
N:o 20

SVENSKA

FORNMINNESFÖRENINGENS
TIDSKRIFT.

SJUNDE BANDET.

2:a häftet.

INNEHÅLL:
Sid.

NORDIN, FREDRIK, Öfversigt öfver graffältet vid Bläsnungs
i Vestkinde socken på Gotland. Med 1 karta................. 87.

GUSTAFSON, GABRIEL, Gånggriften vid Berg i Bokenäs
socken, Bohuslän. Tillägg........................ .......................  122.

MONTELIUS, OSCAR, Förbindelse mellan Skandinavien och
vestra Europa före Kristi födelse. Med 17 fig............ 124.

EICHHORN, C., Svartsjö slotts byggnadshistoria under re
nässansen. Med 2 fig................. ...................................... 156.

NORDLANDER, JOHAN, Anteckningar om några norrländska
ortnamn................................................................................... 164.

VIBÄRG, ANSELM, Sägner på Roslagsmål från Valö socken 177.
HILDEBRAND, HANS, Det germanska huset. Med 11 fig. 192.

gul
Markering



Sägner på Roslagsmål från Valö socken1

upptecknade

af

Anselm Vibärg.

1. Torparen och biskopen.

Anner» Mass» hette jen kär, sunt va törspäre åt jen präst i 
Uppsällätrakten. I flera år hadde ’n haft törspe sitt för jett daks- 
värstji i vikka. Mea prästen va snål, sum ailä präster ä, å tykte 
de där va för gott tjöp han. Han sa åt Almers Massa, att inne 
han ville lia törspe kvar, så sulle ’n jörä säks daksvärstjin i vikka. 
De där förtröjt törspärn rysli he, så han sa, att okken suni sulle 
gå ti tjörska å höjrä på prästens sladder, inte sulle he bli han i.

He va i vikka, sum de där tima. När sundan kumm, jekk 
törspärn jändå åv gammal vanä fram ti tjörska, men så sent så 
prästen va för ältare, när ’n kumm dit. Han stälde seg då å 
lysnä ti vä prästen sa utaför jen liten dör, sum jekk in i sakerstija. 
Bäst sum än stag där, kumm prästen ut för ti lutta på seg lite, 
medda dom Jögg predikstolsversen.

När han fekk si törspärn sin, värst ’n hälvväges ärg å sa 
åfn: »Vä går du hänna ute å lymer etter, min tjära Anners Massa?» 
— »Ja skä höjrä på nådi tjörskhärrns predikan», svarste törspärn.— 
»Ja så; men du har ju sakt, att du inte vill gå i tjörska å höjrä 
mitt sladdrände», sa prästen då. — »Ja, lie ä nogg sant he; men ja 
står okkså å sir på prästens grannä, storä jäle å tägker, att he ä

1 r, l och beroende supraden täler (eller kakuminaler) som vanligt; rspr.
rk, rp, rt gifva i målet y/c, §p, pt; e och ä osäkra, likaså o och å.
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bra märskvärdit, att liådi tjörskhärrn skä ha så stor ejindom för barra 
jett daksvärstji i vikka å jändå kann villa lia saks styttjin för mitt 
strunttörsp.» — »Du sulle ha studera du ine i uggdarne», svarste prä
sten, »så lia du vursti jen lärd mann å fått tokkuä här friheter, slim ja 
har.» — »A pytt Hogg ä ja lärd alid», svarste törspärn i övvermod. 
— »Nejj, min tjära Anners Massa», sa prästen, »du kann inte svara 
biskoppen på jen jenda fråga, um han sulle kumma på deg me 
någgrä sånna.» — »Jo, nådi tjörskhärre», sa törspärn karstin — »Ja, 
kann du lie, så skä du få törspe för jett daksvärstji i vikka hädda- 
etter suni förut. Ja skä Jikkä deg ti Uppsällä i min jensitsigä 
Jäs, å du skä få riktig torpassnig.»

Semi jekk prästen in i tjörska ijenn å törspärn jekk jemm. 
När ’n kumm in ti gumma, sa ho åt’n: »Vä kummer he ått deg, 
far, du sir så märskvärdig ut?» — Då talte Ante um, hurra prästen 
å han hadde språkäs ve. »Nu mor», sa ’n ti slut, »skä du få si på 
almä slag.» — Åssä tog ’n på seg bästa tjörstjiklädernä å jekk 
ti mötes me prästen, när ’n kumm från tjörska, å talte um, att 
’n va tiress å resa. »Vänta lite», sa prästen, »tiss ja får äjtä middä, 
så skä du få je deg i vjijg.»

Så forst prästen hadde sluta sitt målsti, ekk Anners Mass© kuska 
åv ti stan i prästens jensitsigä Jäs å me redug torpassnig på Akka.

