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Bär å frukter inhushållet. M. 132.

brambärä blåbära, limbara å tör\bära, åkerbära, tåg bär a, hägg bär a

^ kJ ■
tlällarhallsbära ,vellvinbära,jolbära,vellhäggbära å kovall^e-

bära.

Brambära behövdes e mytje sScker att^å för de se lettes' e 

inte se mytje ta den sått'n men de var vanlett att man joT,e sa

De ja tjenne tell då de fråga om bär^se h0' ne använts

lordingrå sn.

jngermanland,

y
1/ ,SOOCOj^'£

r/v 

c/

l) '
'n brannbärbryte då man komme him å hadde v8re å lett. Likt

V

Lj cm

var e va blåbära å^men bå brambära å;blåbära se joles e no litte

saft^å ett tag vart e fale pa mo te jara blåbe/vine å de var ju ■:

barra blåbe/saft'n s8m feck stå å jäsa tell de tjändes fränt

å se trodde man' att de var vessa prosent då s8m recktet e vin.

Limbära se lettes e mytje ta^te var gåi, å ja ha sett sn

fru s8m lette fulle alle hämtarer å bytter å se 'n saffe/full 

va ber å de koktes opp då bära dann liksSm sursylltes å se då

den sylåt'n skulle använnes se var e te söta pa litte grann.

För e tin ha ja h8rt tai,as om ätt d8m ha använt limbäj^^

enti

Z) if.

irvaJL

^nci^tryi
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Jolbära d8m lette vi myt^je då ja var ong å vi var ute 

nästan var enda sönda e bärtin^då jolbara vart mogen . Vi komme 

va store bärkSrjer him eblann å då va^te jara bär bryta då , ■ 

å de kSnne hänne att de vart se de rack dan ätte å^.te äta bär-

bryta.

Pa velihäddjen s^ax e röe bär pa blar\ å de användes em 

man veide laxere.

€

Bär å Frukter i Hushållet. M. 132. 1 fordingrå sn

Liljekovalje knSppa se lettes å .'användes te brannvine å se 

tog mån de brannvine då å smorde va för rosbena hell om man 

hadde värtjen nan stan/.

tj

Där man fann jolbara de var ^n bärsvöjj

V y/

De var linnbarlönje över hela mon å hela önngsyna va bär.

å de var inte lönt te bärj^å nappe^utan de var bäst te ta 'n

harve å raske hop 'n kSrj. ~

De fans ju^ d8m s8m tyss rå om bära e skojen men 1 vanliga

fall se var e ingen s8m brydde sa om de,,men "de före-komme att

•)

[Jmu

^ V ^ .

i o V
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Bär å Frukter i Hushållet. M. 132.

man hSll sa n betta från gåi\^för dSm s8m ågde marka^se de 

int skulle vai,e na bråk.

Då de var frågan om te plScke brambära ae var e vanlett— 

va att de var fler i sällskap å de fans sällan i närheten de 

utan man kSnne fo je sa å te 'n naen by för te fo tag i na.' de 

var no mest fruntimra å ongdomen å mest jäntei\ s8m lette bram-

U 2)

bära. Men te le te å ata opp va enne gang de k8nne karrä ^'^jara 

Hallsduk hellst va blomer på se användes i bärskog å de var 

no bra likt s8m e Jattanna va klaa men skulle vi ti 'n aen 

by då var no te vara kladd de bäste s8m de kSnne passe för e_ 

tSckedann jara. Men de kSnne-hänne att de komme barletara s8m 

hadde kladd utsa se d8m såg ut s8m e skråbScker å de var för 

att d8m skulle fo lete å ingen skulle k8nne tjänne jen d8ra å 

säjje att d8ra hadde v8re te 'n aen by å lett bära.

Sordingrå sn. 

Ångermanland.

De var mest vanlett va minneijbärk8rjer te pl8cke te å se
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Bär å frukter i hushållet, M. 132.

Å se då bära ren/es se tog d8m å^de bär s8m var bäst , 

å de bara vart flaskbära å haddes te flasken å bara vattne 

pa flaska å se feck dSm vara se tells de vart vintern hell då 

de skulle va\e na kalas å då se slog man ut e dann bära borte 

flaskei\ å servere pa store skåi,er å de var vanlett pa alle 

kalas e tag å då man tog för sa se var e te öse pa ne tefat 

å se grädda över å bra mytje strös8cker å då man åt se var e

Nordingrå sn. 

• jingermanland.

te tänke pa en vänn å se skulle man ta antingen två hell tri 

bär i sänn å om de då jeck jamt se feck man vännen s8m man

y

tankte pa å de h8\e_te ongdomsnöjja pa storhopa.

