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Förord 

Skivserien Svenska folkmål utges närmast för att tillgodose 
önskemål från skolmannahåll och är i första hand utformad med 
tanke på undervisningen i svenska vid våra gymnasier och andra 
högre läroanstalter. Den torde emellertid också kunna tjäna 
undervisningssyften på andra stadier och i andra former och 
tillika bli av värde för den allmänhet som har intresse för våra 
gamla folkmål och de stora språkskillnaderna i vårt land. Uttals-
beteckningen i textboken har med hänsyn härtill gjorts så enkel 
som möjligt. 

De inspelningar av språkprov ur svenska folkmål som härmed 
för första gången utges i Sverige äro till sin art alldeles skilda 
från de spridda intalningar på dialekt som tidigare utkommit. 
Dessa ha alla det gemensamt, att texten varit utskriven eller inövad 
på förhand, och den har inlästs av en tränad bygdemålsberät-
tare. Intalningens huvudsyfte har varit att roa åhöraren, inte att 
framlägga ett autentiskt prov på levande folkmål. De här ut-
givna texterna ha i flertalet fall kommit till på ett helt annat sätt 
och för andra ändamål. De utgöra provstycken från det inspel-
ningsarbete som Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala 
i nära samverkan med Landsmålsarkivet i Lund och Institutet för 
ortnamns- och dialektforskning i Göteborg sedan mer än två 
årtionden bedrivit i landets skilda bygder. De dialekttalande 
själva ha i regel varit alldeles oförberedda vid upptagningen, och i 
vissa fall ha de inte ens haft klart för sig, att deras tal spelats in. 
Avsikten har varit, att så långt det vid varje tillfälle visat sig 
praktiskt möjligt, åstadkomma ett prov på vederbörandes van- 
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liga, vardagliga samtalsspråk utan vare sig arkaisering, moderni-
sering eller andra medvetna förändringar. De talande ha fått 
samtala eller berätta fritt om skilda ämnen, minnen, traditioner 
eller annat, som särskilt intresserat dem. Upptagningarna ha i 
regel gjorts i de talandes hem, och de tekniska arrangemangen 
ha begränsats till det minsta möjliga för att inte störa en äkta, 
naturlig och obesvärad talsituation. 

En följd av denna inspelningsmetod, som kan kallas avlyss-
ningsmetoden, är dock, att skivorna ibland kunna bli behäftade 
med vissa brister av sådan art som inte besvära de förberedda, i 
en studio och med stationär apparatur gjorda intalningarna. 
Dessa ha ibland kommit till på så sätt, att textens innehåll 
ursprungligen berättats av en person, den språkliga formen har 
senare bearbetats av en annan, och uppläsningen slutligen har 
anförtrotts åt en tredje, som haft lämplig röst och klar artikula-
tion. Felsägningar och tekniska missöden ha med lätthet korrige-
rats genom omtagning. Med en sådan inspelningsmetod är det lätt 
att åstadkomma en skiva som är perfekt ifråga om teknik, »språk-
riktighet», artikulation, röst och innehåll, men den är icke desto 
mindre i all sin fullkomlighet en konstprodukt. Därmed är 
ingalunda sagt, att metoden skulle sakna berättigande. Även 
den har betydande uppgifter att fylla. Den är emellertid på 
intet vis — något som man ibland inte gjort klart för sig — ett 
»fotografi» av verkligen talat språk. Den kan kanske liknas vid ett 
väl arrangerat och retuscherat ateljéfoto, men aldrig vid ett »ögon-
blicksfotografi». 

Det är just detta senare som de enligt avlyssningsmetoden 
gjorda inspelningarna avse att vara. De återge talet exakt så, 
som det hördes vid ett bestämt tillfälle, i en given situation. 
I största utsträckning har man lyckats fånga talsituationer, som 
alltigenom bära äkthetens prägel, där det karakteristiska och sär-
artade helt kommit till sin rätt, där de talande fullt ut varit sig 
själva och inte på något sätt ändrat sina språkvanor av hänsyn 
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Inspelningsbilen i arbete. Med dessa grammofonverk har flertalet av 
texterna i serien Svenska folkmål spelats in. Numera stå modernare 

apparater till buds. 

till inspelningen. Men med denna arbetsmetod, där man i så 
hög grad ger sig tillfälligheterna i våld, följer också, att man på 
samma sätt som ifråga om ögonblicksfotografiet löper risken av 
att tvingas arbeta under tekniskt ogynnsamma betingelser, ofta 
i brådska eller under svårbemästrade yttre omständigheter. In- 



En gammal fiskare i Roslagen sitter på sängkanten och berättar 
för mikrofonen. 

spelningsrummet kan vara akustiskt otillfredsställande, appara-
turen illa medfaren av besvärliga transporter, sagesmannen för 
ögonblicket indisponerad, miljön i något avseende irriterande 
osv. Denna de fria upptagningarnas särart och deras skiftande, 
ofta vanskliga arbetsvillkor måste särskilt uppmärksammas och 
beaktas. Varken ifråga om teknik eller i övriga hänseenden få 
de bedömas på samma sätt som de förberedda studioinspel-
ningarna. Man bör hålla i minnet att de i främsta rummet ha 
sin betydelse som autentiska dokument. Det är i den egenskapen 
som de för det vetenskapliga studiet av vårt språk utgöra ett 
material av oskattbart värde för framtiden. 

Det måste därför uttryckligen framhållas, att de ojämnheter i 
tekniskt hänseende som inspelningarna i serien Svenska folkmål 
här och var förete, ha sin grund däri, att de till största delen 
spelats in direkt på lackskivor under fältmässiga, ibland mycket 
besvärliga, yttre förhållanden. Det har därvid inte kunnat und-
vikas, särskilt inte med dåtida ljudteknik, att skivorna blivit 
behäftade med en del brister, såsom nåibrus, ojämn gravering 



Ibland går det bäst att göra en intervju på stående fot. 
Från en inspelning i Västergötland. 

eller andra ofullkomligheten Vid överföringen till LP-skivor ha 
originalinspelningarna så långt det varit tekniskt möjligt under-
kastats en retuschering, som dock i intet fall fått leda till någon 
förvanskning av röstmaterialet. 

Vid urvalet ur arkivens stora samlingar har här eftersträvats 
att få fram de intalningar som ur de flesta synpunkter synts bäst 
lämpade såsom språkprov för undervisningsbruk. Härvid har 
hänsyn i första hand tagits till skivornas tekniska lämplighet 
för matrisering, till språkets äkthet och representativitet, till den 
talandes röst samt till textens innehåll. Valet har ej alltid varit 
så lätt, Urvalsmöjligheterna ha också begränsats av att de äldre 
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Några intresserade ha skockats kring byns store berättare. Mikrofonen 
har diskret smugit sig in i sällskapet. Från Västerbotten. 

inspelningarna, som gjordes under en tid då dialektupplösningen 
inte på långt när hunnit verka så starkt som i våra dagar, utfördes 
med en betydligt anspråkslösare teknisk utrustning än den som 
numera står till buds. Det har därför ofta hänt att den språkligt 
bästa skivan av tekniska skäl ej kunnat komma ifråga, eller att 
den tekniskt fullgoda med hänsyn till språkets kvalitet måste 
uteslutas. Ibland har den bäste talaren en alltför otydlig arti-
kulation, ibland är textens innehåll på en i övrigt bra skiva inte 
av den art eller kvalitet att skivan lämpligen kan komma ifråga. 
Det är därför lättförståeligt, att inte alla eller ens flertalet skivor 
i arkiven kunna vara av högsta kvalitet ur alla dessa skilda 
synpunkter på en och samma gång. De skivor eller partier ur 
skivor som här valts, kunna sägas representera en kompromiss 
mellan vitt skilda krav, där än den ena, än den andra synpunkten 
fått bli bestämmande. 
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På en skogsväg djupt inne i Tiveden har man träffat på några tim-
merkörare, som ännu släpa timmer med oxar. De ha mycket att för-

tälja om gammaldags arbetsliv. 

I några få fall, där det visat sig svårt att ur samlingarna få 
fram lämpliga inspelningar gjorda enligt avlyssningsmetoden 
har utgivaren föredragit upptagningar, som falla inom eller 
närma sig gränsen för den förberedda, studiomässiga intalningen. 
Det gäller i dessa få fall (nr 23, 24, 28) prov på våra dialekters 
oskrivna, blott muntligt bevarade litteratur, såsom folksagan 
och anekdoten. Här har den talande varit en övad berättare, 
och hans framställning får en medveten, litterär, form. Men 
även denna språkart hör med till bilden av våra dialekter. 

Nedskrivandet av texter till de fria intalningama har varit ett 
synnerligen tidsödande arbete, som krävt medverkan av ett 
stort antal specialforskare och infödda dialektkännare. De svå- 
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Det fanns inte farbar väg till den 88-årige berättarens avlägsna stuga. 
Man monterade en vagnssits bakpå en traktor, och på detta terräng-
fordon skjutsades den gamle över berg och myr fram till bygden, där 

han berättade om det strävsamma livet i hans ungdom. 
Från Västergöland. 

righeter och problem som här möta, torde vara helt främmande 
för den som blott arbetat med förberedda texter, inlästa från 
manuskript. Man föreställer sig nog i allmänhet, att utskrivandet 
endast innebär, att man ord för ord och ljud för ljud skriver 
ned vad som säges i högtalaren. I själva verket visar sig detta 
möjligt blott i mycket begränsad utsträckning. Det förhåller sig 
i det stora hela så, att det som man »hör», dvs, uppfattar, av en 
annan människas tal helt och hållet är beroende av ens egna 
förutsättningar, av den språkliga erfarenhet man har, Ek att 
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Efter fullbordad inspelning ha sagesmännen gått ut till bilen, och man 
lyssnar — i regel med road förvåning — på sina egna röster. 

Från Dalarna. 

fullt ut, i detalj, kunna uppfatta vad den talande säger, vilka 
ljud, ord och meningar han använder eller avser att använda, 
måste man behärska hans språk i praktiskt taget samma utsträck-
ning som han själv. Jämför hur tal på ett främmande språk upp-
fattas av en person med ofullständig kännedom om språket och 
av en infödd! Det som för den ene är alldeles ofattbart, är för den 
andre självklara ljudföljder. I viss mån är detta givetvis beroende 
av talarens bättre eller sämre artikulation, men det gäller för-
vånande ofta även de fall då denna är normalt klar och distinkt. 
Det gäller såväl vid indirekt avlyssning via högtalare som vid 
direkt avlyssning, även om svårigheterna naturligtvis bli större 
vid bristfällig teknisk återgivning. Av det sagda följer, att inter-
pretationen av en del av intalningarna i enskilda detaljer här och 
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var måste bli oviss, och att olika tolkningsalternativ kunna er-
bjuda sig. Av lätt insedda skäl har det ställt sig mycket svårt 
att för tolkningen av samtliga texter uppbringa den dubbla 
sakkunskap som samtidigt inrymmer både språkvetenskaplig 
skolning och den säkra språkkänsla, som är ett uteslutande privi-
legium för den som har dialekten till sitt eget modersmål. 

De som ha intresse för de problem som här antytts kunna 
lätteligen själva skaffa sig erfarenhet av dem genom att försöka 
skriva ned en eller flera av inspelningarna i serien Svenska 
folkmål utan att förut ha tagit del av utskriften i textboken. 
Särskilt givande blir det naturligtvis, om flera personer repre-
senterande olika dialekter eller annars med skilda språkliga förut-
sättningar göra utskrifter var för sig och sedan jämföra dem. 

Det är utgivarens förhoppning att de här publicerade språk-
proven skola ge en levande bild av de stora språkskillnaderna i 
vårt land såväl mellan dialekt och riksspråk som de många dia-
lekterna emellan. De kunna kanske också ge en uppfattning om 
de rika uttrycksmöjligheter som vårt språk har att tillgå inom 
sina folkmål. Våra texter belysa dessutom den pågående dialekt-
utjämningen genom de här och var uppträdande inslagen av 
yngre, riksspråkliga drag. I ett par fall framträda också tydligt 
de tillfälliga förändringar i en persons språk, som betingas av 
den aktuella talsituationen. Man har rättat språket efter den 
man talat] med. Men det är å andra sidan också förvånande, 
att de talande i så stor utsträckning varit alldeles opåverkade av 
mikrofonens närvaro och av de särskilda omständigheterna vid 
inspelningen. De anförda exemplen på medvetna, »litterära», 
intalningar torde på ett slående sätt illustrera motsättningen 
mellan deras av konstprosa eller bildat talspråk tydligt påver-
kade stil och det okonstlade, vardagliga talspråket. Särskilt på-
fallande ter sig säkerligen för de flesta det senares brokighet 
i stilistiskt och syntaktiskt hänseende. 

Vid analys, utskrivning eller kontroll av de olika texterna ha 
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Ibland trängs man vid bilfönstret för att komma nära högtalaren. 

följande specialister medverkat i olika utsträckning: fil. dr S. 
BJÖRKLUND (Dal.), fil. lic. R. BROBERG (Värml.), lektor T. 
BUCHT (Ångerm.), docent K.-H. DAHLSTEDT (Norrb.), fil. stud. 
BIRGIT EKMAN (Västerg.), docent M. ERIKSSON (Uppl.), fil. lic. 
B. FLEMSTRÖM (JäMtl.), fil. dr H. GUSTAVSON (Gotl.), profes-
sor G. HEDSTRÖM (SMål.), fil. dr I. INGERS (Skåne), fil. mag. 
ANNA-LISA JANSSON (Med.), fil. lic. G. JONASSON (Dalsl.), herr 
ERIK LARSSON (Bohusl.), konservator EVERT LARSSON (Västerb.), 
fil. lic. GUN NILSSON-WIDMARK (Söderm.), folkskollärare A. 
NORDSTRÖM (Ångerm.), mag. B. NYGREN (Västerb.), kommi-
nister S. OLOFSSON (Norrb.), fil. mag. R. OTTERBJÖRK (Söderm.), 
kand. C.-G. PETTERSSON (VäStM.), docent CARIN PIHL (Norrb.), 
fil. mag. V. REINHAMMAR (Jämtl.), professor D. STRÖMBÄCK 
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(Härj.), docent H. STÅHL (Dal.), lektor E. TÖRNQVIST (Österg.), 
fil. lic. S. VIDE (Skåne, Små!., Hall., Blek., Öland), fil. mag. 
G. WIDMARK (Västerb.). Till dessa medarbetare riktas härmed 
ett varmt tack. 

Vid utgivningsarbetets fullbordan är det mig en kär plikt att 
uttrycka min tacksamhet till chefen för Landsmåls- och folk-
minnesarkivet i Uppsala professor DAG STRÖMBÄCK, som för-
troendefullt givit mig uppdraget att redigera denna första serie 
svenska dialekttexter på grammofonskivor. Chefen för Lands-
målsarkivet i Lund professor GUNNAR HEDSTRÖM, SOM Ställt 
det sydsvenska materialet till förfogande, och chefen för Institutet 
för ortnamns- och dialektforskning i Göteborg professor TURE 
JOHANNISSON, som ävenledes främjat företaget, bringar jag ett 
varmt tack. Radiotjänsts Tekniska avdelning har under ledning 
av tekniske direktören JOHAN VON UTFALL och överingeniören 
CLAS WACHTMEISTER under många år lämnat vårt inspelnings-
arbete ett mycket betydelsefullt bistånd. Styrelsen för Moders-
målslärarnas förening samt Skolöverstyrelsens filmkonsulent, 
adjunkt NILS HÅKANSSON, ha i det förberedande arbetet skänkt 
företaget sitt intresse och sitt stöd. Till dem alla riktar jag ett 
uppriktigt tack. För gott samarbete vid utgivningen tackar jag 
chefen för firma Discofil direktör HANS KEMPE och min tekniske 
medhjälpare ingeniör TORSTEN ORDÅUS. Sist men förvisso icke 
minst må tankar av tacksamhet och vänskap ägnas de många, 
här anonyma, sagesmän, vilkas röster tala från skivorna. En stor 
del av dem har redan gått ur tiden. 

Uppsala i december 1956 

FOLKE HEDBLOM 



Uttalsbeteckning, förkortningar m. m. 

Eftersom avsikten med utskrifterna av skivornas texter helt 
och hållet är att göra det lättare för åhöraren att följa med och 
förstå vad som säges i högtalaren men däremot inte att lämna en 
ingående och fortlöpande analys av språkljud och ordformer, 
har det synts lämpligast att här tillämpa en starkt förenklad 
ljudbeteckning. Så långt det rimligtvis gått har den vanliga riks-
språksortografien använts, något som bör väsentligen underlätta 
läsningen i texthäftet utan vidlyftiga förberedelser. Givet är, 
att en dylik beteckning måste medföra en hel del inkonsekvenser 
och andra bristfälligheter, men i valet mellan denna olägenhet 
och de betydande lässvårigheter som en mera ljudtrogen, i 
detaljerna korrektare och konsekventare beteckning måste åsamka 
den ovane, har utgivaren föredragit den förra utvägen. Den 
dialektkunnige lyssnare som önskar en mera detaljerad ljudanalys, 
har ju möjlighet att göra den själv. 

Det måste kraftigt understrykas, att textutskrifterna uteslu-
tande äro avsedda att användas vid samtidig avlyssning av skivorna, 
ej att nyttjas separat för läsning. Med hänsyn härtill har accenten 
och ibland även kvantiteten kunnat lämnas obetecknad. 

I görligaste mån har utgivaren sökt tillämpa samma beteck-
ningssystem för alla dialekter. Åtskilliga avvikelser ha dock här 
och var måst göras, dels på grund av de stora skillnaderna i de 
svenska dialekternas ljudsystem och dels därför, att de många 
specialister som här medverkat utnyttjat beteckningen något olika 
i detaljerna. En total uniformering hade härvidlag inte utan 
2 — 578316 Hedblom 
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stora svårigheter kunnat genomföras, och den skulle väl inte 
heller ha haft någon praktisk betydelse. 

De viktigaste avvikelserna från vanlig riksspråksstavning äro 
följande: 

o-ljudet stavas alltid med o 
å- 	» » » » å 

j 
sje- » sj 
tje- » » » » tf 
ö representerar ett mycket öppet ö-ljud av skiftande kvalitet, 

ofta u-, å- eller ä-färgat 
ö anger frikativt, »väsande» d (såsom i engelska this) 

betecknar s. k. »tjockt» 1 
w betecknar samma ljud som i engelska want 

För intervjuarnas yttranden ha ovanstående uttalsbeteckning 
använts endast i de fall då de fått en utpräglat dialektal form. 
I övrigt ha de återgivits i riksspråksform med de modifikationer 
som här och var befunnits påkallade. 

Inom parantes () sättas ord eller ljud, som äro knappt hörbara 
eller svåra att identifiera. 

Inom klammer H sättas förtydligande tillägg gjorda vid ut-
skrivningen (som alltså ej finnas i intalningen). 

Med tre punkter ... anges, att något som säges på skivan är 
utelämnat i utskriften, vanligen på grund av att det ej säkert 
kan uppfattas eller identifieras. 

Kommateringen avser i huvudsak att markera den talandes 
egen pausering, men kommatecken användes även i övrigt för 
att åstadkomma tydlighet i texten. 

Översättningar ha gjorts endast till de texter som kunna inne-
bära större svårigheter för riksspråkstalande. 1 övrigt torde de 
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förklaringar som lämnas i noter vara tillfyllest. Översättningarna 
avse att följa dialekttexten så nära som möjligt. 

dial. 	= dialekt(en) 
hd 	= härad 
riksspr. = riksspråk, riksspråklig eller av riksspråket påverkad 

form 
sn 	= socken 
snr 	= socknar 



Text 

Skivsida 
Avsnitt 

Norrbotten, Överkalix sn 

Om flottläggning 

(1954) 
En flottningsarbetare berättar minnen från havsflottningen i norra 

Bottenhavet. Man knippade ihop timret, och knipporna kopplades 
efter varandra för att kunna bogseras längs kusten. 

Do vajt, da n da vär å rajv de där flotana, sa do, so döm 
buxeire däjt täjmbre. — Jäo. — Å da vär e jå de här finlans-
täjmbre, so vär ståorträjra, sö he do, he do djick opa den he, do 
sa just, att he vere ibi vättnen. 

Jäså, å döm vär bidrövli till rull. 
Jäo, da döm vär ra. 
Jäo, da di vär ra. 
Men da döm vär kråoka i gräuter, da la döm störat. 
Da la döm störare, jäo. Na men wå-wå-wå he i för ärbait 

der da, wå djåol i? 
Nå, ve-ve le de där flotana — 
Ile flotana. — Jäo. — Nå, di buxeire deran don da? —Jäo. 

— Nå, wårt skull di ha don? 
Nå, till Sunsvall. 
Till Sunsvall, jaså, nåo vär he länggt da, å meng flota 

uti-uti wånn? 
Döm tåo träj flota bäki wånn bat. 
Bäki wånn bat, men da vär e ståora nota? 
Jäo, he djick södena — jä da ne vär ståort täjmber, so 

jämt ståort uti ajt, sö fick män äjnt däjt majr en träj täusen utäj 
den. 
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Uti wånn flota? 
Uti wånn flota! 
Ja nåo, men he vär midji he enda. 
Ja, he vär midji, men do vajt verke vår -åo-, täjmbre vär 

åokape, å sö fick do lajt ä(u)t största å länggsta ståcka till båken-
wörev. — Jäo. — Å ti tucke lengg-trejro vär wånn nota lengg. 

Aj, åj, åj, sö he vär grömma nota. 
He vär morska nota. 
Men huri fick i don till hål ihåop? Le di mo wårero? 
Nå, da säj do, da vär e att leg båkenwörve, å sö da do he 

lägt båkenwörve, sö skull do ve sinko [å] tjetninggen — dråo 
twörtevi; to tjetningg opa wånn länggd. 	Jäo. — Å sö sinke 
fäst döm ve ståormello dina. — Jäo. — Å sö vär e att la däjt 
änne wörve opa döm å sö dra soma tjetningga å sö — sinke fäst 
döm å ve de der mello. 

Jäo, men mulla ståcldengdo da, kånd en äjnt bräutes å 
väjkes, notan da? 

Na-a! Si nåo — 
Huri set i ihåop e der da? 
Nå, do sa he täjmbre vär — he stjefte om wårtänne, he 

vär änt ållt täjmber läika länggt. — Na. — Å sa do, beten he 
värt so ne värt, värt — 

Ja, he värt so e bänd ihåop e da i stäck in inda Jäså! 
Å sö säj do, säjståcka, ja ytterstal ståcken opa flotano, hän, 

döm värt sänk-, sänke1.2-ihåop ve tuckeden tjetninggo. Sö sa 
do, he hul ihåop döm. 

He hul ihåop don. Jäo, e vär der e, der e fraiste opa — 
mest. 

Å sö da san do, san man he dråi, he so djick ve dra (ve) 
för hänkräft, sö da he ve der vinschprama. — Jäo. — Å sö ve 
vinsch å sla säksa opa döm å sö hällke döm opp döm opa flotano. 

1 Riksspr., i dial. ötersta. 
2  Felartikulation här. 
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E tåo till bläj högt da — Jäo. — i släoten. 
Di (sjiåonke') jåo, änt vär e jåo högt men — 
Di sjiåonke jåo nei. 
E sjiåonke jåo nei. 
Jäo, men e värt i gräut swåran, da flotan tåo till fläut 

midji. Da e vär midji verke utäj o. — Jäo. 

Översättning 

Du vet, då han då var och rev de där flottarna, förstår du 
(eg. såg du), som de bogserade dit timret till. — Jo.2  — Och 
då var det ju det här finlandstimret, som var stora träd, så då 
du (man) gick på det, såg du (man) just, att det rördes i vattnet 
(dvs, det märktes knappt någon rörelse i vattenytan, då man 
gick på stockarna). 

Ja, och de var bedrövliga att rulla. 
Jo, då de var råa. 
Jo, då de var råa. 
Men då de var krokiga en smula, då låg de stadigt. 
Då låg de stadigare, jo. Nej, men vad hade ni för arbete där 

då (sysslade ni med), vad gjorde ni? 
Nå, vi lade de där flottarna — 
Ni lade flottarna. — Ja. — Nå, de bogserade dem därifrån 

då? — Jo. — Nå, vart skulle de ha dem? 
Nå, till Sundsvall. 
Till Sundsvall, jaså, nog var det långt då, och många 

flottar till varje (näml. bogsersläp)? 
De tog tre flottar baki (bakefter) varje båt. 
Baki varje båt. Men då var det stora flottar? 
Jo, det gick ungefär — Ja, då det var stort timmer, (lik-) 

1 Felartikulation här. 
2  Mark att jo användes för ja även efter jakande sats, 
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som jämstort i ett (alltigenom), så fick man inte dit mer än 3000 
uti den. 

Uti varje flotte? 
Uti varje flotte! 
Ja, men det var mycket, det ändå. 
Ja, det var mycket. Men, du vet, virket, timret var okapat, 

och så fick (måste) du (man) leta ut största och längsta stockarna 
till bottenvarv. — Jo. — Och tio sådana lång-träd var varje 
flotte lång (dvs, utgjorde längden på varje flotte). 

Oj, oj, oj, det var grymma (väldigt stora) flottar. 
Det var morska flottar. 
Men hur fick ni dem att hålla ihop? Lade de (stockarna) 

innanför varandra? 
Nå, då ser du, då var det att lägga bottenvarvet, och så då 

man hade lagt bottenvarvet, så skulle man (binda ihop detta) med 
märlor och kättingar — (som man) drog tvärsöver (flotten); två 
kättingar på varje längd (stocklängd). — Jo. — Och så sinkade 
man fast dem (kättingarna) med de där stor-märlorna. — Jo. 
— Och så var det att laga dit (lägga dit) andra varvet uppå dem 
och så dra samma kättingar (runt stockarna i andra varvet), och 
så sinkade (man) fast dem också med de där märlorna. 

Ja, men mellan stocklängderna då, kunde den inte brytas 
och vikas, flotten, då? 

Ne-ej! Se nog — 
Hur satte ni ihop det där då? 
Nå, du såg (du förstår) att timret blev — det gick om 

vartannat. Allt timmer var inte lika långt (dvs. skarvarna mellan 
stockändarna kommo inte jämsides). — Nej. — Och du förstår, 
att det här det vart så att det vart — 

Ja, det vart så det band ihop det, då ni stack in ändarna 
(dvs. timmerknippan hölls bättre samman genom att stock-
ändarna lågo sick-sack). Jaså! 

Och, så ser du, sidstockarna, ja yttersta stocken på flotten, 
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han, de vart sinkade ihop med sådana där kättingar (dvs, det var 
i flottens båda sidstockar man slog in sinkorna, märlorna). Så 
förstår (såg) du, det höll ihop dem. 

Det höll ihop dem. Jo, det var där det frestade på mest. 
Och så då, sedan man hade dragit det som gick att dra med 

handkraft, så då hade vi där en vinschpråm. — Jo. — Och så 
vinscha vi och slå saxen på dem (dvs, man fäste gripsaxen om 
stocken och lyfte den med vinsch), och så halkade (halade) de 
upp dem på flotten. 

Det tog till att (började) bli högt då — Jo. — i slutet (dvs. 
flotten blev hög, när den blev färdig). 

De (stockarna) sjönk ju, inte var det ju högt men — 
De sjönk ju ner. 
Det sjönk ju ner (dvs. flotten sjönk ner i vattnet). 
Ja, men det vart en smula (lite) svårare, då flotten tog till 

att flyta mycket (dvs, då även de övre stockarna började flyta). 
Då det var mycket virke i den. — Ja. 

Text 2 

Skivsida I 	 Norrbotten, Pite sn 
Avsnitt 2 

Om koppning och åderlåtning 

('954) 

Hör du! Bruke mamma din åder na häll koopp häll na 
sönn? 

Nä it åder men koopp. 
Jaså. Bere- berä- berätt vöre (hän) då! 
Ja då — då döm nu kopp så, då hack döm först opp små 

hacko(m) oppa arma äll beina, där döm skola kopp. 
Vo vä då? 
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Ja vä n littar — (döm) kåle ne för snepparn. Hä var som 
en littn kneiv. Å så var e n fjer uti hann så döm sprätte bara dell. 
Så döm kåle ne för snepparn. Å så då döm ha djåort e så ha döm 
na horno(m) som våor åsåge bårti kåhorna. Å så ha döm tåjji 
Då döm slaakt så ta döm reda pa tunnesta tarmen som fennsj, 
å han törk döm. Å så la döm då hä över horne dänna, å så sögo 
döm opp blåonn. Å så feing homa site där dilles döm sjlääppt. 
Då ha nåog mötji blåo kömi opp bårti kråppen. 

Döm sjläppt å se sjölt då? 
Jaå, döm sjläppt å sä sjölt, å stött — stölt å bårta hädänna. 

Å seda så då törke döm bara å de, å så fick e heiles. 
Men var e it hämst åobehaglit? 
Nää, si döm töckt hä var —. Hä var ingen som klåga över 

att hä var —. It var hä na, sa döm. Hon had sjölv leti kopp sä 
över (jenna nea) röggen, å då komm — a pa Älvsboinn flest en 
doktor. Å då sa han: »Men va ha Ni här för hack då?» — »Jaa, i 
ha leti kopp mä», sad-a. — »Jaså», sa han, »Ni ha vari hos en 
klok gumma.» — »Jaa, (h)ort n va klåok eller ej, hä veit it i», sa 
hon. »Men nu ha i kömi flest doktorn, å han jär då klåokare, så 
han sko väl djära mä frisk.» — Hä var ledgångsrematis(m), så 
hä djåol ju it nånting kopp för hä. Skratte då bara ått a å så 
feick-a då medisin. 

Vöre sa du dåktåra ställt sä mot töckedänna koopp å —? 
Ja koopp dänna, hä — hä vara döm it så Hä töck döm it 

så mötji om. Hä töck döm är humblig. Men därimåot åder hä 
töck döm jär bra, för döm djära nä sjöölv. 

Vöre går-e dell då? 
Ja då håva döm åckså den där snepparn, å så hack döm å 

ådra. Men nu innan dess —. Hä är ållti nain tjelling som hav 
hädänna — dä där örke, äll nain goobb äll —. Då ha döm tåjji 
den hära såppen som bli oppa treda. Han bli sjvårt, å vä kål 
hänna för fjuksåppen. Då lägg döm över hä oppa såre, då döm 
ha tåjji den blåo döm sko håva bård ådra. Å så seda lägg döm 
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oppå hänn å bind om-e. Å så få hä då vara då nain dag. För 
att hä sjlut ju blö hä (i), då döm — då hadd, då döm ha tåjji 
hä döm skola. Då bind döm över, å så sjlut-e vä samma bårti 
hädänna. För att hä ä mycke helande den där såppen. Han jär 
mycke bra. 

Ja hä ä den dära som jär sjvart innä 
Ja han bli sjvårt; om man hä sander jer e som e — som en 

ull bara. 
Ja han röuk mötje å — Jåå. — ä rädd för, bruk vara rädd 

för å få hänn ini öga. 
Jåå. Å hä kåles för fjuksåpp. 
Ja, som barn hål man att döm saa: »Akten jä för att få hänn 

ini öga, för då val jä bliinn!» 
Jååda, hä var visst mytji våodelit, men äh — men äh tanta 

jänna som bruke åder jänn oppi tjärn hon — hon sa hä: »Hä 
håva vä heeim jamt», sad-a, »för att då bana stjära sä så lägg i 
oppå hänna. För då bli hä allri nanting.» — Döm hadd ju it 
så mycke medisin at dellgå (som) — 

Nää så döm fick — 
Döm fick tåga hä döm hadd. 