När törspärn kumm fram ti å in på biskoppsgåln, så stog han 
rakt hannfallin å titta på ailä gränna hus, slim fanns runterikrigg. 
Biskoppen ekk då sidi å Jikkä ut jen betjänt å frägä’n, vä ’n ville. 
Anners Massa lemna fram förpassnigen, å betjänten tog lappen å 
opp ti biskoppen ine ’n. När biskoppen läste lappen, så stog e 
på’n: »Denna mann vill jörä spörsmål ine hans höge ärevördihet.» — 
»Hann där måste varå jen hokt lärd mann, han, ättersum han 
kummer å vill jörä spörsmål me meg», tägte biskoppen. Så befälte 
han, att Anners Mass© sulle föjräs opp i bästa ramme å ha fri kost 
ti nästa dag, för biskoppen hadde inte ti me ’n hann dan.

Dan etter värst törspärn oppkalläd ti biskoppen. När ’n 
kumm in i biskoppsrumme, såg biskoppen, att lie va bärrä jen pjå- 
muger bonne, suni ville spörjä’n tell. Men ’n jekk en jändå vännli 
ti mötes å klappä’11 på akkiln,. å så sa’11: »Ja så, min vänn, lie ä du 
suni kummer hit för ti jörä spörsmål me meg.» — »Ja, hans höge 
ärevördihet», svarste Ante. — »Nå så jör meg då någgen fråga», 
sa biskoppen. — »Nejj», sa törspärn, »lie anstår hans höge ärevör
dihet ti frägä meg först.»
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»Nå kann du sagga ineg», frägte biskoppen, »okken sinn ä 
han amira person i guddomen?»

»Jesus Kristus, Gus son», svarste Ante.
»He va rätt svarst, min gubbe», sa biskoppen. »Fråga du 

meg nu!»
»Ja, he skä ja jorän, sa Almers Massa. »Kann hans höge äre- 

vördihet sagga, okkens son ja ä?»
»Nejj, tjära du, he kann ja rakt inte», sa biskoppen å stor- 

skrattä.
Nu frägte biskoppen, hurri! he kumm te, att Almers Masso 

kumm å ville jura spörsmål me han. Då talte Almers Massa lim, hur 
prästen å hail talas ve på tjörskvalln, å suni ja nyst talte lim för 
hedden När törspärn hadde berätta ti slut, så sa biskoppen: »Ja skä 
je deg bättre förpassnig hädda ja, än du hadde hit.» Asså satte 
’n seg ner å skrev ti prästen på de här sätte: »Lätt Almers 
Masso ha sitt törsp för jert daksvärstji i vikka häddaetter suni förut, 
tor ailä träger ja jole lian, kinman svara på, niell ja kunne inte je 
svar på hans träger.»

A på lie sätte fekk Almers Masse ha sitt törsp för samma pris, 
så lagge ’n levde.

2. Hanmmdastenen.

På Hannundäåsen i Höjtji soken ligger he jen runstein, slim 
lia ligga där i värliä tider utom någgrä dar, slim ’n va flytta 
därifrån, å he hägde i hop så här.

Nånstans i trakten bodde he jen bonne, suni hadde bykt seg 
jen ny stuga. När ’n sulle mura spisen, kumm ’n på, att lie sulle 
värrä tira ti lia jen slejt å tili gråstejnshäll i’n, åsså tykte ’n, att 
Hannundästejn sulle värrä mykke passli ti tokken. För hann skull 
for ’n etter ’n å lag in ’n i spisen.

Men då fekk kärstakkärn si på anna slag han. He va rakt 
prisiss omöjgli ti få halln ti å ligga stilla, lita jämt å samt så röle 
han segg. Dc där tykte bonn inte va Hägge bra hail i, så han 
tog hann råden, suni bäst va, å fola åv me stejn ti åsen ijenn, å 
där lia ’n ligga semi hann tiden.
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3. Att förgöra jäntor.

Ni vet kanji åv, att lie går an ti förjörä folk, så dom blir 
rakt tokugä i jen?