Törnbära se lettes pa hösta å häddes te nan k8rj tells_ _

d8m skulle använnes då de var te antingen klyve d8m å ta 

borte stena hell å var te koke d8m å sil opp se man feck lajen

y ig.

för säg å se var te koke sappa borte de.Taribersäppa.

Åkerbära lette man å åt men de var se lite ta d8m var\
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!3är å Frukter i Hushållet M, 132.

^ang se de vart allre se mytje se de var lönt te jara nan

särbryte ta d8m ent. De kSnne vai<e *n halv *n kaffekSpp.

Tågbära ^e jeck man å lette ätte rener\ å s8m var go men inte

VA e se mytje se de var nan s8m tog himm^an bryte utana de vart

barra se pass att man feck etSppe inn e m8n de.

Häggbära k8nne vi ata mytje då ja var litå å då de int var 

se gammal e hägger var e stor å söt e bär å de såt fullt va

smopajker te hägga å åt om hösta. De var se i mang e år men då

var e en ta båna s8m feck barnförlamning å då trodde föraldra

att han hadde fott sjukdoman ta de han åt se mytje häggbär se

Nordingrå sn. 

Ångermanland.

atte de se feck vi inte ata häggbära. Men vi åt e smy ändå å 

de vart ent na fler barnförlamnin/ändå.

Tjällarhallsbära lettes allt s8m jeck ann te fo tag i å

de häddes te flasken å då de vart na /ukJjett se användes e 

bå att falk å fa å de användes för de meste te laxeringsmedel
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Bär och frukter i Hushållet. M. 132.

Palke ha fott från 'n två- tri tell tjuge - tratti då 

de ha v8re na krångel va magan å häste d8m ha fett änna opp 

te h8nretai,e ja änna opp tell trihSnre ha ja h8rt tai, tä.

Se var 'n litt^n pajke s8m hadde stark maginfluensa å se 

jedde d8m han kraftigen-m^T se han skulle fo kraftei\ å se trädde 

d8m tjällarhallsbära pa ne snöre å hängde kring hall'n pa n'

Hordingrå sn. 

jingermanland.

men han dödde ändå .

Se var e 'n aen mamme s8ra gedde satt siste bårn ett tjällar-

iryyt. j

hall sbär/frlirrde att de var nyfödd , tell båne var nie dägar 

gammal å de var snälles te båne den t]järinga hadde hadd å hon 

trodde att de var ta de att hon hadde jedd e bära dann .

De var nan vellvinberb8ske där å har å de var rö å go e 

bar å vi båna åt bra mytje ta den sårt'n men föraldra trodde 

inte att d8m jeck te äta men vTh ^äna hadde för/ökt å viste 

att de jeck te äta d8m å inte vart vi na /uk heller.
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Bär å Frukter i Hushållet. M. 132.

om man var ute å lette hästa å man kSnne ju vara ute na__
8

anne äran å komme oförhappanes över e bärställe å inte hadde^: 

na tjärel te ta te se om man hadde 'n RSXSIJCEX kniv va sa 

se var e barra te lete åt 'n 8^4®^ hell na annc lövträ s8m 

var nagel8nna kvistrent å s8m jeck latt te fo bärtjen te löpe 

ta^Se skar man r8nt trä va knivetfe om tra var groft se skar 

man en ring tell ommaföre/nan arn e mella,.å se skar man ratt 

' utför då mella ringa å se var e te tai,je tell 'n pinne då te 

bänne va mella bartjen å ven å då man hadde fott lös bärtjen 

nagelSnna hel se var e barra te vike hop 'n å jara två h8i, pa 

var änne ta bärtjen å se trädde man 'n pinne jöning de h8i,a då.

B.

A. Be är en bark sRm kann vikes hop dar va linjen s8m är 

sträcka se de vai, ^n barstut B. å han halls hop va de att man 

tradd 'n pinne jöning h8i,a.

Nordingrå sn 

Ångermanland
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Bär å Pnikter i Hushållet. M. 152. :fordingrå sn.

De mest vanlige då man komme pa ne bärställe å de var se Ångermanland, 

pass mytje bär att de lände sa te lete å ta him se var no te 

ta tassa mössa å lete te henne men hadde man alldeles nji'n mösse 

å hellst de dann smopajk mössen s8m var svenska flaggan te kullil 

se veide man ju inte fo flacka ta bera^pa nymössa utan då var 

e te jara 'n bärstut. Men om de var jäntern s8m fann bära se 

var d8m ju beredd pa te lete bära för d8m viste då d8m jeck 

himmefrån att d8m skulle lete se d8m hadde nan k8rj hell hämtar 

va sa, Fans e då mytje bär se k8nne d8m häjé te förkle hell te 

halsdutjen.

