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Hanna Dahlgren föddes i Hassle, Skaraborgs län, Vadsbo härad, 
d. 31 januari 1866. Hännes föräldrar voro båda västgötar, fadern var 
kormninistern i Flassle, sedermera prosten ock kyrkoherden i Synnerby 
Claös Beckman, modern hette Fredrika Linnarsson. 

Sin barndom ock ungdom ock större delen av sin återstående levnad 
tillbragte hon i Skånings härad, dels i föräldrahemmet, som flyttades 
till Synnerby 1871 ock upplöstes 1902, dels i det egna hem, som hon 
grundade i Skara, då hon 1895 inträdde i äktenskap med lärovärks-
adjunkten, numera seminarierektorn Harald Dahlgren. Med dennes för-
flyttning till Uppsala 1904 ock sedermera Stockholm blev hon skild från 
hembygden. Med barnslig förtjusning drog hon sommaren 1917 in i 
sitt nya hem i Strängnäs, närmare naturen ock de okonstlade människorna. • 
Men den tid, hon fick tillbringa där, blev, mänskligt att se, allt för 
kort. D. 29 september 1917 träffades hon under sömnen, utan all före-
gående sjukdom, av ett anfall, som inom få timmar ändade hännes liv.' 

Hanna Dahlgren var entusiastiskt tillgiven hembygdens folk ock 
hembygdens historia. Ock hon hade, för så vitt en nära anhörig skall 
våga uttala ett omdöme, ovanligt öppen blick för det karakteristiska i 
folklivet; hon kunde glädja Sig åt dettas humoristiska sidor, ock hon 
kunde varmt känna med dessa människor, som så sällan ge starka ut-
tryck åt sina känslor. Hon älskade att skriva små skisser ur folklivet 
eller ur hembygdens historia, i allmänhet utan tanke på ett offentlig-
görande, närmast för den förtroliga kretsens, särskilt barnens, nöje. Att 
till sist ett par små stycken blevo insända till Sv. Landsmålet .s redak-
tion, berodde på direkta påstötningar från fackintresserat håll, särskilt 
från dessa raders författare. För att göra den sistnämnde en glädje 
hade Lon också låtit införa ett par små skisser i tidningen Billingen 
(Kristinehamn 1906). 

ntt drag av Hanna Dahlgrens karakter synes vara sådant, att 
läsaren har rätt att få del därav. Då de två här med »grov beteck-
ning» återgivna berättelserna »Liåkersas pija» ock »Dä ä ett onner inä 
harrskap» hade lemnats till Tidskriftens redaktör, hade denne till 

'tredje man — en fackman — yttrat tvivel, om täxterna vore i fraseo-
logiskt avseende felfria. Fackmannen var på hännes vägnar en smula 
förargad, men författarinnan själv blev »alldeles förtjust, att han har 
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så bra reda på vad det är som duger> (hännes egna ord, ur minnet 
citerade). Långt ifrån att uppta kritiken illa var hon glad att genom 
den kunna få till stånd en omarbetning som kunde leda till att folk-
tonen blev bättre träffad. 

Under intrycket av denna den bortgångnas tanke har det varit lätt 
att värkställa redaktionen. 	Granskningen visade å ena sidan, att ett 
förhållandevis mycket stort antal ytterst genuina ock karakteristiska 
vändningar influtit i täxterna, men att också dels enstaka skriftspråks-
uttryck, dels några uttryck från annan dialekt (de i olika berättelser 
nämnda trotjänarnas) också kommit med. Att avlägsna detta bar varit 
redaktörens uppgift, ock den uppgiften har jag sökt lösa i intimt sam-
arbete med de två kvarlevande systrarna, biskopinnan Maria Danell ock 
fröken Ester Beckman. 

Dialekten avser att vara Synnerbydialekt ock återges här sådan, 
som denna uppfattats, i allmänhet absolut samstämmigt, av oss präst-
gårdsbarn, den avlidna ock tre syskon, av vilka systrarna intill denna 
dag tillbragt ojämförligt största delen av sitt liv just i den bygd, 
vars mål här återges. Ljudbeteckningarna äro de vanliga, grövre be-
teckning ock landsmålsalfabet. Beträffande det senare bör anmärkas 
följande. Akcentform, grav ock akut, anges blott, då särskilda skäl för-
anleda sådant. Stavelser, i vilka intet ljud angivits som långt, ha upp-
fattats som svagtoniga. Det degenererade ljud, som motsvarar forn-
språkets 6, tecknas 0. Det synes mig bestämt skilt från Stockholms-
språkets ö (8) i höra. Rörande språktuiljön lernnas några upplysningar, 
som kanske kunna vara till gagn, i Språk och Stil 14, s. 5 ff. De på 
ett par ställen förekommande proven på Åmåls- ock Vadsbodialekt åter-
ges med reservation. 

»Liåkersas pija» är en liten fantasibild, vars natursceneri får sökas 
utom häradet. »Dä ä ett onner inä harrskap» återger delvis reflexioner, 
som gjorts av allmogefolk i ett annat landskap, dit sommargäster resa, 
men fraserna äro centralvästgötska. »Ena kärlekshistoria», >Hur Pär fick 
Mali> ock »Olaves» beröra av oss alla syskon väl kända ock högt värde-
rade personer. De viktigaste replikerna torde oftast vara återgivna 
ordagrant så, som de fällts. 

Detta är, vad jag velat anföra som inledning till de små skild-
ringarna. 

Uppsala i april 1918. 
Nat. Beckman. 



Liåkersas pij a. 
Ena lita historia ifrå Skånigs hära. 

Dä va bara blott åna sum va imälla Liåkeri o Ferbakkal, 
män allri att dä jekk nona båt ifrå Liåker o te smess. Män 
hällia 2  så va dä, sam sakt va, ente ante åna imälla, farst atte 
där ä ho brer. 

Folk sejer ändå, att Liåkers-boen va Präkt mä smen i 
Forbakka, o hustrura di ä le suffliga3, am ente söskenebarn. 

Ja, dä ä änna kenstit, män dä ä la dä, att smen ä fattir, 
o inågga barn har-n, o Liåkara di hadde ente mälle4  Svänn, o gott 

am-et — o så ii dä le dä, att åna it imälla. Mån 
di hadde le båt i Liåker, am di så velle. 

Ente vett jak, hur7  mö sant dä ä, män di sejer, att Liåkers-
boen sam va, Mates6, Svänna far vell seja, hadde hatt ett gett 
öja te smess Mari, nor ho va ogger o ojefter. 0 hadde ho hatt 
no, så . . . män ho hadde biten°. Hällia så kann iggen tro, 
va ho va granneJrän tösa. 

Män Matesa forälle id velle le inte ha ena torparetös te 
sonakvenna, dä kann en le forstå, o mäna så ställde di um,' 
att Mates fria te härasdommars Sara. Dän ho hadde öistera 
fulla, dä va jevet. 

0 Mari8  dän ble jefter mä smen sena. 
Män Mates dän fekk-et galant, forstår-se. Han fekk hälta 

i Liåker mä Sara, o dän annra hälta lösste di säk te oto bror- 

1) Lidåkor ock Furubaeka. 	2) holm 'eljest'. 
8) Mindre vanligt riksspråkslån. 	4) mcela 'mer än'. 

Ha..li 'har di'; på samma sätt som &tri., lrä, 'blir det', höe., lm 'hör du' o. s. v. 
måtaS Mattias. 	 7) hur. 
mar. 
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hännes, män dä va le allt no kvar på skollal, nor Mates starva-å.» 
Män Mates hadde-t bra, dä va jevet. Se han va gosinnter 
o stellsammer, o han hadde dä vet, att han lätte hänne stura. 
0 ho va go te-t, sa ja seja. 

Mates han jekk i arbett, så lågger-dan va; män nor kväll 
komm, då präppte-n alla beöömmer, så vesst sum han präggde 
trätefflera i forsta, o så ga han säk in i kammern, o sate» 
säk på säng o to te spela på fejol, han hadde. Ban spellte 
salrner o stökke4  o polkätter mä, allt sum dit bar-te för-n. 0 
Sara ho la säk allri i va han spellte. 0 allri la han säk i 
härmas gärder, ante att han pro-å flora stuver iblann, nor. Sara 
sålde sil te fattit fokk. 

Så di hadde-t gott säk i mälla Liåkara, o allri att dä fall 
så mö sum ett ok imälla dum, mälle dän gåggen nor Mates 
hadde rott ätter Ferbakkasmen o hadde blrett bjudder på kaffe 
oto Mari. Då hadde la Sara fått väntat på-n ena stonn, o då 
sulla han allt 'fått vesst, atte sme dä fanns dä på dänna sia 
åna mä. »Jaa, män dit ä dä ena halrver mill», tökkte Mates. 
-7  »Sum um dit ente vore tre fjälrigsviij härifrå o te Forbakka!» 
sa öäriga. »Ja store viljen ja», svarte han, »män över åna gå -
AU på trättan menuter.» — »Fö-lrän del så har vi le kaffe i 
Liåker, så du har-nte tråg te o gå i stövera o be.» — »Be!» 
svarte Mates. Män då sulla allt öökksderra fart ijenn i sånn fart 
ätter Sara, så dä huire ho ente. Jaa — män Mates dän ga allt 
Ferbakkasmen arbete flere vänner» sena mä iblrann, män allri 
att han drakk så mö som en prättekopp6  när Mari sena, ante 
dit va gott imälla Sara o honum, så läggen han levvde. 

Män dä va prut7  att Sara i Liåker fekka så mö sum ena 
bakekaka te smess Mari, nä-lä jekk no bus, farst atte ho vesste, 
hur ho hadde-t, o hur mö bättex ho» hadde-t. 0 sena så orna 
ho, så di fekk smijja" fulrva, så sena jekk dä allri igget bu. 

skala 'skulden', skol 'stund', gama 'gumma', tama 'tummade' 
äro karakteristiska former i Synnerbymålet. 

 starva-å 'dog'.  sato.. 
 stökke 'musik utan ord'.  gånger 
 jicetalcop 'kopp kaffe utan dopp'. 
 sfat — ock så i liknande ord. 
 by, 'bud'. 3) ho (överstyrka). 

to,  ) sm9a smedja. 
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Sena så do då Mates, måna Svänn, sen däres, va et fokk-
höjskoeirn, älle lantmannaskoekn älle va dä va. Män då laga' 
han säk hemm te begravvniga, o sena fötte han gåirn allt mä ett 2  
0 gomma ho jälpte-n, så i forstene hadde ho inte ante ett par 
torpeser3  sam jälpte-na .mä mjekkig o ett sam aent. 