He går så tell, att ’n jer han heller ho suni jen tykker um, 
Häggen matvara, suni ’n hurri unner jenna ärmvättji. He va jen 
gågg jen drägg sum tykte fali nogg um jen vakker jänta i bylin, 
där ’n tjänte, men ho vilru inte jett skapändes fnask. Då tägte 
pöjtjin han: »Ja skä väll försöjka ti förjörä nä då, etter inte någge 
almä vill ta.» A så jen kväll, när lie va dans i bylin, kumm ’n 
å ga stinta jett äppäl, å ho tog imot e å takkä. Men när Ilo 
jekk jemm, tägte Ilo: »He va allri någge bra me de där äpplä i; 
ja töjr inte äjtä upp e.» Så kumm he jen sugga, å åt hennå tog 
jänta å kasta äpplä, å ho glufsa i seg di tvärst, förstås. Men 
si nu värst sugga så dann etter dränjin dännä, så ho låg ’n i 
häla jämt å rakt ville liksum äjt opp ’n. Flikka ho skratta åt 
dränjin ho, men han va ärg, å skamflat ine, han förstås, å svor 
på, att okken sum sulle förjörä jänter mer, inte sulle he bli han i.

A he va nogg klokt å kristd tägt, inte anna ja kann tykkä.

4. Gummans ko.

He va jen gågg jen tjärg, suni sulle släppa i vall jenda kon 
sin. Ho hadde bråttom um dan, så ho kunne inte följa me ti skoks 
jälv. Asså när ho um morran släpte ut krätji, så sa ho:

»Ja, Gud bevara deg i dag nu, ko, medda du ä i skojin! I 
mörn, när ja får ti, skä ja bevara deg Jälv.»

När kvälln kumm hann dan, kumm kossa välbehullin jemm 
ur skojin. Men dan etter, när gumma sulle vakta å bevara nä 
Jälv, då åt värga opp nä.

5. Tore Hök.

Tore Höjk, han sum bygde Höjtji tjörskä å gav soken sitt 
namm, han va jen rysli stärsk kär, han. Jen gågg värst ’n ärg på
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lian, suni bygde Vali tjörskä, å då tog ’n jen stor stejn å kasta 
mot Vali för ti slå ijäl byggmästarn där. Men stejn hant inte ur 
soken, uta stanna på Hannundäåsen, jett styttji från tjörska. Då 
tog ’n å kasta jen ann stejn, men han kumm inte häller fram, 
uta hamna ve Rosäträfjäla, suni ligger nera på jen halv mil från 
tjörska.

»He va då väll Ju tusan», tägte Höjtjin, »um ja inte skä kunna 
hinna fram.» Åsså tog han jen stor dambärä ti stejn å sunda ’n 
ine ailä krafter mot Vali; å si nu va he nera, att ’n hadde träffa. 
Stejn hamna på jett bysshåll, inte fult, från Vali tjörskä, å där 
ligger ’n jan i dag. A inte va he så gali kastät, för si he ä ve 
pass jen mil milla båda tjörskärnä.

När Höjken dog, begraväs lian på prästgåln i Höjtji, å grav- 
höjin hans finns än i dag.

6. Alunda kyrka.

När Allunda tjörskä lia vursti bygd, sulle soken lia seg jett 
nytt namm. Men he va rakt omöjgli för sokenbornä ti kunna kumma 
övverens lim vä soken sulle heta för sia. Så hulle dom på å divia 
jen dag, å då sa jen gammal gumma, suni va ine å höle på:

»Ja vet ja, ni: kalla ’n bärrä Andelundä.»
De där tykte allihop va så bra påhitta, så dom jekk trast 

in på di. Åsså fekk soken heta Andelundä, å dä lia dom semi 
förstås omvandlä ti Allunda.

7. Pojken och hill håle.

He hände seg jen gågg för länji semi i vähl, att jen liten 
pöjtji jekk å vakta får i skojin. Bäst ’n jekk å vallrä där i sin 
målro, kumm Ilin håle å jole min åv ti ta seg jen takkä. Då 
värst pöjtjin rädd å börja på hedda fan, att ’n sulle läth färn 
väml i fredd. Men lie jälte iggä böner.

Då hitta pöjtjin på råd. Han sa åt Ilin håle: »Vi skä kumma 
övverens, att lime du kan säggä namm på fri olika träslag uta ti 
hämta andän, så skä du få hur måggä får du vill.»
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De där tykte hann jelakä va gott tjöp han, så han jekk in på 
di me samma, å vita ti tägkä på Hägge skrejk ’n i jert anndrag:

»Tall, furrn, stokki»
I bråska tägte inte hann stakkärn på, att lie va barra .jett 

träslag han hadde sakt nannu på. Pöjtjin värst gla han, å börja 
jörä Härr åv Ilin håle, suni va kådde skamli å ärg för ’n hadde 
hurri seg så dumt åt, så ’n jekk jenäst sin väjg.

8. Huru lommen vardt skapad.

När Gud fader hadde skapa ailä jur, stim fins i vähl, så tykte 
Ilin håle, suni alili lia villa varn jen stor kaksi, att han sulle kunna 
jörä så där golikä kråjk lian ine. Därför så jekk ’n fram ti vår 
Harre å lia, att ’n sulle få skapa jen fuggel på försöjk.