Då åe bar e väg langt från him hele miltai,e^å mer^ e blann 

se var e vanlett te låne nan näverk8nt å om inte de fans se 

jeck e bra te ta 'n säck å bära te pa rödjen. De jeck bra då 

de var frågan om linnbera för d8m var inte se ömt8i,en men om 

de var na anne bär se mosas d8m hop då man log hop mytje te 'n 

säck.
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!3är å frtikter i Hushållet. M. 132.

Fiskara d8m var falen fö± dSm kSnne lete limbära se d8m 

bar te säcka från skojen å se syllte d8m hela såar\ full va sylt

De var mang e fiskarer s8m rodde ut fameljen pa öarn se d8m 

iikulle fo lete limbära å de jeck bra då de var bra vär för de 

ninsta /ögett de var se jeck e inte te komma lann pa öarn.

De kSnne vara mytje bär pa öarn för.å de var d8m s8m tog 

3^a£^harven va sa å rafse hopå limbära å hadde te säcka. Men de 

^'art lut pa de för de skaa rise va härrven d8m använde se de mo 

2’ack inte na länje utan de var te återgå å börje å lete bär- 

kangT^en för hann.

Sagesman: Johan Nordenmark i Häggvik Nordingrå sn.

Född i Häggvik, Nordingrå sn. år 1856.

Häggvik i Nordingrå den 2 feb. 1^63.

NDrdingrå sn. 

Åogermanland.

V

Cjd.:

An
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Bär å frukter i Hushållet. M. 132.

De var na båri dar va Orsta tjarna å lekte n 'söndasföre- 

medda å ä8im,e mette å s8åi,e lette bära. Föraldra att d8m s8m 

var darva t;järna hadde gått te tjötka å båna var tellsagt att 

dSm inte feck vara ute 8nner högmässa utan d8m skulle halle 

sa inne.H8T de var se skulle båna ut dittpa bärsvöjja borta 

tjärna å lete bära för att d8m skulle k8nne fo jara sa 'n bär- 

bryte.Bäst de var se komrae 'n häst darre tjarna å samma å den 

häst'n k8nne ta\a se han frågde om d8m veide ri pa 'n . Då vai* 

e pajke s8m Joi,e sa mo/k å sätte sa pa haet'n å re. Men h8 

de ivar "se^ for ~'n dann häst'n å 8nner vattne se pajken drattne 

å kamrata h8\e h8 han skrek då ..häs^tir-n for å va'n*men ingen 

k«nne jai^pen.

De berattes att d8m s8m jeck förbi om höstkvälla se h8i,e 

h8 de remde å skrek å grinde ne e tjar\ a'å de k8nne vara hämskt

då man komme h8g pa;)ken.

Sagesmani?: Petter Åsander i Håll Nordingrå sn.

Född i Håll Nordingrå sn år 1887

Jordingrå sn. 

. Inge^manland.

Gäggvik Nordingrå den 2 febp. 1963. L
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Bär å Frukter i Hushållet. M. 132.

De var e löte pa sSmmarn s8m de var fale rcDi,ett te

II

Ifordingrå sn. 

i.ngermanland.

gå e bärskcDg å de var för de meste e /öT^annstin' å de var n© 

allteri se att då korne var mogett se då var limbära mogen å.

De kSnne vara lett—va de att just då vi hadde s8m mest bratt8m± 

va /öi,anna se då börje utavafa^tje d8m s8m bodde barra te 'n

(f ä

stuge å inte hadde ne kräk hell nan jov te senke sa te, då ^eck 

d8m å lette bära för fullt å vi s8m tyss rå om skojen lapp 

ingen väg förren /ölanna var över. De var mang e bönner s8m var 

se rasannes att d8m jeck å tj8\e him bärletara då d3m såg d8m 

pa bersvöjjen. De var mang s8m jeck å lette barra kart "n å se 

bredde d8m ut de bära då pa lakana se soi,a skulle fo stetje 

pa bära se d8m skulle mognes inna d8m vart sylte.

Brambära se va» e bätter va för d8m mognes ättes8m se om 

man lette rent ene dan se om de var sot,ett se k8nne ne vara 

fullt va bär dan ätte.
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Bär å Frukter i Hushållet. M, 132.

Nordlund i Körning han var storhandlar å då han hSle 

att d8m stog pa boa å tai,a onun att de var nan s8m hadde v8rte 

himmt;j8rt ta bärställe se sa hann att bönnren hadde inte ratt 

te tjöre him nan. Nordlund han räknes för lagklok se då feck 

bärletara trösta se d8m jeck ändå å lette bära.

De var 'n bonngSbbe e Tollsätter 'n dann gammAltin å han 

vart se förbittrad te si pa att de jeck fullt va falk pa hSjf 

skog å^lette brambära att de var 'n dag ~s8m han var dit va 

lien å Jog bort alltehop allt brambarris.