Män sena så fekk di då laga säk pija. Män dä va juj4, 
att neen tröste bli  nä-lrum 5, for Svällt] dän va la en ger hoas-
bunne, män mor-bas va inte ante besvälir, o dä va iggen go 
te jära-na te laks; o noga 6  va ho, så dä va le inte mälle nätt 
o jammt atte di fekk äta säk mätta. Te sista Skutt bke dä ett 
sånnt tak dä jekk, så dä va allriggen7  sum velle ta stäjjas 
när-a. 

Dä va dän summera smess Ida jekk o las9, smess tös dän 
älsta vell seja. Ho sulle ut o anas forell' sena, dä va jevet. 

En da, änna i kvälliga, så komme-kä en båt o roanne ifrå 
Liåkersia, o no ki så ätter, så va dä 'ara mor fukver sam satt 
i. Mari ho velle ente" tro sina öja i forstene, män tägk, atte 
då komm Liåkersa fukver o velle lejja tösa, for ho hadde hurs'2  
taks am att bo va stiver o fannier19. Mari ho va då ente mö 
för-t, o ente smen häller, foJri tökkte, dä bke le svårt for-tösa, 
ätter iggen va go te trifs när liåkara. Män di tökkte le, att 
tösa sulle få sej-ifrå fukver. 0 öära mor ho velle ente no be-
stämma, tesse ho hadde fått sett tösa. Dä va änna sam ho 
sulla vurt rädder, att Visa sulle likkna Mari. Ho sat o hollde 
fåmmrekstalern i näven o tomma på-n, mäna ho vänta på Ida. 
Män dän ho va tvoggen te såpetvätta säk i hovet — ho hadde 

1 ) .194a; likaså många liknande ord. 
2) hela tiden 	 3) torparhustrur 

dce ce .990 'det är lögn, det är omöjligt'. 
nä-kam 'hos dem'. 	 6) now 'snål'. 
allri iggen eller allriggen 'aldrig någon'. 
stcep, stwcija eller stets:al. 	9) las 'läste för prästen . 
ta tjänst 
ert a ock inta växla; delvis satsfonetiskt. 

is) krm; likaså linka 'hörde'. 
13) stiver å fannier 'stark ock välhänt'. 
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stått på räenti i Björke hele dan, kann tro. Män sena så fekk 
ho då på-ssäk dän svarta kiränniga, o så jekk ho då in. 

»Dii kann igen se, att dä ä di (Mer», sa ara mor-te Mari. 
Dä va änna ba1rit2  va ho har drag oto smen». 0 så la ho te 
en bagko på städdja — så dä såss allt, sekken avonn3  ho bar 
-te Mari, lell. 

Tösa dän va le så finer fo-lrän de14, öja di va så klara, o 
trinna öinneben hadde ho, o römaseter5  va ho, farst atte hårt 
dä hadde ho le ätter-smen, ho va-nte go te o holla-t firätt, 
mälle niä6  ho birötte-t, ante dä velle krella7  säk. 

Ida va så girar i-jalle fall, ho forst° inte ante gott, forstår-se. 
Ho tökkte le, dä va fall bra te biri go te ana no, så ho konne 
jälpa forällera — måtro da velle ho. 

0 ho hadde allti hatt for-säks, att ho sulle te Liåker. 
Fe 	såss så grannt på nander- sia åna, alle mäst um morna, 
nor- soira lä-på o lusste på dän gula böjjniga o di granne träna. 
Så dä hadde ho sakt, änna sena ho va lita: »Nor-a sa ut o 
öänas före, då sa ja te Liåker, fo-leä har-le ja sett sekka 
granna kvije-iri har for jamden». — »Å dä birir - le ente no å», 
hadde mora sakt då. Män tösa dän ho hollde på sett, forstår-se, 
o mäna9  så blre le ho väldi girar, ner ho fekk stä,jja, kann veta. 

Män må tro, dä bire le ente alla daer så jusslättalo på Li-
åker, surn ho hadde trott, nor ho så soira lä på dar um morna. 

Då va le läggen annevessare12, nor ho komm o flröttane 
sist på oktober, ho komm utätter väjen mä sett lella knute — o 
härja di lä .o skogga före, så dä Va änna mäst möskel.3  ikrigg 
Liåker; män te smess dar lä ho på, så fonstera biräggte, så dä 
joire änna onnt i öja på tösa. 0 dä så ho allt ofter14-sena, no-
-irä va kväll i Liåker låge, så lusste smess rön stöva i sova. 

kceant 1. Ant 'rännet', 'höskullen'. 
bakat 'förfärligt, 'oerhört'. 
avonn betyder ej företrädesvis 'avund' utan agg, ovilja: 
för den del, vad det beträffar 	6) rtdmasig 'rödblommig'. 
111•50.9 me 'mer än medan'. 
vara krollhårter 'ha lockigt hår'. 
fo Jcek• 	 3) Eg. medan; 'därför'. 

10) ljusa ock lätta 	 il) redan 
annorlunda. Sammanställningen av två advärb är måhända skrift-

språksmässig. 
skymning 	 14) efter f 



LIIKERSAS PIJA. 

Män Ida ho reda säk gott Ljalle fall, o öära mor blre så 
beloten mä-na, så ho le säk ente' fulrver, um Ida va borte neka 
stonn. 0 di vävvde, o di spann, o di orna satt änna dä2, o en 
såna tur hadde ho mä krettera satt änna. rektit. 

Svänn, Liåkersas sen, hossbunn Ides vell seja, han sa en-
teno3, han hadde töst sätt4, män han hadde le öja lell, så han 
varsa, att ho reda säk galant. 0 röst te Sagga dä hadde ho 
mä; så nor ho skura, så foggde ho, o nor ho myrka, så fogde 
ho. 0 Svänn dän jekk o höfsa i fähusst, o dä va änna omöjje-
lit, ante dän to te foga dän mä. 

0 mattmora ho höjde löna, nor ärt va gåp,get, o hossbunn 5  
ööppte granna martnasgåver var eveli marten 6. Ja, dä va änna 
besönnelit va ho va go te re säk. 

Män så va dä en främmater sum sa te öära nior: »Ida dän 
bo sturar 7Je här, så ho birir.- le mattmor ätteläk, Sara». 

»Ljall sin da», sa Sara, »vånn Svänn ä le så pass te kars, 
så han ä go te få säk ena bonnedoter!» . 

Så ba-lrä silk så, en aen da, nor Ida hadde vart o tatt 
upp9  ätter hossbunn, att Svällt' koinin te seja te mor-si: »Dit 
ä ena redier pija i stadde Ere, mor». — »Å fit!» sa öäriga, 
»så läggen en ser ätter-a så — män jak ä gammel nu, så du 
fårJe tägka på te jelta däk, så ho får matttnor, hällia så biri-
,,kä ente ante Skams o foggig oto hännes järniger». 

Svänn dän svarte inteno, for han hadde allri fått dän vaen, 
att han svarte mor-si. 

Män ätte...lrän dan så va dä juj, att Ida va go te vära 
te lakks. 0 gomtnekräket ga säk ut te ta upp ätter Svänn, 
bara for te hinnra pija, o ho va mä o mjoirka, fortarste ha 
så, att han jekk darut, o ho orna så ho hire änna forstöra-
ter, for ente Svänn o pija sulle biri go te tairas ve. 0 nor ha 
jekk ut ota marka, så to ho mä-ssäk nokkelr-te vinn, for Ida 
sat där o vävvde. 

le säk ente 'trivdes inte'. 
s - at ena da3 eg. så att ända det = 'väldigt'.. 

2) eliten° 'ingenting'. 
4) hadde «ist siitt 'var fåordig'. 	5) ketsbun eller husbun. 
6 ) matan 'marknad'. 	 7) sturar 'styr ock ställer'. 
2) kar. 
2) tatt upp 'tagit upp' säd, då husbonden mäjat. 
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Ida ho vesste ente, va dä va fatt te en början, ante ho va 
Eker säk, o sagg o va girar. Män sena så velle ho et stan 
um böstmarten, ho velle le hannla neka doner, va da va, o 
hossbunn hadde levat-na fuss, nor han for-in mä spakakven 
martnasafta. Män dä, må tro, da äksmera' inte öära mor. 
Ante ho te fälla på tösa o kallte na bå dänena2  o dänannra, 
så då fekk ho allt en orlovsedel, så da duggde: ho hadde 
sprogget ätter mannfolrk alla åra; o ho la säk ätter hossbunn; 
o ho konne-nte sina järniger; o älibeta dän va inte mö o 
skräppa ä. — Tösa ho svarte-na inte ett fän 3, ante ho jekk 
upp på vinnskantort o to te skrika4, for ho va-ute go te 
holla säk . 

Sena så komm då hossbunn upp ätter-a o sa te-na, att gom-
ma dän va' ente no te rätta säk ätter, ante nu fekk ho pulla 
säk o ,jiira sak i-jornig, for han hadde låge seirat. Män ho 
fulrde ente rna, dä va jevet; för ho täte la, att mattmora sulle 
je säk tefress, när ho b.14.e stell hemmave. 

Män da va likedannt; dä va ente ante besvälit bele ven-
tern, o hossbunn han bara tej 0 hollde säk onnar.6  Han resste 
efter te stan o te afoner o dä7, farst han allri no ööppte, så 
vilöftit förstår-se. 

Se, gomrnestakkarn va änna forstörater oto jekt; ho hadde 
le fortjurdat säks o forflreet säk i annstia2, for ho sulle jära pijas 
järniger, så ho le säk ente fuirver, mäna va ho så eveten. 