Översättning 

Hör du! Brukade din mamma »ådra» (åderlåta) eller »koppa» 
eller något sådant? 

Nej inte ådra men koppa. 
Jaså. Berätta hur det var (gick till) då! 
Ja, då de nu koppa, så hacka de först upp små hack på 

armarna eller benen, där de skola koppa. 
Varmed då? 
Ja, med en liten — de kallade det för snäpparen (ett 

instrument att hugga hål genom huden med). Det var som en 
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liten kniv. Och så var det en fjäder uti den (honom), så de sprätte 
bara till (dvs, en fjäder slog in snäpparkniven). De kallade den 
för snäpparen. Och så, då de hade gjort det (dvs, slagit hål), så 
hade de några horn, som voro avsågade ur kohorn (eg. kohor-
nen). Och så hade de tagit —. Då de slakta, ta de reda på den 
tunnaste tarmen som finns, och den (han) torka de. Och så 
lade (satte) de det (dvs. tarmen, korvskinnet) över kohornet (dvs. 
över den spetsiga änden), och så sögo de upp bloden (varvid 
hornets större öppning sattes tätt mot huden över såret). Och 
så fingo hornen sitta där tills de släppte (då hornet fyllts av 
blod). Då hade nog mycket blod kommit upp ur kroppen. 

De släppte av sig självt då? 
Ja de släppte av sig självt och stjälpte — stjälpte (omkull) 

från det där (dvs, från stället som koppats). Och sedan så torkade 
de bara och så fick det läka (helas). 

Men var det inte hemskt obehagligt? 
Nej, se de tyckte det var —. Det var ingen som klagade 

över att det var —. Inte var det något, sade de. Hon hade själv 
låtit koppa sig över här, nedåt ryggen [otydligt], och då kom hon 
till Älvsbyn till en doktor. Och då sade han: »Men vad har Ni 
här för hack då?» — »Ja, jag har låtit koppa mig», sade hon. — 
»Jaså», sade han, »Ni har varit hos en klok gumma.» — »Ja, om 
han var klok eller ej, det vet inte jag», sade hon. »Men nu har 
jag kommit till doktorn, och han är då klokare, så han ska väl 
göra mig frisk.» — Det var ledgångsreumatism, så det hjälpte ju 
inte (det gjorde inte någonting) att koppa för det. Han skrattade 
då bara åt henne, och så fick hon medicin. 

Hur sade du att doktorerna ställde sig till sådant där, 
koppa och — 

Ja koppa, det äro de inte så —. Det tycka de inte så myc-
ket om. Det tycka de är humbug. Men ådra däremot, det tycka 
de är bra, för de göra det själva. 

Hur går det till då? 
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Ja då hava de också den där snäpparen, och så hacka de och 
ådra. Men nu innan dess —. Det är alltid någon käring, som 
har det där yrket, eller någon gubbe eller —. Då hade de tagit 
den här svampen som blir på trädor (dvs, åkrar som ej besåtts, 
som ligga i träde). Den blir svart, och vi kalla den fjuksoppen 
(dvs. röksvampen). Då lägga de över den på såret, då de hade 
tagit det blod de skola ha ur ådern. Och sedan så lägga de på 
den och binda om det (såret). Och så får det vara då någon dag. 
För det slutar ju blöda, då de hade tagit det de skola (ta). Då 
binda de över, och så slutar det med detsamma (blöda) ur det 
där. För det är mycket läkande (helande) den där svampen. Den 
(han) är mycket bra. 

Ja det är den där som är svart inuti —. 
Ja den blir svart; om man har sönder den, är den som en 

ull (ulltapp) bara. 
Ja han ryker mycket också. — Man brukar vara rädd för 

att få den i ögonen. 
Jo, och det kallas för fjuksopp. 
Ja, som barn hörde man att de sade: »Akten er för att få 

det där i ögonen, för då bli ni blinda!» 
Jodå, det var visst mycket farligt, men tanten här, som 

brukade ådra här uppe i Tjärn, hon sade det: »Det hava vi hemma 
jämt», sade hon, »för att då barnen skära sig, så lägger jag på det 
där. För då blir det aldrig någonting.» De hade ju inte så mycket 
medicin att tillgå som — 

Nej, så de fick — 
De fick taga det de hade. 
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Text 3 

Västerbotten, Norsjö sn 	 Skivsida 
Avsnitt 3 

Om hägringar 

(1953) 
Berättaren, en man i 6o-årsåldern, talar i stort sett ett gammaldags 

mål, men här och var använder han yngre, från riksspråket lånade 
eller påverkade former. De mest påfallande av dessa ha anmärkts i 
noterna nedan. I andra fall, då avvikelserna från äldre uttal synts 
mindre betydande, har den normala dialektformen använts i utskriften. 

Män ett' såm jär kånsjtit, a hä jär att de där hägringen ha 
kåmme bårt. 

Naaå, män no förekåmma däm än. 
Jåå män nu uta Karsträsken jänna, i meinns jo, men i var 

barn, heller, a langt hitätt tiåm, a likväl hita Hålmträsken jänna, 
hä förekåmme hägring(en), se där — a hä hä djeck fort. — 
Jåå. — A fort for e. Men nu jär e, ja nu jär e läng-, långliga tider; 
däm pasta däri Vikbårj, a dära Lövlunnåm att hä jär, hä jär 
länge2  sen däm såg' en hägring. 

Hä var fäll bäst åm vora förstass? 
Jåå, hä var, ja allär sag du däm anne än åm vorn. — Naa, 

naa. — Män i meinns i en gåång, då var i no, jaa, no håll i a 
vara kar, vatt n sjöttan artan år4; vä hadd sald na timmer att e 
bolag, såm haite Jimokål. — Jåå. — A hä var n särsjilt sårt, däm 
skull vara tjunie fot a nie5  tum, sä bettala däm nanting kollåsalt 
för de där ståcka. 

(... Eint vait ...) mått däm bettala? 

1 Riksspr., i dial. aitt. 
2  Riksspr., i dial. laaing. 
3  Riksspr., i dial. saag. 
4  Riksspr., i dial. ar. 
5  Riksspr., i dial. tjuneej fot, a neeij tum. 
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— Nää, hä meinns i eint, män däm skull vara tjunie fot a nie 
tum. Däm skull hava ne visst uti ett sjeppsbigge. — Jaa. — A, 
a Anton Björk jänna han hadd fårt ne nager jäve Kammen jänna, 
a pappen hadd fårt ne nagär, ett tie-fämtontall, jäve Tjännhaida 
vä kall a. — Jåå. — A hä var hit ens fra Ume a skull tuumm de 
där; vikbårsa ha å hadd — Ja. — tjöft, sald de där. A da vä 
hadd tumme däm där — hä var [åm] vorn, sä hä var gladdja a 
hä, a sä var e snjöflaicka — Jåå. — såm du vait stannom hä blis 
oppa våren4. Da vä kåmme ditta n snjöflaick, fe-, fecks vä seij 
söa 	söa sjörnåm jänna, n stor grann börning, ett trevånings- 
hus, a haadd krabba-, murpipem utät krabbasåm a. A hä var sä 
klart sä vä saag gardina däri fönstråm. A dän där vart alldeles 
förtjust uti. A vä feing seij opa hädännas n litn stann, män sä 
bört hä — dära eina ändan, sä for e, a bäst hä var da, var e 
bara n litn mårnflaick. Hä jär den siste hägrings i sag, män no 
ha... man sag ju feggura sänna, förr. Män, män wårs ha hägringen 
taije vägen? — Jaa. — A nu påstå däm dära Sikträsken, där var e 
alldeles befaingd (deill att) häger, en ti i värdens. Män nu hä ha 
alldeles kåmme bårt. I meinns pappen tala åm, flera gånger, att 
han kåmme, han kåmme fra Bastuträsk n kvällis, a da tjårt däm 
såm rettäst härma. Hä var just strax ätt döij — hä var visst åm 
järnvägs-, da däm bööggd järnvägen. — Jaa. — A da däm kåmme 
nea Karsträske a hadd tjårt n bit, sä feick en seij hä kåmme, 
lappa — Jaha. — a, a räänd. A däm kåmme snett utvä åm a foor, 

1 Riksspr., i dial. teetj-, fämtan-tal. 
2  Riksspr., i dial. 
3  Riksspr., i dial. vaj. 
4  Riksspr. Jfr vorn ovan. 
6  Riksspr., i dial. feeing. 
6  Felsägning här. 
7  Riksspr., i dial. dära aain äänn. 

Felsägning här. 
Riksspråkligt uttryck. 

10 Riksspr., i dial. 
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a n del vor utan huvvu. — Jaså? — A hästn vart alldeles tokut 
rädd däm. Men, huit, huit, hä kåmme onna för onna, a kåmme 
bårti mirskatanåm a foor söi lanne. — Jåå. — Män, män de 
där fa man eint seij nö. 

Översättning 

Men (det är) ett som är konstigt, och det är, att de där 
hägringarna ha kommit bort. 

Nej, men nog förekomma de än. 
Jo, men nu på Karsträsket här; jag minns ju, medan jag 

var barn, eller, och långt fram i tiden, och likaså på Holmträsket 
här, det förekom hägringar, så där, och det gick fort. — Joo. — 
Och fort for (försvann) det. Men nu är det långliga tider (sedan); 
de påstå i Vikborg, och på Lövlund, att det är länge sedan de 
sågo en hägring. 

Det var väl bäst på våren förstås? 
Jo det var, ja aldrig såg du (man) dem annat än om våren. 

— Nej, nej. — Men jag minns en gång, då var jag nog, ja, nog 
höll jag på att bli karl (fullvuxen), väl en sjutton-arton år; vi hade 
sålt lite timmer åt ett bolag, som hette Gimokol. Och det var en 
särskild sort; de skulle vara 29 fot och 9 tum, så betalade de nån-
ting kollossalt för de där stockarna. 

Inte vet N. N. hur mycket de betalade? 
Nej, det minns jag inte, men de skulle vara 29 fot och 9 tum. 

De skulle visst hava det uti ett skeppsbygge. — Jaha. — Och 
Anton Björk här, han hade fört ner några (stockar) här vid 
Kammen här, och pappa hade fört ner några, ett io-15-tal, här 
vid Tjärnheden vi kallar (henne). — Ja. — Och det var en hit 
från Umeå och skulle tumma de där; vikborgsarna hade också 
haft — köpt — sålt de där. Och då vi hade tummat de där — 
det var vår, så det var gläggan (ishalka) och det (sådant), och så 
var det snöfläckar — Jaha. — som du vet det stundom blir på 
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våren. Då vi kommo dit på en snöfläck, fingo vi se söderut, på 
sjön här, en stor grann byggnad, ett trevåningshus, och (det) hade 
kropp(ås), murpiporna utefter kroppåsen också. Och det var så 
klart, så vi sågo gardinerna i fönstren. Och den där (tummaren) 
blev alldeles förtjust i (det han såg). Och vi fingo se på det där en 
liten stund, men så började det — på ena ändan, så började 
det (försvinna) och bäst det var då, var det bara en liten moln-
fläck (kvar). Det är den sista hägring jag såg, men nog har — 
man såg ju figurerna sådär, förr. Men var ha hägringarna tagit 
vägen? — Jaa. — Och nu påstå de att på Sikträsket, där var det 
alldeles befängt till att hägra, en tid i världen. Men nu har det 
alldeles kommit bort. Jag minns pappa talade om flera gånger, 
att han kom från Bastuträsk en kväll, och då körde de som rättast 
(genvägen) här. Det var just strax efter det — det var visst om 
järnvägs-, då dom byggde järnvägen. — Jaha. — Och då de 
kommo ned på Karsträsket och hade kört en bit, så fick han se 
(att) det kom lappar — Jaha. — och rände (åkte skidor). Och 
de kommo snett utmed honom och foro, och en del voro utan 
huvud. — Jaså. — Och hästen blev alldeles tokigt rädd för dem. 
Men, huit, huit, det kom undan för undan, och kom från 
Myrskatan och for söderut. — Jaha. — Men, men det där får 
man inte se nu. 

Text 4 

Skivsida x 
	 Västerbotten, Umeå sn 

Avsnitt ii 
Om vitra, skogsrån 

(1953) 

... Då var ä ju e annä bån, häller häva tjvå, söm var å jet koän; 
däm vart ju töjjä å, å vitra. Däm vart ju vitertöjjä å kömmä 
me, e röm å, å där var ä finnt å, men tjälinga hon hadd ju ba hilka 
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den gånga å, hadd söm en vanle bonntjäling. Å honda bjudd däm 
på matn å, å ville att däm sku eta å, hä va rejällt hä hon bjudd 
på, å riktea tallrika å bara selvsjedän å. — Ja, ja. — Men båna 
tycktes ndå va sä könstet dill, å däm såg aller dill mamma å 
pappa sä 	Sä då e-, ein å båna ställd sä — hä va ju rejäla stola 
å — men han ställd sä å ngeöm å lest dill bosjsj. Å då vart ä 
ingeting ann än hä va gräshöppän å, å masken å allting på 
tallrika. Å på n litn stunn sä sto däm utöm bärje å va 	sjussä 
dam; (hä) va ingeting alltehop. 

Men hä va-, dä skull no vara vitra alltså? 
Hä va no vitra häller na sånt dä tröll, hä va, däm va, 

va(litt) sådär töjjä uta na — skrömt (sä-ria). Häller hä va ju inte 
skrömta direkt, utan hä va trölla å — 

De där viterbärje nu, vasj ligg hä då? 
Hä ligg östät jänna åttil sjön å je kvar änn, viterkammarn 

å. — Åja. — Hä ä' söm en litn kammar söm — ve var ju rädd söm 
bån, för att ve visst ju att vitra bodd där. 

Å där ha däm ansitt att vitra ha vyrä i alla tider? 
Vitra hon bodd där, å jag söm bån såg ju hörä däm hängt 

opp klea å tjvättä, däm tjvättä klea — Ja. — men nu trodd ve då 
att hä va vitra då i alla fall — utöm dä där bärje å hadd hämst 
vit-a klea, ohygglet2  vit å fin-a klea. Å då han tjvättä klea, häller 
hä va föll sjölvä gömma — däm jälptes3  då mästä åt, hä va n 
par, tri stycken — sä va däm vit-kledd allehop å ohygglet vitkledd, 
sä hä va sä —. Å då hadd däm mästä koän söm hadd myckje4  
själlär, själla på varenda ko å hä va vitkoän — å. Men då var ä 
en höstkväll — ja såg då int hä, men då va na må- ... hä va mång 
(visst?) söm hadd ju hört å sitt då vitra flyttä, för då flyttä-na å 

1 Riksspr., i dial. je. 
2  Riksspr., i dial. ohyddjelet. 
3  Riksspr., i dial. jaites. 
4  Riksspr., i dial. myttje, 

3 — 578316 Hedblom 
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for då, dä här bortre, å hadd ... var ä själlän å skrapplä å levd 
å låtä, s-attä, hä var då — 

Flyttä däm bärämälla då? 
Nää, däm flyttä då, flyttä åt Klabbärje, övaför Klabböl. 

— Jaså. — Då såg däm där hörä viterkoän jick, däm såg däm 
mälla busken', vit-a ko söm (ha) va sjvart ytterst e öra. 

Däm va grann! 
Däm va grann, å hä va viterkoän då, å dä där lärä va hämst 

bra ko. — Ja. — Å öm han nu hadd ståle å kastä över n viterko, 
ja då hadd däm int makt över a länger utan då fick man2  sä n 
sån där ko. Hä var nästan bäst. 

Ja, hä skull väl 
Då fick man2  en sån där vitko, å hon hadd man ju den 

tum ve na på dä vise, att vitra kömmä å såg ätter hondänna, 
hörä hon vart sjött, för varenda kväll. 

Jasså. 
Jo huvva, hon kömmä å köksä å såg ätter hörä kon vart 

sjött, åja vet3  ä, hä vari min barndom sä var ä ju en4  söm hadd 
n ko söm var ju n viterko förståss; hadd ju fått tag i na på dä vise. 
Å hon kömmä varenda kväll å sku ha n mjölktår. Å kömmä-na 
int (åttä) däm stängt ejänn lagåsjdörn, då kömmä na jenöm5  
dynjlukän. Hon sku in, å hon sku ha mjölka å si hörä kon va 
sjött. Å lättä däm bli å kömmä sene nan kväll, ti lagån, ja, då 
sto a där, å-å ko, då hadd a sjött kon, å mjölkä-na hadd a 
eblann å; ja, hä va dän årninga. 

Å ja vet3, hä var, hänna va meda ja va bån, hä var e, e falk 
söm hadd n ko, hä var n sån där vit-ko, för vitra hadd söm 

1 Vanligen buska. 
2  Riksspr., i dial. han el. en. 
3  Riksspr., i dial. veit. 
4  Riksspr., i dial. ein. 

Riksspr., i dial. förning. 
Riksspr., i dial. seint. 
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större rättehetl dell vitkoän, öm hä än int hä va viterkoän. 
Då var ä en söm hadd n sån där vitko, å honda skull fl kalv på 
natta. Men däm glömt å sä å samnä-å å, å glömt å dän där 
kon. På möran sä då däm kömmä dit, sä hadd vitra vyrä där å 
sjött öm ä, hett kalven ti tjettn å, å sjölv sprangä-na å jömt sä 
utamä lagåsjmurn då, vitra. Hon hadd vyrä där hon; då hadd-a 
mjölkä-na å. 

Men hon sku sjöt öm ... 
Hon sjött öm kon för hon va vit, å sjvart ytterst e öra. Hä 

va n sån där vitärko. Jaa då, hä var ä. 

Översättning 

... Då var det ett annat barn, eller, det var två, som var och 
gätade (vallade) korna; de blev ju också tagna av vitran. De 
blev vitertagna och kom in i ett rum, och där var det fint, men 
käringen (dvs. vitran) hade bara »hilka» (huvudduk) den gången, 
hon hade som en vanlig bondkäring. Och hon bjöd dem på mat 
och ville att de skulle äta, och det var rejält det hon bjöd på, 
och det var riktiga tallrikar och bara silverskedar också. Men 
för barnen tycktes det ändå vara så konstigt, och de såg aldrig 
till mamma och pappa. Så då en av barnen ställde sig — det 
var ju rejäla (riktiga) stolar — men han ställde sig på knäna och 
läste till bords. Och då blev det ingenting annat än gräshoppor, 
maskar och allting på tallrikarna. Och om en liten stund så 
stod de utanför berget, och allt blev bortskjutsat; det blev ingen-
ting av alltihop. 

Men det där skulle alltså vara vitran? 
Det var nog vitran eller något sådant där troll ... de blev 

tagna utav något »skrömt» (något övernaturligt). Eller, det var 
ju inte skrömt, utan det var trollen — 

Ftiksspr., i dial. rätteheiter. 
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Det där viterberget, var ligger det då? 
Det ligger österut, där intill sjön och är kvar än, viter-

kammaren också. Det är som en liten kammare som —. Vi var 
ju rädda som barn, för vi visste ju att vitran bodde där. 

Och där har man ansett att vitran har varit i alla tider? 
Vitran hon bodde där, och jag såg som barn, hur de 

hängde upp kläder och tvättade, de tvättade kläder, men vi 
trodde då att det var vitran i alla fall — utanför det där berget, 
och de hade hemskt vita kläder, ohyggligt vita och fina kläder. 
Och då man tvättade kläder, eller, det var väl gumman själv — 
de hjälptes för det mesta åt, det var en par tre stycken — så 
var de vitklädda allihop, ohyggligt vitklädda, så det var så — 
Och då hade de (trollen) kor, som hade mycket skällor, skälla på 
varenda ko, och det var vita kor också. Men då var det en höst-
kväll — jag såg då inte det (själv), men det var många som 
hade hört och sett då vitran flyttade, för då flyttade hon och for 
då, det här bortre ... (då) var det skällor, som skramlade och levde 
om och lät, så att det var då — 

Flyttade de mellan bergen då? 
Nej, de flyttade då, flyttade åt Klabberget till, ovanför 

Klabböle. Då såg de där, hur viterkorna gick; de såg dem mellan 
buskarna, vita kor, som var svarta ytterst på öronen. 

De var granna! 
De var granna, och det var då viterkor, och det där lär ha 

varit hemskt bra kor. Och om man nu hade stål och kastade över 
en viterko, ja då hade de (trollen) inte makt över henne längre, 
utan då fick man sig en sådan där ko. Det var nästan bäst. Då 
fick man en sådan där vit ko, och henne hade man tur med på 
det viset, att vitran kom och såg efter henne, hur hon var skött, 
varenda kväll. 

Jaså. 
Jo hu då, hon kom och koksade (tittade, glodde) och såg 

efter hur kon blev skött. Och jag vet, det var i min barndom, 
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så var det en som hade en ko, som var viterko förstås; man hade 
fått tag i henne på det där viset. Och hon kom varenda kväll och 
skulle ha en mjölktår. Och kom hon inte förrän de stängde igen 
ladugårdsdörren, så kom hon in genom dyngluckan. Hon skulle in, 
och hon skulle ha mjölk och se hur kon var skött. Och råkade 
de komma sent någon kväll till ladugården, ja då stod hon där, 
och då hade hon skött kon, och mjölkat henne hade hon ibland 
också. Ja, det var den ordningen (dvs, gick till på det viset). 

Och jag vet det var här, medan jag var barn, det var ett folk som 
hade en ko, det var en sådan där vit ko — för vitran hade liksom 
större rättighet till vita kor, även om det inte var viterkor. Då 
var det en som hade en sådan där vit ko, och hon skulle kalva 
på natten. Men de glömde sig och somnade av också och glömde 
den där kon. På morgonen, då de kom dit, så hade vitran varit 
där och skött om det (förlöst kon), och lagt kalven i kätten också, 
och själv sprang hon och gömde sig vid spismuren i ladugården, 
vitran. Hon hade varit där hon; då hade hon mjölkat kon också. 

Men hon skulle sköta om ... 
Hon skötte om kon, därför att hon var vit och svart ytterst 

vid öronen. Det var en sådan där viterko. Ja då, det var det. 

Text 5 

Ångermanland, Vibyggerå sn 	 Skivsida I 
Avsnitt 5 

En vargjakt på skämt 

('955) 
Ja va väl bara n atarn nittarn år, då. — Jaa. — Å ä jeck till 

pa de vise att ä va n vinter söm va fali kall, särskilt kall n dänn 
vintern. Å dä va e sjå över hele sockna att ä va na värjer söm 
j eck på skogarn här. — Jaa. — Å så va vi — Ol-Harnsja i Sätre 
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va fram i Nolingrå n söndasafta, n sända dä pa kalas. Å pa dän 
tiden s-var ä altin varnlit å ongdomen skulle samles ti dänn 
gårn där gamlern va borte, för dä var-nte då jussöm nu döm 
for pa dansbarnern int ... Jaa, vi va fyre pajker, å så var-ä fyre 
fäm jänter å. Å s-en söndasafta, s(å) då vi var där i Ol-Harnsj, 
söm ja ha sakt, så hadde Sammel Söderkvista, dä va svåger åt 
mäg, döm bodde ner i backen, döm minns no Norströmen? 
— Jaa, jaa. — Ja, ja mensan. 

Jaa då, det gör jag. 
Å vet döm ha ... söstra ..., ja (ä) va n söster at n Sammel 

Söderkvist va västanifrårn him, väst i Säterbyn. Döm brukte 
gå him myttje för döm hadde inge barn själv å sat bara tvårn 
himme. Döm hadde vöri him pa dän söndaskvällen å komme å 
skulle gå him pa kvällen, å döm komme å hade gått förbi 01-
Harnsj. S-vet du ä lute uför n lägde där å ner på väjjen. 

Ja, det är brant där, till och med. 
S-sat ä me jur där ut pa kantn å sat bära å skulle jussöm 

höppe dit pa väjjen å kngäppe na fahlk. Döm vart så rädd döm 
gatt vänne å komme in dit i O1-Harnsj, å saa att värjen sat dä 
pa lägda. Jaa, vi flög ju opp allehop å tyckte dä var önnelit dä, 
att värjen var så nera dänn. — Ja. — Å dä va n Jacke Hanson, 
ån Pär-Olåv Söderkvist ån bror 011e å jag, åja tron O1-Harnsjn 
hadde å n dräng. Jaa, dä vart ju resonära hörre vi skulle jära. Jaa, 
vi skulle då gå å si ätte då. Jaa, sä ja så hänne: »ja pajkar, ji skö 
vära inne å ja skö gå ernsjammen s-inte vi skrämm å va-n.» Å 
ja jeck, å så var e mårnjusst å blåsste lite vätte uför n dänn lägda. 
Å ja jeck å ja jeck å mer å mer, hlut såg ja att han röjes. Då 
vände ja å jeck in. »Jaa, pajkar», sä ja, »no er e då me jur», säja, 
»för dä röres, män öm d-ä n värj», sä-ja, >>dä kan ja inte bestämma.» 
Jaa, då vart e (ju) diskusjon hör i fridn vi skulle jära, då. Då 
föhlog n-Harnsj-Jacks-Jacke söm vi sae, att vi skulle ta me par 
sjibern å ränne så hänne s-int vi skulle skrämme-n 

Ränna runt — 
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Ränne rönt å fära ner å böa Kallin å Nolöven, döm va 
sjytter pa dänn tidn. Jaa, då svära ja så hänn 

Kallin det var skollärarn det och Nordlöf var en hand-
lare. 

Dä va juss så. »Jaa, pajkar», sä ja, »int skö vi, int skö vi 
lätt sköttpärninga flyg in i halsen å döm», sä ja, »ernt, fö ja ha 
väl lobössa ladde himme», sä ja, »ja ska sprange him ätte lobössa 
ja», sä ja. »Går ji in nu», sä ja, »män ja sprange him (ät)te bössa.» 
Dä jole döm, ja döm hadd inte vål-e inne häller. Då ja komme 
d-bäka, hade döm vöre ute å lett sa n vär sin påk ... 

Det skulle bli då! 
Dä skulle bli kalas då! Jaa, vi tåga å gåle, ja jick före å döm 

straks ätte. A dä var se mårnjusst å vackert e vär, att (vi) — ja, 
ja skulle fäl freste å sikte, j-ä jole ja ju, å då ja, inna ja kngäffte till, 
så sä ja, »ja», sä ja, »ä dä en varels söm kan je ett jud ifrårn sa, 
skull n jöra dä nu, annars så smäll e!» Jaa, ja smöll å. 

Det var nå varningsord det! 
Dä var e varningsol. Å pajka dit å jäg, å döm hlog va tjäp-

pen, förstår du ... 
Sköt ji ingenting då? 
Jo, visst sköt ja, ja sköt ju då ja hadde sakt att nu smäll e, 

sä ja. Jaa, å då döm hö pa dä dänje å hlä, så fick döm sjinne 
pa störa. — Jaa. — Då var e me hästtättje. Dä var n gubbe i 
Sätre, söm hadde ställt opp e å jort n värj, hadde sättä två 
veatr 	kårte veaträr snett ne å-å hop oppe å så lakt n stör 
så hänne pa de oppa snön. Å så hadde-n jort hngutn pa ett, 
pa ett hörn pa hästtättje, s-e vart huvve, å så tog n ihop e 
hörn söm låg offör snön de rompe, så han sat å rompan låg 
offör snön. A då dä blåsste lite grann, förstår ji, så röjes tättje, 
å dä va de ja såg, att värjen röles, så ja va så säker att dä va 
levanes 

Var det siste vargen i Vibyggerå det? 
Ja, dä tro ja! 
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Översättning 

Jag var väl bara en aderton, nitton år då. Och det gick till 
på det viset, att det var en vinter, som var fasligt kall, det var 
särskilt kallt den där vintern. Och det var en uppståndelse över 
hela socknen, därför att det var några vargar, som gick (ströko 
omkring) på skogarna här, och så var vi — 01-Hansson i Sätra 
var framme i Nordingrå en söndagsafton, en söndag där på kalas. 
Och på den tiden var det alltid vanligt, att ungdomen skulle 
samlas i den gården, där de äldre var borta, för det var inte då 
likasom nu, att de (ungdomen) for till dansbanorna inte. Ja, 
vi var fyra pojkar, och så var det fyra, fem flickor också. Och 
en söndagsafton, då vi var i 01-Hans(-gården), som jag har sagt, 
hade Samuel Söderkvists (familj) — det var en svåger till mig, 
de bodde nere i backen, dem minns nog Nordström, ja-ja 
mensan! 

Ja, det görjag. 
Och (du) vet de ha ... systern ..., ja det var en syster till 

Samuel Söderkvist, som var västerifrån, hemifrån, från västra 
delen av Sätra by. De brukade ofta gå hem, för de hade inga 
barn själva och satt bara två (ensamma) hemma. De hade varit 
hemma (i föräldrahemmet) den söndagskvällen och kom och 
skulle gå hem (till sig) på kvällen och hade (just) gått förbi 01-
Hans. Du vet att det lutar utför en »lägda* (hövall), där och ner 
mot vägen. 

Ja, det är brant där, till och med. 
Så satt det ett djur där ute på kanten (på lägdan) och satt 

bara och skulle liksom hoppa upp på vägen och överfalla någon 
människa (eg. knäppa något folk). De blev så rädda (att) de måste 
vända och kom in i 01-Hans och sade, att vargen satt på lägdan. 
Ja, vi flög ju upp allihop och tyckte, att det var underligt att 
vargen var så nära där. Och det var Jacke Hansson och Per 
Olof Söderkvist och bror 011e och jag, och jag tror att Olof 
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Hansson hade en dräng också. Ja, vi överlade om (eg. det vart ju 
resonnerat) hur vi skulle göra. Ja vi skulle då gå och se efter. 
Ja, (då) säger jag så här: »ja pojkar, ni ska vara inne och jag ska 
gå ensam, så att vi inte skrämmer bort honom (eg. av med 
honom)». Och jag gick, och så var det månljust och blåste litet 
grand utför den där lägdan. Och jag gick och jag gick, och mer 
och mer (dvs, längre och längre), och till slut såg jag, att han rörde 
sig (eg. rördes). Då vände jag och gick in. »Ja, pojkar», säger jag, 
»nog är det då något djur», säger jag, »för det rörs, men om det är 
en varg», säger jag, »det kan jag inte bestämma (avgöra).» Ja då 
blev det diskussion, hur i friden vi skulle göra då. Då föreslog 
Hans-Jacks-Jacke (Jakob), som vi sade, att vi skulle ta ned ett 
par skidor (eg. skid-ben) och ränna (åka) så här, så att vi inte 
skulle skrämma honom (vargen). 