De var 'n s8mmar s8m ja for te Pällsvik å dar se hadde ja 

Jäkta se vi tog å fac^c^es åt pa Langskäre å lette limbära å vi 

k8nne finne mytje bär å de så^ ut s8m hele /are var älldeles 

rött va bär.

Se var e aen sSmmar s8ia vi var na ener s8m tog å for pa 

Ba/taön å dar var e å alldeles rött va bär.

Bordingrå sn. 

jngermanlahd.
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Bär å Frukter i Hushållet. M. 132.

Då ja vaxte opp se var e no vailett att karra jeck å 

lette bära å. D8m feck inte vara se noga för då kräka stog 

sin om vinntra se var e ont om mja\ka åtva gröt 'n se om de 

då fans nan serapp se joi,e dSm ta vatt'n å limber å _litte 

serapp te se var e limberdrecke då te blöte /ia te åtva gröt 'n 

Sagesman; Änkefruf Brita Johansson i Körning,Nordingrå sn. 

Född i Fällsvik,Nordingrå sn. år 1885 c;a

Häggvik i Nordingrå den 5 - 2 - 1963

De var endast te krusbära hell stickerbära s8m vi sa då ja

Nordingrå sn. 

Ångermanland.

,.var e båri s8m de användes serappen . Mamma hon förvällde 

alltei\ stickerbära å då d8m hadde kokts se Jog mamma bort de 

vattne å se syltes d8m då saarÄ s8m anne bär. Men de var de 

va stickerbära att d8m skulle inte vara mogen för då vart d8m 

se /inne å de var ingen s8m veide sette å t8gge pa e dann tom- 

/inna då man skulle fo stickerbär/syllt'n . Anna/ se var 'n 

dann syllt^n go te äta.
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Bär å Frukter i Hushållet. M. 132.

Blåhära om man feck tag i na se hände ne att mamma sylte 

å dSm syltes te sSckre.

Se ha vi jort mytje blåba/vin å då se ta man två kSpper 

blåbär å se två kSpper sScker å hä te 'n literflaske å se fylle 

man flaska då va vatt'n å då se är e te kurke jenn flaska fale 

väl, å se ska ne binnes över kurtjen va ett start e snöre se inte 

kurtjen flyg opp. Se var e te stelle flasker^ te fönstira te 

soi,a se dSra skulle vai,e varm å se feck d8m stå å äsa 'n måne 

å se var e te sile omm e å äftersöta vine litte se de skulle 

ha krafta te äsa litte tell.

Svartvinbära se vart e bra vin borte å vi hadde e ste^krua 

s8m de feck stå å äsa te men då de var nog äsen se var e te 

sile opp e å se kokte mamma ne 'n gang då å skuÄäie den la Jen 

fale väl se vine skulle vale klart å si g8tt ut.

Då ja var minner se mins ja att då kon stog e sin se tog 

mamma borte limbärbytta då å se söta na de litte va litte serapp

lordingrå sn. 

ingermanland.
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3är å Frukter i Hushållet M. 132.

3e de vart s8m e drecke å se åt vi de då åtva grötan .

D8m s8m inte hadde rå te tjöpa serappen d8m åt e dann drecke

ssöta.

Mjatka se hadde vi pa åsen te traga å de jeck fort te va\e 

sur för mjai,ka d% de var litte varmara oppSnner tatje om man 

hiadde traga pa åsen å då mjalka vart sur se tjändes e ite se 

vai, om de var litte surlimbar te mjai^ka då man åt gröt 'n.

Vi tjöfte sviskana å mamma kokte sviskan/sappa de se vi åt

om jul/ .

aap^aldag å de skulle vara sagogryn å nan kanel te sviskan/-

sappa dann. Se den tin se feck vi vara nöjd om vi hadde fott

tag i fårtjötte åt va päran s8m vi åt då om juldagsmedda.

Sagesman: Johsm Nordlander i Gärde,Nordingrå sn«

Född i Häggnor,Nordingrå sn. år 1891

Håggvik i Nordingrå den 6 febr. 1963

Pappa å Mamma d8m k8nne ha /å inna jul te jara as n drec 

te a d8m skulle ha hra kar, ä se hädde d8m de e h8g å alag het-

Nordingrå sn. 