Ida ho hadde allt gronnat på te o sakt säk upp, män då 
la hossbunn te ena farma, for ho sulle bli nä-lrum da halrvårt. 
Män da va ente ante trokit for jarndenl°. 0 hossbunn la ämna 
bort - te tala, så da va la iggen go te forstå-sä på dän häller. 

Män tia dän jekk, o dä blre summer så välr-sturi di nannre 
.åra. 0 en da så blre vallepojken fuker, o då fekk Ida gå 
valle. Ho to binnestrompa mä-ssäk o så en massäkkakorje, fo-lri 
jekk långt bort i haga, krettera". Ho fekk _prut på binnestrompa 

 tyckte om (< estimera) 
 dänena etc. 'det ena ock det andra'. 
 rån, färn eller fara 'grand, smula'. 
 gråta tyst  bolla sak 'behärska sig'. 
 undan  ock dylikt 
 fergylat scek 'förkylt sig'.  skördetiden 
 för jämnan, alltid  kretara I. kritara. 
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änna kväll, o då to ho te å plrokka ullbär» dar, väkste. HU...trä 
va, så to ho te foga, felrä hadde ho-nte tolra jort hemmave 
for mattmora på läggen. 

Dä va så väldi grannt um kväll, o soira dän lusste imälla 
tallera. 0 så: sulle di då hemm, o då foggde ho ena visa, di lärde 
säk när skolärarn: »Komme...iru äj snart?» — dän konne ho 
så grannt bå nota o olra. 0 dit ga ett sånnt ekko, så dit kann 
iggen tro, ifrå skogen». 

Män bäst ho jekk där å sagg, så va dit änna SUM dit mötte 
ena basnot utifrå ägga. Ho stanna, o ho luddes, män dit va 
juj att dit va ante fogglra sum lät. Män fortarste ho to te 
Jogga ijenn, så komna basnota änna imot-a ifrå äggera. Ho 
änna foronnra säk, for hossbunn dän han va ju et stan, dit 
vesste ho. Ho gronna, dar ho jekk, va dit va fo.flra, for-
-skogråa va la ett frunntemmer. Ho fortsatte o fode Ljalle 
fall, o basnota dän fall-in, o nor ho konan) fram te stätta ve 
Björkäggera, så sto allt hossblinn på nandersia. »Dit stänunde 
dä», sa-n, o så änna jussmonter ut». »Sekka basröst hossbunn 
har, o allri nökkar-na!»4  sa Ida. »Sogg du, så jälper-a te», sa-n. 
0 då sulle ho te tnä-t, män då velle ente rösta bolla säk klar, 
dit ble så ägprit o konstit i bröstet. Män nor ho komm te sista 
Skutt, då be dit änna sum ett stö, feå drämmde han i, så to-
flera änna firöj sum vigga på fogglra i lofta. »Dit hire sum 
ett», sa-n. 

Sena så talde-n um, att dit sulle blri bröllupp närs- däres 
flräkter. »Di har låge fekkat bjuddniger, så nu tä-.1ru le laga 
däk sta o jära diik granner», sa-n. »Du sa le.  blå brupija», 
tökkte-n. »Dit ä le bara hossbunn o mattmora sum ä bjudda 
lell», sa Ida. »Å, du ä le söskenebarn .mä, brun, du har allt din 
bjuddnigsbelejätt du mä». — »Våra sa dit, dit vett ja le, män 
dit kommer le ente en anner ifrå kora, nor mattmora sa åka, 
Rosa blrir le kalrvefärdir te dän daksen», tökkte tösa. »Dit 
föter le torpesa am, um vi ber-a». — »Nä, dit rädder-a5  matt-
mora tor ente lemna et-a, fo,..lrå vell ho ha for mö mä oto 
kairvepannekakera sena. Så dä ä bäst, hossbunn inte no sejer 
et-a, te 1nä blrir bara &rott att en anner får forarjelse oto-t. 

1) ballon 	 2) skohan. 
3) såg 'ljusmunt' (belåten) ut 	4) nyttjar, brukar den 
5) k cedar,,a 'råds jag, fruktar jag'. 
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Ja blår allt nar kora, tägker-a.» — »Ta-ku däk ente ål bröl 
luppdå?» frakte-n. »Då tar en säk le ä», sa ho, o tåra sto så 
stora i öja på-na. Må dä samma så vände ho sak um. »Vell 
du gå, Krona!» sa ho o pro ätter kona. »Du sa mäl» sa hoss-
hunn o pro näven i jarsgårn. 

Sena så talde di ente um ante da granna värt o um säa. 
Män nälri va hemmkommna um kväll o Ida va ute i fä-

husst, så sa Svänn te mor-si: »I får-la be 011es-Lena legga här 
um nättera, må Ida ä et brölluppet». — »Va sa ho et for bröl-
lupp?» — »Dä så I le, att ho hadde belejätt ifrå Skattegälra, så 
välr sum jak o I. — »Då så ja le, män dä sa ho la ente et 
no bröllupp fo-lrä.» — »Då sa ho la». — »Ha-lru nonstinna burs 
taks um, att di plrä ta pijer mä-säk et bröllupp?» — »Da jä-
Jd le, um pijera sa dit, mänfa stim mänfa», tökkte Svann. »Då 
ä le Selma på lort o pannekaka lell», sa öäriga. »0 stront», sa 
boen, »ho ä allt så pass tös, Ida, så ho kann allt blri matt-
mor på störrer-ställe alle här.»,„ — »Då kvettar mäk 2, anta ho 
blir mattmor häller inte, et brölluppet kommer ho inte, o matt-
mor i dän ne gålrn dä bier ho inte; for i dänne gålrir så ä dä 
rekstasmanns Efresin suni sa blå mattmor, okken sum sena vell 
bid hossbunne här.» — »Jasså», sa Svann, »då blri-lrä le Akfel3  i 
Hökagålrn sum birir hossbunne ha-lrå, for han o Efresin har-le 
vurt bekanta läggen, så då kann jak je mak et Amerka så gott 
först sum senar.» eariga bke så arjer, så ho vante go te 
seja no på ena lägger- storm. 

.Mäna så komm då Ida in må mjekka, o 011es-Lena va må. 
»Du får le legga här um nättera när 4  Ida, mana jak o vånn 
Svärm ä et Skattegålrn te bröllupp», sa ho. te 011es-Lena. »Å, 
jak redar mäk le edsammel», tökkte Ida; »da ä le svårt for 
011es-Lena te våra ifrå di små barna um nättera,. — »I får le 
rätta ere ätter va ja sejer lell», sa. mattmora. »Jaja mann», 
sa 011es-Lena o Ida — di blre änna forlajna. 

Svann han jekk-ut, han sa inte ett färn. 
0 di baka, o di orna sena um dara. Di laga betatebakelses 

o kokkte klenäter o jolre »lika mökke» i former, te förniga. 

1) bryr du dig inte om 
3) Axel 

potatisbakelse 

2) är mig likgiltigt' 
4) hos 
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0 så på tistan um ättermeddan så resste di et Skattegålrn, 
hossbunn o mattmora. 

Dan fornt rim kväll så,hadde Ides mor takt ve-na ve väjen o 
fråkt-a, um ho komm ifrå o et brölluppet, foM sulle dit bå ho 

smen o Agda, nandra dotera, Ides söster vell seja. Nä dä 
konne ho ente, for koa sulle kalrva. Män ho sa inte no om 
att mattmora va besväliner, fo.1ä tröste,  ho inte, så mora ho 
lätte säk nöjja o jekk hemm ijenu. Ho bara sa te-na, att frua 
på Björke hadde vurt te Smess o fråkt ätter Ida två vänner, o 
frua på Björke dän ga netti o tijje i städdja. Män Ida fekk 
järn, okket ho velle, tökkte mora, for ho hadde le allt ett rejäla 
ställe dar ho va, farst atte Björke va närmer hemmave. 

Ida ho svarte inte no, män nä.-"Iri nannre va ressta um 
tistan, så gronna ho allt på-t — for ho tökkte le, att hossbunn 
konne le sakt no norm gå gg o tatt fre2  för-a iblann, fo-lrä sulle 
le allt vurt sum ett stö lell. Män han sa inte no. Män så 
nor-o täte på kriatura o på gålrn, så tökkte ho, att dä va 
änna ornöjjelit te firött-ifrå-t, för-tägk lell, sekka kriatur te vära 
snälla o granna! 0 en såna gålr, dä va le allt letanes ätter, 
.så ho tökkte änna, ho va rast för-et. Dä va änna sum ho stilla 
vart fäst for mattmora mä, fant ho va ilakker, så dä va le 
bäst, ho hire (dar ho va). 

Män så gronna ho allt på att ho va le allt kanfe fäster for 
hossbunn mä, o då forst° ho, att dä va igga anner rå, ante ho 
Patte. For i forstene då va dä änna sam um han velle bolla 
säk te-na, o då va han så jussmonter o hollde•säk hemma rim 
kvälla o lässte tiddniga fö-lrum. 0 då jälpte han te i fähusst, 
bå ne-lrä behövvdes o no-lrä inte behövvdes. Män se dä komm 
allt an på mattmora alltihop. For han va le likedanner, sum 
han hadde vurt, fant atte han inte no sa. Ho hågas på alla 
martnasgåvera han hadde jett-a, o att han hadde vellat bjutt-a 
på fuss te stan. 0 då fersto ho, att .dä va bäst, att ho firötte, 
for ho velle le ente, att han sulle ha forarjelse oto mattmora 
for hännes skoll för jamden. 

Ho tröste-nte4  tänka på sekka röst han hadde5  te fogga, 
hur(' grannt han fogde, nor-an mötte-na i skogen, då um 

 
 

5) 

vågade 
ha, kuta 'mindes'. 
hada. 