Ränna runt — 
Ränna runt och fara ned och buda (ge bud till) Kallin och 

Nordlöf, de var skyttar på den tiden. Då svarade jag så här ... 
Kallin det var skolläraren det och Nordlöf var en handlare. 
Det var just så. »Ja, pojkar», säger jag, »inte ska vi, inte ska 

vi låta skottpengarna flyga in i halsen på dem», säger jag, »inte, 
för jag har väl lodbössan (mynningsladdaren) laddad hemma», 
säger jag, »jag ska springa hem efter lodbössan jag», säger jag. 
»Gå ni in nu», säger jag, »medan jag springer hem efter bössan.» 
Det gjorde de, ja de hade inte varit inne heller. Då jag kom till-
baka, hade de varit ute och letat sig var sin påk. 

Det skulle bli då! 
Det skulle bli kalas då! Ja, vi tågade iväg (eg. av gårde), jag 

gick före och de strax efter. Och det var så mänljust och vackert 
väder, att vi — ja, jag skulle väl försöka att sikta, det gjorde jag 
ju, och då jag, innan jag knäppte till, så säger jag, »ja», säger jag, 
»är det en varelse som kan ge ett ljud ifrån sig», så borde han 
göra det nu, »annars så smäller det!» Ja, jag smällde också. 

Det var ett varningsord det! 
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Det var ett varningsord. Och pojkarna dit och jag, och de 
slog med käppen, förstår du ... 

Sköt ni ingenting då? 
Jo, visst sköt jag, jag sköt ju, då jag hade sagt, att nu 

smäller det, säger jag. Ja, och då de höll på att dänga och slå, 
så fick de skinnet på störarna! Då var det ett hästtäcke. Det var 
en gubbe i Sätra, som hade ställt upp det och gjort en varg, 
(han) hade satt två korta vedträn snett ned och (fäst) ihop upptill 
och så lagt en stör så här på det ovanpå snön, och så hade han 
gjort knut på ett hörn på hästtäcket, så det blev (likasom ett) 
huvud, och så tog han ihop ett hörn, som låg ovanpå snön, till 
rumpa, så han (vargen) satt (i sittande ställning) och rumpan låg 
ovanpå (eg. uppför, dvs. längsefter) snön. Och då det blåste 
litet grand, förstår ni, så rördes täcket, och det var det jag 
såg, att vargen rördes, så jag var så säker på att det var (något) 
levande ... 

Var det sista vargen i Vibyggerå det? 
Ja, det tror jag! 

Text 6 

Skivsida 1 	 Medelpad, Ljustorps sn 
Avsnitt 6 

Det skrömtade i fäbodstugan 

(5952) 

Och Ni själv har ju varit med om [skrömt] oppe i Årasjö-
boan! Inte sant? 

Joo, jaa, hä va en söm hette, Agust Bredin å jag söm jeck 
dit n vår för mångal, många' år sen. Då va-re ju inte så tjinket 
öm man jeck på en tjäderlek eller 6m man sköt n hara på vårn 

1 Riksspr., i dial. måne. 
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heller. För dä va inte så strängt. Å då jeck ve at e febo, Anners-
Anners feboa dänna, å sätt öss där på bronl å skulle vänta2  öm 
kvälln. Görfinnt e vär va-re å. Å då ve hadde sätt ass där på bron, 
så feck ve höre att ä jeck in-ni i boa8  där. Sa ve trodde ju att ä 
va nagen söm hadde gått dit förut4  å hadde gått in-i boa, före 
öss, sa då steg ve å öpp å skulle gå in-i boa. Men, dåra va lässt5  
hon, sa ingano komme ve in. Å då va-re unnafalle, dä lutte7  där 
boa, där döm hadde sätt öpp boa dänna, sa dä va högt at utsia, 
dä va no drygt en halv en meter, söm dä va sjellna emilla backen 
å boa, söm va byggd på påler. Sa då sa ve at varandre, att trolet 
sa hadde nagen kröp-unner-ä där å knack-öpp unner gölve för 
te skrämme-öss, sa ve jeck ju å titte etter, men ingan, inga 
männisj va där e. Å va dä va dä, dä feck ve ingen klarhet på. 
Men nanting va-nä, för dä kan ja ju jöra8  en påg att ja hörde, s-att 
ja vet ettlo. 

Text 7 

Medelpad, Torps och Borgsjö snr 	 Skivsida 1 
Avsnitt 7 

Sägner och folktro 

(1954) 
Berätterskan är 88 år, född i västra delen av Torp men i zo-års-

åldern inflyttad till en by i östra delen av Borgsjö sn. I stort sett talar 
hon Torpsmål men med enstaka drag från Borgsjö. Hennes dialekt är 

yttertrappan 
2  Riksspr., i dial. vänte. 
3  fåbodstugan 
4  Riksspr. 
5  dörren var låst 	6  ingalunda 
7  marken sluttade 
8  Riksspr., i dial. jära. 
9  gå ed på 	10  inte 
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på det hela taget ålderdomlig, men här och var använder hon — 
tydligen av hänsyn till den riksspråkstalande intervjuaren — yngre, 
riksspråkspåverkade ord och former omväxlande med äldre. Några av 
dessa fall anmärkas i noter nedan. 

Pappa menn han komme å hadde — han hadde fl vare' 
nasjt, 	va han hadde vare' kan ja inte riktet säje, men i alla 
fall så komme-n å jeck å jeck åppövver bärje å skulle ne övver 
bärje där å. — Ja. — Å där var ä n myr. Å, å så feck n höre att 
ä var nånting som låcke: loll, boll, boll ... hörde-n, ä va e kvinn-
folk söm låcka så därs. Å inom e lit(et)-a3  stunn så feck en höre, 
att ä tjörde på. — Ja. — Pe-tjo! pe-tjo! pe-tjo! Å då var ä-n 
gammal n gubbe söm jeck etter, å tjörde på n där 4  boskapen. 
Ja dä tala pappa öm. 

Ja, det var sånt där som dom kalla för underjordiskt. 
Ja, unnerjordiske, jaa, dä va tåcke ene. 
Hadde dom nå vallhundar å dom där? 
Jaa, döm brukte ha töcke ener å, vallhunner å, söm jeck 

å sjähllte å hadde fire smål sa där, döm va rö, sa döm, döm sa 
döm va rö i färjen, ja vet 'int ja, öm dä var nån sanning. 

Å så hadde ja ens faster, men hon° reste te Amerika den där, 
hon° hette Katrina, å for te Amerika. Å hons va — döm hadde 
— döm va bonnfölk pappa å mamma, å döm hadde kräk, å hon 
var te boan öm såmmarn å jä[tte], döm sa döm jätte ur trälj å 
ti trälj då för ojura, värjer å bjömer7  å allt möjlet sånt där söm 
tog å rev kräka, i skogens, sa döm ... jäte. Å i alla fall sa var-a ute 

1 Riksspr., i dial. v6re. 
2  Riksspr., i dial. sånt ldcke tdcken döna. 
3  Väl felsägning för: e lita. 
4  Riksspr., i dial. dän. 
5  Riksspr., i dial. e. 
6  Riksspr., i dial. hu. 
7  Riksspr., i dial. bjäner. 
8  Riksspr., i dial. skojjen. 
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å jätte kraka, å sa komme-na ijänn å sa sku-na bäse in döm, å 
sa slog-a öpp lagålsdärrni däri bo-, bovalln, där döm hadde kräka. 

då hu tog ti dära å hov öpp-a, då var e övverste fulle lagåns 
söm lå där mä jetter, drivande vite jetter. — Nä! — Å, dä tala 
fl pappa öm! Övyer hela, övver hela gölve, drivande vite jetter. 

då stog-a där e stönn å såg på döm. Då var dä e sånna söm 
steg öpp, e stora vita e, å sträckte på sä å släffte lort. — Ja. — 
Försvann varenda e! Nerjenöm där. Alldeles varenda e! 

Nog var det konstigt. 
Ja, nog var dä könstet. Visste inte va ä tog vägen. — 

Jaså. — Ja, jaa då, dä tala pappa åm så månge gånger. Å då va 
e syster ti113-n, hu faster. — Ja. — Jaa då, huga, huga! 

[Dä va] mycke tåcke dän man hörde döm prata öm tömter å, 
barer å, elände! 

Barer, vad är det? 
Barer, dä ..., ja döm påstog döm ha baran, (en del) döm 

ä, har såna där, döm ä jussöm döm vöre grå, ä ni-, nistar. — 
Ja i alla fall sa skulle då — var ä e tjäring söm skulle jär öpp 
en bara. Å hä va e anna e söm hörde fl na tell dä dänne, så hu 
tängt hu sku.  gå å höre å si (dä) dänne hu å, på nå vis hur ä jeck 
tell. Då var ä n där gumma söm sku jöra4  en bara, hu va öpp 
mä e baste, nasjt öpp i n backe där, å så va n andra där å, breve 
nagösjt, män si dä där si 'nt hu (?) söm sku j öras baran inte, 
utan hu jord no baran på sett vis, å. Å då hu stähllte iväg baran, 
söm jag ha hört ä, så hörde-n fl inte riktet va hu sa, n dän första 
söm hadde jort n int, utan han jussöm stande tills, å då sjinda n 
dänna sä söm stog på lur: sjit dra du! sa-na. Å n dän baran drog 
sann sjit dit te gåln, att döm hölt på skulle bli alldeles fast. 

1 Riksspr., i dial. föngsdära. 
2  Riksspr., i dial. föngse. 
3  Riksspr., i dial. tell el. te. 

Riksspr., i dial. jära. 
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Anm. Ett påfallande drag i detta mål, det e- eller ä-haltiga uttalet 
av 5-ljudet i ord som höra, röd, stöka, över, har i utskriften ej angivits 
med särskilt tecken. 

Översättning 

Min pappa han kom och hade, han hade väl varit någon-
stans, var han hade varit kan jag inte riktigt säga, men i alla 
fall så kom han och gick och gick upp över berget och skulle 
ned över berget där också. — Ja. — Och där var det en myr. 
Och så fick han höra att det var någonting som lockade: boll, loll 
hörde han; det var ett kvinnfolk som lockade så där. Och inom 
en liten stund så fick han höra att det körde på (drev på hjorden). 
— Ja. — Pe-tjo, pe-tjo, pe-tjo! Och då var det en gammal 
gubbe, som gick efter och körde på den där boskapen. Ja, det där 
talade pappa om. 

Ja. Det var sådant där de kallade »underjordiskt». 
Ja, underjordiska, ja, det var sådana. 
Hade de vallhundar också, de där? 
Ja de brukade ha sådana också, vallhundar också, som gick 

och skällde och hade något fyr för sig, de var röda, sade man, man 
sade att de var röda till färgen; jag vet inte om det var sanning. 

Och så hade jag en faster, men hon reste till Amerika den 
där; hon hette Katrina och for till Amerika. Och hon var, de 
hade, de var bondfolk pappa och mamma, och de hade kreatur, 
och hon var i fäbodarna om sommaren och vallade, de sade att 
de vallade »ur trälg och i trälg» (dvs. vaktade kreaturen från det 
de löstes ur klaven i fähuset och tills de bundits in igen) då för 
odjuren, vargar och björnar och allt möjligt sådant där, som 
(tog och) rev kreaturen i skogen, så de (måste?) valla. Och i 
alla fall så var hon ute och vallade kreaturen, och så kom hon 
tillbaka, och så skulle hon binda in dem, och så slog hon upp 
lagårdsdörren där på fäbodvallen, där de hade kreaturen. Och då 
hon tog i dörren och hävde upp den, då var lagården proppfull 
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med getter som låg där, drivande vita (kritvita) getter! — Nej! — 
Och det talade väl pappa om! över hela, över hela golvet drivande 
vita getter. Och då stod hon där en stund och såg på dem. Då 
var det en sådan (get), som steg upp, en stor vit en, och sträckte 
på sig och släppte lort. — Ja. — (Då) försvann varenda en! 
Nedigenom där (från fäbodvallen). Alldeles varenda en! 

Nog var det konstigt. 
Ja nog var det konstigt. (Hon) visste inte vart det tog vägen. 

— Jaså. — Ja då, det talade pappa om så många gånger. Det var 
en syster till honom hon, faster. — Ja. — Ja då, hu, hu (vilket 
trolltyg)! 

Det var mycket sådant där man hörde att de pratade om, 
tomtar och barar och elände! 

Barar, vad är det? 
Barar, ja de påstod, att de har baren (en del), de är ... 

likasom de vore grå, det är nystan. — Ja, i alla fall så, skulle då, 
var det en käring som skulle göra upp (tillverka) en bare (ett 
övernaturligt väsen, ofta i form av ett nystan, som drog lycka till 
lagården, så att ägaren fick mycket mjölk, smör etc.). Och då 
var det en annan (käring), som väl hörde något om det där, och 
hon tänkte att hon skulle gå och höra och se det där hon också, 
på något vis, hur det gick till. Då var det den där gumman 
som skulle göra en bare; (när) hon var invid en bastu (ett torkhus) 
någonstans uppe i en backe där, och så var den andra där också, 
strax bredvid. Men se det där ser inte hon (?) som skulle göra 
baren inte, utan hon gjorde nog baren på sitt (speciella) vis. Och 
då hon ställde iväg (satte liv i baren och skickade iväg honom), 
såsom jag har hört det, då hörde han väl inte riktigt vad hon sade, 
den där första, som hade gjort honom, inte, utan han liksom 
stannade till, och då skyndade den (andra) sig, hon som stod på 
lur: »Skit dra du!» sade hon. Och den där baren drog sådan skit 
(smuts, gödsel, otyg) dit till gården, att de höll på att bli alldeles 
fast (rådlösa). 
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Skivsida 2 
Avsnitt I 

Text 8 

Jämtland, Ströms sn 

Om spökerier 

(1949) 

— A s6-e, du vejt atte e-en far va n6 frå öjjen han. Å han, 
döm va nu husket vö döm troodd på spöjtje där. Dä va då-n, 
faam ätt a Lars i Bräänn dööjd, han hejte Mårt(e)n Jänsa n dann. 
Å tänk att döm påsto att döm ha sitt atte han ha sitte å kara-
(h)ari spissglöen ejn kväll. Å döm ha sitt n stor n svårt n hunn, 
söm ha åckså kute ikring knutan å dä va klarrt, dä va n Mårt(e)n 
Jänsa, dä, förståss. Å sa, å n far vöösst n6 danne-(h)an, atte dä 
skull jussöm vaa spöjtje på n dann gåta, på n dann Mårt(e)n-
Jänsa-gåla, s-atte — man han troodd n6 itt just på spöjka, man 
sa var e ejn kväll då, han ha lånt n häst öst i bya, vejt du, en far 
boodd ju väst i bya han, å han ha plöjd öm höstn, å sa skull-n n6 
lääjj hejm hästn då-[ö]m kvälln. Å se har e rägne husket rejnt, 
se dä va lokan på väjja, å dä va n6 litte blaut å otäckt förståss, 
då n pappa kåmm å lääjj hästn, häll han lääjd-n iint, han tja6ul-n, 
han haadd ju tauman, se han taumtjaul-n, å då sta-, tvarstane 
hästn alldelles. Å ha-, å n far, han va nu int presis otrygg han 
å tro på spöjtja, man han täänkt atte han skull gå fram-6m han 
å si ve dä va. Ha han int jorrt dä se ha nu han trodd han å, 
atte-d-a vö nön söm ha tege kvar hästn, n6 spööjk förståss. Man, 
då sjejn månen, å-s6 var e n stor n vattelok mitt på väjja å-s6 
blååsst-ä. Å se, då månen sjejn på vattne se; se dallre vattne se 
dä vårrte söm fla-, flamme alles söm, söm dä sku-va ejln där. 
Dä va spöjtje dä. S6 kan e n6 gå tell mä spöjkan. Man, han, dä 
va int spöjtje, man da-, döm tro(o)dd n6 dä spöökt på n dann 
gåta. 

— En far tala n6 öm atte, han va nemä kvana n gång, han. 
Å dä va, skull n6 heites dä spööckt oppi n dann kvankammara, 
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dä va i Finnvattnan, han va ju barre lillpöjk han då, en pappa. 
Å då, var e öm natta så tyyckt-n atte dä vårrte husket i liv, å han 
kunne nå int saamn. Män han va inte otrygg-ä, utan han täänkt 
nå kansje atte, atte dä, han skull sta si ätt vö dä va. Han va ju 
ejnsömmen där män han täänkt andå atte-int kan je liddje sån å 
höör på danne utan je jett nu gå opp å, å si ätt vö dä, vö dä kan 
va. Å dä vare en stor n böck söm ha gått in ii sju! där å, å vesne 
på-å, å han ha(a)dd stor hon å grön öuga, se i marskran syntes-ä 
nestan så m atte dä skull va sjalve dän ondä 

Onnman, söm döm sa. 
Onnman söm rna saa på den tien. Män, han joo]. sa nå 

intä radd utan han täänkt: »ha je gått sån långt, så ske je fell ha 
klarhejt.» Å då va nå n s[tor]-n böck söm ha gått in där å, dä va 
nå n höstkväll å marrt, å böttjen dann va fell uut förståss å kute 
å, å vårrte läjj te va uut, se han ga sa dittndann-å, för han skull 
få nå sjydd för rägnan å styggveran. Å på dä sätte se va nå dän 
spöjkhistoria oppklarä. 

Översättning 

Och så, du vet att han far var nu från öhn, han. Och 
han — det (eg. de) var nu väldigt, vad de trodde på spöket, 
där. Det var då han, fadern åt honom Lars i Brännan, dog; han 
hette Mårten Jönsson den där. Och tänk, att de påstod, att de 
(man) hade sett, att han hade suttit och karat (rakat) i spisglöden 
en kväll. Och de hade sett en stor en svart en hund, som också 
hade sprungit kring husknutarna, och det var klart, det var han 
Mårten Jönsson det förstås. Och så — och han far visste nu det 
där han, att det skulle liksom vara spöket på den där gården, på 
den där Mårten-Jönsson-gården, så att — men han trodde nu 
inte just på spökena. Men så var det en kväll då; han hade lånat 
en häst öst-i-byn, vet du; han far bodde ju väst-i-byn han. Och 
han hade plöjt om hösten, och så skulle han nu leda hem hästen 
4 — 578316 Hedblom 
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då om kvällen. Och så hade det regnat huskigt rent (mycket, 
väldigt), så det var (vatten-)pussarna på vägen, och det var nu 
litet blött och otäckt förstås. Då han pappa kommer och leder 
hästen, eller, han ledde honom inte, han körde honom. Han 
hade ju tömmarna, så han tömkörde honom (körde honom med 
tömmar), och då sta(nnade), tvärstannade hästen alldeles. Och 
hade — och han far, han var nu inte precis otrygg han och tro på 
spökena (rädd av sig och böjd för att tro på spöken), men han 
tänkte, att han skulle gå framom (dvs, hästen) han och se, vad 
det var. Hade han inte gjort det, så hade nu han trott han också, 
att det hade varit någon, som hade tagit kvar (hejdat) hästen, 
något spöke förstås. Men då sken månen, och så var det en stor 
en vattenpuss mitt på vägen, och så blåste det. Och så, då månen 
sken på vattnet, så, så dallrade vattnet, så det vart som fla(mmor), 
flammade alldeles som det skulle vara elden där. Det var spöket 
det. Så kan det nu gå till med spöket. Men, han, det var nu inte 
spöket, men de trodde nu, det spökade på den där gården. 

Jaa, han far talade nu om, att han var nere vid kvarnen en 
gång, han. Och det var — skulle nu hetas det spökade uppe i 
den där kvarnkammaren. Det var i Finnvattnet, han var ju 
bara lillpojke han då, pappa. Och då var det om natten; så tyckte 
han, att det vart ett våldsamt liv, och han kunde nu inte somna. 
Men han var inte otrygg, inte, utan han tänkte nu kanske, att, 
att det, han skulle åstad se efter, vad det var. Han var ju ensam 
där, men han tänkte ändå, att inte kan jag ligga så här och höra 
på det där, utan jag måste nu (nog) gå upp och se efter, vad 
det kan vara. Och då var det en stor en bock, som hade gått 
in i ett skjul där och, och väsnade på (väsnades, rumsterade), 
och han hade stora horn och gröna ögon, så i mörkret syntes 
det nästan som att (som om) det skulle vara själva den Onde — 

Ondmannen, som de sade. 
Ondmannen, som vi sade på den tiden. Men, han gjorde 

sig nu inte rädd (lät sig inte gripas av rädsla), utan han tänkte: 
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»Har jag gått såhär långt, så skall jag väl ha klarhet.» Och det 
var nu en stor en bock, som hade gått in där och, det var nu en 
höstkväll och mörkt, och bocken där var väl ute förstås och 
sprang och vart led vid att vara ute, så han gav sig dit dä, för han 
skulle få något skydd för regnet och styggvädret. Och på det 
sättet, så var nu den spökhistorien uppklarad. 

Text 9 

Jämtland, Häggenås sn 	 Skivsida 2 
Avsnitt 2 

Minnen från skjutsning och landsväg 
(1956) 

— Å ejn gång skull, ma sjuuss i Lövbärja-å — je-a-aldri(g) 
vö dit, je — man då haadd je-n kåmpis då, söm, söm — ja han 
ha-nt vö dit han hälla, han ha(v) — fått hannle at se n gammalhäst 
å sku(u)11 i sjussinga. Å sa tjöul-n trött imilla Lorås å, åg 011sta, 
s6-atte, sö-atte han, han —. Je tjö8u1-n8 före å, han vårte länger 
å länger äätt. Te hlut s8 rope-n: »Du jett n8 staan», saa-n, »för 
je jett väänn-åt, je.» Å då var-e, va-ejn söm boodd på Lihlkron 
då, hita räätt Kroa, häll i 011sta, söm boodd der söm bruck sjuuss, 
å då saa-n han skull, han skull fära dit å, å få han te ta lasse för 
dä han kunne n6 int tjöör länger, han gatt väänn-åt. Då va je 
ennsåmmem då. Då så ga-, tjö6u1 je lasse mett te Lorås, å s8 
gatt je tjöör tebaker, bra långt då å ta ijann lasse at-fl henna å 
tjöör å te Lorås, å läämn då der, å å fortsätt vidar je, å då s8 
skull-n skaaff nön sjussar söm tog ijann-e, då feck-en i ejn då 
på Lihlkroen såm komme ma dinn anner dan då. Man då va je 
ennsåmmån bortjöning att Lövbärja, n8(r) je-a-aldrig vö dit 
för. Man de jeck n6 bra dä. Man, je komme n8 ilama — de va 
oppå Rölin-dann, tro [je], häll nä-oppå Lin hejte-nä, a de va 
ejn så m hejte Rö-Nils såm boodd der, å der säätt je in å viihlt, 
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å der va butöusjan der-e, eljest då. En dann va nå bosätt dan han, 
man länger åstaför var-e, var-e butöusjan frå Ström. Döm va, 
je va hema dåm e bra e stånn je, å de va nå livat der. Å anner dan 
feck je nå väänn åt, man, man töcker backa! Å så bruck dåm 
lääss litte tjenleje, så-atte dåm haadd lässe-ta me, i Ström. Je 
hadd fuhllt lass je oppöver-å, å de va nå sa bratt backa opp å ne 
söm de kunn vää dä, ätt denn väjja. Se dä va nå int nå hällsamt int 
för hästa häll, man han va sejg te håll-i, anners kuunn döm nå 
— har-e vö isn häll sån, då har-e nå inte gått bra. Man de va nå, 
de va nå ömse där, ätt-n dann väjja. Å smal, gammal brua å 
bratt ne å bratt på-n anner sien opp. 

... åm, åm lansväjjen (e) når-atte monkflohöj dan haadd, 
haadd lansvägssjifta oppma Öråa å bortöve-att Kron, å ha(a)dd 
ingen väjg sj* på Monkflohöjda; döm va nå uttan dit; se dåm 
ha behövvd-n flygmasjin nästan te hlöppe ittpå väjgsjifta-sinn. 
Å, å skull va der å byygg, å de va, i gammaltin da, når-atte 
lansman Bårg, va lansman i, boodd i Lit. Å, då, minns je nå de 
bruck vä ömsä, nå han skull fära å syyn, lansvägssjifta dann. 
Å då var-e-n gamma-n dgakär-här såm hejte Bärg-Anners, såm 
haadd å väjgsjifte där för Not-, i, n gg i Nolåsa. Å, å Bårgen, 
viist nå ta-n henna för-dä han va litte jejnsvaru å litte tjejku, 
te jära rna, å vä-, ville fell stääll e så atte han skull få nå artut e 
svar å, ta, ta dgagåbba-dann, så-atte han saa, n, han skull jära 
anmarskning på väjja-hans då för-de han va int bra nog. Å då 
säj-en: »Ni Anners Erssån, ha ju alldeles för smal vägsjifte, för 
smal väg, saa-n. »Njaa», saa-n, »e-n då låung nog då!» saa-n. 

Översättning 

— Och en gång skulle vi skjutsa (varulass från Östersund) till 
Lövberga, och jag hade aldrig varit dit, jag, men då hade jag 
en »kompis» (kamrat) då, som — ja han hade inte varit dit 
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han heller; han hade kommit över (eg. fått handlat åt sig) en 
gammal häst och skulle ge sig ut att skjutsa varulass. Och så 
körde han (så att hästen blev) trött emellan Lorås och 011sta, 
så att han —. Jag körde nu före, och han vart längre och längre 
efter. Till slut så ropade han: »Du måste nog stanna», sade han, 
»för jag måste vända tillbaka, jag.» Och då var det en som bodde 
på Lillkrogen då, hitom rätta Krogen, eller i 011sta, som bodde 
där och som brukade skjutsa; och då sade han, att han skulle 
fara dit och, och få (förmå, städsla) honom att ta lasset, ty han 
kunde nu inte köra längre; han måste vända åter. Då var jag 
ensam då. Då så körde jag lasset mitt till Lorås, och så måste 
jag köra tillbaka, ganska långt då, och ta igen (dvs, ta hand om) 
lasset åt den här (nyssnämnde) och köra till Lorås också och 
lämna det där då och fortsätta vidare, jag, och då så skulle han 
skaffa någon skjutsare som tog igen (tog hand om) det. Då 
fick han tag på en då, på Lillkrogen, som kom med det (lasset) 
andra dagen då. Men då var jag ensam bortgenom åt Lövberga, 
där jag aldrig varit förr (eg. när jag hade aldrig varit dit förr). Men 
det gick nu bra det. Men jag kom nu ilag med — det var uppå 
Rödliden där, tror (jag), eller, nej »oppå Liden» hette det, och 
det var en som hette Röd-Nils som bodde där, och där satte 
jag in (hästen) och vilade, och där var fäbodtöser(na) där eljest 
då. Den där var nu bosatt där han, men längre östanför (åt öster) 
var det bodtöser(na) från Ström. De var, jag var hos dem en rätt 
lång stund jag, och det var nu livat där. Och nästa dag fick jag 
vända åter, men, men sådana backar! Och så brukade de lasta litet 
tjänligtl, så att de hade lastat av något i Strömsund2. Jag hade fullt 
lass, jag, uppöver också3, och det var nu så branta backar upp och 

1 dvs, lagom mycket 
2  dvs, man hade från början lastat med tanke på att en lagom del 

av lasset skulle stanna i Strömsund 
3  även ovanom Strömsund, på väg mot Lövberga 



52  

ner, som det (överhuvudtaget) kunde vara efter den vägen. Så 
det var nu inte något hälsosamt för hästen heller, men han var 
seg att hålla i (uthållig). Annars kunde de nu —. Hade det varit 
is eller så (liknande besvärligheter), då hade det nog inte gått bra. 
Men det var nu ömse (olika förhållanden) där, efter den där 
vägen. Och smala, gamla broar och brant ned och brant på den 
andra sidan upp. 

... om landsvägen, när munkflohöjdarna (folket i Munk-
flohögen) hade landsvägsskiftena (att underhålla) uppe vid örån 
och bortöver åt Krogen (011sta) och hade ingen väg själva på 
(till) Munkflohögen. De var utan (väg) dit, så de hade behövt en 
flygmaskin nästan för att nå (eg. till [att ha] sluppit dit på) sina 
vägskiften. Och de skulle vara där och bygga, och det var i 
den gamla tiden det, när länsman Borg var länsman i, bodde i 
Lit. Och jag minns, att det brukade vara ömse (både det ena och 
det andra), när han skulle fara och syna landsvägsskiftena där. 
Och då var det en gammal dalkarl här, som hette Berg-Anders, 
som också hade vägskiftet där för Nord i (gårdsnamn), en gård i 
Norderåsen. Och Borgen visste nu utav den här, för han var 
(visste honom vara) litet gensyarig och litet envis (gensträvig, 
»motvalls») att (ha att) göra med och ville väl ställa det så, att 
han skulle få något trevligt (roligt) svar också av dalgubben där, 
så att han sade, han skulle göra anmärkning på vägen hans då, 
för att han (vägen) var inte nog bra. Och då säger han: »Ni 
Anders Ersson har ju alldeles för smalt vägskifte, för smal 
väg», sa han. »Njaa», sa han, »är han då lång nog då (i stället)!» 
sade han. 
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Text lo 

Jämtland, Ragunda sn 	 Skivsida 2 
Avsnitt 3 

Om skogsjungfrun och annat övernaturligt folk 

('949) 
I fjol om höstn, då såg ja enl när ja va dit2, söm va lite 

kört3  å skulle nåppe bera4, å jära kvastan2. Ja va ju ... ja skulle 
gå ut å ette mä2  na elltänne7  å va just tänkt säjje hälse åt n2, 
men ja så, hatte2  dä va no n töcken dan en. Han stog å, jorde 
så kånstet12, ma huvve framåt ... å. 

Försvann han då? 
Jaha, för dä hadde gått förbi där, n par kärrer förut, söm 

va tå" byn. 
Ni kände inte en dän inte? 
Nää, döm ä inte alldeles, döm ä jussåm små å väl växt. 
Inte så stor som vanligt folk inte? 
Inte alldeles itt12, näij. 
Har Ni sett nån liten käring där också? 
Njaa, inte ja men n Hakvin söm e här ... Hakvin (dä e) n 

bror (dä). 
Hur var det då då? 

1 dvs, en karl, ett övernaturligt väsen 
2 dvs, till skogen 
3 kort 
4  plocka bär (eg. bären) 
5 göra kvastar (eg. kvastarna) 
6 gå ut och hämta (eg. gå ut och efter åt mig) 

tändvirke 
8 hade just tänkt hälsa på honom dvs. säga »goddag* el. likn. 
9 att 

10 Riksspr., i dial. Mnstet. 
11  från 
12 inte 
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Ja han va där å skulle slå vålnl, å å höll på störe opp e häss2  
dä-ma lada, å så, få-n si n danna kom å gå inåt hagan4, yst ifrån. 
Å hu sto så länje, hatte han kunne ha räckne rutan2  på strömpan, 
hu hadde rutöge strömper, å pjäxan å kåhltn6  å kosa9  å kniven å 
e lita luve oppå huvve. Å n axelsjal, stor n axelsjal knytt n stor n 
knut mitt fram, å ryggsäcken på-ssä. Å dän stog-a bra länje sa n 
skulle no ha kunne räckne rutan på strö mpan. Te slut vridde na sä 
å jeck samma väg tebakar; då förste så-n2  va dä kunne vära, för 
hu hadde långt e rött e hår söm jeck långt ne på bena. 