Ångermanland.
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Bär å Frukter i Hushållet. M. 132.

vattne över å se bredde d8m över va fellar å säcker för att 

de skulle ta värman å börje å braste å då de hadde börjå br8s- 

te då^s6_var e te törke darre^ bakeom 'n se de vart se pass

te jnaj«a._ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

z-
Se hadde dSa hemmetåga^'pa 4.en tin sa d8m hadde tej^B-

^ j *
jnitm f

reda pa liöiiimert d8m mur panna fale ren ^rre föngse-

å "h811 teir dar T kokte^recke "åT EaddTe dit hommeri se dé skulle

vave fresken smak att drecke. Pappa han tjöfte e tommfat n 

tSckendann serappst8nne å se joi,e hann liks8m 'n kran netell 

pa tSnna se de skulle gå te tappe drecke te dröttjesstope

s8m skulle vara pa lulbo\e då vi åt e jtilhai^ja å pa den tin 

-ee_var ju all^n mat se sallt^ se man vart ae tö/_te se de^behöv-i.

■1®.

dea rniyt^ ^hrecke^- Mat *n skulle vara aal 14 se da-akulle vara 

na te l)ie pa å sé värT allt drygare om ent de var se g8tt.

De var mang för s8m såt å spann å hadde 'n sälTtlsiitä inne

Nordingrå sn. 

Ångermanland.

Kopia från Institutet för språk och folkminnen, Accnr. 25161, E. Nordenmark, Ång



c

s

Bär å Frukter i Hushållet, uä. 13^*

mSnn se d8m skulle slappe tjänne att honger\ sätte tell)/

:utan d8m ^8nne spinne länger å läppe tjenne sa se s8gen.

Edström Gärde Nordlngrå sn._ _ _ _ _ _

^ödd i Sund-Kordingrå år 1892—Q;a_ _ _ _

Jordingrå sn.

Häggvik i Nordlngrå den febr. 1963»

Tjällarhallsbära d8m var e te ha om de var nan ko s8m vart

dålen se var e te stöte sann tjellarhallsbära te mortell'n

os
u>

å se r8i,e man hop va vatt'n se de vart s8m A deg å kräka d8m 

n<a bra stark^n doses. De var meningje^ att d8m skulle 

magarn^t4Sm hadde-fott tj^ällarhallsbära^.

- - - Men ~de var te faa reda pa va b8aken fans na//» öaterhclmen.

han viste IT 'n b8ske“ darre Ha//vika han s8m han näfte borte 

å se feck vi gå dit å skaffe då de var hä

Blåbära d8m kokte man å se slog vi d8m jöning durk!age å

Kopia från Institutet för språk och folkminnen, Accnr. 25161, E. Nordenmark, Ång



ULMA 
25161. 

Emil 
Nohfenmafk. 

1963
 

ÄNG. 
NORDINGHÄ

 

Frg|. 
M 

132
’

Bär å Frukter i Hushållet. M. 132.

å pressa borte d8m saft'n pa de vise å sSmta användes s8m 

saft å sBmta feck äsa se de vart blåba/vine.

Nordingrå sn. 

Ångeinnanland.

Llmbära d8m koktes in sur. Limbära d8m gatt kokes opp å se 

log man ta de sure spa .

Se var e va stickerbära /krusbära/ å d8m gatt å kokes opp 

å se Jog man ta de spa fale väi, å stickerbära d8m skulle inte

Svartvinbära se tog man två å 'n halv k8pp vinber å se 

en å 'n halv k8pp s8cker å ha te ^n fi,aske å se fo de äsa talls 

bära flyt opp å se är e te la ditte durklaje då å sile bort 

bara se om man söta litte då se är de ett g8tt vin.

Mormora min hon joi,e hell baka vetekakei\ å se hädde na

de kSnne vara g8tt.

Ä se mins ja att mamma hadde v8re ditte grannbyn ditte 

Sundins bete å de hadde gått skogäl'n dar se de hadde v8xe

vara utmogen för då vart d8m se /iune då man skulle äta sy11t å
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nytje brambärris offer hela svöjja. Men då se komme 'n Johan 

Sundin dit å var se älack se han ba(^^e 38m ^n oxe å rya se 

frös'n stog borte m8n pa 'n .

;• Sagesman: Hildebard Tjerhberg Häggvik,Nordingrå sn.

* Född i Orsta Nordlngrå sn. år 1914.

Häggvik Nordingrå den 8 febr, I965

i Då?vi hadde lett brambära för se la vi gvarvvis,ett gvarv 

bär å.ejtt gvarv s8cker te 'n sylltkruke å dan ät te då s8ckre 

hadde dremne å bära å s8ckre hadde sege hop se var e te koke

Nordingrå sn_t 

Ångermanlands

cpp alltehop se de var brambärsyllt 'n .

Limbära d8m koktes sur å häddes te f jai,inga å de sktdle 

■vara na ta borte^ åtva gröt'n.