2) 
4) 
6) , 

försvarat 
vågade inte 
hur. 
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kväll, o hur han drämmde näven i jarsgårn o sa: »Du sa mit et 
brölluppet!» Han fekk gå ena lågger stonn o plrokka Priser ur 
näven sena.• Nä, ho tröste-nte täglin på-t, fo„lrå va da juj att 
ho va go te o läta bli o flräppa te öja. Ho håga allt på mö, 
mä ho satt dar fälrv.1  Män dä, enda ho forsto, dä va att ho 
fekk lov te fönna-sä te ta stäjja på dit nandra stäelt, for e Oja 
it ente ante e pija i-jalle fall. »0 han sum ente tar silk å dän 
alle vatarstes — senas 'fläk!» tökkte tösa. 

Så komm då 011es-Lena um kväll. 0 så kairva Rosa um 
natta, o dit jekk galant, o nä1d hadde jort ifrå-ssäk um moran, 
så titta 011es-Lena hemul ena stonn. Ida ho höfsa i öket, män 
så sulle ho ut o se ätter skolrebarn fer-te fekka bu mä dum te 
Björke, att ho velle ta pleassen när frua. 

Då så ho, en åkare komm åkanes ätter väjen, o ho blre 
ännu forläjen, fo„lrä va hännas hossbunne sum komm tebakers. 

Ho in o fekk tvätta säk o fekk på panna i spisen. Män 
mit däsamma så e'ulre-n fram te döra o ropa på-na: »Nu får., 
Ja 011es-Lena Söta dina afärder», sa-n; »mor ha fullt o firaet 
silk änna fordarvater, ho ä ente go te tro4  på dän ene foten, 
så nu M-lre du växa snäller o fulrja mä o jälpa te mä-na. Vi 
rer uss inte mä-na.» — »Ja tor-le allri fara hänars for matt-
mora.» — »Dä ä le ho sum har fekkat ätte,lräk vett.,ja.» Ida 
ho in ätter ett par forklrä o lite smått ho laga mä-ssäk, o så 
fekk ho på-ssäk ena rener burnmelsklrännig o e bummelssneddas 
o så fal forstår-se, o så komm ho ut. 

»Du får le ta mä di svarta klrännig, ne-iru sa et bröllupp», 
sa Svänn. »Ja sa le igget bröllupp et, dit ä le lågge över, nor-a. 
kommer.» — »Du får-le gå ätter dän svarta klränniga i-jalle 
fall, 'du kommer le ente &bar fere söndan.» Ja så fekk ho 
opp på kantort ätter kiränniga, dit va jevet. 0 fortarste 011es-
Lena va tebakers, så ga di säk å. 

Ida ho hadde klränniga inknöten o sat dar i bummels-
kiränniga ijamter hossbunn. 0 dän han va så finer, så ho tolre 
-nte se på-n. Han va allt morklagder7, män han va finer 
-jalle fall. 0 så nu va han finnklrädder, mä kalaskleär o 

1) ensam 	 2) ratana 'duktigaste, förnämsta'. 
3) så mycket mindre 	4) trampa 
5) härifrån 	 6) diagonalt kluven huvudduk 
7) mörklagd — anses som fult. 
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höjer hatt o kalotter o sånnt sura dä sa växa. Män allri &e sa-n, 
sena di va .kotnntna på väjen, ante han så et si sia, o ho så 
et si. Så ho forsto allt, att han va så-ppass te bottna, så han 
blrujdes for te komma åkanes et bröllupp mä häpnar, sånn ho va 
klrädder. Så sa ho då: »Dä vure le ente möjjelit, att hossbunn 
hinnde te åka frammata stan, så jak figde laga mäk not vitt ikrigg 
halsen, så konne le jak ta på-mme dän svarta klränniga, änna 
vi kominde fram?» — »Da rädder-a blir igga stonner 	sa-n. 
»Du redar-däk le mä-t, sam du bar-t.» — »Sa han igga medesiner 
ha ifrå stan te mattmora?» — »Nä, di ööppte ja på bertvitjen, 
så di får-a hämta ve Sånnkvestes'», svarta hossbunn, »ja tägke-
-Iru reda-läk.» — »Åja, ja ä ante ante ena pila, så dä kvettar-
-le mä mäk,» täggte Ida. Män ho va barnslir„tösa, så ho tökkte, 
dä va forsmädlit te komma åkane sånner, nor mor-hännes a 
di nandre präktera va dar. Så In ena stonn så så Svänn, att 
ho torka säk i öja, fortarste ho binnde. 

»Va zelle-lra däk2?» fråkte-n o vände slik imot-a. Ho 
svarta inte», for-kä konne han le forstå ändå, tökkte bo. 
»Va volle-lrä däk 2?» fråkte-n ena vånna te, o så stanna ban 
hästen. »Du sa le ante åka et brölluppsgälen på dä visst», sa-n, 
»då ä dä bätter vi vänner. 3» — »Ja, hossbitun kann vånna, ner 
han vell for mäk, for-a har igga ärane te Skattegålrn.» — »Då 
får-a svara mattmora sena då, att du velle-ute jälpa-na?» — 
»Änäss, ja får le åka då», sa ho. 

Måna så komm di då fram te gännkvestes, o dar komm ett 
fruntemmer ut mä bu ifrå stan, mil mekiramäntera o en anner 
pakhet, bo lemna Ida. 0 så åkkte di ijenn. Ida ho tok sä 
ante no å.4  »Du får-le titta i pakheten, um dä kann våra no 
passelit där et däk,» sa hossbunn te-na. Då tok ho dånar sno-
dera, o da va ena loda inni dar, o dä lå spesser o sölkebånn, 
o brås, o hanska, o sånna ornige-Tri sa ha brupijera, o ena 
joker blumma, grannar, sånna sum harrskaper har i hårt. »Dä 
blir allt för inöen granulat for ena sånner stim mäk, dä ter-a 
allri jära mäk så granner.» — »Hå, du får-le ta å däk-et, no-
-iru går at fähnsst», sa-fl o skratta. »0 tägk, så inågga pägga 

Sundqvistens 
va vela•Ace dcek 'Vad är det fatt med dig?' 
viettar. 
brydde sig inte om någonting 
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dä- har. kostat, sena! — »Dä får le vära likksum städdja då.» 
— »Nää, dä ä ente vart hossbunn jer mäk neka stäjja, for våra 
vell, att ja sa firat- et Björke, ätter-sum dä ä närmer vårat.» — »Då 
få-trä le vära liksum en drekkespägg fe -känna resa då,» sa-n. 
»Ja då va .dä allmäntl for mö! 0 då har-a orsak te takka», sa 
Ida o räkkte fram näven. 

»Takk fulrv!» sa hossbunn, 

	

. 	0 sena så så di ota vann si sia ijenn, allt miina di va på 
lannsväjen. 0 allri oir sa di. 

No 1j  koturn framota Skattegåirs fekna 2, så så di brupijera 
blroshollara va ute o lekkte 'keleken o sånnt i hagen.. 0 ett 

par-drägga sto dar o häggde, o di ropa blota gålrn: »Nu kommer 
Matesa Svärm, har vurt o hämtat si fästemö.» 0 dar sat bo 
mä dä rutia klräet på hovet. Ho velle gå å ve gatevTjen3, män 
han ö"u"lre fram te trappa. 

Vepra4  dän va låggesena över, o medda hadde di äet forstår-se. 
0 di sat på bräe o stola utaföre på gålrn, jästera; o värdfolrka 
jekk ikrigg o bjudde kaffe o brännevin. Så komm då Ides mor 

to imot-a, o fulrde-na opp på kamtnern i flrujjel, så ho fekk 
ta på-ssäk. Mor hännas Wire änna forskrämder, nor-o fekk se 
all grannleten. Så fekk ho då kaffe, o så va dä då in te matt-
mora. Dän ho lå på ett soffelok, o ho ga säk så balrit5  for 
höfta,' o ho blre änna ifrå-ssäk, nor- o fekk se Ida. »Mett Öära 
barn, met öära barn!» sa ho, »dä va le gott du komm». 0 ho bara 
ga säk o vre säk, o Ida ho fekk setta när-a hele dan o hela 
natta, o badda på mä dä sum doktern hadde ornerat. Mat dä 
fekk di upp te-ssäk, o kaffe forstår-se, män gomma ho tröste 
ente no äta. 

_ Dän andre dan va Svänn uppe firere vänner o bjudde te å 
setta där, så Ida sulle komma ut; män gomma dän to1re9  ingen 
anner när-säk ante Ida. 

1) alldeles 	 2) gräns 
gatavcoan 'vägen över ladugårdsbacken'. 
vigseln 	 5) jänirade sig så förskräckligt 

6) tålde (ock tordes) 
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0 Svänn han fekk hemm fulrver-sena, ner brölluppet va prut, 
män 	gomma o Ida fekk bin i dar, tesse ho blre go te o tre på 
foten gomma, o då fekk di läna säk en finer åkevagg o en 
stadir häst o resa store väjen. 

Gomma ho va sum ena jetigabillal. 
Fortarste Ida va hemmkommen, så ba ho säk ledier nen sön-

sdasättermeddan o jekk te frua i Björke. Liåkersa ho vesste inte 
ne um, ante ho trodde, pija sulle ut o roga säk. For Ida täte, 
att dä va le nokk, att ho hadde sakt ifrå et hossbunn. Ho tökkte, 
dä va le bäst, att dä va liksum bestämt, änna ho sa ne et mattmora. 

Hossbunn han mötte-tia ve erinna, o fråkte-na: »Sa du nu 
bert o ta städdja?» sa-n. »Ja, ja sa le dä, ifall frua inte har 
ändrat säk.» — »Titta, sa du få se, att jak har le vurt sta o 
fått mäk städdja, jak må!». 0 så to han fram en Amerkebele-
jätt, han hadde vurt o fått säk. 

»Då sulla hossbunn allri jort!» sa Ida. »Va sa dä bi mä 
mattmora? Tröster han jära så irnot mor-si, så får han allt 
aggra pet i all si ti, ner ho blrir.  dör. 0 tägk lell, gålrn o 
alla kriatura!» 