Vad var det för slag då? 
Ja dä va skogsjungfrun. 
Var det skogsjungfrun? — Jaa. 
Ni har inte sett henne där något nu inte? 
Nää inte dänna, dänna männisj. Men, för har ä fönnes mytje 

mer tå töcke dan. Men nu så är ä mer tå Guss ol, å då är ä svärde 
deres dä. Så döm töj inte dä. Men för, ja hadde, dä va farsfam 
min å pappa söm va däri e bärj söm hete Höxbärje å skulle tälje na 
bjälker, å joie opp n ståckell å joie en barbäddl0  å skulle ligge på. 
Jaha, döm la sä om kväln, men eln feck inte ligge still, utan 
brännan tog på slängesn. »Va då märkvärdet», tyckte farsfarn, 
»sk6412  brännan få ii-, eln ligge still!» Så va n opp å la ihop döm. 

1 fåbodvallen 
2  satte upp störar till en hässja 
3  Riksspr., i dial. 16e. 
4  in emot gärdsgården 
5  rutorna, rutmönstren 
6  kolt (eg. kolten) 
7  liten kopp el. skopa av trä att dricka vatten med, van!. fäst vid 

bältet 
8  först då såg han 

dvs, de är rädda för Guds ord 
barrbädd, granrisbädd 

11 bränderna började kastas omkring 
12 skall inte 
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Inom en kvart ijenn bördde döm å slänges. Jaha n va opp ijenn, 
å sa till hatte, om inte brännan fick ligge still så visste döm! 
»För ja ha stussarn rna mä, ja sjut föll!» Så n-adde2  gått n kvart 
ijenn så var ä samma, men då ste-n opp, å då tog n stussarn å 
sköt dit i eln. Å dä vart e fale liv. Döm håggde3: »farfam ä sköttn, 
farfarn ä sköttn», å dä bar iväg nöröver åt e myre där. Jaa, döm 
hadde e stetjepanne4  hängd på e grän, på n, hång på n spik, å n 
dänna feck aldri sette still utan datt ne3; hu datt ne. »Ha va då 
föl märkvärdet», tyckte pappa »skö ja-te ta å sjute! Döm e där». 
Å så sköt n, å dä va e plåtpanne, sa hä jeck Ml& de-i' böttn; 
då jole döm itna ma na n-mer3. Näe. Ha-a fönnes mytje tå 
töckandan förut. 

Text i 

Härjedalen, Hede sn 

Om marknadsresor till Röros i Norge 

(1955) 
Berättaren talar i regel ett gammaldags hedemål men använder här 

i ett par fall från riksspråket lånade ord och former, såsom vii st. f. 
mö, markna i st. f. masjna. 

Skivsida 2 
Avsnitt 4 

1  jag har studsaren med mig, jag skjuter väl! (dvs. om  så behövs) 
2  när det hade 
3  hojade, skrek 

stekpanna 
3  föll ned 
6  skall jag inte 
7 hål (eg. hålet) 
8  där i 
9  då behövde de henne (pannan) inte längre (eg. gjorde de inte något 

med henne mer) 
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... Ja hadde myjjel sällskap mä f6nndölan2  åt Röros å Brähkken3  
å på masjnane4. 

Jaha. Hur for du till Röros då? 
Ja öm vintran då for mö6  no mä släda då, å då va dä — 

ja n for myjje å bredd mä sömmörväjen då6, for etter sjöan å, 
å for jent å, å råka n ut för ruskvär sö vahrt n värfast liggan7. 
Dä kunna gå n par dögörs sö mö ihtt6  slapp ut ur d-... stuggun. 
Mö låg på Völldaln" en gång, å dä störma sö, ja tänkt — ja 
dä va alldeles omöjle, dä va nästan omöjle te ta sä ut i stalln å, 
å rökte kampan12. Men sö sjen ä opp-ahtt13, sö mö köm no åt 
Röros å hem ahtte", men no va dä ruskut mång gång. 

Hadde du varor med dig ifrån Långå då? 
Nä, dä hadde ja ihtt just, utan ja — 
Smör å — 
Ja dä va no då dä va masjnan" dä, ja tjörde renstjött å 

sjinn, å sleck-dan". 
Men annars for ni till Röros och handlade? 
Dä va, dä va allt eränne" dä, si. Ja va dit å tjöfte på mat å 

sö tjörde mö åt handlaran. 

1 mycket, ofta 
2 funäsdalingarna, formän från byn Funäsdalen i Tännäs sn 
3  Brekken, ort i Norge 
4  marknaderna 	5 vi 
6  man for ofta längs med, vid sidan av sommarvägen 
7 man blev liggande still, tills ruskvädret var över 
8  dagar 

inte 
19  ur stugan, där man tagit in 
11 Volldalen, bebyggelse i Rörostrakten 
12 rykta hästarna 
13  så sken det upp igen 
14  hem tillbaka 
16  marknaden 
16  renkött och skinn och sådant där 
17  ärendet 
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Jaha, på det viset. 
Mö hadde tre öre tjiloe från Röros å te Hede — Jaså, jaha. 

— å då kunna mö tö en, en femhundra tjilo — 
Femhundra kilo — 
Dä vart ihtt stor(t) förtjänst dä ihtt! 
På lasset? — Ja. — Nej. Hur många dagar tog det då? 
Dä tog ihtt veckul dä, säx döger2. 
Jaha, och första stycket, första etappen, så att säga, hur 

långt kom du då? 
Ja, på våm, då dä va j öste hele dygne runt, då, då kunna mö 

tjöre åt F6nnäsdaln4  fäm mil, men annars 86 va dä då alldeles 
nog tri å fyre mil — Ja, ja. — d-åtminstone då (mö) hade lass 
på. Å n-ar dajen5  så tjörde mö åt Brähkken, å därifrån va dä tri 
mil åt Röros, så mö, mö vann° från Brähkken å åt Röros å lässe7  
den dajen, så mö va te ress te för-ahtt n ar dans. 

Ja. Hadde du kvarter i Röros då? 
Jaha, mö hadde bestämde handlara. Mö hadd-, mö handla 

bort mä en söm hette Johannes Dal, å han hadde e stuggu, 
fälman-stuggu, tästähllt2, söm, söm döm kalla för svenskstuggu, 
å den ä kvär än i dag, å där, där feck vi ju bo frihtt förståss, å 
kaffe feck mö frihtt, för döm va gla att mö handla (dä)r, dä va 
(å sö dä där) mä di ar handlaranw. Å sö va dä en handlar söm 
hette Finn Buren", å där va-ä en, en del tå långåan12  söm handla. 

inte fullt en vecka 
2 dagar 
3 ljust 

Funäsdalen 
nästa dag 
hann 	7  lasta 
så att vi var tillreds att fara tillbaka nästa dag 
färdmans-stuga (stuga för vägfarande) iordningställd 
det var på samma sätt hos de andra handlarna 
Finn Borud 
Långå-borna 
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Å sö va dä en söm hette Lars Skanke, han va på Lihllgatenl, å 
st> en Peder Hölden, å döm handla där, där må alle di dan hand-
laran, men mö handla mä n Dal, å synjaåsan2  handla där må n 
»Burru», Finn Burn, döm kalle-n för bare »Burru>>. Han va gråss-
handlare — Åhå, jaså. — döm hadde där — dä tjörde ut ä lassvis. 

När var det marknad där då? 
Dä va, markna var n, n sötjtjan3  februari — Jaha. — å då 

vahrt ä ahllti styggvär å storm, å dä kallas för masjnasvär4. 
Jaså. Nå då kom dom ifrån olika håll dit förståss? 
Dä jo döm dä. Dä köm från alle höll. Dä va en söm sa dä: 

Dä va sö myjje fölk där, dä va från, dä va från Nörje å Danmark, 
å där va både svenska å dötökära(r)3, sa han. — Jaså, jaha. — 
Han trudde ihtt dä dötökära(r) va [svenskar] ... 

Skivsida 2 
Avsnitt 5 

Text 12 

Hälsingland, Järvsä sn 

Om de gamla bodlandsgårdarna 

(1947) 
Berätterskan, en gammal fäbodjänta, talar om hur det såg ut i »buan», 

bodarna, de för trakten egendomliga s. k. bodlandsgårdarna, ett slags 
utgårdar eller fäbodar med omfattande jordbruk. Intervjuaren frågar 
om rummen i boningshusen på bodlanden: 

Int hadde döm då sa månge varmröme int, men si dä va 
kallröm sa a va no store gåtan då likafuhllt. — Jaa. 

 

1 Lillgatan 
2  de som bodde synjatä, söder om Ljusnan i byn Långå 
3  sjuttonde 
4  marknadsväder 
5  dalkarlar 

rum med eldstad 
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Och så fähus? 
Jaa, fäksl förståss, jaa då. Men döm va lite kall döm, döm 

va, döm va dåle bona2  där i fäksa danne, så döm villa myttje ifrån 
buan täss dä va jul, når dä vasjt kahllt. 

Var dom där så länge som till jul? 
Jaha, döm for tä buan då på höstn å äckte3  å, döm hadde 

store jolvidde där. Jaa, å då skulle döm då ahllte vara där tä jul, 
men då skulle döm hem tä jul, å, för att döm, döm villa -nt vara 
(där) når ä vasjt riktet störmkahllt int, å snöut4  int, å täntja fara 
hem mä kräka sen int. Nää, sa döm stähllte ahllti sa döm kam 
hem tä jul. 

När for dom först dit då, på våra, på låingen5? 
Jaa, på låijen5, då for döm inte tä buan6  utan då for döm 

på skojen'. 
For dom inte till buan först? 
Men, dä va på höstn når döm skull dit å ättjas, sa, dä döm 

for tä buan. 
Men nog har jag hört att dom for till buan ett tag på våren 

å, somliga åtminstone. 
Ja, dä kan fl hänna dä va nåre söm for tä buan å va där, dä 

söm bodde sa tä sa döm hadde finnt tä komma tä skoks sa no 
könna dä vara ahllte, men dä va no-nt nå månge dä int; för döm 
for på skojen då öm våran, men si då når döm kam hem ifrån 
skojen å, då for döm tä buan förståss å, å äckte då, å stihllte 

1  fähus, ladugård 
2  ombonade, vinterbonade 
3  lät korna beta återväxten 
4  snöigt 
5  lådigen = våren 
6  bodarna, bodlandsgården, hemfåbodama 
8  skogsfåbodama, längre bort från byn än »buan» 
7  beta återväxten 
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åppl; döm hadde myttje foder då i buan dann å, å store vidde 
tä ättja, å, sa döm — 

Hade dom öppen jord där? 
Jaa då. 
Så dom sådde där? 
Jaa då, döm hadde både sä å å päre2  å allting, i buan dann. 
Hässjade döm där då? 
Jaa, sä å hö å Vicke förståss, dä häsja döm. 
Jaha, tröska dom där å? 
Jaha då, för all del, döm hadde vassfall', sa dä döm tröska. 
Jaså ... 
Jaha. 
Jaha, så dom kom hem då med säa4  färdig? 
Jaa då, döm hadde häbbra5  där, sa döm könna ju lämna säa 

där å, atminstone dä va då en buagård-där, söm heta 011-Lars. 
Döm hadde då ett häbbar döm söm va då ett stosjt häbbar vane% 
men dä va sa stor n gå]. å i buan dann där i 011-Lars buan dann 
sa, sa döm hadde då säa där i häbbare där i hele, i hele vintran, 
täss döm vasjt nödig på tä skulle ha (h)o7, använda ho, jaa då. 

Men dom måste ta hem den då dom skulle mala, det fanns 
ingen kvarn där uppe förståss? 

Nää inte, joo i Teve där var ä e kvar, men se döm, myttje 
sa8, döm hadd då nu kvare ymsestans8, döm hadd i Nybo å, sa 
döm, hadd då nu kvare ymsestans. — Jaha. — Jaa då ... 

1  och betade återväxten samt stillade upp dvs, lät korna äta foder 
i fähuset 

2 potatis 
3  vattenfall 
4  säden 
5 sädesbodar 
6  en mycket stor sädesbod 
7 till dess att de nödvändigtvis behövde henne (säden) 
8 ofta 

på olika ställen 
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Nybo var det buland å? [Upprepas.] 
Nää då, nää, Nybo-byn! 
Jaså det var by det. 
Jaa, dä var Nybo by, dä ä Nybo byn dä förståss. Där är ä 

stora kvar. Jaa å sa i Teve danne då i, i Sörby, där var ä åckså 
stora kvar, duktiga kvar. Å når dä va myttje malning sa jeck 

döm då både natt å dag, kvaran dann'. Jaa då. 
Hade dom bya-, var det byakvarnar så dom hade delen i 

kvarna allihop? 
Jaa dä könna vara bönner förståss söm hadde del i kvara. 

Text 13 

Gästrikland, Ovansjö sn 

Då smågrisarna blev förgjorda 

( 1 953) 

Ja ska tal åm en händelse söm händ mäg en gång. Ä var e 
törpartjäring söm kåm, söm kåm in häne2  å sa ... si-så-här åt 
mä: »Har du grissugga, Brita», sa hon. — »Jaa», sa jag. — »Jaa, 
då vill jag ting på n gris åt Tora våröm.» — »Jaa, hä får du föll'.» 
— »Jaa, ... får ja följ mä däg ut å si grisn?» — »Ja, nog kan ni 
föll få hä>>, sa jag, »hä ä fl' int omöjlit.» Å så jeck ve in i lagåln. Å 
så nå(r) hon kåm in i lagåln, så hadd ja en, en kalv inåm dörön4  
i en tjetta5. Å så, å så, sa hon: »Va har du föla6  hänn6r7  då?» sa hon. 

Skivsida 2 
Avsnitt 6 

7 de där kvarnarna 
2  här 
3  väl, nog 
4  dörren 
5  kätte 
6  för slag, för något 
7  här 
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»Ja har en oxpösal», sa jag, »så nu så ska ja slipp gå tä(r) 
Landins», sa jag. — Å så strök hon kalven så här inunder nosön, 
inunder haken2. Å så när söm hon har jort hä, så skull hon fl 
si grissuggan. Så jeck hon in å lätta öpp dörön å går in å stryker 
grissuggan; å jag var så dum å lätta männisjan gå in i, i svinstian. 
Å så strök hon mä händrön sä där inundör magan på, på, grisn. 

»Jaa då, joo då värå du får, får grisungar!» — Jaa, når tina vart 
att hon skull grisa, så var äviga en enda grisunge söm hon feck, 
fjortön grisungar, döm vart dö unnan för unnan, alleri int en 
enda en jag hadd nytta på, stora fina grisungar. ... Å så var ä en, 
såm var minst, å ja tror att hä var n sista, å han var så litn. Å 
den sått då live i bra länjea. Å så tog ja in, hem hönöm å hadd 
hönöm i e margarinlåda å bädda ner-n, å gav hönöm, tjöpte en 
napp å gav hönöm mjölk på dä där vise. Jag hadd hönöm i 
tre dar. Men va ni vill tro mä eller inte, så va grissuggan så sjuk 
så hon låg. Hon int, hon, hon kunna-nt gapa mä munn. Jag hadd 
nysila mjölk i e skopa, å ja hadd e sje7, å ja skull hälla i na, men 
hon kunna inte svälja, så sjuk va suggan. Ja trodde att hon skull bi 
alla. Men når n där lihla grisunjen vart all för mä hemma, i n där 
lådan, så vart suggan fresk. Å ja feck bär dit ett, ett matämbar åt-
henna, å hon åt; då var dä int nå fel på suggan. Men alleri inte 
nånting ja hadde för dä jag ha ävvlas1-0  mä, mä n där, å fjortön 
grisungar döm jeck, men jag ha kunna mista grissuggan å. 

1  liten tjur 
2  hakan 
3  låste 
4  vad 
5  tiden 
6  länge 
7  sked 
8  att hon skulle dö 

lilla 
10 arbetat ivrigt, hårt 
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Text 14 

Dalarna, Husby sn 	 Skivsida 3 
Avsnitt .r 

Jaktminnen 

(1955) 

Ja va mä Sjävi-karanel ett år ja å vi hadd tjöpt en ny hunn 
ifrån Säte2  åv en köppahlagare. Ja hadd en ett-års valp, å ja skull 
full gå mä köppahlagan så han hitta. Ja, å inga sp6r3  feck vi, vi 
jeck å vi jeck; näi vi hitta-nt på nå spön Men så visst jag att hä 
ha vure eni såm ja hadd rea på vicka förut ne på bruksskogen, 
ner på Pil-dalane3. Ja ja tänkt vi gå vull dit då. Jaa. Inga spör 
feck vi där helle. Men ja kåm män dä valpen, si du, köppahlagan 
han tappa ja bott, å ja kåm mä n dä valpen tå en kölböttn6, söm 
va öveväxt mä, ja sly7  å jälbands. Ja, ja mallra full iväg däjja9, ja 
tänkte, va (fan) ska du fu-lalm på n här kölböttn! Men dit kåm jag 
åm å åm ijenn. Hä va nå i näsa på valpen" ändå, si du. Ja jeck 
där å koksa". Bäst ä va så var ä en gränbuskal3  såm ja tyckt 
va-nt alldeles riktit såm an skull vära, ja tog i en dä. 

Ja n där sått lös. 
Ja ä jord-an! Å så feck ja si sät-, sä-, knutn på en lotul4  

1  Jag var med Skedvi-karlarna på jakt 
2  Säter 
3  spår, älgspår 
4  dvs, en älg 
6  namn på små dalgångar vid Buberget, Husby sn 

kolbotten, plats där en kolmila stått 
7  buskar el. telningar av lövträd 
8  gärdband, vidja varmed gärdsgårdsstörar sammanbindas 
3  pallrade mig iväg, begav mig därifrån 

10 vad har du att göra 
11  valpen kände vittring av villebråd 
12  tittade 
13  granbuske 
14  lortig, smutsig 

5 —578316 Hedblom 
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säck! Drog åpp en dä ja. Å i sättjen var ä e älglår. Men hä dä va 
första mörönl., förstår du så, döm ha huddji-n2  dan förut. — Ja 
visst. — Ja så signalera jag, å köppahlagan kåm å, han vat alldeles 
hysterisk han si! Ja, ja skull le hundane å han skull bär e dä älg-
låre. Ä du alldes toku du, sa jag, int skä ä tellgå på dä vise int. 
Du ha n stor ryggsäck å ja(g) har en, å ja tog kniven förstår du å 
meta åv tjötte3  ja, å så plåcka vi-i ä i ryggsäckane; bena halla4  ja i 
sättjen å stuppa ner ä i höle6  å plantera granbusjin ijenn, förstår 
du. Joo då. — Så skä ä våra! — Så skä(r) ä våra! 

Ä var åpp nä Högåsane en gång nå(r) vi jeck hem en kväll unde 
älgjaktn, ja hadd hunn lös å. Hä va lite på afton6  förstår du så 
grävlingane va framma. Å han vråla tä e ...7  å hä vart e lite drev 
å så måtta grävlinjen kryp unde fotast möjli unde n sten. Ja, ja 
va dit, men, ja ja såg vull de dä randu bläsa8  på-n, si du, så 
ja puffa tä åt ng, å drog fram an. Ja hlängd n dä på akhla hem å, 
jeck åm Norbo fäbovalln, å dä visst ja att ä låg e kritpipa på en 
stenmur. — Norbo — Norbovalln 

Dänn, dä stuga ä nu då? 
Ja, hä va fäbostugu dä då. 
Ja. [Hä] va så. 
Dä där är fötti år sen. — Ja, ja. — Ja stuppa in n där krit-

pipa i tjäftn på grävlingen, si du, å dä dä gubbane, sväfar å en 
tä, döm sku(11) ju ha rea på e dä. Å då feck döm si en dä kritpipa. 
— Hu du! — Jaha, ja visst ju int hur fan ho ha kåmmi dit. Nåja, 
han va vull nån tåcken där såm rökte för jämnan, si du! 

1 första morgonen av tillåten jakttid 
2  huggit, dvs, skjutit älgen 
8  skar bort köttet från benen 
4  stjälpte 

hålet i marken 
6  eftermiddagen, mellan middagen och kvällsmålet 
7 ett tag(?) 
8  ett vitrandigt märke i grävlingens panna 
9  knuffade till honom, dödade, ev. sköt honom 
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Text 15 

Dalarna, Älvdalens sn 

Minnen frän fäbodlivet 

(1948) 

War aviö iö afft buöer iem dain — iem dain nu öå mess 
du wa småpåjk? Avi då fel afft flie(r) bustell i festås? 

Am afft Furubuöer. Og e wa rett biswärligt där. Eö a 
we so n a ula  b faj lot för i-, iem i bym og. — Og ea, dier åvå it 
tykkt sä dier åvå funneö nå inni gerde iema så åvå die tjil åv a 
buöum krytyre så n a lä-, faj luv og ette diem um kwellda. 

Eb4 i ful stjilna nu wårå i buöum mess eö i weum å te nå til, 
eld dier uld fa får(å) ett(e)r (i)sumjä buförsweum? 

Ja, naug ir eö eö. Eö i tundj(en) å wå stjilnaö. 
U djikk e til fö bå, da bier uld bufyör? 
E wå — djikk nå ful e til bra — klyv o(g) ållt n uld åvå, da 

n uld bufyör. 
Ja, seg åv lite nu ur e(b) djikk til um an ser jet ausolld niöi 

Brunnsbjärr s(o) ulde et buöer, u(r) dier uld stell til, wenn dier 
uld a min sig og — lite so — ur e(ö) djikk til, da die war rieöå 
og uld a buöum un da ... war e war? 

Ja, e wa fel te duön i eö e nöwendugest war og binnd i eö 
i mjässur og uppå esstn min eö, o knall åv. — För e wa fel int 
nå ö eller. Ig a kumiö iug tajnkt å kringt, ur fri(b)ns dagar e a 
bellt gått til för, slajk(e) t(e) less å fer et tjyöls, u d(e) a dugå få 
uppå esstn e messtaöe iel familln, ja ien twär, traj unger attra(ö) 
tjyölklyvin o wå bar aldri so lajndj og, og eö ar ul av rekk slåantn 
(slåanden?). Men e lä fel wå djiete, så åvå ula wår alv — alva 
fuölaeö. Fö dier åvå afft diem min sig. 

Men die kund fel weö weöerfaster å tjyölim o, så e kund e 
drag aut laungt atå tibe og? 

Skivsida 3 
Avsnitt 2 
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Ja, men e wa te iweg, da n adi täj öl- upp— iemat. Ukk an 
add ruffsa(8) eld int, så fikk an luff åv, la (da) n add täj 8 upp. 

Du a nt ärt tålås um n slajk — ändelse, da e ö a we nå 
sästjillt — äventyrligt — da dier åvå wer(i8) å tjyölim. Ai wå 
någer åg int faj reffs og? 

Jaa, e8 ir, e i-, a fel ennt kringt etc gåmålt. Am då (w)i 
we ö upi Granudalim iessn o wartum fa frå där2  så addum aj 
dar — yvyr ien wiku — min ryffsa, wartum wi få, fö wartum 
matloser. — Se då ar e fel we lite — te lågå sig, da n a urteö mat-
los. 

U laungt norter aviö a feb a Brunnsbjärr sea — og apt 
aindje? 

Nort(e) a Ogtandem. — Og nort-, etc Granudalim upter 
a Okwassln — ar e weriö — Brunnsbjäsajndjer. 

Du lä fel ed minndas namne å ymsum plassum dar upte 
8u, um du ula bju til minn å 8ig o rekken upp? 

Naaj itje då innt it å styörre. 
Ja, rekken upp diem frå noråte diem du minnes sumer å 
Jae [ne] lajngst norte så ir e fel —. e ö i truö(r) så ir e då 

Watutekkt — etc Granudalim E(8) ir upmin Okwassln. Se 
blir e fel Ogfliuöt. 

Översättning 

Var haven I haft fäbodar hemma där nu då, medan du 
var småpojke? I haven då väl haft flera fäbodställen förstås? 

Vi hava haft Furubodarna. Och det var rätt besvärligt där. 
Det har varit så (att) man har skolat få löta (valla) förr hemma i 
byn också. — Och det, de hava inte tyckt sedan, (att) de hava 
funnit något inne i gärdet hemma, så hava de kilat av åt (till) 

1 Älvdalsmålet har här vanligen diftongen aj. 
2 Riksspråkl. form. 
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bodarna, korna, så (att) man har lärt, fått lov och (ge sig) efter 
dem om kvällarna. 

Det är väl skillnad nu (att) vara i fäbodarna, när det är 
vägar också till att nå till, än (när) de skulle få fara efter (längs) de 
här boförsvägarna? 

Ja, nog är det det. Det är tvunget att vara skillnad. 
Hur gick det till förr då, när (där) de skulle boföra? 
Det var — gick nu väl det till bra — ldöv(jedon) och allt 

man skulle hava, när (där) man skulle boföra. 
Ja, säg av (berätta) litet nu hur det gick till; om man säger 

ett hushåll nere i Brunnsberg, som skulle till fäbodarna, hur de 
skulle ställa till (utrusta sig), vad de skulle hava med sig och — 
litet så — hur det gick till, när (där) de voro redo och skulle åt 
(till) fäbodarna en dag ... var det var? 

Ja, det var väl att dona i (samla ihop) det, (det) som nöd-
vändigast var och binda i det i mjässorna (klövjekorgama) och 
upp på hästen med det och knalla av (iväg). För det var väl inte 
något annat. Jag har kommit ihåg och tänkt på ofta, hur (i) 
fridens dagar det har kunnat gått till förr, slik (sålunda) att lassa 
och fara till kölen', hur de ha kunnat få (up)på hästen (för) det 
mest(a) hela familjen, ja en två, tre ungar återåt (tillsammans 
med) kölklövjebördan och vara där aldrig så länge också, och det 
har skolat hava räckt under slåanden (kölslåttertiden). Men det 
lär väl vara getterna, som hava skolat vara halva — halva for-
laget (färdsällskapet). För de hava haft dem med sig. 

Men de kunde väl bliva väderfasta (råka ut för hindrande 
oväder) på kölen också, så att det kunde (det) draga ut långt utå 
(på) tiden också? 

Ja, men det var att (ge sig) i väg, när man hade tagit upp 
— hemåt. Vare sig man hade räfsat eller inte, så fick man luffa av, 
när man hade tagit upp. 

1 dvs, det yttre skogsområdet, där man bl. a. hade fäbodar och slåtter-
ängar 
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Du har inte hört talas om någon slik händelse där det har 
varit något särskilt äventyrligt, när de hava varit på kölen. 
Haven I varit någonstädes och inte fått räfsa också? 

Jaa, det är, det är —, har väl hänt ofta efter gammalt. 
Vi hava då (vi) varit uppe i Granudalen en gång och vi måste 
fara från där, som hade legat där — över en vecka — med räfs-
ningen, (men sedan) måste vi fara, för vi blevo matlösa (utan 
mat). — Sedan då har det väl varit litet att laga sig, då man har 
blivit matlös. 

Hur långt nordefter (åt norr) haven I haft farit åt Brunns-
berg sedan — och haft ängen? 

Nordefter åt Högtanden. Och nordefter längs Granudalen 
uppefter åt Hökvasslan— har det varit — Brunnsbergsängen. 

Du lär väl haft mints (kommit ihåg) namnen på ömse 
platser där uppefter du, om du skulle (skolat) bjuda till minna å 
(påminna) dig och räkna upp? 

Nej, icke då inte inte' på större. 
Ja, räkna upp dem från nordanefter (norr), dem du minns 

somliga och — 
Ja [nej] längst nordefter så är det väl — det jag tror, så är 

det då Vattutäkt — efter Granudalen —. Det är uppmed Hök-
vasslan. Sedan blir det Högflyt. 

Text 16 

Skivsida 3 	 Uppland, Huddunge sn i Våla hd 
Avsnitt 3 

En historia om en pakt med Satan 

(1946) 
Jo, de var en, en i Seshlbo2, en, en bonde, inte var e då 

Jan Nilssån, e va före hånnåm. Jan Nilssån var en Seshlbo-gubbe 
1 märk tre negationer, 

Sisselbo 
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de, såm, såm dåm ha(r) myttje tal åm bakefter' å. Å, å han ha 
vurre lite märkvärdig, han å-å värre än alla andra. Men inte 
var e han, e var nog hanses företr-, nå företrädare. Å, å han jord 
kåntrakt me Satan, så(r) säjs e. Så(r) han hadd en egendom i, 
i Lövsta, vär e var, i Horsbeck heller Sörbo; heller vär e var, å den 
egendommen bruka han samtidit me Seshlbo-gåln, en där stora 
gåln i Seshlbo. Å, å dåm bodde hemma der, men dåm bärja åv 
grödan ändå i, i Lövsta. Å, å Satan han skull jälpa boen2  så myttjy 
han skull kunna, åm han skull få hanses sje13, har dåm 	sakt, 
å han, å han —. Men han feck pass på å passa sä, å jöra så myttjy, 
jälpa boen så myttjy han kunne. Så når dåm sått å åt i, dåm, i 
Lövsta dänne då, de va en torsda, så grädda gumman pannkaku i 
Seshlbo, å, å han feck springa me pannkakune imillan Seshlbo å, 
å Lövsta för vär pannkaku såm vart grädda. Å så kåm (h)an tebaks 
en gång innan gumman hann grädda pannkakun riktit, å så sa 
hon: »ta pannan å spring!» sa (h)on. Å han feck tag i pannan, men 
når an kåm på Huddung-he4, då bränd han se åm händren, 
så han slunga ifrån se pannan på n, på n sten der brevve vägen, 
å så vek åv ner te Kvalltjällan5  å sku svala se åm händren. Så så 
skogen bröts åv, såm han for så häftit ner der så skogen bröts åv. 
Å ja minns i min barndom, att skogen var åv der en par famnar, 
fl-ja ett par meter ifrån backen va(r) ungskogen alldeles åv. Å-å 
han var ner te tjällan der å-å svala se åm händren. Å åm ni int vill 
tro mä, så får ni gå dit te Huddung-he själva å titta, för de ... 
hon var så het, pannan, så e brände grop i-i sten åv pannkakspan-
nan. Å den der, de synns än i dag etter den. Å den sten ligger 
på vänster handen i n, i kroken på väjjen innan en kåmmer fram 

1 efteråt 
2 bonden 
3  själ 

4  Huddunge-heden 
Kvallkällan 
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te Kvallvägen. Så nog er e riktit sanning allti. Men e låter lite 
kånstut. Joo då, å ... gropen i n där sten e, e lika stor såm en 
vanlin pannkakspanna. 

Text 17 

Skivsida 3 	 Uppland, Lohärads sn i Lyhundra hd 
Avsnitt 4 

En härmramsa. 
Om ljustring och torkning av fisk 

(1946) 

Den talande var en av de ytterligt få personer i sin trakt som 
bevarade ett ålderdomligt mål. Märk bland karakteristiska äldre drag 
det »hårda» uttalet av g- och k-ljuden samt h-bortfallet. Det senare 
anges här med tecknet '. 

»[Jag har] en dä Dunders flicka te piga», sa 'an, »å ... flicka 
e villigur å gössn e grinigur, sugga(n) göder ja dän(?) å kalven 
göder ja, en ko 'a ja köpt, en 'a ja sålt, en tänke ja köpa, [jag] sa si 
åt åm stillårningal å eventyr å vesende, åm e sa belöpa i berek-
ning åm penninganstalter å vesende, åm n ska kunna sted2  se 
se>>, sa-n. Ha, ha ... 