»Ja vassäre», sa Vår Härre, »lie skä du vist få.»
Ilin håle lätte inte tili gå seg ur händernä han i, uta börja 

trast på stunn. När ’n tykte, att ’n hadde jorst ifrån seg, så 
släpte ’n fuggeln, å han börja jenäst på å flyga.

Men när Gud fader fekk si fuggeln, så sa ’n åt Ilin håle: »Tjära 
mann», sa ’n, »du har ju glömt borst ti jörb lieja på fuggeln.»

Nu värst fan varsi, att lie va suni Vår Härre sa. Hail Jyndä 
seg då ti å jörä jett par hejll, sum ’n kasta etter fuggeln. Men 
så fastna dom rakt utimot Jarsten påhl. A fuggeln å ailä hans 
ätterkummände, sinn vi kalla förnär, lia semi alili vurri så där van- 
skapäde.

9. Skogsfrun.

Jen vakker höstda va skoksfrun ute å såg seg umkrigg i 
bygdernä. Sum ho jekk, kumm ho ti jen bonngål, där dom 
hulle på å traska. Ho va, suni kvinnföltjin allri ä, nyfitjin åv 
seg, förstås, å ville si, hurra dom bar seg åt ine trusknigen. Ho 
sträkte åv in på läddulovän. Men me di samma ho stakk in näjsa 
jennnm lädduporsten, slog jett störstidi dammoln imot nä. Ho 
vände då huvvestupä ijenn å daljä åv ti skoks lie forstäste ho 
kunne.
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Näv ho vakkert å väl hant dit, kumm ho ti jen kolbotten, 
å där va jen mila i gågg. Ve lukten åv röjtjin från mila ropa 
ho då:

»Allri i vähl kann ja begripa, hur jen truskäre kann levvä, 
häller hur jen kolare kann döj.»

SAGNÉR FRÅN VAJA).

10. Drängen och mylingen.

He hände seg jen kväll för länji semi i väln, att jen drägg 
sulle gå jemm från jen dans. Han va då tvunjin ti gå övver jen 
skoksbakkä, slim va illä hullin för att lie spöjkä så förfärli där, 
så snarst he värst mörst. Han hadde gått bakkän näjrä nagg i 
ändå, när ’n höle nån ropa namne hans bakom än. Han trodde 
lie va folk han, suni skrejk etter’n, så han försteg inte bätter än 
ti svara ja i. Men knappast hadde ’n fått ole övver läppa, förn 
han fekk seg jen kumi, så ’n damp raklågg på joln. Nät ’n 
senn rejste seg opp ijenn, höle han bakum seg jett liejst å hånlit 
skratt, suni läit ohyggli förärgli.

lie va jen mjölig de där, sir ni, slim jole ’n de där taji å 
senn hadde roht åt di.

11. Finngubben.

Ve Finnjönn, inte lågt ifrån Löjfstä bruk, bodde i gammal 
väln jen finngubbe i jett törsp. Törspe kalläs jäll i dag Finn- 
törspe. Han kunne jöjrä myttji han, suni inte annrä kunne. Jen 
dag jekk han me hustru sin me seg på vattne övver Jönn, å båda 
två kumm torrskodda övver. Dom stejg i lann ve jett ställe, suni 
liejter Tjällvitjin. Där tog dom hus på en läddulovä å där jole finn 
opp jell på bärrä gölve å tjärnji lagä ti mat ve hann brasa. 
Jen kunne si märstjin på loggölve etter grytfötternä, men etter 
jelin syntes inte jett spor.

Så pass duktiä kärrär, sum hann finngubben va, får jen alt 
lejtä etter.

13



184 ANSELM VIBÄRG.

12. Om mylinge» som (le brände lipp.

Jen mjölig hadde för måggä härnum år selin släjji bopålar 
ve jenna gaveln åv jen bastu. Där föle han jett förskräkkli liv, 
så snarst he börjä Jymmä allri så lite lim attila, så att iggen 
män aijä toles kumma näjrä ställe etter hann tili, jensammen 
timinstene. Um dane kunne jen si byggen; han va då skapäd suni 
jen tröjjä me tri silvernålär i, å låg i jen buska näjrä bastun.

På hann tili levde lie jen kär i trakten, där de här hände, 
suni inte va rädd åv seg å allri frukta hann jelakäs funder. Han 
tog, för ti jörä slut på mjöligens liv, tröjja dännäå lätte nä gå 
opp i röj k å aska. A från hann dan höle iggen männija åv 
mjöligen iner.