»Dä kann le igen gå här-lägger», sa-n. 
»Hoff, dä blir le bra här mä, bara en anner kommer hå-

nar», svarte ho. 0 mäna så jekk di et vann sett hell. 
Svänn han jekk in te Sara: »I får le se Ere um ätter pija 

nu, mor. Ida ho tkötter et Björke.» Gomma ho resste säk opp 
o Sko ätter-n mä öäppen, ho jekk mä för jamden, allt sena ho 
ferdarva säk. »Ä du ferstörater, pejk, läte.„lru dän tösa gå 
ifrå-uss! Spri gg ätter-a, vett-ja, o lägg te ena fåmma, um d-ä 
juj att dä tur mä två bagko. Sönna dä, vett-ja!» 

Svänn dän jekk förbi-na o fram o sate säk på soffa, o så 
sa-n: »Ja har nte sprogget ätter pija alla dänne åra, så seter-a 
le nu mä, tesse jak har fått takt Skut mä Ere, mor.» 

Gomma ho ut, mä e'äppen i näven, o hellde säk i derrträna, 
ho va knappt go te re säk. 0 ho foa2, o ho skrek, män Ida 
va lågge berte, så ho hulre-na ente. »0 bevare mä välr, o be-
vare mä väkr!» sa aria, ho änna fakk 3  ner på stokn ve derra 
»Var ha-lru dett vet? Ja menac-lru ä änna bleen barnfirier4  

1) getingbo 
3) sjönk 
2-180112. Sv. landsm. Dahlgren. 

2) hojtade 
4) balar. 
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pojk! Sätt före, vet-ja, o hinta pija! Du ä la hossbunne 
lell!» 

Svänn dän han satl på soffa. Han hadde allti hatt ett stella sätt. 
»Hossbunne!» sa-n 2. »Ätter sura I har talat, så ä dä le Akfels 

i 13ökagålen sum sa blå hossbunne i dänne gålrn, så då blrir- le 
dä Efresin te nämdemanns sum får-lejja pijer härätter. Jak 
ättlar 4  mak ente te o lägga mäk i däres afärder. Fe -lrän del 
så har-a vart o fått mäk Amerkebelejätt, så I får le se te, att 
I få-lri sum föter gålrn et Ere. Blir-a så pass, så ja kann 
Una mäk en stuver, så finns dä le gålr-te mäk annerstäss, no - 
-lrän dan kommer.» 0 så resste-n sä upp o to fram Amerke-
belejätten o la-n på bort. 

Gomrna ho vante vander ve sånnt, for vasken Mates älle 
Svänn hadde tröst te svarat-na, forr um åra. Så nu forsto ho, 
att dä va allvara. Män ho va allri vander te je ätter-lell, så 
då jekk ho fram te skopet o to fram tre stökkena fämrareksta-
lersseddler o ga-n, o så sa ho: »Sa ekke du nu ekte vära 
bag gi r 5! •Gakk sta änna te o lemma tebakers belejätten, o så 
rese-lru et stan i mora betti o ööper forlovvnigsrigg o begovvnig, 

så ta-lru mä däk pija te prästen te freddan, så 1 får ut luss-
niga — fo-lrä ä le iggen go te Söta kora så pass smil ho lell. 
Se, hadde du fått Efresin, så hadde du bett å mä di lelle skol-
dera, sum ä kvar på Om. Män nu få -1ru ha-t, sum du har-t. 
Åk ätter pija nu, vettja, o sej et-a, att ho får blri mattmor här!» 

»Å, va dä anbelaggar mä pägga», sa Svänn, »så kann I be-
holla dum. Forlovvnigsrigg dä har-a hatt i fefanjern i två års ti, 

klrokka har-a dar mä, fe - -trän del. Män Ida ä allt så-ppass 
mänfa, så ho ä go te o f säk en bätter plass än när Ere.» — 
»Ho sa ju blri mattmor nu, vett-jak!»- — »Ilaff, Ida b'änner le 
Ere. så dä rädder-a ho vell allt häller'eänas före non annerstäss än 
bli mattmor i Eran gåt. D-ä ju allri-gen go te jära Ere 
te laks». — »Å, tösa ä bra, dä ä inte falit, first atte ho inte ä 
ante e pija, o dä vet har-o la, att ho takkar, um du bjur-a te 
b-tri bonnehustru. Farst att strävit dä fåt: I le, um dä bir. å, 

barn dä blre-lrä le här så vä1t. sum te srness, dä va jevet, 

1 ) sat. 	 2)  sa _ n.  
illS,S9/. a är mer labialiserat än i högspråket; alltså i klangen likt 

a. 1 mskr. på några ställen tecknat å. 
ämnar 	 5) bagir 'envis, tjurig'. 
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då fefiror inteno, inte no! Så hadde du fått Efresin — — — 
män nu ä dä, le iggen anner rå, än att du får-ta pija, ätte-lru 

så påstridir. Män gå sta mä belejätten nu, höe-lru!» — »Bele- 
jätten beheller le jak, tesse jak får se, um Ida vell blei bär,» sa 
Svänn, o la in-en i plrånnboka, »for vell ho inte blå mattmor 
här, så kann I beholla Eran gålr.» 0 så jekk han o to fram 
dän lella klrokka o tappa dän i firikal, o så jekk han ut ota 
markera. 

Män gommestakkarn ho stollra2  ätter-n ve öäppen, o så fekk 
ho-n så via3, så han lefte te o gå o möta Ida o laga, så di fekk 
bu te smess, ifall dä va så, att ho velle ändra mä plassen. 
»Dä ä ju iggen bete härifrå o te smess, d...ä ju ente ante åna 
imälla», sa gomma. »Ä d-ä ju lågge i kvälliga nu», tökkte 
Svänn, »o åna dän har allti plrätt o växa brer.»•— »Prata!» 
sa öäriga, »en kommer över på trättan menuter, dä hugar-le jak 
sena Matesa tt» 0 varrpå dä så jekk ho henamota, o Svänn 
jekk sta o mötte Ida. 

Ida ho konan' gåanes så nerpean o tairte-um, att frua va bort-
resster, så ho hadde igga städdja fått. »Da va le gott dit», sa 
Svänn, »for mor hemma ho ä änna ifrå-ssäk. Ho säter på4, att 
vi sa biri när-a, bå jak o du.» — »Dä kann ja le tro, att 
ho vell, att hossbunn sa blei ve gålrn», sa tösa. »Å, ho tok le 
varrer ve-ssäk, nor ho huke, att du velle dänar. Ho lägger-te 
ena fämma, um du vell bki dätta årt. 0 jak har jett-a dä vell. 
kort, att um du vell bli när-uss, så blir-le jak å mä Amerke-
belejätten.» 

Ja, hur han lerka mä-na, så fekk di silk ena eka o sulle ro 
te smess o höra tider, am forällera ente be messnöjda, um ho 
ente fleötte te Björke. 

Svänn dän bife kvar i båten, mä ho va inne. Där sat han 
vänta, dä va le mäst en timme. Han så ijönum fonstert, hu-

-Iri5  tände-upp jus te smess, o hur o jekk ikrigg o takka duni for 
sist lite vann6. Så komm ho då ut. »fla-lru jort-upp afärdera 
nu?» fråkte-n änna lite hastit. »Jaa, ja sa ifrå, att mattmora 
velle, ja sulle Mei dätta årt.» — »Så, då ä du klarerater-då?» — 
»Jan, dä ä ja le», sa ho. Då spragp, han inaot-a, o haleväjes 

i) stoppade den i fickan 	2) stultade 
3) så vida 'så långt'. 	 4) yrkar 
5) hu., h 'huru de'. • 	 6) lite var 
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löfte ner-a i båten. »Här sa du få se, va du sa få te städdja», 
sa-n. »Vell du nökka ena sånner?» Ho änna foa-tel, for ho 
trodde le ente sina öja, nor ho fekk se sölverklrokka o hägge-
Uddja, sum han to-fram. »Vell du nökka ena sånner, o sej 
ifrå et alla mänfer, att dä ä oto Trak du har fått-a?» — »Dä 
velle le jak, män dä tor-antea for mattmora.» — »Tro ._,1ru-nte, 
mattmora har sett-a!» — »Har mattmora sett-a?» — »Ja, vesst 
har ho sett-a. Män um du hadde näkat for.-te ta-au, så hadde 
ja präggt-a i åna.» — »Å han ä dommer, hellde ja på te o 
seja», sa Ida, »han sulle ha jömmt-a te städdja et dän, surr' hadde 
blrett ätter 'fläk.» Då komm han fram o skaka-na i armen: »Va 
mena.,1ru?» sa-n. »Jak _ menar inte ett färn, ante dä va uffelt 
te forstöra sånn grannlot.» 

Nä-lri • komm hemm, så sat mattmora ve spisen o bakkte 
flräskepannekaker et-dum. 

»Dit jekk finnt», sa Svänn. >,Dä va la gott dä», sa matt- 
mora. 

Ida ho tolre inte no seja, fölle Svänn va uttgåggen et 
stall. Då jekk„ o fram o nej o sa: »Orsak o takka mattmora 
t.e.:trän granne presänten.» — »Dän sa du le inte takka mäk 
fere.» — »Dän sa ja le takka mattmora fere.» — »Nu forstå-lru 
le, va han rnenar..,1e11?» — »Dä ä le inte gott te ferstå sä på 
dän sum allriget sejer.» — »Har I allri taks ve?» — »Jo vi har 
le taks ve bå um suffirera o um kriatura. 0 så sa han ifrå nu 
i kväll, att ja sulle ha klrokka likksum te städdja, um ja velle 
vära hä-lrätta årt.» — »Har han allri språkat ve däk, att han 
velle jefta säk mä-däk?» — »Dä har han le allri sakt.» — 
»Män dä, se-,Iru le att han vell, vett,ja, så nu ä dä le inte 
vart, att vi sitter uss imot-en, vasken jak hälle du. Han ä la 
hossbunne lell.» 

Sena så blre dä då inte no talrat um-et um 
Män nor Ida komm ner um moran — se ho bodde på vinns-

kantort mä summern, fo..kit va for varat i'eöket, mora o Svänn 
di lå i kammern förstår-se — då sto Svänn på trappa, o dä 
änna spela ikrigg öja på-n. »Har klrokka väkkt däk i 
fråkte-n. »Dä va la igen go te sova, nor en hadde ett sånnt 

1) skrek till 	 2) to.— a -nta. 
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litet finnt te legg-o höra på, så dit behövvdes igga väkkig». 0 
så jekk ho in i stöva. 