Vem var det som sa så där då? 
En gammal gubbe i Söderby, eller Nyckelby — Jaha. — 

såm sa så der. 
Jaha. Var han duktig att berätta han kanske? 
Nää, ja vet inte de ja 'an e, e va en, e va en såm 'ette 'ålst3, 

såm ville 'a n te jälp, elle nå e va någe sånt där — Jaha. — å så 

1  still-ordningen, arbetet med att stilla, utfodra kreaturen 
2  bärga sig, försörja sig (?) 
3  Holst 
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'add n inte tid så e va när ... 'ölt på å talte åm då, hu mycke 'an 
'adde te sjåa me', så d(e)r, så (reknä n) åppg e der, ha ha ... 

styag, de e trevlit e. 
Det har Ni varit med om åtskilliga gånger? 
Jaa, la-m ... mycke, mycke. För vi 'ögg kölveg i skogen, 

å såm ka-, kana dåm kallar, törrves-kanarg. 
Vad var det då? 
E va åv stubbane, de, såm tren då vill de säja, såm, så 

hä långa stickur. — Jaha. — Å, å sänn så, lag dåm e dä på ett 
järng. — Ja. — ... e var taggar så där åppå e, för ött7-nt e 
skull ... ramla i sjön. — Jaha. — Nå(r) 'an a-, 'an 'adde (de där) 
fastsatt (i) båtn, — Jaså. — i framändan. — Ja. — Å sänn 'add 

en juster såm 'an kara på ökståcken meg s-att (h)e jeck framött. 
Jaha, sa dom ljuster? 
Juster ja. — Jaha. — Å feck 'an si någe då, så snö-, sög n 

till seg, å feck åpp fisken. — Jaha. — Å så va e te ro ... längre ... 
e jeck åt te 'alva nattn e, te ro. — Jaha. — Å då feck n en dukti 
fångst, men e va skåjjet 

En lär vara kvick — 
Dä dä lyste, se ... e sku(11) va mörkt — Jaa. — mörkare 

va bättrelg var e, — Jaa. — för e fanns inga lamper då te lysa 
me nå vidare annat än förtosjenslamper e, — Nej. -- å de va 

i att arbeta med 
2  läste han upp 

ljustra, fånga fisk med ljuster 
4  kolved 
5  torrveds- el. tjärvedsträn 
6  ett s. k. brandjärn, ett järngaller, fastsatt vid båtens för. I detta 

gjorde man en eld av tjärved till lyse vid ljustringen. 
7  att 
8  som man stakade fram ekan med 

så passade man på och högg till med ljustret 
18 	- desto utelämnat, såsom ofta i denna dialekt. 
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nätt å jämt te si 'emma-e, me dåm. När dåm va såm ett bläckorn, 
å en litn rör i, då var -e-(n)te trevlit å var inne e, ha, ha ... — Jaha. 
— E va ... Lampa va jord unjefär såm en pingla, eller en mäs-
sings-, såm 'ästal 'adde förr, — Ja. — 'o va jord så — Jaa. — å 
sänn var de ett rör såm de tjörde ijenåm då på de där å, å 'adde 
linne, linne te, bomull te veke då vill säja. — Jaha. — Å så tänd 
n på de där, nä(r) n höll på lyste ('emma ött?). 

Lyste det nå bra då? 
Jä, e lyste-nte nå alls de där! Ja e lyste lite då s-ött n såg 

red se lite, men inte var e såm, såm e-e nu e. 
Nähä. 
Har det förekommit att dom har torkat fisk här? 
Jaa, de, jaa, små såm mört så, ha dåm tårka. 
Hur gick torkningen till då? 
Jo, dåm spika åpp e på vägga, å (h)ängd åpp mörtane på, 

dåm tog ur, tog ur innanmäte, de e klart. 
Jaha. Vad kallade dom innanmätet i en fisk då efter gam-

malt? 
Tarmaner, ha, ha ... 
Hur sa Ni? 
Tarma. 
Tarmane? 
Tarmane, ja2. — Jaha —. Å råke dän å. 
Å råke? 
Råke me. 
Jaha. Ja han tog ur det då? 
Ja. Sänn så(r) spika dåm åpp en på vägganer tätt, tätt me 

spe-, spånspik 3  då si. 
På själva väggen? 

1 hästarna 
2  Märk hur berättaren spontant säger den äldre formen tarmaner 

men ändrar sig då han uppmanas att repetera. 
spik som man spikar takspån ned 
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Jaa, se, i motsola, — Jaha. — så sola torka de där. 
Hade dom inte nå stickor dom trädde upp den på då? 
Näi. — Inte det? — Näi dåm spika fast n. 
Men dom skar väl upp fisken då efter längden? 
Ja dåm, ja dåm jorde de. Å så spika dåm fast e, på e ... 

på soliga sida åv, på väggen'. — Ja. — Å så feck en sitta där då ... 
'an a tårka riktet så 'an vart såm en, såm en tresticka. — Jaha. 
— Men sänn, ja vet-nte 'ur dåm jorde sänn e ... åm dåm salta 
nå på, ja de vet ja inte. — Nähä. — Men sänn när dåm koka, 
så då svälld-e ut då såm en lutfisk(en) unjefär. 

Jaha. De fick kanske lägga-n i blöt först? 
Jaa de feck dåm nog, men n feck årdna tell så där. — Jaha. 

— Men e va samma egenskap såm me lutfisk. — Jaså. — Dåm 
koka e så. 

Jaa. Men Ni har väl ätit torkad fisk? 
Näi, de 'a ja aldri ete, men jag 'a sitt e. 

Text 18 

Västmanland, Heds sn i Skinnskattebergs hd 
	

Skivsida 3 
Avsnitt 5 

Om brygd 
(1956) 

Joo, vi hadde e-e gammal kvarn här när ja va litn, för 
mamma ho bryggde drecka si. — Jaha. — Å jole malt själva mä 
— jaha då, å[v] korn. — Jaha. — Korn å rög. 

Hur jick dä till då när dåm bryggde? 
Ja, dä, ho jole årning dä där malte; dä skulle di — dä skulle 

blötas dä där — 
Var det korn dåm tog? 

1 Riksspr., i dial. vägga, 
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Ja korn, å-å dä dugde rög må si. — Jaha. — Å, å så skulle 
dä där ligga te dä börja på å växa ut si, så så dä börja på-å bi — 

Dä skulle gro? 
gro lite, si-si. Då vart dä en där söta smaken i ä si. — Jaha. 

— Å senn skulle dä där törkas senn bakätter, å senn hadde döm 
söna här [hemkvarnar] — stog på knä på gölve å hadde en, ett 
sjynke inunder å drog dän där hemkvarna då; va två runda stenar 
söm va unjefär en halv meter i diameter då på mittn. En [sten] 
låg inunder å en öppå. — Jaha. — Å så va dä alles' ve kare så va 
— hällde i dän där skruven2  å så drog döm, å så kö m dä ut då 
ätter siuna en ring runtöm ikring dä där stenana. — Jaha. — 
Då stog gummuna på knä å — på gölve å drog dän där kvama si. 
— Jaha. — Döm kalla för hemkvarn. — Jaha. — Å senn, när 
döm bryggde, då, då lag döm ner halm i böttn på, på — döm 
hadde ett stort bryggekar. Då la(g) döm halm först i böttn för 
tapphöle (å) över, ren, fin röghalm. Å senn lag döm på — senn 
lag döm på malt öppå si. — Jaha. — Å senn koka döm vattn, 
å-å senn när dä feck koka öpp, vattne, så dä va kokhett, då-då 
hällde döm på dä där å så feck dä rinna ijinöm då, å-å ner i-i en 
butt inunder si. Å senn, när dä där ha — e gryta va avverka då, 
då höste döm tebaks ä å koka ijänn. Dä där skulle gå många 
många gångur si. — Jaha. — Dä kalla döm för vört. — Jaha, 
jaså, jaha. — Vört (dä ä så klart?). Å-å dä va så noga må dä där, 
nör vi va mä å sprang å-å ho såg ätter så dä 'nt ä skulle ha nån 
bröbit si, se brö söm va syra, å köm i dä där si, då vart — när 
dä va varmt, då vart hela brygda förstörd. — Jaså. — Dä vart 
surt dä si. — Jaha. — Jaha. Å se dä där skulle stå då te dä, 
dä vart årdentlit kallt, å senn skulle döm jästlägga3  ä si. — Jaha. 
— Jaha. 

— Dä tog lång tid dä där? 
1 alldeles 
2  kvarntratten 
8 lägga i jästen 
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Ja dä jeck öm länge; bryggde te jul jämt. — Jaha. — Hadde 
stora dreckstunnur å tappa i fulla å hadde så kallade svicka]. i; 
dä fanns inga kranar häller utan dä va en plutt2  te-te börra höl då 
å sätta in dän första, så va dä en-en ytterligare en pinne då te 
dra ur, så dä rann ur n där; dä kalla döm för svicka. 

Jaså, jaha. Skulle dä stå å jäsa i dåm där karena där? 
Då stog dä i kara först å — nej, jäste 'nte i kara utan, utan 

tappa i ä tunnuna då när döm feck lägga i jästen — Jaha — när 
dä va svalt så dä — vörtn va sval så döm kunne — så döm, döm 
toles lägga jäst i ä si. — Jaha. — Å senn tappa döm bara i ä ä, 
å täta te ä å, å dä va så noga så dä skulle vara, vara lufttätt dä 
där mä så, så döm hadde ett bra stort fyrkantut höl öppå drecks-
tunna si så här, å då var dä ett särsjilt krabbel'; dä va så noga så 
döm, döm hadde nö, nö tjitt4  imilla så dä skulle bi lufttätt si 
— Jaha. — [å] packa te dä där. — Jaha. — En där vörtn han va 
go, han va så söt. 

Jaså, den smaka ni på då? 
Jaa visst, vi feck lite åv mamma iblann. — Jaha. — Jo 

dä va ett, — i den här ään där va själva bonntjöke5, å en stor 
bakungsmur söm, söm jeck dänna ifrån, å ijinöm dänna — nu 
har vi ju byggi öm å-å jort ett rum åv dä här. — Ja. — Å där 
hadde ho spisn å grytuna, å dä där drecksställe dä hadde ho dänna, 
alles innaför tjöke dänna, där kakungen står si. — Jaha. — Ja har 
vari mä å sitt mycke när döm har bryggi. — Jaha. 

i svicka, propp i luftningshålet på tunnans översida 
2  träplugg, propp 
3  besvär 
4  kitt 

köket i bondgården 
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Skivsida 3 
Avsnitt 6 

Västmanland, Vikers sn i Nora och Hjulsjö hd 

Kolaren blev väckt av Talle-Maja 

( 1954) 
... [Då va de te] tjöra ihop di där milera då, å så, å så risa å 

stybba' döm, å så Va de tänd, då va de särsjilta kålare, de va 
gamla. gubbar. Då fick vi söm va unga då va mä kålaredrängar, 
å då va de te fylla di där. Ja en gång då va de, då vart ja ensammen, 
då fick ja ligga å fylla mila själv. De får ja löv å tale um. Då, då 
tror ja skogaråa2  va framme åckså. Ja de va, de va här västerve i, 
i skogen väster um Älvlången3. Han, själva kålarn, han vart sjuk 
um kvääl, så han, han åt fölle någe söm han inte tålde förstår ja, 
sä han vart så förskräckli(t) sjuk å fick ont i huvvu, å han let4  
ju på mäj; han, han bodde inte långt ifrån. Så ja sa åt honnum att 
du-du kan ju gå hem, sa ja, å lägga dä inne, så du slipper å ligga i 
röken. Män vi hadde nyss itänt e mila, å di där milera, när di, 
den där gasen, ja värmen kö m in, di där, de, de kallas »di slog», 
jaa, å kast å säj stybben då. Si de vart så, de där vart så, så tjåck 
rök inne-i då, så, å de va, å de va så tätt då så, så de vart explosi-
sjon, jaa så di slog. Å då, ja va ut, å den där ho — de var fölle ve 
elva-tin, då ja va ute, då jol ho en sån där, å, de, de dusa te, de 
alldelest, dusar te, juss-söm en hård duns, jaa, när de där sjer. 
Å ja va ute, å ja sprang ut då å öste på, de börja på å ryka öpp 
ikring, för de spricker, den där stybben den spricker då öpp 
ikring. Å ja stybba på5  de där, å ja tänkte: nu jole ja mäj fölle 
för het°, så kansje de att, att ho, ho jör e sån där vänna te. Å då 

1 täcka milan med ris och kolstybb 
2 skogsrån 

en sjö 
4 litade 
5 lade på stybb 
6 nu var jag väl för ivrig 
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jick ja in å, å lae mä ijänn i kålköja, å, å när ja ha lega där e stunn, 
jaa de va bra långt etter, då, då fick ja höra, då va de en sån där 
duns ijänn. A då tänkte ja, att nu ska du få stå å ryka e stunn 
enna ja går ut å stybbar på, tänkte ja. Rätt söm de va då knacka 
de te ... i den där köjdörra, de va bara e lucka söm en hadde 
staldel för. Å ja ... »vem ä-dde?» sa ja. Ja trodde de va han då, 
kålarn, ha kåmme tebaka. Ja höl(e) inte någe. Å, å rätt söm de 
va(r), de va le unjefär når-, nåra, ett par minuter etteråt, då 
slog de te lite hålare. A då tänkte ja, lät bli dörra, sa ja. För att, 
å då, då räkna ja ut att de va, de bodde fölk i närhetn söm hadde 
två pöjkar, inte långt ifrån; ja trodd de va di söm va ute å 
gne2  å skulle skrämma mäj. Män ... då satte ja öpp mäj å satt 
på huke å tänkte att nu ska ja ta er på bar järning. Alldelest, när 
ja ha lega e stunn te, då slog de te mycke värr(e) söm di ha 
kasta en stor sten på, å ja tjörde öpp den där dörra å-å tjytta3  ut. 
De va månjust; ja såg inga männisjä. Män då blårök de öppikring 
mila. A då stybba ja på na, män sänn vart ä tyst. Jaa. De va Talle, 
Maja4  de ög, söm-v-, söm varskodde mäj. Jaha. 

Anm. Kvaliteten av svagtonigt a i ändelser och efterstavelser varierar 
starkt i denna text. Det övergår ofta till ä, men denna växling har här 
i regel lämnats obetecknad liksom även vissa andra variationer i uttalet. 

 

Text zo 

 

Södermanland, Gryts sn i Daga hd 

Om ett besök hos en klok gumma 
(1956) 

— Så tjäna ja hos en bonne dänner öpp i Dunker ... ett 
stycke ifrån, där n där gumma bodde. Å ja hadde ett par gamla 

Skivsida 4 
Avsnitt x 

1  som man ställde för dörröppningen 
2 sprang 

hoppade, sprang 	4 skogsrån 
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skor på föttra å di där va för små, åja hadde inga strumper, dä-dä 
va på sömmarn så dä va ju varmt ... så (ja) jorde inte mä nåra 
strumper men — ja hadde — ja jick å-å dä klämde, för ja ha 
skuri i en liktorn förut, så dä blödde si, å-å nu låg lärei åt — ja 
har brea fötter å dä(r) låg åt så att-att dä skavde på å nötte si. 

dä börja på å picka i den där tå, å-å ho vart så tjåck å rö. — 
Ja. — Å ja jick hemma, ä va fl närapå e vicka mä den där å senn 
— men sennPvart fotn rakt svartblå si så här, å så tjåck så dä va 

Senn sa ja åt bonn, att »ja vet inte va ja har i fotn, dä där, dä 
där vet ja inte öm ja kan gå mä». Å då fick han si — visa (ja) 
hånnöm dä där å så —. »Ja dä där får du löv å åka te Kristin mä», 
sa han, »dä där — vaför ha du inte tala öm för n6(n) dä där ...» 
— ...» Tåcke där småsjit tänkte ja väl inte va någe te tala öm», sa 
ja, ... »dä där går väl över», men si dä 	dä skavde för mycke 
si, så dä ju — dä jorde för illa fotn. Å då, nä(r) ja kåm dit, då 
sa ho då åt mäj då, att »vaför ha du inte kummi hit förut?» — 
»Nää, ja trodde dä skulle gå över ändå», sa ja, »tåcke där bru-, 
småpjunk dä brukar-n fl inte bry säj någ-så mycke öm.» — »Ja, 
ja dä här, dä här håller ju på-å bli bloförjiftning», sa ho(n) då. 

där han, så han va ful, fotn, riktit ögså. — Ja. — Men ja jick 
ju å sjymta2  å, å inte hadde en nån te tala ve heller; ja ha(r) ju 
kunna gått öm ja havi e tössa2, men, men då ha ju dä där fått 
löv å vurti frågan öm va ja hadde i fotn, å då har ja fl kummi iväg 
förr, förståss. — Ja. — Ja, då satt ho å strök sånna där ögså 
sissådär å, å ja tänkte ... öm dä ska vara nån mening mä dä där, 
å så n där strykninga ho satt å strök å. Å senn, å senn så sjicka ho 
ut mäj ibaköm vägga där å —. »Gå ut baköm vägga där på listn4», 
sa ho, »där ä, ä dä en sörts blan, å dä ska du ta in.» Å dä jorde ja. 

senn smorde ho på, å så fick jag ett resäft å(v) hänne såm dä 

1 lädret 
2  gick omkring på måfå, snodde omkring (?) 
3  socka, tjockare strumpa 
4  rabatten, blomsterlisten 
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skulle tjöpas på apoteke. Men (dä) va dä va, dä vet inte ja. Men 
i alla fall, ätter den dan, senn ja va där, så, så börja dä på å-å bli 
bättre mä fotn i alla fall, å dä där jick tebaks senn. — Jaha. — 
Jaa, så ho va inte dum inte, dä ä säkert dä. 

Text ax 

Södermanland, Västermo sn i Västerrekarne hd 
	

Skivsida 
Avsnitt 2 

Samtal om kräftfiske 
(1950) 

Tre män samtala om kräftfisket, som tidigare varit en viktig bi-
näring i trakten. En av dem hävdar, att det_i vissa fall betydde mer än 
jordbruket: 

... Jaa nog på de-, den tin ejentligen. 
Jo, dä va ju 'nte allä förståss i di söm va mä öm ä, men di 

söm höll på, di jorde inte nå annä då på nån vickä åtminstones — 
Nää dä jole di 'nte — 
än barä fiskä kräfter — 

... di där söm va kräfthandlare mä si, di hadde ju — 
Di skulle både fiskä å tjöpä å säljä — 
Ja dä skulle di jörä. 
Å jordbruke dä vart söm dä vart då, kunne di få lejä nåra 

så va dä så, annars så feck di stå där. 
Å då var dä ett sumpställe' här nere ve öa, å där va så 

storä sumpär så ja — 
Ja såm halvä den här sam n va di — 
Ja, di va nog en, en tre meter långä å en å en halv breä — 
jaa minst — ja — 
Då va di visst dä, för di va otäckt storä. Där kunne en stå 

hur en ville på — 

1 plats där man sätter sumpar för förvaring av fisk eller kräftor 
6 — 578316 Hedblom 
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Ja dä jeck fint dä å stå på döm. Å dä fanns nog en, ja kansje 
en tjuge, tjufem stycken där nere. 

Jaa dä kunne dä nog varä i olikä storlekär: — Ja. — Dä 
fanns no(g). 

Då var det tjockt med kräftor förståss då? 
Ja, dä va äldre, ja vet inte hur mycke kräfter di kunne ha i 

en sån där en — 
dä vet ju inte ja, heller — 
för så mycke va ja inte mä, så dä tjänner ja inte — 
Va dä för varmt så kunne di hitte på å dö i di där mä, så 

di fick häv(ä) ut döm, dä va 'nt så tolft dä heller. — Näij. 
Men di- där mätkörjal hur stora va di då? 
Ja dä jeck sex kappär i döm, ja ni vet hur mycke en kappe ä? 

Dä ä fem liter unjefär. 
Ja, å sen va en sånn en kasta? 
Ja si dä minns ja ju inte, men dä va ett problem när di 

skulle sjickä di där på vintern te Tysklann, Hamburj å Berlin å 
överallt. Då klädde di (di)där invändit mä halm å sen åkt(e) 
di te Arbo(ga) järnvägsstasjon mä di där, å kräfterna2  klarä sä ändå 
te di kåm te Tysklann, å di där kårja kåm tebaks mä. bä tycker en 
ju ä behändit. Men dä jeck. 

Dom fiska kräftor hela vintern då? 
Jaa då, dä jorde di, för då fanns dä kräfter överallt här i 

änna3. På såmmärn då sjäckä di mä båtn ifrån Nothölmen. — Ja. 
Jo, di här öpptjöpärä di åkte då näräpå runt, ja åtminstenes 

halvä Jälmäm å tjöpte 	Jaa då. — På såmmäm då rodde di 
över å, för dä va ingä måto'rbåtär då inte. 

Nää då, då feck di ro, ifrån Väre4  här på söre sia ifrån 

1  korgar som man mätte med 
2  Riksspr., i dial. kräfto 
3  häromkring 
4  en fiskeplats 
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Långäsann å Nackhäll å di där ställena, å dä ä en mil över sjön 
dit, bra dä' Å sen i Bärstä, å Vångsjö di här bya — 

sen västerut mä 
Jaa dä mä. 

Text 22 

Närke, Kräklinge sn i Hardemo hd 
	

Skivsida 
Avsnitt 3 

Minnen och funderingar kring en älgjakt 

(2952) 
Berättaren hade stått på pass i skogen, då en älg kom springande 

emot honom; han sköt men bommade. Älgen passerade ytterligare 
tre jägare, som vardera sköt flera skott, den senaste ett helt patron-
magasin. Alla tyckte de sig träffa, men älgen fortsatte. Han sprang så 
bort mot en plats där ännu en jägare, »källarmästarn», befann sig: 

A tjällarmästarn han skulle gå sta å ställa ut säj på nåen 
fläck där, å kåmmer så på-n, å han sae, att han2  hölls å kav1a3  
å skulle resa sä men va-nte go te å jöra-t. A, då (i) alla fall sjöt 
han ett skått i bröste på-n å ett i huve. Men kansje äljen va lika 
snart dö, säjer di, men de där kan di ju inte garantera, för sir du 
den där han — ja han juger la å svänger lite så ... de ä inge [å] 
tro. En styv, en styv en te hålla i — den där han ha ju sjute 
mycke mycke jur. Men sir du så rart såm han2  kåm å bjö ut sä åt 
mäj, de kan en allre önska sä, å de va någe unjefär så där en 
hunnra meter, lite styft, å de ä ju inte någe håll me di här vapna 
såm en har. Å, å-å, när en sjuter så här, en sätter ju i kula på kula 
si så här. Men sir du ja kåm ner på spånga4  på, så, så de5  jick 

1 drygt det, mer än en mil 
2 näml. älgen 
3 kravlade 
4  spång den längsgående upphöjda skenan mellan piporna på en 

dubbelbössa. Den spelar ofta stor roll vid siktningen. 
5 näml. skottet 
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över, men, få de i huve på mäj då, å ja satt hökt å han kåm 
låkt, å — 

De har du tänkt på senn. 
Joo, då. Men nu, nu har ja jort um korne heller någe sånt 

där så, ettdera mä mässing — di ä ju di bäste korn såm existerar 
— heller annars gull. De där ä likadant så där. Nu tala ja me 
målarn här bårt nä, en såm — han hannlarn, han kunne ju allting. 
»Ja de ska du få utå mäj», sa an, »å jöral kan du jöra själv», sa an, 
»ja ska blanna te å visa dä hurdant du ska jöra-t», sa an, »å senn 
stryker du på-t såm du vill ha-t.» De jorde ja — 

De va på korne — 
På korne; nu sjiner de så, så, så finnt så att de — så nu har 

ja lust te prova-t ijen, ijen (j)a. Jo de går bra, så förbotat bra går 
de, såm sakt va. Å de va ett, ja, ja va te stan de va här på etter-
vintern, å då träffa ja en släkting åpp ifrån Hidinge, ja hadde just 
inge för må å si så där, å de hadde 'nt han heller an. Hul-un, 
ja han ville bju på kaffe. — »Hulu du, vi går te tjällarmästarn», 
säjer-a, »där på järnvägshotelle å pratar å åt honum um den där 
äljen, för ja vill ha sanningsenlit reda på hur många skått hann 
hadde.» — »Ja de ska du få», sa han. »Han hadde di där såm din 
bror sjöt på-n ve huve», sa-an. »Å sen hadde han ett åpp ve tjåcka 
tjötte på halsen» — å de joie ju 'nte ett smul, näej, då får de ju låv 
träffa bene heller sena. Å då tala han um hulant han kåm på-n, å 
att han sjöt ett i bröste på-n å, å senn. — »Såg du hulana horn 
han hadde?» — »Nä de såg ja 'nte, men att de va en tjur, de såg 
ja på typen», säjer-a, »å unjefär ett jur på 200 tjilo skatta ja-n te.» 
— »Ja de e precis de», sa an. — »Han vägde zoo», sa (h)an. Jaa 
då, så när en får stå å blavera sä(j) si så där då — 

Var det inge mer skått? 
Nähäj, utan mina di, di jick över-n. Åsen va de Eriks. 

1 arbetet 
2 hör du 
8 näml. älgen 
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Ja men den där såm tömde hela magasine? 
Jaa, um de skulle vara då, um de skulle vara de tjåcka — 
De va de enda (vettiga)! 
Jaa, men då, han sjöt ju fem skått i föld, han sa så s..., vi 

höle-t ju, han va ju straxt inte, (nå) före åss. Han sjöt ett skått 
ett dödlit skått, sa han. Åjure kåm mä för nära, sa han. Jaa, senna 
så, de va jussåm att han stanna, si så där. Men så rörde ja mä 
någe, sa han, å då fick han si mä, sa han, då stack han. Å, å då 
ela han på hela magasine. De va lögn, för di där di kåm i följd, di 
va, di satt ju å höle-t allihopa, vi va ju en fem, sju stycken va de. 
Jo så han ha ju råka ti sjute nåra äljar å råka ti kunna fått an, 
ja han hadde (le) sjute två där å råka ti fått-an för ett skått, sjute 
bra då. Men de där de va alldeles, ja så omöjle såm va de där va, 
de ha ja allre vare mä um. Nähä då. 

Ja de va lite egendomlit att du inte — 
Jo sir du ja tog — 
erinra dä de. 
Ja sir du vi — ja vet inte tanken stog le still å inte tänkte 

mä på-t. De va ju inga bråska heller någe sånt där. 

 

 

Text 23 

Värmland, Östmarks sn i Fryksdals hd 

Lilltjuven och stortjuven 

Saga 

(1956) 

Dä va en gang, ska jä taal öm för däj, söm Lelltjyven skull 
gå i skool när Stortjyven å skull lär säj te å stääll mä kläm. Å da 
vart dä öppj ort, att Stortjyven skull ta-n i lära e ti, Å de strök ut 

Skivsida 4 
Avsnitt 4 

 

1 stjäla 
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på stälingl. Å nä de jeck på vägen, fäck Lelltjyven se ett stort 
skatbol2  i en tall. — »Hör du», sa han te Stortjyven, »lä trör3  ve 
pröver å stääl ägga unna skata, får ve se, öm dä går.» — »Din st6114», 
sa Stortjyven, »dä förstår du fell, höss5  skull ve örk å jäär6  dä!» 
— »Näj kansje», sa Lelltjyven, »dä tör fell int gå, män ve frester7  
att8  ända.» Å sö klöv Stortjyven öpp i talin å perk6  hg på skatbo' 
unner ifrå å nöp a säj" ägga å stack döm i fecken, men Lelltjyven 
han satt nera mä å skar höl i fecken på Stortjyven å stal ifrå-n 
ägga, sö nä han kåmm ner hadd han inger ägger. — »Dä va 
morskt», sa Stortjyven. »Så ska du jäär, sö blir du rekti tjyv.» 
Nä de ha gått en beet te, fäck de se en göbb så m kåmm mä en 
hopper söern. — »Du, ve tar å stäl söaan tå göbben», sa Lell-
tjyven. — »Höss skull ve kunn dä!» sa Stortjyven. »Dä förstår du 
fell går int.» — »Jaa, män ve frester att», sa Lelltjyven. Å sö togg 
han å görr nern en vant alldeles förfälet, s6 dän vart sö m en 
görrklot13  å sprang föörl4  göbben å kast vantn i vägen, å länger bårt 
la-an en renen, finen vant. Nä göbben kåmm å fäck se dänna 
görru" vantn, sö brydd han säj int öm åta öpp dän förstårs, män 
nä han sia ha gått-n beet te å fäck se dän fin vantn, sö tänkt han: 
»Jaggul6  ska du få se, att dässa ä maker!» Å 86 bann han söaan å 
sprang ätter dän anner vantn, män da va Lelltjyven å Stortjyven 

i de drog ut på stöldfärd 
2  skatbo 
3 tror, tycker 
4  din tok 
5  hur 	8  göra 
7  försöker 
8  allt 	petade 

10 nappade åt sig 
får 

12  sölade ned med dy 
13  dyklump 	14  före 
15  dyiga 
16 sannerligen, eg. »ja Gud!» 
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framm å togg söaan å strök.' mä döm, sö nä göbben kåmm te-
bakers, sö hadd han inger söer. — »Män dätta dä va att rejällt!» 
sa Stortjyven. »Haller du på så, sö blir att du en rektit bra tjyv 
mä tia.» Män Lelltjyven va int nöggd mä dätta. — »Må ve int 
skull frest å stäl tå-n2  kläa å», sa han. — »Dett storede nöt!» sa 
Stortjyven, »dä kan ve da fell int jäär! Höss skull ve kunn klä tå 
en kär kläa utta att han vet öm de, dä begriper du fell!» — »Jaa, 
män jä frester att», sa Lelltjyven. Å sö sprang han föör göbben 
å la säj på anner si e älv å bräckt söm en sö. Å göbben han trödd, 
att söaan ha slet säj å va på anner si älva, sö han klädd tå säj å 
vadd3  övver älva, för å få rätt på döm, män da va Lelltjyven å 
Stortjyven där å togg kläa, å sö hadd göbben höcke4  söer än kläer, 
han va rent nål 3  naken. Män da mått att Stortjyven å vis åv Lell-
tjyven tur lära% för han va värrer än hönnöxn te å stääl. 