Men kärn, suni va si där karstig, han fekk nogg minsann 
åggrä vä han hadde jorst han. Trast etter lie han hadde bränt 
opp sattyji, värst 'ii takag, så dom måste förä’11 ti jett dårhus, å där 
fekk ’n värrä tiss ’n do.

13. Själfspillingen.

Jen bonne hadde vurri ute jen kväll på fålväjg å kumm å 
sulle resa jemm, å då mötte ’n jen kär, suni va blejk suni jett 
kirst i syn å såg ryskt olykkli ut. Kärn helsa, å bonn jole lik
dan^ meli me di samma tjände ’u, hurra lie jekk suni jen rys- 
11ig jennum märg å bejn på’n. Å hästa börjä på å fnysa å rejtä 
på öjren, sum dom sulle ha tjänt någge unnli me seg dom me. 
Bonn värst hält um hält nyfitjin å vände seg, så rädd ’n va,
um å titta på kärn. Å si då såg ’n, att he va jen bonne, sum
trast förut hadde dött i grannskape.

Nu försteg bonn, hurra he va anbelaggä. Foltji hadde sakt,
att kärn dännä hadde täjji liv åv seg jälv, men he hadde släk
ten hans neka ti. Nu syntes he jändå, att foltji hadde haft rätt, 
tor han kunne inte få nån ro, förn ailä män ni jer viste åv, att 
’n hadde yttra seg Jälv. Semi he hadde blivi uppdaga, visa lian 
seg allri mer för nån. Sannigen sulle fram si.
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14. Om karlen som inte fick ro i grafven.

He va jen gågg jen bonne, suni hadde dött å vursti begraväde, 
men lian kunne inte få nån ro i graven. Värn natt jekk ’n 
milla tjörskgåln å jemme sitt, å lie va väl hälvann mils väjg, 
fram å ti baks.

Jen åv granna hans, suni värn rysli go vänn me’n i lifstin, 
böle taläs nili de där åv tokknä, slim sitt å mött’11 lim nättern. 
Då sahi alid: »Ulli ja råkä jiå’n ja bärrä, nogg sulle ja tala vehl 
alid, så ’n sulle kumma ti ligga stilla i joln från hann stunn.»

A lie jekk så me. Bonn dännä reste jen natt ti Dannmorn 
etter jen mälmfolä, å han hadde inte kummi lågt från bylin, när 
han höle, hurra he börja braka i järsgåla å döna i joln brövve 
väjin. Trast etter mötte ’n jen varelse, suni va rysli blejk i öjgen 
å klädd i vit svepnig. He va lian där döjdä lie, förstår ni.

Kärn stamm hästa, när ’n kumm mitt för’n å frägt’n, var
ter ’n jekk si där å spasserä lim nättern å inte låg, där han sulle
ligga.

»Nejj, sir du», sahi, »ja kann inte, för ja har täjji jen henim- 
liliejt ine meg i graven, sinn prästen promt skä lia reda på, inna 
ja får nån ro.» Asså talte lian lim, vä lie va, suni låg å grevde 
på’n så stärst, å ba bonn, att ’n sulle gå å tala lim e för prästen. 
Men lian sulle inte få yppa di tor nån ann männijä häller.

Bonn lövvä ti jörä alt vä ’n bahl lim å höll ol ine suni jen 
kär. A från hann stunn Indes lie allri åv, att lian döjdä jekk 
ijenn mer.

15. Om giriglmken som gick igen.

He va jen gågg jen kär, suni va iner än lövli rädd lini seg. 
Han nändes allri äjtä seg riktit mätt å tolde allri si, att föltji i 
gålli bruka dom liusjerådsakernä, sinn lie va någge värdi i. När 
kärn etter Ju Börger å åtta bedrövelser do, värst släktiga å tjenare 
hans rysli glaä, å inte unnli lie, å stälde tell jett störstidi kalas i 
gläjen, när ’n sulle begraväs ilin dan.

Men si lie tykte inte jerugbutjin dännä lim, för arsten sått i’n, 
fast ’n va döjd kanntägkä.
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Nättén etter gravöle höle föltji, suni låg i huse, hurre han 
jekk ikrigg i tjötji å loft på klippa å dom anora sakerna, suni 
hadde värn i bruk um dan. Så jekk ’n bådde länji å väl, tiss 
’n kumm ti bole. Där stag lie jen drikksbegäre, suni ’n hadde 
värn fali rädd um i tin, å han va fyld ine öl. När ’n fekk si 
han värrä i bruk me, värst ’n rakt ojälpli ärg å tog än å satte 
ner’n på bole ijenn, s’ att e dönä i helä huse ve di. Semi värst 
e rakt tyst, å kärn jekk ti sinn grav ijenn. Han ville inte 
mer si.