Vore himme se d8m hådde sviskana te gryta å de feck koke 

å om juldag då se var e te litte russin å 'n kanelbetta å serappen

te sappa å se skulle ne vara litte sagogryn. Då vi hadde äte 

luttfisken då se var e sviskanssappa ätte .å Han/eje va g8tt.
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Pappa han satte 'n kålrot å se feck han frö å sådde de 

då darre plantbåra å se feck han plant'n s8m han sätte strax 

före mesSimnare å se feck vi kålröttren se vi hadde te tjött- 

sappa. Se odle pappa mytje lötjen för de behövdes bra mytjen- 

lök å för.

Sagesman; Lina Msholm Häggvik,Nordingrå sn.

Född i Näs Nordingrå sn år 1883 

Häggvik i Nordingrå den 8 febr.1963.

Då ja var lit^n se då de var bakedagaiT, se då d8m hadde 

stått å baka käken då hela dan å de vart drygt te fo Jut darre 

trgjje se k8nne d8m ta å jara fjSlltekaken = /framungsbröd/ 

borte e hellt e tr8 å den kakeri var se pass tjack att de jeck 

fortare te baka se d8m skulle fo kväll nan gang å se var e

ju se g8tt de de var nybaka å d8m hädde nog litte serapp å te 

e dann trB sBm d8m baka fj811t'n borte. Se då k8nne mamma ta å

iiordingrå sn 

Ångermanland

i, /
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dele 'n tSckendann bärkake i fyre se vi feck 'n fjai,ing var Ångermanland, 

å. de var te äta utan smör å de var J^ajTellt pa bakeda£ag. se kSn-^^

ne vl fo se danne för mamma hant inte va mat^n den dan,se naga ,

viae. De var nästart hele tömmen tjatet

va 'sylTt^ pa 'n dann bärkaken då vi St.

Blåbära lette vi å för å mamma bredde ut d8m pa murkrans'n

pa na papper se d8m skulle törkes å k8nne sparas te vinteri, å

o

Ä-

o

då de vart vintern då se var e barra te koke blåba/sappa bcrte 

e dann törke bära om man hadde na främmene å se var d8m vest

bra em de var nan afim hadde ont e magan. Blåbära d8m sylltes

>o

OJ
jai Idre- Simer

7a fadde vore te Nätre 'nr

'v -s

vi vart t>3udd pa mat^n

dar å de var röbetteri, pa 'n ä/ätt~å ja to/e inte~äta d8m för 

ja hadde alldre sett na t8ckedann för. De dann /iveri s8m låg

dar var se rö att ja trodde att d8m hadde kleft kammen ta

kanken å ta hönen å trodde att vi skulle äta t8cke å de var
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Bär å Frukter i Hushållet M. 132.

förste ganga ja hadde sett röhhettert för ja ^ro inte d8m

fans e Kordingrå den tin. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

je as'n drecke--å-f^r^r D8m tog vattne å mallte

Nordingrå sru

j jigermanland.

å se skulle Ue "koTces 'n timme år se skulle d8m fram va rost'n å

l^te han skulle ne vara na veträ å se nan halm s8m dreeke skul

le siles jöning. Se då de hadde kallne se skulle man ha dit

jeefn' s8m var för de mesta ta jästämne borte jestbytta å se

P -/y

hadde d8m dit hommeq å se feek e äsa bra länje å de smakas då 

å__då_ ^ ent_ Ae_ skulle vai,e suräs'n._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

De äs*n dreck^ de användes då d8m joiie-ölaappa å. Hommer^-

ö' dam han joi,e airt de hSH: sa freskt länje”.

Kråkbära d8m åi vi s8m d8m var å vi s8g borte saft'n.

se tog vi reda pa kråkbärrise å svedde å skrapa å joi,e kvasta

å se tågeri dSm hakke vi opp s8m vi skulle ha då vi bant kvasta

å de vart mytje bätter kvaster ta kråkberrise än ta molise.

Vi hadde fare pa Rotsia å var dar å plQcke bär-a—å se fo ^

Kopia från Institutet för språk och folkminnen, Accnr. 25161, E. Nordenmark, Ång
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. {)

De-jr var 'n gang s8m vi var pa rotsia å plScke limmbära 

å bäst vi jeck å plScke se feck vi höre att de k©mme fullt va

fai,k å de var s8m de sku ha v8re barra ongdomen å d8m prata å ]yrå 

skratte hadde, ae roi,ett å de var se 8nnerlett att vi viste i

recktet va - de keaffle ^rån se- vi vart redd å to/e- inte si ä.tte 

h8 de var heller å alltehojr komme s0m e-/ydrag ee vi to/e inte 

titte fram för dä kShhé^ vi liä fd^tt e Xäg ta Vittrarå se var

CN'

lördingrå sn. 

ingermanland.