Text 24 

Värmland, Köla sn i Jösse hd7 	 Skivsida 4 
Avsnitt 5 

En historia om Spelåsguten och Arstug-Ola 
(1950) 

— Spelåsguten stög i dän nolare sjötja å talde på ett fangörv, 
för dä lejj te sjlåttanna. Ve afftasvars löte höurde han dä nöubale 
östövver öt Lorthölshölte te. Han tvarkasste dä han hadde i 
häne å kosste sta emmra fort, tok ett redit skött övver rajjgåln 

1 gav sig iväg 
2 försöka att stjäla av honom 
3  vadade 
4 varken 

spritt 
8 eg. visa av honom ur läran, dvs, köra bort honom från under- 

visningen 
7 Språkprovet representerar målet i västligaste delen av socknen, 
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ve svinekvejja, sö bökserava sprack; näste sjyggål vart han settnes 
skräffle imälla två stöurebol, män han va sö lang i skräve, sö han 
va gotti få sparketak mä ene stölva å kåmme löus. Nä han ränne 
jennöm bejteshage, såg han dä kåmm flejre kärer ränes i Bastejale 
— de hadde fell höurt balljen, måte. Spelåsguten kåmm först. 
Dä töjde litt, inna han tjännde ijänn Arst-Ola, där han stög, 
nesöcken i tögelejr å jötja te övver mellja, å rejnt binnerejj va 
han 6gg. Han hadde vöre i Bynn på arbet å, å hadde förståss ture 
sjeckle på hejmrejsa. Bleckdonken mä brännvine hadde trelle tur 
nattsäcken å låg på bäckekanten å sjöl hadde han hamne i alle 
varste lorthöla. — »Å Gu varkönne mä Ola! Höss ä dä fatt?» sa 
Spelåsguten. Ola svare itte sammstönes ötta törke dä mässte tå 
jötja tur 6ugebröna, görsvor e lang rammse å te sj ut feck han 
fell tur sa: »Åm du i ställe skulle frejsste å jällpe mä åpp!» — 
»Du får nåck vänte tart», sa Spelåsarn. »Jä lytter skaffe e redi rajje 
först». Å sammstönes kåmm di are gålskärne å hisskeli annt 
vart dä, för Ola trånte nåck söm nöge te å kåmme på tört. Trax 
kåmm Spelåsguten mä rajja. Han hadde ärne säj te å trä imälla 
bejna på Ola å lägge vågmat unner å bäne åpp-en, män dä va att 
urå, sö i ställe stack han-a tvars övver höln. — »Rack-o rajja?» 
sa-n te Lell-Nisj, söm stög på dän andre sia. — »Ja, snött nåck>>, 
sa Lell-Nisj, »män ä dä nöen söm kan fly mäj en spae, sa får ve 
frejsste å gräve åpp dän här stömpers kärn?» — »Ja, dette va da 
rejnt skröpele!» sa Norste-Föggeln. »Nu blir nåck Marja kry, nä 
du kåmmer hejm, Ola!» Män Ola va sö sköken å vesen, sö han 
kåmm säj inte för mä nöe — han bare öjje sä. Usjeguten, söm 
stött va sö karfäckti, höute te å sae: »Nu hogger vi tak i-n allihopp 
å gördrar s6 möe ve örker!» Å Bölstaguten, söm va mä stött söm 
sarrvel i se>, tvarskrejk, se> dä jeck i kveke för-n: »Nu jaggu ska han 
åpp, åm 6gg stölvene ska bli ätter!» Å bätter jeck dä itte. Både 
hösene å stölvene vart ätter, män Ola feck di åpp, töcken han nu 
va — barbejnt å belabba mä gör, se ein såg jämt dä glyste litt i 
buga på-n, å görkokene hang i flejsen söm paltekaker på-n. Ja, 
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di andre smygtitte på erår å jeck å småflinse, nä di feck sejj, att 
Olas skråbuss satt kleta högt åppi skaal på-n. Ja-a, se snarvacker 
va han da på inge villkör, dä va da sönn å sege. — »Jaha, mjaha», 
sa Norste-Föggeln, »nu kåmmer du hejm jämt söm Hösspen Hätt-
löus, Ola!» Ola bare gröffe nö utydle åm att dä varste va, att 
tjäringa kåmm te bli sö gör atall e länger ti framövver. Å nu 
hadde de kåmme te vägen söm togg tå te Arstöga å Ola saa: »Ja, 
ne får fell ha sa månge sjlags tacker da för j älpa!» 

Översättning 

Spelåsguten stod i det norra skjulet (sjötja tillbyggnad under 
snedtak invid uthusvägg) och täljde på ett lieorv, ty det led mot 
slåttanden. Vid tiden för aftonvarden hörde han, (att) det ill-
vrålade östöver åt Lorthålshultet till. Han kastade tvärt det han 
hade i händerna och gav sig av i största hast, tog ett redigt skutt 
över stängslet vid svininhägnaden så (att) byxbaken sprack; 
(vid) nästa gärdesgård blev han sittande grensle mellan två 
störpar, men han hade så långa ben (eg. var så lång i skrevet), så 
han kunde (eg. var god till) få sparktag med ena stöveln och 
komma lös. När han sprang genom beteshaget, såg han (att) 
det kom flera karlar springande i Bastugärdet — de hade väl 
hört olåten, må veta. Spelåsguten kom först. Det drog om något, 
innan han kände igen Arstug-Ola, där han stod, nedsjunken i 
blöt lera och gyttja till över midjan, och rent bindgalen var han 
också. Han hade varit i Oslo på arbete och hade förstås festat 
ordentligt på hemresan. Bleckdunken med brännvinet hade ram-
lat ur nattsäcken och låg på bäckkanten, och själv hade han ham-
nat i (den) allra värsta smutshålan. — »Å Gud bevare mig, 
Ola! Hur är det fatt?» sade Spelåsguten. Ola svarade inte genast 
utan torkade det mesta av gyttjan ur ögonbrynen, svor grovt en 
lång ramsa och till slut fick han väl ur sig: »Om du i stället skulle 
försöka att hjälpa mig upp!» — »Du får nog vänta en liten stund», 
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sade Spelåsaren. »Jag måste skaffa en redig slana först.» Och 
just då kommo de andra bykarlarna och hiskeligt bråttom blev det, 
ty Ola längtade nog ivrigt (eg. som något) att komma på det torra. 
Strax kom Spelåsguten med slanan. Han hade ämnat (sig till 
att) träda (den) emellan benen på Ola och lägga stöd under och 
bända upp honom, men det var allt omöjligt, så i stället stack han 
den tvärs över dypölen. — »Räckte hon (till), slanan?» sade han 
till Lill-Nils, som stod på den andra sidan. — »Ja, knappt nog», 
sade Lill-Nils, »men är det någon som kan räcka mig en spade, 
så få vi försöka att gräva upp den här stackars karlen?» — »Ja, 
detta var då rent bedrövligt!» sade Nordstug-Fågeln. »Nu blir 
nog Marja kry, när du kommer hem, Ola!» Men Ola var så upp-
skakad och matt, så han kom sig inte för med något — han bara 
ojade sig. Ulvshuvdaneguten, som alltid var så karlaktig (dvs. 
i egna ögon), hojtade till och sade: »Nu hugger vi tag i honom 
allihop och drar så mycket vi orkar!» Och Bolstadguten, som var 
med ständigt som fisken i vattnet (eg. som »sarvel (en fiskart) 
i såd>>), tvärskrek så att rösten sprack för honom: »Nu jaggu skall 
han upp, om ock stövlarna ska bli efter (kvar)!» Och bättre gick 
det inte. Både strumporna och stövlarna blevo efter, men Ola 
fick de upp, sådan han nu var — barbent och nedsmord med dy, 
så man såg nätt och jämnt (att) det lyste litet i ögonen på honom, 
och dykokorna hängde i ansiktet som paltkakor på honom. Ja, 
de andra smygtittade på varandra och gick och småflinade, när 
de fick se, att Olas tobaksbuss satt smetad högt uppe i skallen 
på honom. Ja-a, se snarvacker var han då på intet villkor, det 
var då synd att säga. — »Jaha, mjaha», sade Nordstug-Fågeln, 
»nu kommer du hem precis som »Husbonde Hättlös» (talesätt 
om bluffmakare o. dyl.), Ola!» Ola bara gruffade något otydligt 
om att det värsta var, att käringen kom till att bli så besvärlig 
en längre tid framöver. Och nu hade de kommit till vägen som 
tog av till Arstugan och Ola sade: »Ja, ni får väl ha så många 
slags tack då för hjälpen!» 
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Text 25 

Östergötland, Östra Ryds sn i Skärkinds hd 
	

Skivsida 
Avsnitt 6 

Om skörd och tröskning 

(1949) 

[Vi brukade] räfse å mjölke å allt möj lit sånt där. 
Vilket är trevligast då? 
Jaa, på den tin en örkte, då va dä fäll trevlit alltihop, men 

nu örker en ju inte gå på jälal å ta öpp säg. 
Nej, jag förstår det. 
Å dä behöver en ju inte nu häller, för att nu har di ju 

masjiner. — Javisst. — Jaa. Då kunne-n ju få hålle på en åtte da 
i taget å ta öpp sä, för var da — Jaha. — kanhände. 

Hur många var ni som arbetade tillsammans då? ... 
Ja, då lejde di nog, så vi va en tre fyre par kanhände. — 

Jaså. — Jaa. 
Så di andra di mejade då? 
Kara mej de å fruntimmera tog öpp förstårs, öm dä va 

nån pöjke mä söm to(g) öpp, dä kan ju hände. — Jaha. — Ja, 
dä räckte nog te. 

Ja, det förstår jag. 
Javars. 
Nå, hur satte di opp säden då? 
Ja på den tin då va dä inte sån (h)är krakning', som dä ä 

nu, tycker-a, utan då satt n i yppenrök4  en kallde, å iblann satt n 
hattröke', satt ihop si s-här runt öm å sen satt öm bann si 

i gärdena, åkrarna 
2  taga upp säd (vid skörd med lie) 
3  uppsättning av sädesband (kärvar) på stör 
4  öppen-rök, uppsättning av sädesband utan stör, resta mot varandra, 

och utan täckning upptill 
5  hatt-rökar sädesuppsättning utan stör men med visst regnskydd 

upptill 
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s-här ett par, öppi vartätter. — Jaså. — Jaa. Men nu, nu har di 
ju krakel, stavre2, å sätter ikring å senn hänger på ett par tre 
öppå. 

Det hade di inte då? — Nää. — Nå, men hur många 
necker 3  hade di? 

Ja då satt en tie par i di där röka, en satt i yppenrök si 
så där, då satt n tie par. — Jaha. — Dä vart tjuge necker dä. — 
Jaha. — Dä jorde dä. 

Hur många sätter di i en krake då? 
Ja di sätter en sju, åtte ikring4, bruker di jöre här, för di 

bruker int sätt så ängslit store, för att di sär att di törker int så 
bra, å sen hänger en tre necker, bruker di hänge på, eller fyre å 
så där. 

Är det bättre med sådana här krakar? 
Ja dä ä bättre förstårs, dä ä bättre, törker bättre — Jaså. 

törker bättre på döm. — Jaha. — Di kraker ju höt mä nu. 
Jaha. — Förr i värdn då satt n ju såta eller vålmer5, di kallde, 
hövålme5, å såta kalld-di-t. — Jaha. — Då s-hadd n ju inge 
krake eller stake te hänge på, utan då satt en ihop höge bare. 

Jaha. — Jaa då. 
Ja, å sen skulle di tröska. — Jaa. — Hur gick det till då? 
Joo dä jick te på dä viset att då hadd n två par oxe, hadde di 

här, å satt för, ett tjörvärk då — Jaha. — ett sånt där; di hadd 
inget sånt där värk söm di har nu inte. 

Nej, det förstår jag. 
Nää, då fick en gå där ut i tjörhuset å tjöre runt bare, runt, 

runt. 

1 krakar, säd uppsatt på stör, »snes» 
2 störar 
3  band, kärvar 
4  dvs, på marken omkring stören 
5  vålmer, hövålme från riksspr. lånade ord och former. Dial. har av 

gammalt såta, neutrum, 'hö hoplagt i hög till torkning', 
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Hur länge höll ni på med det då? 
Ja då feck di, di tjörde en tre kvart å så däri taget, sen stanne 

di ett litet tag. 
Jaa, det var flera dagar det. 
Ja jestes, dä tog inte slut brått. — Jaså. — Då fick en gå å 

tjöre där ute, å senn då feck en ta unna halmen då, räfse unna 
den ve värket; å en mate2  då å sen en hävde fram% å sen halmen 
feck en, både ryst-, feck di ryste4  halmen — Jaha. — mä gaffel, 
ryste-t, så di fick dän säa. — Jaha. — Ja, dä va ett trälit arbet-te 
ta unna för värket5. 

Ja, dä förstår jag. 
Ja, dä ha ja jort månge gånge, men dä ä trälit sa ja tal-öm, 

te stå å släpe. 
Ja, det är klart. 
Ja så n int feck mä sä säa häller, en feck inte, en feck löv 

å va så lätt på hann, så en feck dän halmen, å säa skulle ligge 
kvar. — Jaha. — En fick inte släpe mä sä säa mä inte, för dä va 
inte bra. 

Nej, det är klart. 
Nää, ja ha gått å tjört tryskvärket mä, när dä va kallt öm 

vintern (så-)n kunne frys-ijäl. Jaa, dä ha ja jort. 
Ja, ni har haft det träligt, det förstår jag. 
Jaa, dä ha dä vatt. 

i fort, snart 
2  matade, släppte in säden i tröskverket 
3  kastade fram banden till inmatning i verket 
4  skaka 

föra bort halmen från tröskverket 
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Text 26 

Skivsida 4 	Västergötland, Mularps sn i Vartofta hd 
Avsnitt 7 

Om en kakelugnsmakare och hans hantlangare 

(1955) 
[Dä] va ena roli historia här ifrå Anneberg å. Dä va, di hadde 

kakelommal då, va inga såna bära moderniteter utan dä va kakel-
omma, å di där di brändes ut å ble utdömda iblann. Men då 
kunne di sätta um2  dum. A dä sulle di jära här på Anneberg, å 
dä kåm ner en kakelomsmakare ifrå Skara, å sulle sätta um 
kakelommen. Å då sa han att ja måste ha en hantlångare te jälp 
här. — »Jaha», sa patron, »å dä ska' ja gå etter en.» Å han kåm 
in mä en, den hette Tussa-Kal, ja vet 'nte va han ha fått namt å4, 
å den hadde allti tonga i munnjipa å togga på, den därre, stor 
kraftie(r) [karl]. — »Jaså», sa han kakelomsmakarn, »dä ä han 
sum sa va mä här.» — »Jaha.» — »Ja då sa vi ha in sten nu först», 
sa-an, dä va meningen te sätta bikten på kakelommen mä 
kalksten, eller mursten. Men han va börte ena bra st6nn6  å, 
småningöm kåm han tebaka, då hadde han en raska6  stor gråsten 
han ha tatt uti träggålsmurn i försjinnt7, å kåm in mä den å svet-
ters, å släppte den däre sten på gölve[t]. — »Här har du nu då!» 
sa-n. Dä jeck å tre teljer2  i gölvet, när han släppte ner sten. 
då ble kakelomsmakarn alldeles velder10  å sprang ut te patron å 

kakelugnar 
2 bygga om 

Riksspr., i dial. sa. 
4 vad han hade fått namnet av 

stund 
5 mycket (förstärkningsord) 
7 förkläde av skinn 
8 svettig 
9 tiljor 

19 vild 
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sa, att »den har-al inga använning för, den ä-nte rikti» 	»Jasså», 
sa han, »döjjde2  inte den, då ska ja gå efter2  en annan.» Å då 
kåm han in mä en, kåm han mä n anner. Den va dummare ändå, 
den hette, ja han hadde ju inget öknamn, för där han va födder, 
dä hette Kvilla, så han feck heta Kvillas-Axel den dänne. Å då 
kåm han in, han va så rasane närsunt den dän, se så han feck glo 
ena stönn. — »Jasså du», sa han, »sa du jära4  en kakelomm här!» 
Å då sa kakelomsmakam att »vi ha ju inte träffas förrän nu, så ja 
vet inte um vi ha drocket nån duskål precis», sa han, så, han 
velle-nte heta du. — »Å höpp i helsicke», san här Axel, »ä du hökfa-
lier2  mä din skråeo, å, sa ja ente kunna seja du te ett sånt kräk, dä 
sejer-a bå te jäsjivars döttra å lärarinnera, å dä sa-nte döja7  åt 
däk, skråe», sa-n. »Men hadde d(i)-ente en rikti kar i Skara å 
sjecka hit uta sjecka hit en sånn!» sa-n. Då ble kakelomsmakarn 
velder å ut ijenn, te patron feck tag i-n. — »Finns dä ente e rikti 
människa här», sa-n, »di ä ju, bli ju stöeltareo te mer han fär 

»Körs i jesse nam», sa patron, »han har ente möelo sett än, ja sa 
gå etter flere!» Då kåm han, ja ja kan 'nte kåmma ihöjn riktit, men 
ja tror dä va en emella döm, men den han jeck etter då i alle 
fall den hette Jers12, dä va den vi talte um en anner gång, sum 
ha gått på asj6n13  i sin ongdom, så den han va härdater alldeles 
senn. 

Han va såld! 
(Ja) ha, han ha-, di sålde-n på asjön se, te den minstbju- 

1 jag 	2 dugde 
3  Riksspr., i dial. etter. 
4  göra 	3 högfärdig 
8 krake, stackare 
7  duga 

tokigare, galnare 
ju fler han får hit 

10  mycket 
11 ihåg 	Is Gärs 
18 auktion 
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dane, ja, dä talte-n um flere gånger, gubben, för... han levvde nä 
ja kåm hit, fastän nu ha han vart dör i en trettital år. Men den 
han va förståndijare än en rikti förståndi, han va lite fö möe 
åt dä höllt. — Ja. — Men då, då sa patron te, eller, ja då sa patron 
te kakelomsmakarn, att »denne får han inte just fästa sä ve va 
han språkar, utan, för den ä inte dummer», sa-n, »han ha te å mä 
murat lite själver förut, så låtsa bara um att han ä sjäfen»1, sa 
(h)an, »då går dä bra». Å då kåm han in, han hette Jers den där 
gubben. — »Jasså du», sa han, »sa vi, sa vi jära kakelomma här», sa 
han. Då sa han »vi». — Jaha. — »Ja vi sulle dä», sa han, »kansje, 
(ska) han ..., va mä här?» — »Ja dä förstår sä, man då blir dä sum 
ja sejer», sa han ... Men då va kakelomsmakarn varnater, så di 
satte å 	dä va många kakelomma, va le en fira åtminstene, men 
di ble sånna rasane kuntanta änna2, så di arbeta ihop sen. Men 
dä feck löven gå nästan i Jerses resji3, hela tia! 

Text 27 

Skivsida 5 
	 Dalsland, Lerdals sn i Valbo hd 

Avsnitt 
Om tröskning 

(1953) 
Man talar om slagans båda huvuddelar, handval (=skaftet) och 

slagval (=träbulten som slår säden ur axen). Vad band man ihop 
handval och slagval med? 

— Dä skulle väre ålesjinn4, dä va dä alle förnämsta, men dä j äck 
även mä kalvesjinn å fårsjinn också, men — men — dä-ä första 
ja n[ämnde] 

1 chef 
2  Så fasligt goda vänner, kom så bra överens 

regi, ledning 
4 skinn av ål 
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Mes] inn. 
Ålesjinn va dä bästa å starkaste. Å slagvan den skulle, åm 

dä va rektit bra, så skulle den väre åv ek. Men dä jäck mä andre 
träslag också, men ekeslagvalar di va så tonge å bra, å di bleg 
tonge å inte behövde å väre så direkt grove heller. Å hannvaln dä 
va åv nå lätt material såsöm al elle asp å även åv gran. 

Jaha, ja å sen etter prejlane så kåm? 
Så kåm tjöreverka, då tjörde di verka mä hästar, å en — di 

hadde vandring å repeverkl kalla di dö m, å dä va e tunna mä stef-
tar2  i, å dä slog imot en huv mä steftar i, å dä va så jort se dä jäck 
i enann3  se dä, på så sätt träckste4  ur säa. Å så hadde di vandring å 
dä hadde di, dä första ja minns tjöt-de di mä två6  hästar, å senna 
så la di på döbbelståck kalla di-t, då jorde di lika lång ståck åt 
bägge ännar, å så sätte di två6  hästar i vär äen6  då, se dä Neg, 
di tjörde mä fyra hästar å då jäck dä ju kollosalt bra. 

Men, nä di träckste mä döm här verka, hövel7  då, hövel 
jäck arbet på lon8  teväga? 

Ja, dä stog en, den kalla di att han raka grina, dä va den 
sk-n stog nämst verket, där haben å — kåm ut, å han hadde e 
rival° å, å kara-t ut ifrå verket, där stog dä tre man, så m di kalla 
för resstarar, di hadde gafflar elle träresster, dä första ja minns 
hadde di träresster, men no, nä ja bleg lite ällre så kåm di 
vannlige högafflane i brok, å då resste di mä desse gafflane, dä 
jäck — halmen jäck förbi in tess trejje resstarn å han sjäckan 
hanen åt laa12. Å så va dä ju en elle tvo mani — kasta fram neker, 

1  repverk, enkelt tröskverk försett med slaghjul, slagtunna, men utan 
skakverk 

2  stift 	3  varandra 
4  tröskade 
5  Riksspr., i dial. tvo 
6  ände 	7  huru 	8  logen 
9 räfsade bort halmen från tröskverket 

1(1 räfsa 	11 skickade 
22  ladan, utrymmet vid sidan av logen 

7 — 578316 Halblom 
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å en söm lå på matboet å skar öpp å en söm stog å mata verket. Sö 
i Minen då, där fäck dä ju väre fölk, sö pass månge allt eftersom 
laa var stor te å mängden di hadde å träska. 

Jaha, hö länge höll di på inna di ökktal? 
Ja dä bleg sä dä Neg fullt där ve verket, å va dä gött 

rö mme2  på loane3  se) kunne di tjöra, dä kalla di för salver4, då 
kunne di tjöre e-e salva öpp te tjuge menuter å, kansje hall-
timmen, men öfta fäck di allt sluta nä di hadde tjört en kvart. 

Å då? 
Å då fäck di järe rent, kalla di-t. Då hämsa di öpp3  dä söm 

hadde blege3  unner där resstarane resste, å dä söm bleg ve verket 
dä raka di åv7, å sö fäck di häms öpp dä där, å sö sköta di havvern8 
in unner matbänken3  kalla di-t, dä va där söm nekene1-0  kåm ur 
laa, å 

Hämsa, dä är? 
Hämsa dä va di -- för där söm resstarane stog, där Neg 

dä allti möe långt" mä, å 88 havver. Å dä hadde di ett hämsesåll 
dä va ju — e — jort å — rönnt söm ett lågt kar å sö va dä rötting 
te bött å den va inte tätt vell säga uta dä va h6112  där, sä att riä en 
hadde detta öpp i å resste å rörde där, s6 for havvern ijenöm, 
men dä långa fäck en kvar i — Jaha. — i sållet. 

Å sen nä di hadde träckst fälikt då? 
Å sö nä vi hadde träckst fälikt, då va dä te, te plocke ner 

matbänken å flått ut13  träskeverket å s8 sköta en havverkasta14, 

1 tog rast, gjorde uppehåll 
2 utrymme 	8 logarna 
4 salvor, omgångar 
5 sållade 	• blivit 
7 dvs. sädeshögen invid verket befriades från halmstrån med en räfsa 
8 havren 

matarbordet 	10 	kärvarna 
11 näml. halmstrån och agnar 
72  hål 	18 flytta ut 
14  högen av tröskad men ej rensad havre 
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hele kasta fram åt äenl på lon' å sö sätte en in harpa eller blås-
masjin, å sö fäck en ställe te å å dra ijenöm dä, hele kasta då fäck 
ijenöm harpa. Å dä broka allt å gå långt fram på kvällane inna 
dä va fälikt, å iblant va dä ju s6 store träsker3  sä att en hann inte 
mä-t på dan uta en fäck harpa dan etterpå. 

Text 28 

Bohuslän, Morlanda sn i Orusts V. hd 
	

Skivsida 5 
Avsnitt 2 

Marbon och Vår Herre 
Saga 

(1951) 

— De va i den gamle goe tia, då Vår Herre jeck här på jola 
å så te sine skapade4  männsker, så kåm han en da i sällskap' 
mä en marbu", å di kåm sams åm atte di skulle bilde bolag7. 
Udjefter å va" sum flöd in skulle delas sams. Så en da så kåm 
di fram tell en store gg, å där va både jästebö" å likfällo i gåln. — 
»Vecketll ställe vell du gå te?» sa Vår Herre te marbun. — 
»Je går te jästeböshuset», sa han. Vår Herre jeck te där likfäla 
skulle vära. Då han kåm did, så va de en onge kärl' sum va dö, 
å di va så lessna, så di va 'nte ve-ssäl' nöön i huset. — »Ji mäj 

1 änden 	2  logen 
3 tröskningar 
4  Riksspråksord. 
3  Riksspr., i dial. siillskab(b). 
8  Markbo, en som hör hemma i Marks härad i Västergötland. 
7 Riksspr., i dial. bolaw. 

Riksspr., i dial. wa. 
gästabud, bröllop 

10 likfärd, begravning 
11 Riksspr., i dial. wecket. 	12 karl 
13  så de visste inte till sig ' 
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hundra kroner, så ska je väck åpp' den döe», sa den främmatekärn. 
Di vesste ju 'nte vem2  han va. Han feck sin hundralapp, å så 
klappa han den döe på axelns å sa: »Stå upp du onge mans!», 
å de jorde han mäsamma. Marbun hadde gått te jästebösstöva å 
levvde pajas där å feck för sett besjwär säx reksdaler. Då di träffas 
på mörran, så sa marbun te sin kamradd: »Hurre har de gått för 
däj?» — »Je har tjänat hundra reksdaler.» — »Hurre bar du däj 
då åd?» — »Je väckte åpp en dö», sa han. — »Jaa du, je tjäna säx 
reksdaler också, de va 'nte så dålit», sa marbun. Så fortsattes di å 
gå. Åm e stunn så ble di sultna6  å träffa på en sum vakta slöre 
kräg. Di tjöppte ett tjid7  å hams å kasta lutt på vem2  sum skulle 
koge0  dette här tjidet. De ble på marbuns lutt te jöre de. Då 
hadde han... nu fått ell unner gryda å lagt did dette här tjödet10, 
så gryda börja å puttra å koga, så stack levvera' åpp. Marbun 
putte å putte12, men han kunne 'nte hölle den nere. Te slut13  ble 
han glätten14  å tog å slögls hele levvera. Då Vår Herre kåm, å di 
skulle äda, så sa han: »Va(r)16  ä levvera ätter tjidet?»— »Där har inga 
vart17», sa marbun. De trudde han ju 'nte på förstår sä, men di 
åd å jeck. Så då di hadde gått e stunn te, så kåm di fram tell en 
store gål. Där va sum på de förre stället, jästebö å begravnings- 

1 Heter i dial. vanligen app. 
2  Riksspr., i dial. WUM. 

Riksspr., i dial. axla. 
4  Språket i satsen högtidligt, bibliskt. 
3  Riksspråksord. 
8  svultna, hungriga 
7  kid, killing 
8  av honom 	koka 

10 köttet 	11 levern 
12  tryckte på, sköt ned 
12  Riksspr., i dial. dum 
14  vanl. grätten, otålig, arg 
18  slukade, åt upp 
16 Riksspr., i dial. wa(r). 	17  varit 
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stöva. — »Vecket ställe går du no te?» sa Vår Herre te marbun. 
— »Je går te sörjestöva», sa han. Å de jorde han. Då han kåm did, 
så va där också en onge kär sum va dö, å di va så åverjivvnas alli-
hob. — »Ji mä hundra kroner», sa marbun, »så ska je väck åpp 
den döe.» — »Jaa, kan du väck åpp den döe, så ska du järna få 
hundra kroner å mer te.» Han ställde sä te å roba å gaba te den 
här döe: »Stå åpp mä däj b> Han lå där orörli. Te sluts så försto 
fölket i gåln, att de va en sköjjare, sum va kåmmen, å di beslöt4  sä 
för att di skulle hänge ham, reste åpp en store galje, å just sum di 
va fälias å skulle lägge tawets åm halsen på-n, så kåm där en aan 
kär 7  gåanes. »Vas står på här?» sa han. 	»Här har kåmmet en 
sköjj are, sum skräppte att han kunne väck åpp den döe, åm han 
feck hundra kroner. De feck han, å här legger han, ligedann, 
dö sum han va förut.» — »Står I ve de där böts på hundra kroner?» 
sa den andre kärn. — »Jaa, men du ä väl en ligedann sum den 
förste!» Han feck pengane å tala te den döe, å han sto åpp. Så 
jeck di. Å åm en beddels så träffa di på en körsväjj, å där stanna 
Vår Herre å sa: »Nu kåmmer våre väjjar te å skels åd. Did je ska, 
kan inte du följe mä.» Å så tog han å dela åpp pengane i tre deler. 
Marbun sto å titta på å glanten allt va han kunne, å då sa han 
»Vemls ska ha den trejje pengehöwenis?» — »Di ska den ha sum 

1 Riksspr., i dial. %vecket. 
2  utom sig av sorg 
3  Riksspr., i dial. s/utt. 
4  Riksspråksord. 
8  Felsägning: kfärria>>. 
6  tåget, repet 
7  karl 
8  Riksspr., i dial. wa. 

anbudet 
10  efter en stund, efter att ha gått ett stycke väg 
11  glodde 
72  Riksspr., i dial. ZVUM. 
13 penninghögen 
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åd åpp levvera på tjidetl. » — »De va ja la ja de2», sa marbun. — 
»Jaa, där kan en si'», sa Vår Herre, »va inte mett goda kamratskap, 
hot åm en skamli dö eller mild övertalning förmådde, de 
förmådde Mammon!»4  

Text 29 

Skivsida 5 	 Gotland, Hogräns sn 
Avsnitt 3 

Folktro. Ett bygdeoriginal 

( 1953) 
Ja, dä va min far, han tald um e historie fran Stangge. 

Dä va n dräng, såm tjänt bi han, u han har tal um, att han va 
pa haimväg ifran fästmåju e nat, ja dä va pa mårgseidu, f ö dä 
va rätt väl dagar, u da gick han en steig ginum en hage, u da 
fick han sej att strax i jämte steigen där gick en leitn sårk, u han 
va kleidar såsum manfålk av åldar had vart kleide, mä en väst 
såm va knäpptar änd upp undar käpen, män um dä nå var nån —, 
nån byse, ällar dä var nån jeingångare, dä kan man int sägä, för 
dä var nån sägen såm gick, att dä var n leitn sårk såm har hängt si 
där i den där hagen. 

Jaha, och sen fanns det »torspjäsku» mä, någe historie um 
jo. 

Jo du, dä tald mour um. Ha va föid bi Amlings i Linde, 
u dä va n bound' i Låjste, såm had —, han va äut u gick på, på 
anndag jaul mout kväldn, u dä va slaskut; dä had kumm en 
houpen vatar snåi u, da möit han e leiti källing såm had så fö-
skräcklit bråttum, u han frågd na va, va ha skudd hän, ha had 

1  kidet 
2  Berättaren söker här sannolikt härma Markbornas språk. 
3 SC 

1 slutmeningen försöker berättaren tala riksspråk. 



så bråtturn, u da sägd ha så, att ha va tvungen ha bråttum, för 
ha sku ännu ti Låjst körke; u sen på kväldn, da slou åsku där u, 
tånn'n brant av. 

Joho, de fanns en gubb i Hougrän såm hait Ainbjännen, dä 
finns rätt mång historiar um va? 