Män Svänn komm spriggane ätter-a .o fekk na um livet o 
sa: »Nu förstå )u le, att dit ä allvara lell?» 

Ho titta på-n , så änna framt, o öja be så klara: »Då ä dit 
bäst ja firötter-lell, så foirk inte får no te taka. I får-le ta hit 
Agda, mäna jak får laga mäk i-jornig. Agda ho it allt stiver, 
farst atte ho ä lita. Bara bkott mattmora inte blir evetenl på-na, 
för ho ä inte vander ve no lessamt.» — »Nit, dit va jevet.» 

Så jekk han fram te fefanjern o öppna ena oto di små le-
dera o to fram ena tännestekkeloda mit rör ull i, o så to han 
ut en flrätter rigg, gullerater — ja dit va äkta selver, gullforjöllt — 
o satte på venstre riggefiggeru på-na. »Då ä dit så mö, så di 
ser, vart du hör»,-sa-n. 

»Sekken finer!» sa ho, »sekken finer! Män stakkare dän 
sam sa b"öpa så mågga dura grannloter, o inte far så mö sum 
så ijenn!» — »Ja, dit ä beklagelit», sa-n, o dit änna sagg i rösta, 
»te nor en inteno har fått för-t. Män nu får-a le je mäk ut 
ota marka», sa-n, »hällia rädder-a, dit bier ente no jort dänna 
beta» 2. Så drakk han en tår kaffe, o så jekk-en ut. Män nor 
han va kommen på tröskel, så vände-b sä am o fekk å-säk 
mössa o sa: »Ajjö3  så läggen då, mattmora.» 

Ida ho be stånnane ve fonstert o så ätter-n. Män sena så 
to ho te o titta på dän granne Skäfte riggen ijenn; män då hulre 
ho, dit ruire säk darinne i kammern, o då tökkte ho änna, att 
bena velle vika säk unner-a. Män ho jekk dit i-jalle fall o 
titta i kammerdorra o stakk hånna in ijönum sprigga. 

Mattmora dän ho lå på soffa, män ho sat säk upp, nor-o 
fekk blri varse, va dit handla am. »Ja», sa ho, »dit blrirJa igga 
anner rå då, förstår-a. G- välsiggna Ere då, barn små4, o dit 
lella han har-Svänn! Ja tar mäk inte å-t, äller-lägger mäk i-t. 
Bara I 'Vire go te sträva, s- att han blreje kar te beholla gålrn, 
bara blekt! Sena så kvetta-lrä mit dit nandra». 

1) besvärlig, elak 	 2) arbetstid mellan raster 
3) åp. 	 4) ba yme. 
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Da ä ett onner /nä harrskap. 
D-ä ett onner må harrskapl. »Tägk le!!», sa rättars Kre-

stinn3  te Lonns3  Gustava — di sto o tvätta på lak 4  te bod-
mästars. 

»Ja d-ä sannig då», sa Stava. 
»Sam nu abetekars Läksämpel, sum har sina granne romm 

o stoppata möbbler, o spejlaglras ifrå Orv o te tak, o porte-
pinal te tappla på, o väggastora puträtter på bå ko-gga o andra 
— —» 

»Ja tägk len!» sa Stava. . 
»Män tro, atte di va go te o bi stell må sumrnern, ante 

då sulle di ut ota lanut, forstår-se.» 
»Ja sej dätta!» sa Stava. 
»Tägka sök, va di bar-t gett i stan! Trattoader te tro') på, 

fortarste di stekker-ut näsa, o så .stassparken änna mette före, 
så naturfönnt sum dar ä, må bafåder o vattenkonst, o eläktris 
um kvälla, o roselann sum di vure6  uttanna7  mä mått!» 

»Ja, d-ä sannig då», sa Stava. 
»Da va sum ja sa te abetekars fru: igga sämin er ä go te 

forstå-sä på-t. For-a tökker, att då vatarste8  jak har, d.A unr 
sonndara, nor-a får blri stell hemmave o dä». 

»Jajarnänn!» sa Stava. 
»Män frua ho svarte mäk, att di va tvoggna o ut, fo,Ari 

sulle Söta si hälsa, sa ho. Ja, då förstår-se, ja velle inte lägga 
mäk i-t, män nor en har hälsa,.så gå—lrä an te vära heminifrå, 
män nor en blir fuker, då ä då mä då lessammarste o besvä-
linarste en kånn ha, am en sa våra borte te.».  

»Ja, då va en sak», sa Stava. 
»Se frba ho hadde allt leet mö oto sånndäriga loftrörska-

tarr, di kallar — ---» 
»Va ä dä fojfira?» fråkte Stava. 
»Ja-a, dä forhollemä i hele kroppen, män då består ijänt-

lien i magen, förstår-se», tökkte Krestinn. 
1) hkskap 1. hcetykap. 	 krbstan,. 
3) Lunds 	 4) byk  
5) trampa 	 6) mcra. 
7) uttagna 	 8) bästa 
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»Jajamänn», sa Stava. 
»— o dän ena oto frökknera ho fekk liksum en bokde på 

armen i ventrars, o sena så pro då dä säk på öja, ferstår-se, 
så dä va le inte ante rematist dä så välr-sum fruas. Män .di 
sökkte för-a hele ventern i-jalle fall.» 

»Såå? Då åkkte di le te nenn anner dokter då, vell seja.„ 
sunt sulle växa säkkrare än våran, ferstår-a?» sa Stava. 

»Ja dä trodde le ja mä, ner-a så, di ga säk å allihopa • 
harrskapera. Män sena så huire ja å abetekars Tida, att di 
hadde.hurat säk ena bonnestöva hma inte fön!' Då tökkte 
ja va dä ufprarste oto alltihop. Fer-a vet le, ner Joan va statare 
på Rörbuhekm i ferstene, ner barna va små 	dar va ena 
lergrop änna infe gavelen 	o ja hadde igga ro vasken natt 
hälle da, fölle2  vi fekk fkötta darifrå, fer-a trodde bestämt, att 
barna sulle häva säk i o drokkna — sena mer3  um en sulle ha 
hele pin framför iija, — —» 

»Ja, då säkert dä», sa Stava. 
»— — män abetekars di huires-ut te våra så belettna. Di 

tökkte, lofta va friskare darute -älle i stan, sa di. Hällia ä dä 
le ente nenn sum vell, att da sa vära frist um summen], ante 
då ä en girar, att dä ä likksum jommet4. D-ä la fall vak, att 
en inte har tråg te MI1a5  ter jamden.» 

»Ja, frist dä ä dä teräkkeli mä ventern, fö-lrän stim har 
ont ätter veapinna terninstigen», sa Stava. 

»Ja du!» sa Krestinn; »män tägk„ att Tilda sae, att dä va 
sånn kåller blåst imällumet, så di va tvoggna te eöllas summa 
daer, te dä va på agtisti måne! 0 då hadde di..nte, ante di 
fekk eölla i en öpen spis — di sum va vanda ve sina granne 
kakkkumrna!» 

»Ja, dä iggen go te ferstå-så på-t», sa Stava. 
»Nää», sa Krestinn. »Di ä allt ilakka ve -barna mä. Allri 

att di får så mö surn en kaffetår, -di små barna. Di seter 
ikrigg bort, o di får inte ante en mjekkapratt6, ne-ki nandre 
drekker kaffe. Ja fråkte ja:. får-nte barna kaffe? sa ja. Vell 
inte barna ha en tår? sa jak. D-ä inte nenn sam frågar 

1) On. 	 2) förr än • 
än sedan, mycket mer — så mycket värre 
»ljumt», varmt 	 5) eda 

e) mjölktår, mjölkskvätt 
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ätter, va di vell, svarte frua. 0 tägk lell, barn sum så järna 
vell ha kaffe! Vånn Alfri han va le inte en da, nor-an fekk 
kaffe, o så möe kaffe han drakk! Han udde allri nijoirka. 
0. så sa harrskapera vära hålrare imot sina, än en anner vell 
vära!» 

»Jaa, en ä-nte go te forstå-sä på-t», sa Stava. 
»Nää, gott ferstånn har-a allti hatt, sum bätter ä, män 

sånna orniger, sum bätter mänfer har för-säk, dä har-a allri 
vart go te fattat. Tägk lell, abetekars harrskap, sum allti har ' 
så fina skodon, män darborte —ja dä änna skammkit te seja-t 
— män d-ä, daksens sannig, for-a sat ändå på soffa, nor Tilda 
sae-t — di jekk barfotta allihop så när sum frua! Di jekk ut-
ota skogen o markera o repa te-ssäk nä,ter o.teffirerl o prästa-
krava, så di hadde. stora höja mä lort2  mä-säk hemm um dara, 
sum di tappa3  imälla gråpapper.» 

»Nä, dä juj», sa Stava. 
»Nä så sannig sum ja står här, for Tilda sae-t. 0 så samm-

la di te-ssäk en bopera sopp, o dän stekkte di i smör o hävvde 
i-ssäk! Ja dä it änna skamml,rit te seja-t». 

»Di ä la stoelta», sa Stava. 
»Jaa, en konne mäst tro-t. 0 di va go te trifs, farst atte 

di allri så ante sämmer mänfer vasken hälrda älle sökken i fu 
vekers ti.» 

»Ja, d- ä så konstit, så en konne blå kenstir! En anner 
får-sträva o påta för te hona barna mä sko, o så läte-lri stim 
har gett um-et sina gå barfotta i skogen!» se Stava. 

»Ja, strävat o Skeet dä har vi jort i all våra ti, bå jak o 
Joan. Män nu ä dä gott, att vi redar uss, så vi ä go te bolla 
barna mä blagkata pjäkser. 0 dä ä, sum ja sa te abetekars 
Tilda, så via sum ja får beholla mett fattia vet, så sa le våra 
Peppa te tro fästija4, no-lrä finns trattoader.» 

»Ja, dä va jeven sak», sa Stava. 

