. 

SJÄLVSTÄNDIGT ADJEKTIV 
Maskulinum 

sing. 	stöäri 'den store' 
stårrän 'den större' 

pl. 	(döm) störäri 
'de stora' 

(döm) stårräri 
'de större' 

Femininum 
störa 'den stora' 
stårra 'den större' 

(döm) störäri 
'de stora' 

(döm) stårräri 
'de större' 

Neutrum 
störä 'det stora' 
stårrä 
'det större' 

(döm) störän 
'de stora' 

(döm) stårräri 
'de större' 
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I predikativ ställning är adjektiven oböjliga i pluralis: döm är stor 'de 
är stora'. 

PERSONLIGA PRONOMEN 
1 pers. sing. 	2 pers. sing. 	refl. 

nom. 	 jäg, obet. jä 	du 
obj. 	mäg, obet. mä 	däg, obet. dä 	säg, obet. sä 

3 pers. sing. 
maskulinum 	femininum 	neutrum 

nom. 1 	 hän, hög, 	dä, han, obet. n, .11 obj. 	 obet. a, ria, na 	obet. 	n. 

1 pers. pl. 	2 pers. pl. 	3 pers. pl. 
nom. 	vi 	 fl 	 döm 
obj. 	DM 	 ji 	 döm 

Anm. han uttalas med långt n; jä, mä, dä, sä uttalas ofta med öppet ä 
(ö). 

POSSESSIVA PRONOMEN 
1 pers. sing. 2 pers. sing. 3 pers. sing. refl. 

mask. männ dänn harg sänn 
fem. mig, min dig, din hånn4 sill 
neutr. mätt dätt sätt 
pl. mirjä di, sirg 

1 pers. pl. 2 pers. pl. 3 pers. pl. refl. 
mask. vonn finn 
fem. vor jir d~s = 

sing. 
neutr. vott 

vög. 
iitt 
jiré 

Anm. I äldre dialekt heter det vanligen hästn männ 'min häst' osv., 
men i yngre männ häst osv. 
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SVAGA VERB 
Inf. 	Pres. 	Imperf. 	Sup. 	Betydelse 

1 kl. kåste 	/daté 	kåst. 	kast 	'kasta' 
vånne 	vänné 	vånne, 	vånnä., 	'vända' 

värmde 	vännt 
Jb4-istr 	i bister 	IN-istb. 	iblrist6T 	'vissla' 
i blristré 	1 bistré 	tblristri; 	tbZristr 
tålra 	råka 	tålra 	kika 	'tala' 

2 kl. griré 	gritij• 	gririnM 	grinig 	'gråta' 
,ka 	jW 	jetg' 	jett 	'valla' 
t?kkté 	tYkktä 	tYkka 	tykkt 	'tycka' 
röpQ 	råpé 	röffQ, 	rofft 	'ropa' 

reyM 
WO 	klråjft 	laråggd 	kiröggt 	'klia' 
siijje, 	sälj, säg sU, sa 	saggt 	'säga' 
JO 

tjtsiré 	tjår 	tj'M 	(lött 	'köra' 
.i347M 	j3IrtM 	..131M 	falt 	'hjälpa' 
vdrpé vårp(0) våtM 	vätt 	'värpa' 
frdgé 	frdge 	fråggcM, 	fråggt, 	'fråga' 

frdge 	fråggd 
jeummé jcsimm' jfunmd, jummt 'gömma' 

jeimmt 
t510 	tM 	.044é 	fatt, fa« 	'följa, 

åka med' 
.A fara 	får 	jölM 	jolt 	'göra' 
dåga 	dög 	ddggdé 	döggt, 	'duga' 

döggd 
3 kl. ro 	ro 	rådde 	rodd, rott 	'ro' 

så 	så 	sådck• 	sådd, sått 	'så' 

Anm. Om skilda former för samma verb gäller detsamma som för 
substantiv (se ovan). 
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STARKA VERB 
I alfabetisk ordning 
Inf. Pres. Imperf. Sup. Betydelse 
bitg bit bet Utg. 'bita' 
bju bju bd3 båg 'bjuda' 
bi' vak, bi vatt vögg 'bliva' 
brinng brinn brann brånng 'brinna' 
brYtg bryt bröt bråte 'bryta' 
båra bär bar b8rg 'bära' 
dra dra dro dreg, dr4g. 'draga' 
finne finn fann Oting 'finna' 
f3llg fall föll fållg 'falla' 
fdsg frys frös fråsg 'frysa' 
gåka gak go k gesSirg 'gala' 
gnållg gnäll gnall gnållg 'gnälla' 
gråtg gråt gret grag 'gråta' 
h3ggg hogg högg håggg 'hugga' 
komma komma, 

komm 
kommg kömmg 'komma' 

liggg ligg låg Mgg 'ligga' 
låsa läs las lkg 'läsa' 
ib ib ho .214,jg 'slå' 
sitt sitt såt sM 'sitta' 
s3va Sav söv såvg 'sova' 
stlyyg stiyy stayy st åygg 'stånga' 
MO .fog sayy 540 'sjunga' 
fettg,  
fåra 

fut 
fär 

sköt 
skar 

skåtg 
sk8rg 

'skjuta' 
'skära' 

ta ta to, tog teg, t4g. 'taga' 
OM 
vear.1  

tliP tjep t.R12 'pipa' 
'varda' 

vråka2  vräk vrok vrag 'vräka' 
våva väv you fAvg. 'väva' 

Anm. I vissa ställningar inuti en sats faller ändelsens é bort i infinitiv 
och presens samt i imperfektum av 2 och 3 klassens verb. 

Infinitiv våk »varda» är föråldrad och ersätts med bki »bliva». 
2  Böjs i yngre dialekt även svagt: vräU vräk vräkkti,  vräkkt. 
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