Jou dä, di ä mangg di. Han va bound vi Ainbjänne; ja 
dän gardn han ä bårt nå, han kåm bårt bi skifte, vitja, män han 
va mik dåli bounde; han träivdes bäst i stan. Han bräukt kåir mä 
uksar u kåir ti stan, u ti släut da flytt n ti stan u, så han boud i 
stan i fämtn, säkstn år, sen da mått hougränsbouar ta haim han, 
fö da va han på soukni; män i alla fall så kåm han i körk en gangg, 
när dä va biskåpsvistasjoun, dä va fån Sjeile, u han kåm ti prat' mä 
gubben, män han såg fasli äut, såg äut såm en lumphöig, u 
biskåpen han sägd dä till n, att när man kåm i Guds hus u hälst 
på en sån höigtidsdag, dä vi sägä när han var där, da sku man va 
bättar kleidar, u da sä gubben så att, »jou visst kund ja ha hatt 
bättar kleidar ti tat pa mi, män dä va rakt oumöiglit ti kumm ej 
kistu fö klambar.» I alla fall så kåm biskåpen nuck ti intresseir si 
för han, fö ban sägd till han, att när han kåm ti stan nån gang, da 
skudd an kumm neir u häls pa han, u dä va nårä dagar ättar,: 
så kåm ainbjänn'n ti stan u gick neir i biskåpsgårdn, u biskåpen 
gick ikring u veist han allstans i alle räumi u salar u veiste feine 
möiblar u tavlar u; män ainbjänn'n han blai aldri någ impåneirn 
ällar sägd någe, att n tyckt ä va grant. Ti släut så, när di had 
seit alltihoup, så frågd biskåpen han, um han int tyckt, att ä var 
vackart, dä såm han had seit. — >>Jou», sägd ainbjänn'n, »dä ä 
grant alltihoup dei, män dä har nå kåmmun'n fat bital dä, 
vitj a.» 

En ann'n gang, när n va i sta'n, da gick han föbei gamle 
aputeike, u da sat ä en gubbe där u keikt äut ginum fynstre; 
han had fynsträ uppe upp i andre våningen, u han had ett f ö-
skräckk stourt gragäult skägg, såm gick neir pa braustä, u da 
keikt ainbjänn'n upp u fick sej han, u så frågd n: »Sälar 1 lein här 
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da? » — »Naj», sä gubben u såg fövåned äut. — »Ja dräg da in 
skyltn vitja», sä ainbjänn'n. 

Ein gangg da, da kåirdn ifran stan u haim at Ainbjänne, u pa 
ladingar da had n aldri mat ti kräki, autn da kåird n mä stäutar, 
u da va di så äutmattnä, så da ramle di pa knei bäggi täu mitt 
fö Hougräns körke, u da va dä n skoulmästare där såm hait 
Ändarbär, u da kåm han äut u ga dum mjöildrickä; män da blai 
i alla fall ainbjänn'n stämdar fö djaurplågarei u matt äut pa, pa 
tinggä äut vi, vi Burge, u han gick mä pa dä han, att ä had vart 
leit dålit mä, mä foudre ti kräki, u han tald um u, att stäutar 
ramle pa knei där vi körk-, mitt fö körku, män så sägd n så, att 
da kåm skoulmästan äut u ga dum nattvardn, u sen da gick di 
haim da; fö dä var n pik, sej, ti skoulmästan, fö han, han va 
sympatisör mä, mä dä freikörklie, di had just gynn da, sei. 

Had han int någ näckuä russ, ainbjännen? 
Ja har aldri håirt nå ann än att han kåird mä stäutar. U 

ungdoumar där di had ett faslit arbeit, fö iblant da kåird n ti 
stan mä vid, u da lässt n vidlasse dagen föräut, u han had agtak 
på häusar, u da bräukt di läss av vidlasse, u så knykle di vangn 
upp pa häusryfte, u så bärd di upp all vidn u så lässt pa dä där 
upp igän. 

Översättning 

Ja, det var min far, han talade om en historia från Stånga. 
Det var en dräng, som tjänade hos honom, och han har talat 
om, att han var på hemväg från fästmön en natt, ja det var på 
morgonsidan, för det var rätt bra dager, och då gick han en 
stig genom en hage, och då fick han se en liten pojke, och han 
var klädd såsom manfolk av ålder hade varit klädda, med en 
väst som var knäppt ända upp under hakan, men om det var 
någon »byse» eller det var någon gengångare, det kan man inte 
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säga, för det var någon sägen som gick, att det var en liten pojke, 
som hade hängt sig där i den där hagen. 

Jaha, och sedan fanns det »torspjäskan» (skogsrå, som flyr 
för åskan) också, någon historia om. 

Jo du, det talade mor om. Hon var född vid Amlings i 
Linde, och det var en bonde i Lojsta, som hade —, han var 
ute och gick på annandag jul mot kvällen, och det var slaskigt; 
det hade kommit en hop våt snö och —; då mötte han en liten 
gumma, som hade så förskräckligt bråttom, för hon skulle ännu 
till Lojsta kyrka (dvs, hinna till kyrkan före natten); och sedan 
på kvällen, då slog åskan där och tornet brann av. 

Joho, det fanns en gubbe i Hogrän, som hette Ajnbjännen, 
(som) det finns rätt många historier om, va? 

Jo det —, de är många de. Han var bonde vid Enbjänne; 
ja den gården han är borta nu, han kom bort vid skiftet, vet jag; 
men han var mycket dålig bonde; han trivdes bäst i staden, och 
till slut då flyttade han till staden också, så han bodde i staden 
i femton, sexton år, sedan då måste hogränsborna ta hem honom, 
för då var han på socknen; men i alla fall så kom han i kyrkan 
en gång, när det var biskopsvisitation, det var von Scheele, och 
han kom till att prata med gubben, men han såg ryslig ut, såg 
ut som en lumphög, och biskopen han sade till honom, att när 
man kom i Guds hus och helst på en sådan högtidsdag, då skulle 
man vara bättre klädd, och då sade gubben så att, »jo visst kunde 
jag ha haft bättre kläder att taga på mig, men det var rakt omöj-
ligt att komme ner i kistan för skräp.» I alla fall så kom biskopen 
nog att intressera sig för honom, för han sade till honom, att 
när han kom till staden någon gång, då skulle han komma ner och 
hälsa på honom, och det var några dagar efter så kom Ajnbjännen 
till staden och gick ner i biskopsgården, och biskopen gick om-
kring och visade honom överallt i alla rummen och salarna och 
visade fina möbler och tavlor och —; men Ajnbjännen han blev 
aldrig något imponerad eller sade något att han tyckte det var 
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grannt. Till slut så, när de hade sett alltihop, så frågade biskopen 
honom, om han inte tyckte det var vackert, det som han hade 
sett. »Jo», sade Ajnbjännen, »det var grannt alltihop det, men 
det har nu kommunen fått betala det, vet jag.» 

En annan gång, när han var i staden, då gick han förbi gamla 
apoteket, och då satt det en gubbe där och tittade ut genom 
fönstret; han hade fönstret öppet uppe i andra våningen, och 
han hade ett förskräckligt stort grågult skägg, som gick ner på 
bröstet, och då tittade Ajnbjännen upp och fick se honom, och 
så frågade han: »Säljer Ni lin här då?» — »Nej», sade gubben och 
såg förvånad ut. »Ja drag då in skylten vet jag», sade Ajnbjännen. 

En gång då körde han ifrån staden och hem åt Enbjänne, och 
på vårarna, då hade han aldrig mat till kreaturen, utan då körde 
han med oxar, och då var de så utmattade, så då ramlade de på 
knä båda två mitt för Hogräns kyrka, och då var det en skol-
mästare där, som hette Enderberg, och då kom han ut och 
gav dem mjöldricka; men då blev i alla fall Ajnbjännen stämd 
för djurplågeri och måste ut på tinget ute vid Burge, och han 
gick med på det han, att det hade varit litet dåligt med fodret till 
kreaturen, och han talade om också, att oxarna ramlade på knä 
där mitt för kyrkan, men så sade han så, att då kom skolmästarn 
ut och gav dem nattvarden, och sedan då gick de hem då; för 
det var en pik, se, till skolmästarn, för han var sympatisör med 
de frikyrkliga, de hade just börjat då, se. 

Hade han inte några skäckiga hästar, Ajnbjännen? 
Jag har aldrig hört något annat än att han körde med oxar, 

och ungdomarna där, de hade ett fasligt arbete, för ibland då 
körde han till staden med ved, och då lassade han vedlasset 
dagen förut, och han hade agtak på uthusen, och då brukade de 
lassa av vedlasset och så krånglade de vagnen upp på takåsen, 
och så bar de upp all veden och så lassade de på det där igen. 
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Text 30 

Öland, Gårdby sn i Möckleby hd 

Om flickornas kläder förr i tiden 

('949) 

Jo, jag tänkte fråga, förr i tiden, då vävde Ni väl allt tyg 
hemma till kläder själva? 

Ja, de jorde vi. Vi tjöped sällan nåå, utan vi hadde-t sådant 
ställt, att vi hadd lM. Å de fåst vi joedl då på — nä de kåm että 
jul, då spann vi linet, å senn så spann vi ålla' då, å den sjicked vi 
då te färjning, å fick hem den då på vårsida, å senn väved vi 
ållklänningas, å-å nå vi fick de vävet, då ställd vi ty-, tyget te 
pressning. Å senn, åm — vi vill jäärn ha e ny klänning te läs-
mötet4. De va så bruklit, så vi försöked å få de dä tyget, såm vi 
väved på våra, te hösten då, te läsmötsklänning. Å så hadd vi 
de ve jul me, å va fiin me de då, förstås, ållklänninga. Å de — 
skå-, vi, skåll vi ha skräddäre hemma då å sy. Di — mun förällä(r), 
di hadd en ka-, di hadd karskräddär såm sydd åt fruntimmra 
me. Men på min ti, då hadd en karskräddär te kara å fruntim-
messkräddär te fruntimmra, så de va vanlit att en to skräddern 
te säj i hemmet. Å senn när linet de skåll blekes på våra, å så vävd 
di senn då åckså på våra då, linnväv då såm di skåll ha te laken å, 
å allt möjlit, så — 

Då hade Ni väl långa klänningar förr i tiden? 
Jaha. Låång klänninga de haadd vi ånnäs heel min åpp-

växt. Ja kåmmä ihåj nå vi jick i skolän, då hadd vi tjoätlas så 

1  gjorde 
2 ullen 
3 ylleklänningar 
4 husförhöret 
6 under 
6 kjortlar, kjolar 

Skivsida 5 
Avsnitt 4 
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låång, så vi fick gå å le — nästan håll åpp dåm, nä de va 
smörj it. 

Hade skolflickorna det också? 
Ja, skolflickera haadd låång klänninga åckså. De hadd di. 

Å så va ju bra på ett vis, fö vi slet åpp dåm neikring då, då va 
de te sko åpp dåm, då va de lite (å) ta åv. Men låång skåll de va, 
si. De va di. Å —jaa. De va nä ja kåmfimeres, då vet ja då hadd 
vi svaatt klänninga, å di va vecked. Å senn hadd vi på röggen 
då, de va — liksåm, veck åckså, liksåm nå sjöttl. Men de va rånn2  
ikring tråjjera3. De va trååjj å tjoetel, å vecked(e) klänninga då. 
Senn så — senn ble de en mod att en skåll ha dåm så de ble så ... 
då va di vecked, å senn kånn de va ett veck i va(r) sida, å senn så 
bak-te, dä la en så de ble liksåm så de ble så hökt så — så en la 
stoa veck å så viked en åm tebakes. Så de ble ... en skåll va så 
stoe bakåm då så. Ja, å så smal älles åm midjan si, då skåll-e va 
smalt. Så, men — 

Smal midja och stor bak. 
Ja, de skåll de va. 
Just det ja. 
Ja. Å senn ha de ju växel 4  undan för undan, men — nuä 

— ja ha aldri hatt na kått klänninga ja. Ja tro ja-a hatt e. Utan 
ja ha hatt dåm dära låång klädra. 

Vad hade de sen under klänningen eller kjortelen? 
Ja, ä1lä5  mänskå6  di haadd va(r) såm hälst. Jaa, de ä-n 

väved — di väved en bit åckså såm en to te ånnåtjoetel7  senn. 
Di va hemväven di me. 

1  skört 
2  runt 
3  tröjorna, jackorna 
4  växlat 
5  äldre, vuxna 
6  människor 
7 underkjol 



107 

Text 31 

Småland, Barkeryds sn i Tveta hd 
	

Skivsida 5 
Avsnitt 5 

Om höbärgning 
(1950) 

Hur gick det till att köra in säden förr i tiden? 
Jaha, vi — presis i min ... unne min ti ha dä knappt inte 

vatt anna di ha hatt arker, män före min ti så stäckte di. Di hugg 
börkeslaner, en två, tri å la inunner, å sen förde di ihop höet i 
en stor stack å lae, å sen hade di e stor boga di kastade öve stacken, 
å sen to di slanera å välte-n på, på ett rimmala, litet, di hade, 
å tjöde hem-et. Å sen välte di åt på gata, å där hade di ställninger 
vi glogga i laggården, å dä fick di ta mä fangen å häva öpp på 
ställninga, å en sto på ställninga å to fangen där å hov in i gloggen, 
å sen innanföre va di söm bar unna utöt rännet. 

Jaha, det var höet det. 
Dä va höet dä, ja. 
Nå, men sån här ängaslåtter då? 
Jaa, dä va sådant hö, bå ängaslötter å maaslötter. Maa-

slåtter dä dro di på mavanga öpp te hålmarka å törkade å sen 
törkade di å kuvade dä å tjörde hem-et. Å tjarr söm va avläjsna 
å stora å så dära å inga brevalla på dum, dä slåddes å törkades å 
räfsades i breer, å sen hade di böuer di bar mä å bar in i laer 
söm va öppsatta. 

Vad hade de att bära med? 
Dä va boger, en träboge, å ja har sådana, så ja kan visa 

öpp dum, fö vi ha såna här. Å di va flättada utå enebast. Di 
flådde enera där di sto. F6 di va föst unnesnedda å sen dän 
själken nerifrå å opp, där skar di hål på å där flådde di ner barken, 
å sen to di å yttebarken, så dä va dä innesta söm di använde. 
Å dä las i vatten, fö di rev sönner-et så dä va i långa stränga, 
å dä las i vatten, å sen snodde di dä å flättade, triflättat. Å sen 
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flättade di in i böuera å kössade. Jo, ja har såna böuer här än, 
män nu (h)a vi jot inredninga mä rep. Män i min ongdom så 
snedde di, hade di såna hära enebast å virade, å (vå te) repet, söm 
di bar mä, jorde di utå såna bast. Dä jorde di. Å på maer å sådant 
där dä va avläjset ifrå, där hade di laer, å där bar di in mä såna 
hära böuer, å bar på röggen, å bar in höt. Å sen tjöde di hem-et 
ö m venten. — Å ängaslötta söm ja sär, dä, knappt i min ti ha 
dä nöttjas, män i min farfars ti nöttjades d(ä), då så dro di ihop 
höet mä en mavang, dä sö m va brevalla å bredde i stora breer, 
å sen törkade di å vände-t, å nör där be fardit så hov di-t i en stor 
stack. Å dän han vältes, söm ja ha sakt, på ett remmala å tjöde 
hem-en. Å då hade di inga remmer ikring. Män sen på senare tiden 
jorde di remmer ikring å hade jankroka å hasper te å häkta å 
slö öpp-et å så binnety där öppe, te å binna ihop-et mä. Sen 
hov di-t i dum arkera å trampade å tjöde hem-et å välte ut-et på 
gata. Å sen va dä te å bära in där i fangavis på ställninga, å en på 
ställninga å kasta-t i gloggen, å så en innanföre te å bära ut-et 
åt rännet. Dä va arbetsamt dätta, si. 

Översättning 

Hur gick det till att köra in säden förr i tiden? 
Jaha, under min tid har det knappt varit annat än att de 

har haft arker (vagnar med höhäckar), men före min tid så 
stackade de. De högg ett par, tre björkslanor och lade inunder, 
och sedan förde de ihop höet och lade det i en stor stack, och sedan 
hade de en stor (hö)båga, som de kastade över stacken, och sedan 
tog de slanorna och välte den på ett litet remmalag (höhäck utan 
de uppstående sidostyckena), som de hade, och körde hem det. 
Och sedan välte de av det på gatan (den öppna platsen utanför 
ladugården), och där hade de ställningar vid gluggarna i ladu-
gården och där fick de taga i famnen och kasta upp på ställ-
ningen, och en stod på ställningen och tog emot famnen där och 
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hävde in den i gluggen, och sedan innanför var det andra, som 
bar undan utåt höslindret (höskullen). 

-- Jaha, det var höet det. 
Det var höet det, ja. 
Men sådan här ängsslåtter då? 
Ja, det var sådant hö, både ängsslåtter och madslåtter. 

Madslåtter, det drog de på madvagnar upp till fasta marken och 
torkade och sedan stackade de det och körde hem det. Och 
kärr som var avlägsna och stora och så där, och när det inte 
fanns några bredvallar (ställen där höet kunde bredas ut) på 
dem, det slogs och torkades och räfsades i bredor, och sedan 
hade de bågor som de bar med och bar in i lador, som var upp-
satta där. 

Vad hade de att bära med? 
Det var bågor. En träbåge. Och jag har sådana, så jag 

kan visa upp dem, för vi har sådana här. Och de var flätade utav 
enebast. De flådde enarna där de stod. För de var först under-
snedda (avkvistade nedtill), och sedan stammen nerifrån och 
upp, där skar de hål på den och där flådde de ner barken. Sedan 
tog de av ytterbarken, så det var det innersta, som de använde. 
Och det lades i vatten, för de fläkte sönder det, så det blev i 
långa strängar, och det lades i vatten, och sedan snodde de det 
och flätade, så det blev treflätat. Och sedan flätade de in dem i 
bågorna och korsade dem. Jo, jag har sådana bågor här än, men 
nu har vi gjort inredningen (själva nätet) av rep. Men i min 
ungdom snedde de enar och hade sådana här enebast och virade, 
och repet, som de bar med, gjorde de utav sådana bast. Det 
gjorde de. Och på mader och sådant som låg avsides, där hade 
de lador, och där bar de in höet på ryggen i sådana här bågor. 
Sedan körde de hem det om vintern. Och ängsslåttern har, som 
jag äger, knappt nyttjats i min tid, men i min farfars tid nyttjades 
den. Då drog de ihop höet med en nriadvagn till bredvallar (ställen 
där det kunde bredas) och bredde det i stora bredor. Och sedan 
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torkade de det och vände det, och när det blev färdigt lade de det 
i en stor stack. Och den vältes, som jag har sagt, på ett remmalag 
och kördes hem. Och då hade de inga uppstående sidostycken 
omkring. Men på senare tiden gjorde de sidostycken omkring 
och hade järnkrokar och haspor till att häkta ihop det med 
och så ett bindtyg där uppe att binda ihop det med. Sedan lade 
de det i de höhäckarna och trampade till det och körde hem det 
och välte ut det på gatan (den öppna platsen framför ladugården). 
Och sedan var det att bära in det fångvis på ställningen, och en 
(stod) på ställningen för att kasta det i gluggen, och så en innan-
för för att bära ut det på höslindret (höskullen). Det var arbet-
samt detta, se. 

Text 32 

Skivsida 6 
Avsnitt 

Småland, Högsby sn i Handbörds hd 

Om eldslagning, belysning och annat 

('949) 

Män si, n6 ja bledde så stoe, så ja kunne si, å kö-, ja köm-
mer ihöj n6 tännstickera kö m 6pp. Älla hade di två ... två stene 
söm di gni-, slo så här imot te dä to ell. Dä hade di. Dä, dä, dåm, 
dåm minns ja. Män ja minns inte n6 tännstickera kum. Dä jö ja 
inte. 

Hur tog det eld, när de slog med stenarna? 
Jaa, dä to ell. 
Hade de nåt som var eldfängt då, som det skulle ta i? 
Ja dä va lustie stene, di jeck å to rätt på, å de — va sten 

kunn-di-nte slö ell mä, män dä va säsjilte stene di to rätt på i 
skoja, söm di kunne slö ell mä. Å dä jeck väldit bra. Ja kömme 
så väl ih6j dä däe så. Å då hade di e töresticke öve dän å sin (n6 
en) slo så hä, på dä viset. Dä to ell mäsamma. Jaadå. 
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Vad skulle det ta eld i? Hade de nåt fnöske eller nåt sånt? 
Nähä. Dä hade di inte. 
Men var det själva stenen, som tog eld? 
Dä va sjalve gnista. Sjalve gnista, si. Di hade väldit gutt 

öm töre, å fett töre hade di. Dä (slo öpp) på dä hä viset. Dä jeck 
så fint så. Jaha då. 

Jaha, det var minsann en konst det också, att slå eld. 
Jaha. Dä jeck fint dä. Dä jeck bra. Dä joe dä. 
När började de med fotogenlampor? 
Ja troe visst ja va en tie åe då nä di böjde mä dä. Dä troe 

ja visst. Di börjede mä dä. 
När ni stod ute på logen och tröskade om morgnarna, vad 

hade ni för ljus då på vintern? 
Då hade vi e-e trälampe mä fyre ruter i. Glasruter. Å där 

i sto juset i dän däre. Å så va dä ett hanntaj te å bäre na i. Jadå. 
Å di va rätt så bra döm. Di va — di blåste allri ut. Nää, (dä) 
joe di inte. Utan dä va såne däe trälamper mä, mä fyre öpp-
ståndere, å sen va där ruter i. Å di tvättedes å hålldes rene så di 
lyste rätt så bra, dä joe di. Å sen öm, nö vi kum hem å di hade 
styt öm öm kvälla, å dä allting va klat, ja då va dä te gå lägge sä, 
dä va inte te sitte öppe, utan var å en så jeck di å la sa sen. Dä 
joe di. 

Karlsson sa de hade mycke lM förr i tiden. 
Mycke lin hade di. Å dän där ... byxera en hade, di gnagde 

sönner på sjinnet iblann så. Di hade ju inge unnabyxer, å dä va 
då sjäftefall, å di va grove dä, män starke va di. Män di kunne, 
en ble så visten i, på bena så. Så dä va inte nöt fint, men dä va 
starkt å varmt va dä. 

Översättning 
Men se, när jag blev så stor, så jag kunde iakttaga ... Jag 

kommer ihåg när tändstickorna kom i bruk. Annars hade de två 
stenar, som de slog så här emot varandra tills det tog eld. Det 
8 - 578316 Hedblom 
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hade de. Dem minns jag. Men jag minns inte när tändstickorna 
kom. Det gör jag inte. 

Hur tog det eld, när de slog med stenarna? 
Ja, det tog eld. 
Hade de något, som var eldfängt då, som det skulle ta 

eld i? 
Ja, det var lustiga stenar, som de gick och tog rätt på. 

Vilken sten som helst kunde de inte slå eld med, men det var 
särskilda stenar, som de tog rätt på i skogarna, som de kunde slå 
eld med. Och det gick väldigt bra. Jag kommer så väl ihåg det 
där. Och då hade de en töresticka (sticka av tjärved, kådved) 
över den, och när man sedan slog så här, på det viset, så tog det 
eld med detsamma. Jadå. 

Vad skulle det ta eld i? Hade de något fnöske eller något 
sådant? 

Nej. Det hade de inte. 
Men var det själva stenen, som tog eld? 
Det var själva gnistan, se. De hade väldigt gott om töre. Och 

fett (kådrikt) töre hade de. Det slog upp på det här viset. Det 
gick så fint så. Ja då. 

Jaha. Det var minsann en konst det också, att slå eld. 
Jaha. Det gick fint det, det gick bra. Det gjorde det. 
När började de med fotogenlampor? 
Jag tror visst jag var en tio år, när de började med det. 
När ni stod ute på logen och tröskade om morgnarna, 

vad hade ni för ljus då på vintern? 
Då hade vi en trälampa med fyra rutor i. Glasrutor. Och 

i den där stod ljuset. Och så var det ett handtag att bära den i. 
Och de var rätt så bra, de där. De blåste aldrig ut. Nej, det gjorde 
de inte. Det var sådana där trälampor med fyra uppståndarc 
(stöd i hörnen), och så var det rutor i. Och de tvättades och hölls 
rena, så de lyste rätt så bra. Och sedan, när vi kom hem och hade 
skött undan kvällssysslorna och allt sådant var klart, ja då var 
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det att gå och lägga sig. Det var inte att sitta uppe, utan var och 
en gick och lade sig sedan. 

Karlsson sa, de hade mycket lin förr i tiden. 
Mycket lin hade de. Och byxorna man hade, de gnagde 

sönder skinnet så förskräckligt ibland. De hade ju inga kal-
songer, och det var skäktfalll till byxorna, och de var grova. 
Men starka var de. Man blev så narig i, på benen. Så det var 
inte något fint, men det var starkt. Och varmt var det. 

 

Text 33 

Småland, Angelstads sn i Sunnerbo hd 

Ur ett samtal om danskarna 

('947) 
Man talar om en sommargäst: 

Å hon hadde en flicka mä-sse. Hänna man va döe. — Jaha. 
— Åsså kum hon här å vandrade en gaong å va på ett pensjonat, 
så hadde hon allri vutt på dä pensjonatet, så fråude hon utåt 
väjen flere stöcken, å dä va ingen sum fösto hänne, så jeck ja här 
å tjöde ett perlann å då freede hon me, å ja sjwarte hänne ju 
rätt å, å då sa hon att: »få ja kumma hit å va här ett pä da, nä 
ja ha vutt på pensjonatet». Å min fru va ju ute mä dåo ve perlannet, 
hon sa: »dä fån ni jäna, ni fån ble här i åtte da um ni vellen». 

Ja, nå, och hon? 
Ja hon — dä töckte hon så hemst bra um, hon feck gå i 

skogen å plocka bä å gå ne te sjönn å bada å — dä ä nära. 
Hade hon maten också, eller skulle hon laga den själv? 
Nä, hon feck maten hä. Dä fe hon. Män vi fingen ju så 

möet åo hänne så. Hon va rik, fö dä bla betallt fullkummlit. 

Skivsida 6 
Avsnitt 2 

1 tyg av det grövsta linet vid skäktningen 
8*_. 578316 
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Mer än det. Ja, se danskarna de är så snälla. 
Ja, da ä jemytlia. 
Ja, det är de. Och lustiga att prata med. 
Ja. Å dä ska inte finnas tre på hunnra, utan da följa san- 

ningen var dä ä. 
Ja, danskarna. Ja, de är så rediga så. 
Jaa. — 
Ja, det är de. Men de fordra rätt mö arbete. 
Ja, lanum. 
Jaså, de gör det? 
Ja da vella inte ärbeta hårt men jämmt. 
Ja, jämt, ja. Så de vilar inte. 
Nää. 
Men det är inte sånt där som de säger »böulärbe». 
Nä. Å dä ä inte såo, så um da ha akött, så vinna da allri 

kumma öpp höckt. 
Nähä. Nej det har de inte. 
Nä. 
Nä, och de danske bönderna, det är också trevligt folk. 
Jaa, dä ä dä. Ja kunne så gutt dra överens mä dum, fö 

ja ha allti vutt töuli å tängt att dä jö ingen ting um dä va — 
Ja. — va betyde dä? Ja ä dä ja ä i alla fall. 

Ja, det är klart. Men det gick att arbeta bra där? 
Jaa, dä joe dä. 
Ja, och så, det var, och där är så bra med maten också. 
Ja, på dän gåen ja va, dä va inte så vässt bra. Män dä va, 

så en behövvde allri sjwällta. Men danskana klagade allti på 
maten nä da vue där, — å blee dä sällan mer än en måne. Män 
ja va stadde i fäm måna, å ja va —ja fe va ja behövvde å väl dä. 
Dä va ju inte nikt så finnt, utan dä va grovt brö å öl å, å ölvälling 
å, potate å sill å, — män dä gå bra å leva på potate å sill å gutt 
brö å mjölk ette. 

Javisst! Potater och sill ... 
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Ja, å sin så finge vi kleppfesk, dä finge vi tvåo gange i vekan. 
Jaha, ja det var ... 
Dä va däsam-. Dä ä samme fesk som dä ä te lutfesk. 
Ja, det är densamma ... 
Ja. 
Ja, det är det. Ja den smakar — Den — 
Män dä enda va um da, piena, vue slärveta å inte sallt — 

vanndro hönum nock, fö han ä hemst sante. 
Ja, det är den. 
Fö då jeck dä inte å äta-dn. Dä kunne hända nöen gang att 

dä va slärv ve dä. — Ja. 

Översättning 

Och hon hade en flicka med sig. Hennes make var död. — 
Jaha. — Och så kom hon här och vandrade en gång när hon var 
på ett pensionat. Hon hade aldrig tidigare varit på det pensio-
natet. Så frågade hon flera stycken utåt vägen, men det var 
ingen som förstod henne. Så gick jag här och körde (med årder i) 
en potatisåker, och då frågade hon mig, och jag svarade henne 
ju rätt. Och då sa hon: »Får jag komma hit och vara här ett par 
dagar, när jag har varit på pensionatet?» Min fru var ju då också 
ute vid potatisåkern, och hon sade: »Det fån Ni gärna. Ni fån 
stanna här i åtta dagar, om Ni viljen.» 

Ja, nå, och hon? 
Ja, hon, det tyckte hon så väldigt bra om. Hon fick gå i 

skogen och plocka bär och gå ner till sjön och bada. Det är nära 
dit. 

Hade hon maten också, eller skulle hon laga den själv? 
Nej. Hon fick maten här. Det fick hon. Men vi fingo ju så 

mycket av henne. Hon var rik, för det blev ordentligt betalt. 
Mer än det. Ja se danskarna, de är så snälla. 
Ja, de äro gemytliga. 
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Ja det är de. Och lustiga att prata med. 
Ja. Och det skall inte finnas tre på hundra, utan att de 

följa sanningen, vad det än gäller (dvs, högst tre av hundra tala 
osanning). 

Ja, danskarna. Ja, de är så rediga. Men de fordra rätt 
mycket arbete. 

Ja, lagom. 
Jaså, de gör det? 
Ja. De vilja inte arbeta hårt, men jämt. 
Ja, jämt. Så de vilar inte. — Men det är inte sådant, 

som de säger, bålarbete (tungt arbete). 
Nej. Och om de ha ackord, så orka de aldrig komma upp i 

hög arbetsförtjänst. 
Nej, det kan de inte. — Och de danska bönderna, det är 

också trevligt folk. 
Ja, det är de. Jag kunde så gott dra överens med dem, 

för jag har alltid varit tålig och tänkt, att det gör ingenting om 
det var — vad betyder det? Jag är det jag är i alla fall. 

Ja, det är klart. Men det gick att arbeta bra där? 
Ja, det gjorde det. 
Och där är så bra med maten också. 
Ja, på den gården jag var, där var det inte så värst bra. 

Men det var, så man behövde aldrig svälta. Men danskarna 
klagade alltid på maten, när de voro där, — och de blevo där 
sällan mer än en månad. Men jag hade tjänst där i fem månader. 
Jag fick vad jag behövde och gott och väl det. Det var ju inte 
något så fint, utan det var grovbröd och öl och ölvälling och 
potatis och sill och — men det går bra att leva på potatis och sill 
och gott bröd och mjölk efter. 