■'V- u-

e borte. Vi förstog att vi hadde komme na stanj" s8m vi inte 

skulle vara se vi fynda ass daar^ se fort vi kSnne.

De var 'n /öman från Omne å brören han/ s8m hadde hitte

pa de att d8m skulle ditte Rövika å stai,a äpplen . De var inte

pa se mang e ställa s8m de fans äppejtaa pa den t in. JPå _d8m_ _

komme frffltt se -var e ^ayt je äppler se 48m hadde te knyta å ~ - 

börje å gå him. Se komme 'n svart 'n häst å stande mitt för 

d8m å frSJle^ Men d8m brydde sa inte om ^n. Wn se” komme ne

en häst s8m var vit å han å stande å frSile å han for å å då

t,a^
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Bär å Frukter i Hushållet. M. 132.

ingen brydde sa om 'n dann häst'n se vet d8m inte va han 

for att heller.Men se komme 'n häst tell å d8m viste inte h8 

de for för då för/te se vart d8m radd alldeles falett se d8m 

gått kaste från sa äpplen å sprängde för-live him._ _ _ _ _ _ _ _ _

Hordingrå sn. 

J.ngermanland.

N*- ,
171

>>

Ov* ^Barsta WrdThgrår år 1885- c: a

-0-Ä

Häggvik Nordingrå den 15 febr. 1963.

Mamma min hon var dukten te veta h8 de skulle vara

fella te bot om man var då\en. Ja feck börja te limginflamation

vO

o
u> nen då kokte mamma opp 3ötmjai,ka å hadde gvitlötjen te å se feck

ja drecke. Ja vart batter men då vart ja tö/te se ja drack kall-

lyen se Jä ”vårli hrå' dä^

Mamma botte Chalakan/febei; å va oppkoktmjalka å gvitlötjen

i då d8nr drack de s8m var se start se to d8m pa svettes å vart bra
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Bär å Frukter i Hushållet M, 132. Jordingrå sn.

BBm ha tai,a cm att de skulle finnes skrånk = /skrömta/ 

darre _Bårntjärna.^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

. Inge rmanland.

De ha berattes om ~ js å hen

^ ^ 'irfuö <

å klädde sa å skulle gå te tjörka ,men inna hon jeck se farkey Vj-

na håna att d8m inte feck gå ut 8nner gusstjänst'n för Gu straff<!

OJ Z “

►-» CT) cL

'3
CJ

d8m s8m ohelga sabat'n å va de se jeck a te tjörka.

_ Men då hon hadde gått se var ebåna s8m tog å jeck ut å ditt'

pg bärsvöjja för te lete jolbära å se skulle d8m jara sa "n jolf

'O
os

bärbryte. Bä&t dSm j«ek 4 Istta-bära se koome 'n ste^r k^tr å

re pa—*n vit *n häst å han tog båi\a å drog ne d8m ne e tjarna

se dRm drattne. Saai^ se ha 4en tjarna -(^rTe kalle för Bårutjarna 

Sagesman: Janne Uhlin i Näs Nordingrå

Född i Näs Nordingrå sn. år 1875 c:a

Häggvik Nordingrå den 15 febr. 1963
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Bär å Frukter i Hushållet. M. 132

Ja skulle gå å lete bära,de var 'n jente tell å jag å då 

vi komme ditte Oi, Han/ änje se si ja att de är 'n litt 'n 

jänte s8m var vit klädd å 'n storan Jokhatt pa huvve å se hadde 

na store vie böxer men fale kårt e ben å ja såg 'n dannari va 

stranna darrva Orstatjärna å ja vart se radd se ja vende å jeck 

him,men ja jeck oppe skojen hele tin för 'n dannan hon jeck 

ät te stranna hele tin . D8m sa himme att de skulle vai,e na ovär 

men ja tro att de var nan varning att ass^ båna för att vi skul

le inte vara ute se danne om söndasföremeddan å lete bära då 

prästen stog pa predikstor\.

■<S Sagesman; fru Brita Melinder i Orsta Nordingrå sn.

Född i Rävsön Nordingrå sn år 1863.

Häggvik Nordingrå den 15 a

De var fem bårn s8m var pa 'n svöjj å lette bära å då sätte 

d8m sa å ön/te att d8m skulle fo 'n häst te rie pa. Då komme 'n 

häst å han var vit å båria hadde se lite vett att d8m sätte sa

Nordingrå sn. 

Ångermanland.

Kopia från Institutet för språk och folkminnen, Accnr. 25161, E. Nordenmark, Ång



ULMA 
2S161. 

Émil 
Nerdepmark. 