1) nässlor ock tistlar 	 2) /c). 'ogräs'. 
3) stoppade 	 4) trampa fästigar 
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°kivas. Olaus. 

oldvas hada hat an gakabeta, »Ken h 	kee va, so surva 
han a nue-t, so han fek ye sek ut o §cenas fora, ba han a 
barka. hustrua ho va losal do, fes(a-. sa. °kivas fota kretara 
ba po hargaka o ner banar, o ta sista slut so va han ta 
boans 2  i prcestagag. o dce va ont etar fo,..keen ventan,, so yoa 
va magra o dee, mcen °håvas va naidar ince sunz dce va. »cl...e 
vcelsign-ata "0, d asa ek o lcega...seek», tokta-n. dce va la alt 
dalat mce mat n mce bkan ta boans; mcen olewas va belettz 
mce-t, sam han feg-at. »c 1...ce beyelia mcenskar alihap», tota-n, 
»mat far an mo, dcenta falt», sa olrivas. 

dee vasta va, tokta-n, ner,an sula ap po hceant 3  cetar ho. 
sa  han va-  ncermar 6tati ar, krcekat, so dc e va basmelit 

so va han dar up.-en da, o ner...an sula hceva-ner hot, sa 
/koda han mce 5akvar o blra legana i forgovn, so de va et °nar, 
at han enta slo 1,o cek, gabastakan. han cena4  hera5 ,. 

Olaus hade haft en gårdbit, men hur det var, så survade han 
av med det, så han fick ge sig ut ock tjänas före, både han ock 
barnen. Hustrun hon var långel dod, förstås. Olaus skötte kreaturen 
både på härrgårdar ock när bönder, ock till sista slutet så var han 
till bondens' i prästgården. Ock det var ont efter föder den vintern, 
så korna var magra ock det, men Olaus var nöjd med som det var. 
»Det är välsignade kor, de reser sig ock lägger sig», tyckte han. Det 
var välan allt dåligt med maten med ibland till bondens; men Olaus 
var belåten med det, som han fick det. »Det är beskedliga männi-
skor allihop», tyckte han, »mat får en med, det är inte farligt», 
sade Olaus. 

Det värsta var, tyckte han, när han skulle upp på rännet' efter 
hö. Se han vår närmare åtti år, kräket, så det var besvärligt 
för honom. 

Så var han där uppe en dag, ock när han skulle häva ner höt, så 
följde han med själv ock blev liggande i fodergången, så det var ett 
under, att han inte slog ijäl sig, gubbstackarn. Han ända' herade', 

2) hälf tenbrukarens 
4) rent av 

1) redan 
3) höskullen 
5) vacklade 
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ner anjek ovar gaziJ csena, o huk hada han cslgat sek i /tovat, 
so dce va cena ujalt te. se-t. vt sa-t ba jak o enza. 

sena so tok han stceclyal nce Jmea-kala2, o dce tok han 
anar, ii er han tok ne kcen3, at han sula fo gei po galrvat, o 
cice..,,sula han fota smna, sunt dcen hada va set nicehaht. dce 
va inzcela futt o ötati svin. »har ga irce for-era, olavas?» sa 
:prostas kandadatar4, tita t-n i svinhus& »tak jukv», sa olavas, 
»c „ ce vcelstenat get te fo ga po gukvat. hcelta so va dce la 
e,nta no ta klema po i prcestagari hcelar, anta bafelit fe ile,  o dce 
tur5  alt te hr nue, dc: va en sak, fe.A.„ce cena6  ovanlit ince 
gresar, o so ala dt stora sonara. o dce kan la vcera strcevit tbkan 
mce dcen stroga7  lotta.  fea en e anta gos ta ceta, ner en sa get 
i dcena lokta; o sa ne...kce anta bki-rioja ankomsta,...jo bh.„kce zea 
utyeftar hcvlar 9. nicen hcelia so ce dce alt udd, dce va„nta 

sena so bka dce alt for mo fo-ri-lel, so han (fek) sadera" 
szitea-kala. o dce va nta aant fo-n, anta ta fota et fattstova. 
dee.  r fik han bo nue tva §certgar o en anar gamal gaba. men 
dce va tama feceea o drapista nue so...vitt". 
, 	so olctvas han va balatn o taka te. »dw va ena f er- 
fcerans ngd, at en sula fa-t s get po sina gamka daar», 
tok,ta-n. »sendara har-a frit o ncetara nue. o arbeta dce kan 
ya fa, ncer-a vel», tokta °lavas. 

en da so bjuda prostina ala faastovara po kafa i prcesta-
ga,5. trcegetk, o °lavas mc. »hur gama ce i, fadar" olavas?» 
frakta prostina. »ya ce anta cena" go ta haha-04, mcen met grata 
ce .atan hanra 0 fyOzn, so do rceknar alt prostata ut-at. fe.„ 

ya vet, at no 7ti la-am orkatakat, dce va atanhanra o 
noa, do va ya apa po steya, for-a va peile da ve lahan". dce 
sa...an ta prostina, for-ii huka-t, foran sat cendo po sefa va 
dce stora ttyvt. 

»ce i deanar, olavas?» sa gamara te-n, »va i po §orkatakat 
atanhanra o tuja, o so ce i enta tekornen fela fjoktn!» — 
do va dce la et aant u...ko, for fyo4an dce ce met», tokta olavas. 
han va.„nta so nohceknatar mce ara. 

k) .  eller skeda. 	 2) hos Karl, smedens son 
3) tog tjänst hos honom 	 4) Singularis. 
3) räcker 	 6) rent [ovanligt 
7) fräna 	 8) i stånd 
3) Vanligt ordstäv om omöjligheten att arbeta på otillräcklig kost. 
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när han gick över gården sedan, ock bål hade han slagit sig i huvudet, 
så det var ända uselt till se det. Vi såg det både jag ock Emma. 

Sedan så tog han städja' när Smed-Karlss, ock det tog han 
undan, när han tog när dens, att han skulle få gå på golvet, ock 
där skulle han sköta. svinen, som den hade vid sitt mejeri. Det 
var mellan sjutti ock åtti svin. »Hur går det för Er, Olaus?» sade 
prostens kandidat, • tittade till honom i svinhuset. »Tack själv», sade Olaus, 
3det är välsignat gott till få gå på golvet. Eljest så var det välan 
inte något till klaga på i prästgården häller, utan beskedligt folk, ock det 
tyrs allt till här med, det-  var en sak, för det är ändas ovanligt med. 
grisar, ock så alla de stora sorna. Ock det kan välan vara strävigt ibland 
med den stränga' lukten. För se en är inte gods till äta, när en skall gå 
i denna lukten; ock se, när det inte blir några inkomster, så blir det inga 
utgifter hällers. Men eljest så är det allt redigt, det var inte farligt». 

Sedan så blev det allt för mycket för honom likväl, så han (fick).cederals 
Smed-Karls. Ock det var inte annat för honom annat än till flytta åt fattigstugan. 
Där fick han bo med två käringar ock en annan gammal gubbe Men 
det var name för sängen ock dragkistan med så vulet". 

Så Olaus han var belåten ock tackade till. »Det var en för-
färans nåd, att en skulle få det så gott på sina gamla dagar», 
tyckte han. »Söndagarna har jag fritt ock nätterna med. Ock arbete-det kan 
jag få, när jag 	tyckte Olaus. 

En 	dag så bjöd • prostinnan alla fattigstugorna .på kaffe i präst- 
gårdens trädgård, ock Olaus med. »Hur gammal är I, fader" Olaus?» 
frågade prostinuan. »Jag är inte ända godls till håga" det, men mitt årtal 
är adertonhundra ock fjorton, så då räknar allt prostinnan ut det. För 
se jag vet, att när de lade om kyrktaket, det var adertonhundra ock 
nie, då var jag uppe på stegarna, för jag var pojke då vid lagen»is. Det. 
sade han till prostinnan, för jag hörde det, för han satt ändå på soffan vid 
det stora trädet. 

»Är I dum, I Olaus?» sa gummorna 'till honom. »Var I på kyrktaket 
adertonhundra ock nie, ock så är I inte tillkommen förrän fjorton!» — »Så, så, 
flå var det väl ett annat år då, för fjorton det är mitt», tyckte Olaus. 
Han var inte så nogräknad med åren. 

to) uppge [Smed-Karls 
12) Prostinnan var inte från orten. 

språk, delvis prostinnans. 
12) riktigt 
15) vid det laget 

11) något så när 
Satsen får uppfattas som delvis berättarens 

14) komma i håg det 
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»dce va.,nta lita dce, °lavas», sa prostina, »do ce i fent o 
otati. ar». — »so dceta!» tokta olavas, »c ja fem o otatt ar? do ce 
la alt-den mesta tia csligt. inta at ja kan skaka sam i mi 
op,duni, men dce vcelsienat get ta vera krekbar' va di ara.» 

, 	°lavas va alt ila uta ena vena2, sena han va fkotar et fati- 
stova. han va frama i prestagag, o mena3  so snapka-n o 
fal o ,slo nesahota i et an, dce la po marka, so bkon (ena 
skvalta. dt hofsa-t i prtestagan o ban-uni-at, o so bira dce 
takat, at °lava; sula fo vera dar o lega i legasela, te dcv ha-
yona po ta lekna. dce tokta-n alt va udd'', etar-an enta va 
go ta ,scena no po neya daar. ana-lisa ho sala paaa-ani-an 
me mat o fota-um-an, sa prostina. men fo44sta prostina ,va 
åtgogan, so dra han a-sek ferbaniga ve dce nena ojat, so han 
sala bi go ta se. o do feclarva han-at, de va en sak, so di 
sa te-n, at han fek inta hora-t. mon har han pela o 
so dro han a-scek-at igen, so &st bira bat. »i al sin da, olavas, 
va tar i e-t?»  sa ana-lisa5e te-n. »fo,star i inta, at am i yo-
..‹.sa, so kan a ferbko, so i dor?» 

»ja, tim hehan vela vera so nadi(r) o leta dce je i ena 
go-nan, so kveta-la de, bara ya bir go ta boka.» 