Javisst! Potatis och sill. 
Ja, och sedan fingo vi klippfisk. Det fingo vi två gånger i 

veckan. 
Ja det var — 
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Det är samma sorts fisk, som det är till lutfisk. 
Ja, det är densamma ... 
Ja. 
Ja, det är det. Ja den smakar — Den — 
Men det enda var, om pigorna voro slarviga och inte 

vattendrogo (lakade ur) den tillräckligt, för den är hemskt salt. 
Ja, det är den. 
För då gick det inte att äta den. Det kunde hända någon 

gång, att det var slarv med det. 

Text 34 

Halland, Morups sn i Faurås hd 	 Skivsida 6 
Avsnitt 3 

Om torrläggningen av Ramsjön 
(1948) 

Å nu kan en gao å tjöra å va såm hälst. Å de e sån jeor sa 
en behöver — där e inga rördige. Där kan va — dä kan va trätti 
tönnlann i aitt stöcke, å där e inte ett rördige. De e sån jeor, sa 
hon dränerar se själv. De e egendåmlit. Där e en stor gråv imällåm 
stöckena däa, å de ä allt va de behöver å digas. Å de ä så slätt såm 
en päng. Presiss såm en päng haile den hä sjön. Å där ha vutt så 
met vann en gaong, så ja minns grannt dai talte åm, att dai våre i 
määsen, å där va sa möt vann i Rammsjö, så att de va ju ingen, 
såm kånne tro, att dai skålle kånna gau ijönåm Rammsjön. Å 
de va am n såm va sa gla fö mad, en käe, såm va sa gla fö mad, å 
dai lääffte dai-en, att åm han jeck ijönåm sjöen, sao skålle han fao 
all pannekagan. De va brugelit dao å ha pannekaga mä se i määsen 
å äda. Å käan han jeck, å iblann sa saoe dai inte maän bara alla, dä 
alla övasta ao huet pao-an. Å nä da dao saoe, att han jeck ijönåm, 
så ställte da te (o) äda pannekaga, dä västa da årka allehåv, udan 
aitt fröntemmer. Hun sa, att ha han gått ijönåm sjöen fäär å 
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fao pannekagan, sa skålle hun inte äda ääpp-et fäär-n. Så där, 
där feskas å all ting i den sjöen fäärr. Ja, de e där vi tjören havren 
ifrao. 

Har ni dränerat det, eller sjönk den undan själv? 
Nä, där e en kanal, såm da kalla Rammsjö kanal, å dåm, da 

gravde ääpp dän, å de va — dai häällde pro mä-at i flaire 
aor. Män nettanhondra 	va ska ja nu si, så inte ja lyger, ja, 
nettanhonnra, nettanhonnratie, å de — män dåm hade nåck 
börjat innan. Å så när de dao feck breddat kanalen å rensat 
ääpp-en å jot na i ääning, sen diga dai ud smaokanale te (did). 
Män dän, dän va, na sjön va full, sao va natuls inte dän hära 
Rammsjökanalen, na sjön sto full. 

Översättning 

Och nu kan man gå och köra och vad som helst. Och det 
är sådan jord, så man behöver — där är inga rördiken. Det kan 
vara 30 tunnland i ett stycke, och där är inte ett rördike. Det 
är sådan jord, så den dränerar sig själv. Det är egendomligt. 
Det är en stor grop (dike) mellan styckena där, och det är allt, 
vad det behöver dikas. Och det är så slätt som en peng (ett mynt). 
Precis som en peng, hela den här sjön. Och där har varit så mycket 
vatten en gång, så jag minns väl (el. tydligt) de talade om, att 
de voro i mossen, och där var så mycket vatten i Ramsjö, så 
att det var ju ingen, som kunde tro, att de skulle kunna gå 
igenom Ramsjön. Och det var en, som var så glad för mat, en 
karl, som var så glad för mat. Och de lovade honom, att om han 
gick igenom sjön, så skulle han få all pannkakan. Det var brukligt 
då att ha pannkaka med sig i mossen och äta. Och karlen han gick, 
och ibland så sågo de inte mer än bara det allra översta av huvudet 
på honom. Och när de då sågo, att han gick igenom, så började 
de äta pannkaka så mycket de orkade allihop, utom ett fruntim-
mer. Hon sade, att har han gått igenom sjön för att få pannkakan, 
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så skulle hon inte äta upp det för honom. Så där fiskades och 
allting (dvs. fiskades m. m.) i den sjön förr. Ja, det är där, som 
vi köra havren ifrån. 

Har ni dränerat det, eller sjönk den undan själv? 
Nej, där är en kanal, som de kalla Ramsjö kanal, och de 

grävde upp den. De höllo på med det i flera år. Men nittonhundra 
— vad skall jag nu säga, så jag inte ljuger, ja, 1910. Men de 
hade nog börjat tidigare. Och så när de då fick breddat kanalen 
och rensat upp den och gjort den i ordning, sedan dikade de ut 
småkanaler till den (dit). Men den var — när sjön var full, så 
var naturligtvis inte den här Ramsjökanalen, när sjön stod full 
(av vatten). 

Text 35 

Blekinge, Jämshögs sn i Listers hd 	 Skivsida 6 
Avsnitt 4 

En historia om en sextioårig skolpojke 
('951) 

Den sextioårige Ola, som var analfabet, sändes av sin hustru Tilda 
till småskolan för att lära sig skriva. Han trivdes inte där — barnen 
gjorde narr av honom och läraren var sträng: 

Nä fråidan kåm, sa, sa velle inte Ola gao te skolena. Udan 
han hade na stora äske mä stinnkagå mä se. Saona häa gula å 
blaoa äske, såm di hade na då råiste te Ameaka, älla då råiste 
låint ao. Å dao na han kåm åpp pa Dönabjäred, sa gu jeck-an 
bag ett ståinjäre å laa se. Å däa lao han å to lite brägen å saontäa 
å laa se nea däa å, å sömnade lide ... grann iblann. Sa aod-an 
åpp stinnkagånå. Å sa feck-an sträcka åpp pa båinen 'tt sla dao 
na han va sadäana framöd älvatiena pa dan. Å däa hade di tjöat 
mä n vajn dä nere, å däa va julsp6a däa. Å däa va nöt sjaoåt, såm 
lao i julsp6at. Na n dao tittade ätte däa, sa va dä na planebog. 
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Å Ola han feck tag i en, sa kweckt såm da kånne va möjlet å åpp 
mä planebogena. Å däa lao päingå. Dä lao tie tusen kronå dä. 
Å han glömde bao maden å alltihob. Han rände hem te, te Tilda. 
Tilda hon sto å kokte sjinapärå. — Nu du behöva vi inte gao i 
skolna läingå, sa an. — Hö ä dä mä de, din tosing du ä, sa Tilda. 
— Jo, ja-a hettat en planebog, sa-n, såm ä tie tusen kronå i. 
Å dä blea päinnå dä. Nu behöva vi inte jöra måiå. — Haor hettad-
du dåi, sa Tilda, å dä sa farajlet. — Hettade, ja hetta-n i Döna-
bjära i da, där åppe, där i kaolahaen däa. — Ja, dao fao du gao 
nea, dä ä nån såm ha tappt-en. — A, du ä sa dåmmå! Tappt, 
sa-n. Vi behaolla väl päinnånå. — Aldri di kåmma i mett hus, 
sa Tilda. Udan dao fao du gao nea dao å höra ätte. Fa ja såi dä 
däa planebogena! — Jaha. Å däa lao ju brev, däa i planebogena 
å-tt visitkoat, dä kånne-n ju laisa. Å dao va dä sao, att ä va n ... 
baakahanlare, såm hade tjöpt baak dä. Di hade ju baakt åpp 
egana. Så hade di flaott egana å sin feck dä andra rödna åpp, 
åm di inte velle ta hem-at te ve. Å dao hade han väl baakahan-
laren tappt di däa planebogena. Mä di höade inte ao baakahan-
laren. Han va val hemma låint åppad lannet, kanse ainna åpp i 
Smaolann. Sa saa Tilda, na 	ugena ätte: Höddu Ola, sa hon, 
nu fao du gao te länsmannen, sa hon, mä di däa plan(e)bogena. 
— Nä dä gaoå ja dao inte, sa han. Vi kan väl behaolla planebogena. 
Dä ä ju ingen mänska, såm bry se åm na. — Nä, sa on. — Ja, du 
kan gao did, sa an. — Nä, ja ha inte hettat plan(e)bogna, sa 
Tilda. — Ja, vi kan väl föj las öd did. — Ja da kan vi jöra. 

Dao kåm di te Broby, föståss. Å na di kåm te Broby, däa va 
en aajå, låiå, gammal saon däa skrivare däa, såm va dåmmare, 
hö di nu kallade hanåm föa. Sa saa 	Na di kåm dit dao så hade 
di inte fastaonn å knacka pa döana, fö dä joå inte fölk pa dåi tina. 
Utan di jeck in. Å dän däa Väisspä Ula ha n håitte, en stoå, 
raonkå kaa. — Hönni-ni, sa an, ut härifrån, sa an, ja, å sa knacka 
pa Mana na ni kåmma in, sa an. — Ja, nä dä hade vatt nånna 
menuta, sa knabad-di pa döana å jeck in. — Va vell ni? — Jo dä 
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va sao 	— Va ja vas-, va sao? Va va dä få nånting? — Jo dä va 
pa dä viset. — Pao håcket vis va dä, sa dåmman, dän dä dåmman. 
Ja, sa Tilda, dä va pa da viset. — Töst, tjäring, sa-n, här ä dä 
karana såm tala. Säj Ola, sa an, va ä dä få nåt. Tala fånåftet. 
— Jo dä va pa dä viset, att ja-a hettat na planebog. Sa talade han 
åm alltihob, hå da häinnde ihob. Han hade vånnat, ... att han 
hade hettat na klåcken älva åm dan dao å dao. — Här i ingen såm 
ha anmält å tappt na planebog, sa dåmmaren. Hå läinne ä dä sin? 
— Ja, da va dao na ja jeck i skolena. — Na du jeck i skolena, 
karaf 	Sjämms du inte, stao å driva mä kånglia majestäts å 
kronans befallningshavande! Ut härifrån! sa-n. — Å sa feck han en 
spaak dä bag, sin sa täppte han döana, dåmmaren. 

Översättning 

— När fredagen kom, så ville inte Ola gå till skolan. Utan han 
hade en stor äska (oval ask av träspån) med stenkakor (ett slags 
pannkakor) med sig. Sådan här gul och blå äska, som de hade, 
när de reste till Amerika, eller (när) de reste långt bort. Då när 
han kom upp på Dönaberget, så minsann gick han bakom en 
stengärdesgård och lade sig. Och där låg han och tog lite bräken 
och sådant där och lade sig ner där och somnade lite grand ibland. 
Så åt han upp stenkakorna. Och så fick han sträcka på benen ett 
slag då, när det var sådär framåt elvatiden på dagen. Och de 
hade kört med en vagn där nere, och det var hjulspår där. Och 
där var något svart, som låg i hjulspåret. När han då tittade efter 
där, så var det en plånbok. Och Ola han fick tag i den så kvickt, 
som det kunde vara möjligt, och upp med plånboken. Och där 
låg pengar. Där låg tio tusen kronor. Och han glömde både maten 
och alltihop. Han sprang hem till Tilda. Tilda hon stod och ko-
kade potatis till svinen. — Nu du, behöva vi inte gå i skolan 
länger, sa han. — Vad är det med dig, din galning du är, sa Tilda. 
—Jo, jag har hittat en plånbok, sa han, som det är tio tusen kronor 
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i. Och det blir pengar det. Nu behöva vi inte göra mer. —Var 
hittade du dem, sa Tilda — och det så förargligt. — Hittade. 
Jag hittade den i Dönaberga i dag, där uppe, i kålhagen där. — 
Ja, då får du gå ner (dvs, till samhället och anmäla fyndet), 
det är någon som har tappat den. — Åh, du är så dum! Tappat, 
sa han. Vi behålla väl pengarna. — Aldrig de komma i mitt hus, 
sa Tilda, utan då får du gå ner och höra efter. Får jag se den 
där plånboken! Jaha. Och där låg ju brev, där i plånboken, och 
ett visitkort. Det kunde man ju läsa. Och då var det så, att det 
var en barkhandlare, som hade köpt bark där. De hade ju barkat 
upp ekarna. Så hade de flått ekarna, och sedan fick det andra 
ruttna upp, om de inte ville ta hem det till ved. Och då hade 
väl barkhandlaren tappat den där plånboken. Men de hörde inte 
av barkhandlaren. Han var väl hemma långt uppåt landet, 
kanske ända uppe i Småland. Så sa Tilda, när — veckan efter: 
Hör du Ola, sa hon, nu får du gå till länsmannen, sa hon, med 
den där plånboken. — Nej. Det går jag då inte, sa han. Vi kan 
väl behålla plånboken. Det är ju ingen människa, som bryr sig 
om den. — Nej, sa hon. — Ja, du kan gå dit, sa han. — Nej, 
jag har inte hittat plånboken, sa Tilda. Ja, vi kan väl följas åt dit. 
— Ja, det kan vi göra. 

Då kom de till Broby, förstås. Och när de kom till Broby, var 
där en arg, led gammal sådan där skrivare där, som var domare, 
vad de nu kallade honom för. Så sa —. När de kom dit, då så 
hade de inte förstånd att knacka på dörren, för det gjorde folk 
inte på den tiden. Utan de gick in. Och den där Västberg, eller 
vad han hette, en stor, rank karl. — Hör ni, sa han, ut härifrån, 
sa han, ja, och så knacka på dörren, när ni komma in, sa han. 
Ja, när det hade varit några minuter, så knackade de på dörren 
och gick in. — Vad vill ni? — Jo det var så 	— Vad ja vas-, vad 
så? Vad var det för någonting? — Jo, det var på det viset. — 
På vilket vis var det, sa den där domaren. — Ja, sa Tilda, det var 
på det viset. — Tyst, käring, sa han, här är det karlarna, som 
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tala. Säg, Ola, sa han, vad är det för något? Tala förnuftigt. — 
Jo det var på det viset, att jag har hittat en plånbok. Så talade 
han om alltihop, hur det hängde ihop. Han hade hunnit, ... 
att han hade hittat den klockan ii på dagen då och då. — Här är 
ingen, som har anmält att (han) tappat en plånbok, sa domaren. 
Hur länge är det sedan? — Ja, det var då, när jag gick i skolan. 
— När du gick i skolan, karlf —. Skäms du inte! Stå och driva 
med Kungliga Majestäts och Kronans befallningshavande! Ut 
härifrån! sa han. — Och så fick han en spark där bak, sedan så 
stängde han dörren, domaren. 

Text 36 

Skåne, Lackalänga sn i Torna hd 
	

Skivsida 6 
Avsnitt 5 

Om ett bygdeoriginal 
(1950) 

Han hade hatt lantbruk i Stövie. 
Jaså, hade han det? 
Vesst, han hade hatt stort ställe po 'njefär honnra tönnelann. 
Då hade han försämrat sig? 
Ja, de åod han åpp. Han åod åpp 'ed. Han skolle va rent 

farli te eda, ette såm di sa. Jo, de jeck rent — så flytta han å 
bode här hide i Nårra Skrövlinge. Här bode han te sist. 

Det är tätt här vid. 
Ja, de e så, tjårkan liggår ett sticke åppe här, ja. 
Jaså, hade han haft lantbruk? 
Ja visst! 
Var han gift? 
Ja han hadde vad jift. Aå, där va väl fäm barn ättår-n. 

Där va en sån såm hede Ola, såm hade sitt him där i Stövie. 
Han va po byen, får där va liasåm ente nån reda mä-n, han va 
9  - 578316 Hedblom 
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sådärna litta glötted. Män så va där en tre, fira tösår. Där va en 
såm va jift å bode i Stövie. Hon va möed dokti männesja. 

Ja. Och så gick han omkring? 
Ja, han jeck åmkring te sist sålde kagår. 
Jaså. Var fick han dem ifrån? 
Ja, ja vet ente var han hänte dåm. Så hade han letta bränne-

vin åsse, såm han sålde. De kalla han, de kalla han får blåo tråo. 
Jaså, det var ... 
De va —ja de va 'nte så flott i di tidår, ja. Ja de va en kånsti 

man. Allt va han sa, så jick de på rim. 
Ja. Vad var det han nu sa en gång? Det var en gång —. 

Jag bor i — 
Nä, han sa: »För, för va ja nämdeman å hemmansägare i 

Stövie, nu e ja kagesäljare, ja har en bror såm e kalakväljare, å 
når, han bor i Hör, å når han dör, kåmmår han här när.» 

Så var det, ja. 
Ja, så va de, ja. 
Men så var det en gång han hade varit med och höstat, 

vad var det han då sa? — Jag tycker likasom — 
Nä, han had'nte vad mä å höstad. Han va på ett ställe, 

så sa di: »Va hitte di på där?» — »Ja», sa han, »far han e ude i 
byen å springår, å sånen han e i tjårkan å ringår, å moran hon 
nöstar å vingår, å de ena pian har ont i ett fingår», sa-n. 

Så var det, ja. Han var duktig, som kunde rimma på den 
leden. 

Så va han ju po —, där va markad i Åkarp, Mariehålm, 
där va markad, så sa di: »Va där nån te markas?» — »Ja», sa han, 
»där va True Trallare å Ola Hallare, Aogarpe sme å Titta-te, 
å Ström mä sin hong å n tjäring mä en stor pong», sa-n. 

Ja, där var ju rim meddetsamma. 
Ja de, rimmed, ja. Så va han där en gång, så reprera di 

på jesjivaregåoren, så sa jesjivaren: »Kan Trued si ett rim såm 
bär me jesjivaregåoren, så ska han få ett halstov brännevin.» — 
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»Ja», sa han, »dess jesjivaregåor ä öde, dess murar fallit ner, dess 
forna härrar äro döde å sypa fås äj mer», sa-n. 

Ja, de va efter... 
Salmevarsed. 
Ja visst var det det. 
Ja, de va så, ja. — Den däre True Trallare, han kåm po 

ett ställe i Stövie, de va sin han va bien udfatti. Å den mannen 
å han, di hade vad meed ihopa på den tiden ad Trued va i väl-
måga. Å når han kåm did te den frammade mannen, så va där 
frammad. Han sto litt inganåm dåren. Så sa han: »Ja, po den 
tiden ja hade grisa, då konne Jens Månsen a ja spisa», sa han. 

Sa han det? 
»Ja, sed därhän», sa han, »så ska du» — mente på, >flo mad.» 
Kunde han hålla sig snygg? 
Aå, de va väl sisådär mä de, tänkår ja. 
Var han glad för fylle? 
A, de va han nåck. De liksårn ja har nästan får me, ad 

han va. De kan ja ju inte direkt säj, men ja tror de nästan, ätte 
typen. En gång han — kåm han åpp å aga mä en gobbe i Tjäv-
linge, såm di kalla får Backen. Ställed låo liasåm po en backe, 
så sa han: »Vell du aga i da, Trued?» — »Jaa», han kom åpp. 
— »Kan du rima i da», sa han te Trued. — »Jaa, åppad en backe 
å nörad en Ii, å galed e de å varre kan de bli», sa han. 

Det var ju rätt med. Det var ju värre backar på den tiden. 
Ja-ja-ja, åsså kalla di gobben får Backen. 

Översättning 

Han hade haft lantbruk i Stävie. 
Jaså, hade han det? 
Visst! Han hade haft ett stort ställe på ungefär roo tunn-

land. 
Då hade han försämrat sig? 
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Ja, det åt han upp. Han åt upp det. Han skulle vara rent 
förskräcklig till att äta, efter vad de sade. Jo, det gick rent (åt 
skogen). Så flyttade han och bodde här borta i Norra Skrävlinge. 
Här bodde han till sist. 

Det är tätt här vid. 
Ja, det är det, kyrkan ligger ett stycke här ovanför. 
Jaså, hade han haft lantbruk? Var han gift? 
Ja, han hade varit gift. Å, det var väl fem barn efter honom. 

Det var en son, som hette Ola, som hade sitt hem där i Stävie. 
Han var på byen (gick på socknen, var rotehjon), för det var 
liksom inte någon reda med honom, han var så där lite barnslig. 
Men så var det en tre, fyra flickor. Det var en, som var gift 
och bodde i Stävie. Hon var en mycket duktig människa. 

Ja. Och så gick han omkring? 
Ja, han gick omkring till sist och sålde kakor. — 
Jaså. Var fick han dem ifrån? 
Ja, jag vet inte var han hämtade dem. Så hade han lite 

brännvin också, som han sålde. Det kallade han för »blå tråd». 
Jaså, det var ... 
Det var —ja, det var inte så noga på den tiden. Ja, det var 

en konstig man. Allt vad han sade, så gick det på rim. 
Ja. Vad var det han sade en gång? Det var en gång — 

Jag bor i — 
Nej, han sa: »Förr var jag nämndeman och hemmansägare 

i Stävie, nu är jag kaksäljare, jag har en bror, som är kalvkväljare 
(kalvstrypare, dvs, slaktare), och han bor i Höör, och när han 
dör, kommer han hit ner.» 

Så var det, ja. 
Ja, så var det, ja. 
Men så var det en gång han hade varit med och höstat 

(arbetat i slåttern) vad var det han sade då? — Jag tycker lika-
som — 

Nej, han hade inte varit med och höstat. Han var på ett 
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ställe, och så sade de: »Vad hittade de på där?» — »Ja», sa han, 
»far (husfadern) han är ute i byn och springer, och sonen han 
är i kyrkan och ringer, och moran (husmodern) hon nystar och 
vindar, och den ena pigan har ont i ett finger», sa han. 

Så var det, ja. Han var duktig, som kunde rimma på det 
sättet. 

Så var han ju på —, det var marknad i Åkarp, Marieholm, 
där var marknad, så sa de: »Var det någon på marknaden?» —»ja>>, 
sa han, »där var Trued Trallare och Ola Hallaröd, Åkarps smed 
och 'Titta-till' och Ström med sin hund och en käring med en 
stor pung», sa han. 

Ja, där var ju rim meddetsamma. 
Ja det, rimmet, ja. Så var han där en gång, då reparerade 

de på gästgivaregården, och då sa gästgivaren: »Kan Trued säga 
ett rim som passar till gästgivaregården, så skall han (Trued) 
få ett halvstop brännvin.» — »Ja», sa han, »dess gästgivaregård är 
öde, dess murar fallit ner, dess forna herrar äro döde, och supar 
fås ej mer», sa han. 

Ja, det var efter ... 
Psalmversen. 
Ja visst var det det. 
Ja, det var så. — Den där Trued Trallare, han kom (in) 

på ett ställe i Stävie, det var sedan han hade blivit utfattig. Och 
den mannen och han, de hade varit mycket tillsammans på den 
tiden då Trued var i välmåga. Och när han kom dit till den främ-
mande mannen, så var där främmande. Han stod lite innanför 
dörren. Så sa han: »Ja, på den tiden jag hade grisar, då kunde 
Jöns Månsson och jag spisa (äta)», sa han. 

Sa han det? 
»Ja, sitt fram», sa han, »så skall du» — menade han, »få 

mat.» 
Kunde han hålla sig snygg? 
Åh, det var väl sisådär med det, tänker jag. 
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Var han glad för fylle? 
Åh, det var han nog. Det tror jag nästan, att han var. 

Det kan jag inte direkt säga, men jag tror det nästan, av typen 
att döma. En gång kom han upp (på vagnen och fick) åka med en 
gubbe i Kävlinge, som de kallade för Backen. Gården låg liksom 
på en backe. Så sa han: »Vill du åka i dag, Trued?» — Ja, han 
kom upp (på vagnen). — »Kan du rimma i dag», sa han till 
Trued. — »Ja, uppåt en backe och neråt en lid, och galet är det 
och värre kan det bli», sa han. 

Det var ju rätt också. Det var ju värre backar på den tiden. 
Ja, och så kallade de gubben för Backen. 

Text 37 

Skivsida 6 
	

Skåne, Vitaby sn i Albo hd 
Avsnitt 6 

Om biskötsel 

(1953) 
Men ja minns ifrå min bamdåm, når ja va liden, ja ja kan rentud 

si ja ä ju åppväxt i bi-, blann bina i all min ti, får både far å 
faffår så va di biodlare. Dåo såo hade di halmtjybår, såm ad di 
ståcka bina i, såm di sa. Å når att bina di hade svärmt å satt dåm, 
så ståcka di dåm ju i en tjyba, å de va ju liasåm nåd sarsjelt — 
viss vidsjepelse ella had en ska si, får de dude inte å lägga en, 
en sättj övår-n ella n gammel filt såm vi bruga, udan de skålle 
va 'd rent nytvättad lagen, såm skålle höljas övår tjyban. A når 
ad — sin fick den stå där i tjyban te de ble kväll, sin to di å, å 
smorde — satte di tjyban po en brädebånn, å sen smorde di tjyban 
mä ler rontenåm, får inte nån mal ella såntärnade frammadabi 
skålle komma po den, så di hade bara ed lided hol å kryba i. 
Å där hade di ju rehännt får å fårsvara dåm dåo, når di hade 
bara ed lided hol, mod såm di hade hatt hela bånnen å skålla 
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fårsvarad. Sin så sattes ju den tjyban, den sattes ju bårt po bi-
bäntjen, såm di sae, de ä e, va en ... tvåo påola, såm va nerslana 
i joren, å där va sad, ålla laj d tvåo stora trä po didärna påolana, 
så de va en rikti bäntj. Där satte di tjybårna. Å där — sin fick 
di ståo där. Då hade di ju får dåm ådd, åd, där, den gamle visen, 
den han blick i tjyban, så ad den han svarmde inte ud, men — 
udan de va bara ongarna såm svarmde ud. Men de va ju 'd 
stort fel, får ad den gamle visen gar ju ud mä den fårste svar-
men. Å sin så kåmma di ju, ätte såm di bler färia. Men ad de jore 
di ju inte. Å sin så når — då po hösten når di kom, sin så skålle 
di ju slajta bina, å de jick te på de vised ad — så tjände di 
tjybårna övår, å så tjände di på tjybårna. De såm då våre lätta di 
toe di. Får di hade ju inte nåd å, å få dåm po po vintåm. Men så 
den tongaste å tjybårna, de skålle ståo övår te å ha te nästa åor, å 
ha svarma å dåo. Å så grava di ed hol i joren, å där satte di, så hade 
di svavellappa, såm di hade smält svavel å döppt linnelappa i, å 
de satte di ner i de darna holed i joren, såm di hade, hade gravad. 
Å sin så satte di tjyban, så satte di fyr po svavellappen, å sin så 
satte di tjyban övår dinna harnade svavelen, å dåo å den skarpe 
osen, så do bina, ella blö bara bedövade, å så ramla di ner i den 
däma dråven. Sin slo di en spann vann po dåm å sin joren po 
dåm. Sin va de fixad. Så ad de va ju både ett jurplåogeri rent ud 
sajt å, de va ju synn åm juren åsse. Sin når di skålle ta hanan, 
så va de ju lätt, får då va ju bina döa. Sin plåcka di alla kagårna 
ao tjyban, å sin toe di hanan å laa den i ed gammalt såll, såm di 
hade, å där skålle den säl ståo å ränna ao sin, övår en tjel. Där va 
— hyjienen va ju inte så stor då, får en, en kåbårtjel den vida 
vi — den an ä ju inte nåd vidare å vella ha hanan i. Når dåo den 
hade ståod där å rännt ha den kånne sin kramma di den andra, 
mä — for di po å kramma hanan ... vaj-, våjsed, så ad där — 
den han rännde ao, så silas did i deharnade sålled, å de hade ju 
inga så fina sikta i di darna ella sila, såm vi nu ha. Når dåo di 
hade tad å fåod hanan ao ner i dedarnade tjelen darr, sin så toe 
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di å, å smälte våjsed, å ded feck di te hanavann, å de hade di 
sin te pantåfflegröd å döppte di pantåfflegröden i hanavanned. 

Översättning 

Men jag minns ifrån min barndom, när jag var liten, ja jag 
kan rentav säga, att jag ju är uppvuxen bland bina i all min tid, 
för både far och farfar, så var de biodlare. Då hade de hahnkupor, 
som de stockade bina i, som de sade. Och när bina hade svärmat 
och satt sig, så stockade de dem ju i en kupa, och det var ju 
liksom något särskilt — viss vidskepelse, eller vad man skall 
säga, för det dög inte att lägga en säck över den eller en gammal 
filt, som vi brukar, utan det skulle vara ett rent, nytvättat lakan, 
som skulle höljas över kupan. Och sedan fick den (svärmen) stå 
där i kupan, tills det blev kväll. Sedan satte de kupan på en 
brädbotten, och så smorde de kupan med ler runtomkring, för 
att inte rnal eller främmandebin (tjuvbin) skulle komma på 
den. Så de hade bara ett litet hål att krypa i. Och där hade de det 
ju bekvämt att försvara sig då, när de hade bara ett litet hål, 
mot än om (eg. som) de hade haft hela bottnen att försvara. 
Sedan sattes ju den kupan bort på bibänken, som de sade. Det 
var två pålar, som var nerslagna i marken, och det var lagt två stora 
träbitar på de där pålarna, så det bildade en riktig bänk. Där satte 
de kuporna. Och sedan fick de stå där. Då hade de ju för sig, att 
den gamle visen blev (kvar) i kupan, och att den inte svärmade ut, 
utan det var bara ungarna, som svärmade ut. Men det var ju 
ett stort fel, för den gamle visen går ju ut med den första svärmen. 
Och sedan komma de ju allteftersom de blir färdiga. Men det 
gjorde de ju inte. Och sedan på hösten (när de kom), skulle de 
ju slakta bina, och det gick till på det viset, att de kände på 
kuporna. De som då voro lätta, dem togo de. För de hade inte nå-
got att föda sig på under vintern. Men den tyngsta av kuporna 
skulle stå över (vintern, och den skulle vara) till att ha till 
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nästa år och få svärmar av då. Och så grävde de ett hål i marken, 
och så hade de svavellappar — de hade smält svavel och doppat 
linnelappar i — och det satte de ner i det där hålet i jorden, 
som de hade grävt. Och sedan satte de fyr på svavellappen, 
och sedan så satte de kupan över det här svavlet, och av den 
skarpa osen dog bina — eller blev bara bedövade, och så föll de 
ner i den där gropen. Sedan slog de en spann vatten på dem 
och sedan jorden över dem. Sedan var det »fixat». Så det var 
både ett djurplågeri rent ut sagt, och det var ju synd om djuren 
också. Sedan när de skulle ta honungen, så var det ju lätt, för 
då var ju bina döda. Sedan plockade de alla honungskakorna av 
kupan, och sedan togo de honungen och lade den i ett gammalt 
såll, som de hade, och där skulle den själv stå och rinna av sedan, 
över en kittel. Hygienen var ju inte så stor då, för en kopparkittel, 
den veta vi, den han är ju inte något vidare att vilja ha honungen 
i. När så den hade stått där och runnit vad den kunde, sedan 
kramade de den andra också, for de på (började de) och kra-
made honungen av vaxet, så att — den han rann av. Så silades 
det i det här sållet, och de hade ju inga så fina siktar på den 
tiden, eller silar, som vi nu ha. När då de hade tagit och fått 
honungen av (vaxet) och ner i den där kitteln där, sedan så 
tog de och smälte vaxet, och det fick de till honungsvatten, och 
det hade de sedan till potatisgröt och doppade potatisgröten i 
honungsvattnet. 
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