1943
ÄNG/nordingr

A-:'
'

Bär å Frukter i Hushållet. M. 132.

pa å re. Ja vet je båiiajdSm tyckte de var roi,ett d8m. Häst'n 

lan for å ne e tjärna va fyre stytja pa röddjen men 'n bake/t 

lan f811 ta se han komme him å tai<a om h8 de hadde gått tell 

iå båna försvann.

Sagesman: Jonke Tehlin Körning Nordingrå sn.

Född i Öden Nordingrå sn år 1869*

Hägg-vik Nordingrå den 15 febr. 1963.

De var na bårn s8m h811 pa lete bära 'n sönda å bäst de 

var se komme 'n litt'n häst tell d8m å han var fäll se stor

Nordingrå sn 

Ångermanland

n

s8m 'n höstf8/int å han kSnne tai,a se han frågde båna om d8m

^ —

veide ri pa /ödjen han/. Å de var två ta båna s8m var belåt'n

te ri å då d8m hadde kleve pa se bar e å ratt ne e tjärna s8m

är darre Bäcklands-änje mella Bäckland å Själand. Men saarn 

se h^^i^e faltje h8 båna griknde å de var samma ti pa dan s8m bårna 

hadde gått åt s8m e danne h8i,es. å från den dan se kalle d8m 

'n dann tjärna för gråttjarna

Jhr^
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Sagesman; Nils Unander i Dal Nordingrå sn.

Född i Dal Nordingrå sn, år1871.

Häggvik Nordingrå den 51 mars 1963. _ _

-Ja hadde 'n aäster s8m tjende pige å se var e en sSmaeu:' eSm 

hon var darre Bergmans e Jeresta e Noi,ingrå s8m sSimnarpige å 

då e Jattanstin se var e 'n sönda s8m hon tog å jeck att skojen 

å skulle lete na bär. Hon hadde jort från sa föngse inna hon 

jeck se då hon hadde v8re pa bärsvöjja 'n litt'n stann se var 

e nog Bnjefär mitt i Högmässa å då kände na att hon vart all

deles förlamat se hon inte k8nne röres å dar se gatg hon stå 

alldeles förstenat änna tells tjörkklackai\ jeck lös å då var 

e s8m att förlamninga Jaffte se hon k8nne röres. Hon hadde v8rte 

se radd se hon sprängde him från bära å allt då hon vart fri.

D8m s8m förstog sa sa de att hon hadde vorte berjtejjen pa de 

vise. För då d8m va\ A^berjtejjen se är e fall ingen gang likt.

Nordingrå sn 

Ångermanland
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Bär å frukter i Hushålle"fc. M. 132.

Ålderdomshemmet/

Sagesman: Pension. Johannes Norberg ISfIK,Tniånger 

Född i Invik Ullånger år 1879 

Häggvik Nordingrå den 31 mars 1963

Da var barra pa 'n par tri ställa då ja var ong s8m de fans 

äppelträn pa gårt å ja ha alldre h8rt att de ha v8re nan s8m 

ha tjöft äppelträn s8m d8m jar nu utan de ha v8re te tejje 

reda pa frö om man ha fott nan äpp\,e å se ha ne v8re te hadd 

tSi^amo å vänte tell de ha v8rte e trä ^ äppT,er\ pa de.

Ja mins Bergströms å Berglunds i Bergsåker d8m hadde s8m 

n kryggåi, full va äppelträr å ja tro att d8m rakt anlitte Hus- 

hållningss^llskape te ja\p va äppelträn dänn å d8m feck vest 

na pris å. De var inte se ont te fo pris för då de inte var 

just na fler änn d8m s8m had4e äpplen harre sockna. De var 

man^sSm var liksSm rädd te sätte äppelträn fö de räknes för 

trätofrö å de var alltei\ na bårn s8m var framme å stal å då vart

Nordingrå sn 

Ångermanl and:

/i

/a
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Bär å PruJcter i Hushållet. M. 152.

e te frätte då i oänlihet . Å se hände ne att då de gamlei\ 

sålde himmane att nan ta båtna se skixlle anne^söskatva fo plScke 

sann del borte äppi,eri å de var ju allre likt se de var 

-så^ bråk bara för na äppelkarter. Men de hände att de vart 

se mytje äppler vesse år att dSm rakt gedde grisa. De vart ju 

se dyrt te sylte å de jeck se mytje sScker.

Sagesman; Johan Nordenmark i Häggvik Nordingrå sn.

' född i Häggvik Nordingrå sn år 1856.

P.S. Allt som är berättaå^' av min far Johan Nordenmark 

är minnen av vad han berättat å som jag har uppskrivet samt 

inblandat minnen av vad jag själv hommer ihåg från minn imgdom. 

Häggvik Nordingrå den 31 mars 1963*

Nordingrå sn. 

Ångermanland

C(^)
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