16. Om mylingen som spådde mor sins död.

Jen sömmerafto för länji semi i vähl va he jen gammal gumma 
på jemmväjg från betsmärstjin ine körnä sinä. Ho kumm då ti 
jett ställe i skojin, suni ho hadde ti gå övver, der jän kolbotten 
hadde finnäs förr i väln, å då värst ho vars jen liten figur, suni 
såg ut suni jen männija, men han va uta huvve, å han jekk framina 
förre krätjin hennäs. Gumma va bra karstig å seg å värst inte 
jett fann rädd, uta föste på körnä bärrä, slim ho sulle ha värn 
rakt jensammin på väjin. När gumma kumm ut ur skojin å nerä 
bylin, försvann figuren, å då skratta he till, suni ’n hadde sitt 
någge roli för öjgen.

Tjärnji ho trodde, att he va någge spöjtji sum höle ti kol
botten dännä gammla, suni ho hadde sitt, ho. Men när ho kumm 
jemm, fekk ho höjrä, att he va någge annö. Föltji talte um si, 
att jen åv grannhustrunä, sum di trodde um ti ha täjji liv åv barn 
sinä, inna dom fått si Gus klara dag, hadde gått å högt seg på 
jen boskulla; å då försteg ho, att huvvelösen dännä inte va någge 
annä än jen mjölig. A nogg va lie så me alif. När hail skrattä 
tell si där å försvann si, så jekk mor hans ur väln, åsså va ’n 
hämnad.

17. Mylingen vid sjöstranden.

För inte så fali länji senn hadde jen mjölig sitt tellhåll ve 
strann åv jen Jö, sum heter Rönnmarn. Där brukä’n lite imilia 
spriggä å plaska i vattne å skremä föltji i trakten me sinä skrik



SÄGNER FRÄN VALÖ. 187

å skratt, så he va inte måggä sum tales kumma nera strålin danna, 
selin soln hadde gått ner.

Jen månjus alto va jen bonne me dränjin sinn i sällskap ute 
på Jönn i någge ärnde. När dom då kumm nerä strålin, där mjö- 
ligen hulle tell, så såg dom någge tigg undli liggä på jen bärg- 
klint, sum stupä nästa rätt ner i Jönn. Dom rodde på för ti si 
etter, vä lie kunne- värrä för sia, å när dom så kumm närmare 
strann, tykte dom, att he såg ut sum jett klot. Mer kunne dom 
inte få si, för lie rulla ner i vattne bäst dom inte viste ole åv. 
Trast me samma börja lie på å plaska i vattne he allra värsta, å 
liemskä skrik å skratt liöles ur vassen, tor vassen väkste tali täjt 
på de där ställe.

Bonn sa då åt kärn, sum ’n kådde me seg, att ’n sulle 
ro lie forstäste lian kunne från ställe, der dom va. För si bonn 
försteg väl han, att he inte va nån ann än mjöligen, sum va 
framme i. Dränjin jole sum husbonn sa, han, tiss dom kumm jett 
styttji ut på Jönn, då sa bonn ått’n, att ’n sulle stanna. Mjö
ligen hadde myttji riktit kummi fram ur vassen å stog å stampa 
å hojta å skrejk, sum ’n sulle lia villa, att dom sulle vända um 
ijenn. Menn bonn ville inte lysnä på he öjrä han i, uta han bärrä 
jole Härr åv mjöligen å ropte åtfn, att ’n sulle Jyndä seg me ti 
travä etter’n, så sulle ’n få kumma opp i båten me. Asså sahi 
åt dränjin, att ’n sulle ro på ijenn, å he jole han, förstås. Men 
jett lågt styttji kunne dom höjrä, hur mjöligen stampa å skrejk i 
ärgenä. Å lie va då väll inte ti undra på, um hail värst sint på 
bonn i.

Så myttji va lie, att inte toles bonn kumma roändes ti hann 
där strann senn he värst mörst i, tor si mjöligen hadde då smyji 
seg in i öjtja å dräjji nä me kär å altihop ner i abberkammärn. 
Mjöligär ä inte goä ti torärgäs me dom i, skä ni vetta.

18. Mylinge» i timmerhögen.

Jon gågg för måggä härrans år senn hadde Draknesböndernä 
jen timberhöjg hoplagd i skojin. Hann där höjin fekk allri liggä 
i fredd, lita stakka värst gågg på gågg kriggkastäde, uta att nån 
männijä va kär för ti ta rejdä på okken he va, sum jole ’t.
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Bönderna va ärgä dom förstås, för si dom hadde storst besvär me 
ti lägga i hop timbre för värn gågg he ha vurst! rubbade, men 
vä jätte he?

Jen dag va dom ute i skojin, just för ti släjpä ihop dom där 
evinnerligä stakka, men hanh dan hadde dom inte så tali storst 
jörä, för he va bärrä dom översta, slim hadde tätt respass. När 
dom då hadde sluta ifrån seg arbete, sa jen åv kärra, sura bruka 
värrä ful åv seg i munn: »Nu tykker jag, att timbre bole få 
ligga i fredd, um inte Jälvä fan lia täjji hus i hojta.»

Knapt hadde ’n sakt dom där olli, forn he värst jett tali 
runlöf He börja skrika he alliä värsta i hojta, å stakka tlöjg suni 
spåner, å milla dom spragg jen liten mjölig riktat på firabejn ti 
skoks. Böndernä stag rakt hannfallnä dom, när dom såg, vä dom 
lia haft för främmande i höj in sin, å dom viste knappast um dom 
sulle toläs leggä hann ve timbre. Ti slut tog dom mode tell seg, 
å från hann stunn fekk stukka värrä i fredd.

19. Käringen oell melingen.

Jen gåmmål gumma jekk jen höstkväll övver jen stor å morsk 
skog. Bäst sum ho jekk, höle ho helt tvärst jett tali jält skrik, 
sum kumm från jena sida åv väjin. Ho titta dit för ti si etter, 
okken lie kunne värrä, sum jole tokke allo. Men ho va inte kropp 
ti si jett tann annät än trän å buskär. I ställe höle ho bakum 
seg från ander sida åv väjin jett nytt skrik, jändå höjgre å 
laggre än he förstå. När Ilo vände öjgen dit, så såg ho jen liten 
mjölig, sum jymtä fram milla trän å buska. Ho tägte då trast, att 
ho sulle få sällskap på faln, å så jekk he me. Mjöligen földe 
etter nä, så hail alita va på litte avstånn ifrån nä, å sakta Ilo 
gånjin, så jole ’n så ine, forsta ho påhl, jole han likädant.

Ti börja ine va tjärnji inte rädd; men hur he va, så hörja ho 
på å tykkä, att lie värst kusk ti värrä me, å inte unnli he, för si 
mjöligen va nä neräpå i hela jämt å skrejk å skratta så bernst, 
sum tokknä där brukar. A tell på tjöpe hadde tjärnji ont samvette, 
för ho hadde jonst myttji i sinä dar, sum inte va bra, å så kumm 
he förtaä, att he kannhändä va jett straff för syndernä hällnäs de 
där, att ho va tåst för mjöligen.
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Nu börja ho på fundera, hur ho sulle kunna bli åv ine ka
nalen. Men si he höll hårst åt lie. Ho fresta på ti lesä börstil, 
men lie jälte inte. Ho galde suni jen tupp, å ho skrejk å ho Jögg, 
tilen altihop va lika fåfägt. Då va ho tvunjin ti å forsöjkä jett 
medel, slim ho hadde undvitji i de lägsta. Ho börja på å lesä 
»fader vår» me liöjg röst, å si lie va jett medel sinn dugde. Så 
snarst ’n fekk höjrä hann bön, skrejk mjöligen tell alldeles för- 
skräkkli å Jenä åv ti skoks, så he braka i trän å buska etter di.

20. Prästen och melingen.

He hände seg jen gågg i gammal vähl, att jen präst från 
Vali sulle resa ti Försmärsks bruk just prisiss ner soln hulle på 
å jekk ner jen alto. När ’n kumm ti liöjgbakkän, suni ligger 
trast norr lim Vali tjörskä, råka ’n ut för jen mjölig, sum hadde 
sitt tellhåll där under jen stor stejn. Mjöligen lyfta jenä jule linna 
prästens vägg, så han flöjg på jen sned. Då värst prästen etter 
rasände å stejg ur åkdone å tog mjöligen å tviggä’n ti å värrä 
sum jul ända tiss dom kurn fram ti Försmärsk. När dom va 
framme där, slapp bytigen jörä tjenst laggre; å då skalä’n alt vä 
han förmådde jemm ti Vali ijenn. Men när prästen kumm tibaks 
ifrån brutji, så tog ’n tjörsgålsjol å kasta övver där mjöligen 
bodde, så han inte fekk nån makt ti visa seg häller jörä någge 
fbrfågg mer.

Hadde inte prästen jorst lie, så hadde nogg mjöligen passa 
etter tellfälle å jorsf n någge riktit tag jen gågg.

21. Om Jerker som koni att tro på spöken.

He va jen pöjtji, suni hette Järsker, han sulle jen kväll gå 
förbi jett ställe, där jen mjölig i låggligä tider haft sitt tellhåll. 
Järsker hadde horst talas lim de där han me så väl suni anna folk, 
men han va inte rädd jändå i, för si han va jen rikti fritägkäre, 
suni inte trodde värstjin på mjöligär häller annni spöjtjin.
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För ti visa seg karstig ropa ’n, när ’n kumm ti ställe 
dännä, me full hals: »Mjöling, kumm fram!»

Knappast hadde ’n fått oln övver Jäppa, förn ’n tjände 
någge rysk tugt slå ner på huvve sitt, å där bulta he alldeles för- 
skräkkli. Etter någgrä sekunder försvann de där tugga å me 
di samma pöjtjins hatt. Senn höle ’n framför seg jett ohyggli 
skratt, sum varä jen lägg stunn. När han gått jett styttji, hitta 
’n på hatten mitt på väjin, å illä sönderkramläder va han.

Från hann stunn trodde Järsker på spöjtjin å jekkäs inte me 
dom lägger.

22. Om bonden som såg skatter på färdvägen.

Jen gågg för inte så ovärsli lägge senn va Jagken i Ukkri, 
sum ni nagg tjänner tell lite vär, å någgrä annrä bönder ute på 
fålväjg. Dom hadde rest hela dan, å he va mörskä kvälln, när 
dom kumm ti jen liten bakkä. När dom hadde rest övver ve pass 
halten åv bakkän, såg Jagken, sum åkte främst, hurre buska å 
järsgåln ve väjin jimmrä åv bärrä gull å silver. Han sa då åt 
kärn, sum åkte nämst etter’n: »Sir du, sir du så grant, Järsker?» 
sa ’n. — Bonn sått å söv, men vaknä me di samma, men inte 
fekk ’n si någge jändå i, för me di samma Jagken öppna läppa 
å börja tala, så försvann alltihop tvärst på Jiva.

Hadde ’n bärrä tigga, tiss ’n hadde hunnti få fram fällknivi 
häller någge almä åv metall å fått kasta he imot grannlåten, så 
ha altihop vursti hans.

23. Örn karlen i villande skogen.

He va jen gågg jen pöjtji, sum sulle sta å jiftä seg, han sum 
måggä annrä. Jen dag trast förre he att ’n sulle vigäs, sulle ’n 
gå ti Osthammar för ti tjöpä jett å annä ti bröloppe. Han hadde 
litte bråttum um dan, å så jekk ’n inte storå lansväjin i, uta 
tog jen jinväjg, sum ledde övver jen stor skog. När ’n hadde 
gått jen stunn, börja ’n på å tykkä, att ’n inte tjände ijenn
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seg lagger, fast ’n hadde fälas hann där jinväjin måggä, måggä 
gågger förr. Likäfult jekk ’n på, för si han tägte, att ’n nagg 
sulle kumma fram ti stan jändå, fast väjin såg litte besynnli ut. 
Å bass suni he va, så kumm ’n ti jen stad, men he va inte Öst
hammar i, å inte nån ann stad, sura han tjände tell häller. Stan 
va så grann å husa va så storå å väl bygdå, så kärn allri 
hadde sitt makän i sin tid i. Å gaternä å torgen dom var så brejdä 
suni jen tjörskä å så sletä å finä sum jett salsgölv, å trägålär fanns 
he, sum va grannäre än kunjins. Tell på tjöpe va stan så stor, så 
hurra pöjtjin än jekk å travä gatä uppförre å gatä nerförre, 
kunne ’n inte finnå någge slut påhl. Han tykte, att lie i ailä 
fall va kusli där, å så besluta han seg förr ti gå dädda ijenn 
sammä väjg, sum ’n hade kummi in. Men si he va lika fåfågt. 
Han hitta värstjin början häller slut, lita värst mer å mer förvilläd 
å virrig i skalin, ju mer ’n skala på. Ti slut värst ’n så trött, 
så ’n knappast kunne rörå bejn å hålla, öjgenlokken oppe, å då tog 
’n hann råden han kunne å lag seg mitt på gata, å he va inte 
fali als, tykt ’n, förr han hadde inte sitt levande varelse i stan i. 
Å knapt hadde ’n fått ner huvve, förn han somna. Hur länji han 
låg där å söv, he viste han inte, men när ’n vaknä, så låg han 
i skojin, inte lågt från jemme sitt. När han semi kumm dit, så 
grät dom å sörde allihop släktiga hans, för si dom trodde, att ’n 
hadde gått vilse på väjin å vursti döjd. När dom fekk si’n värrä 
ve liv, så lugnä dom seg å talte lim för’n, att ’u hadde värn 
börsta i fri dygn.

Men någge jiftermål värst lie jändå inte åv, för han va alid 
liksom ’n sulle ha värn lite kollrig etter den där faln.