°lavas va la enta so letfatliar ena°, mcen han yek et orka 
o leta o dce7 . en sendascetarmeda, ner froken ifro prcesta-
gan, tita-te fatistovaras, so sat olavas o lesta, sam han pkeda 'era 
am sendara. »ja lisar i hos9», sa-n, »o -den han seyar, at-dce 
enta ce notit for menska mcc °hena bildar; men teg* Una. 
tapetara, di ce enta vara, di e mo betar i di nandra stovaral°, 
inen dcena blunzara, di tokar-a ce so stora o leall o fkabata». 
han vela le enta «era inejlontar nue sam an ha-at, men sa. 
hOS de va alt an andans map. 

so kom da ta taka arm krg o et sam aant. »ja, sa de vana 
vara, am husan komda, ine bavceriga vara et aksaval», tokta 
olavas. 

frolcan ho hada ince-scek ena lita pradiknig, sam prostp 
hada helt i skakniceya den sendan, o den lcesta ho fo kam. 

1) att kunna krypa 	 2) en gång 
då 
bra. Ordet bra ansågs i vissa s. k. läsarekretsar för ett omora-

liskt ord ock användes idet hela sällan. 
Anna-Lisa talar Amålsdialekt. 
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»Det var inte lite det, °lans», sade prostinnan, »då är I färn ock 
åtti år». — »Säg detta!» tyckte Olaus, »är jag film ock åtti år? Då är 
välan allt den mästa tiden slut. Inte att jag kan skala som i min 
ungdom, men det är välsignat gott att vara kräk barl vid de åren». 

Olaus var allt illa ute en vända 2, sedan han var flytt åt fattig-
stugan. Han var framme i prästgården, ock medan3  så snubblade han ock 
föll ock slog näsroten i ett järn, där låg på marken, så blodet ända 
skvalade. De hyfsade det i prästgården ock band om det, ock så blev det 
talat, att Olaus skulle få vara där ock ligga i liggsoffan, till det be- / gynte på till läkna. Det tyckte han allt var redigt4, efter han inte var 
god till tjäna något på några dagar. Anna-Lisa skulle pyssla om honom 
med mat ock sköta om honom, sade prostinnan. Men fortaste prostinnan var 
utgången, så drog han av sig förbindningen vid det ena ögat, så han 
skulle bli god till se. Ock så fördärvade han det, det var en sak, så de 
sade till honom, att han fick inte röra det. Men hur han.,pillade ock flyttade, 
så drog han av sig det igän, så såret blev bart. »I all sin dar, Olaus, 
vad tar 1 er till?» sade Anna-Lisa3  till honom. »Förstår I inte, att om I gör 

'så, så kan I förblöda, så I dör». 
»Ja, om Härren ville vara så nådig ock låta det ske i en 

god stund, så kvittar välan det, bara jag blir god till blinka». 
Olaus var välan inte så lättfattlig ända,6  men han gick åt kyrkan 

ock läste ock det'. En söndagseftermiddag, när fröken ifrån präst-
gården tittade till fattigstugornas, så satt Olaus ock läste, som han plägadegöra 
om söndagarna. »Jag läser i Ros3», sade han, »ock den han säger, att det 
inte är nyttigt för människan med orena bilder; men tänk dessa 
tapeterna, de är inte vackra, de är mycket bättre i de andra stugorna", 
men dessa blommorna, de tycker jag är så stora ock ledan ock flabbiga». 
Han ville välan inte vara misslynt med som han hade det, men se 
Ros det var allt en andans man. 

Så kom de till tala om krig ock ett som annat. »Ja, se det värsta 
vore, om ryssen komme, medan beväringen vore åt Axvall», tyckte 
Olaus. 

Fröken hon hade med sig en liten predikning, som prosten 
hade hållit i Skallmeja den söndagen, ock den läste hon för dem. 

kvick att fatta just 
»o. s. v.» = ock gjorde 
folket i fattigstugan 
rummen  

annat, som kunde nämnas i detta sammanhang. 
Roos' postilla 
fula 
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»dce va vce-dektat o thOpsat.», takta °lavas, »de ha laaln 
prosk skrevet fidrvar, dce har-an la sopt i stan». 

ena vcena fek °lavas 1 /tovat, at han vela jcera Usum et 
kalas, dcen dan han folda. men so hampa dce sek inta. ena 
dcen hceta dan, for °lavas va fodar po sektembar, antal et par 
vekar etar, ner patetara va uptana, so va han ina ta boans 

frakta hcena 2, am ho vela koka kafat et-an o ha fria ncv-
-,sek. ja, de vela ho, de va en sak: .o do kom an te-na mce 
en snutnesdUk ena fular mce skorpar, han hada samlat-ihop, 
ner-an hada fot no po stcela. men dce tokta la „sera mor va 
ena lita fe-claht, so ho sa: ,»bahel i era kakan olivas, ja sa 
skafa kaka-ta erat kalas». o do fek dcv vera me de.. men 
han tota alt, at han vela ha paria nolo' ince fcegna, sa han 
bjuda ala prestagaka, ba prosk o di nandra o johanasa 
skatdgan me, ,.so do sa han te ,scera mor: »um ja nu Opar et 
halsiop seemrzt4  vin 0 et lovåtar got vin, mo-nta dce 	hedit 
da?» 	»bru era e nta uv?, dce, °lavas», sa "(era nior, »prostn, 
den drelsar aln, igat vin». o so felc dce vcera me dcv mce. 

prostina ho ,sicepla-ta kafat, o tilda i skatagaii ho cslcepta 
-ta skat o gredan, o boans kv-ena ho ,sicepta-ta smobrot. men 
olavas han haha anta, anta dw va han sam bjuda, cetar han 
hada etlat scek te-t 5, so han jek ikrig te-dum var evali en o 
sa: »cl-ce lta o enfaldit, men d-ce veNient». 

ja, nu ce olavas dor z-jala fa. dce va tu .sanas am ju, 
feta-sa. dce va dcen dan kumanal 8  va frama7  o di fek ut-
&bug fatistovara. di fek se o batetar o pcega me. ya haha-

am dce va femti ora elar ena krona di fek van. 
men olavas va 5oldi tolv felig te. skomkai a gronask6h. 

bara di lofta-n, at di sula ta yujafcemorigan o lemna 
-fram-an tim löclan, no ki for et stan. »d ce bcest, ja or 
fid•var», tokta olavas, »fe-kce heendar alt 8, at skonulkan ventar». 

so jek han, getbalercekat. o dce va lenvcer 9, o dika va cena 
fula mce vak, o halrkit va dce. mcen han sturvail) i mej, so 
han va frama va firatia o batata skomakan. mcen so, nor-an 
sula hem, so trola han akel o kom nie hovat fora i dce nena 
dikat, o iga mcenska va go ta jcelpa-n, fela han loga va dor. 

2) Starkt betonat = 'matmodern'. 
4) dåligt, sämre, sekunda 

1) utan 
3) tämligen 
5) ämnat det 
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»Det var väl diktat ock ihopsatt», tyckte Olaus, »det har välan aldrig 
prosten skrivit själv, det har han välan köpt i stan». 

En vända fick Olaus i huvudet, att han ville göra liksom ett 
kalas,. den dagen han fyllde. Men så hampäde det sig inte ända 
den rätte dagen, för Olaus var född på september, annat än' ett par 
veckor efter, när potaterna var upptagna, så var han inne till bondens 
ock frågade hänne2, om hon ville koka kaffet åt honom ock ha firingen när 
sig. Ja, det ville hon, det var en sak. Ock så korn han till hänne med 
en snytnäsduk ända full med skorpor, han hade samlat ihop, 
när .han hade fått något på ställena. Men det tyckte väl kära mor var 
ända lite för dåligt, såm hon sade: »Behåll I era kakor, Olaus, jag skall 

.skaffa kakor till Ert kalas». Ock då fick det Vara med det. Men 
han tyckte allt, att han ville ha skäligen nog3  med fägnad, se han 
bjöd alla prästgårdarna, både prosten ock de andre, ock Johannes' i 
Skattegården med, så då sade han till kära mor: »Om jag köper ett 
halvstop sämrigt4  vin ock ett kvarter gott vin, månne inte det blir redigt 

.då?» — »Bry er inte om det, I Olaus», sade kära mor, »prosten 
den dricker aldrig inget vin». Ock så fick det vara med det med. 

Ock prostinnan hon släppte till kaffet, ock Tilda i Skatt egärden hon släppte 
till sockret ock grädden, ock bondens kvinna hon släppte till småbrödet. Men 
Olaus han hågade inte, annat .än det var han Som bjöd, efter han 
hade ätlat sig till det6, så han gick ikring till dem var eviga en ock 
sade: »Det är lite ock enfaldigt, men det är välment». 

. Ja, nu är Olaus död i alla fall. Det var tu år sedan om jul 
förstås. Det var den dagen kommunalen 6  var framme' ock de tick ut-
delning, fattigstugarna. De fick säd ock potater ock pängar med. Ja bågar 
inte,. Om det var tämti öre eller en krona de fick var. 

Men Olaus .var skyldig tolv skilling till skomakarn i Gröneskog. 
Ock bönderna de lovade honom, att de skulle ta tjugefämöringen ock lemna 
fram honom om lördagen, när de for åt staden. »Det är bäst, jag går 
själv», tyckte Olaus, »för det händer allt% att skomakarn väntar». 
Ock så gick han, gubbkräket. Ock det var lenväder% ock dikena var ända 
fulla med vatten, ock halkigt var det. Men han stuvade '6  i väg, så 
han var framme vid fyratiden .ock betalte skomakarn. Men så, när han 
skulle hem, så trillade han ikull ock kom med huvudet före i det ena 
diket, ock ingen människa var god till jälpa honom, förrän han långe var död. 

7) var vid kyrkan, sammanträdde 
9) töväder, mildväder 

6) -nämnden 'eller stämman. 
8) det kan nog hända 

lo) stapplade 
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ena ,9ce1akshtstorta. 

ha2kapat eja la ana fredrekas anaj menar-a, han sum 
ce‘ gyldrbo' mo knekt n akaterp? han cc mat.ta ula-majas. dce 
ce en nedtar kar, sa ja seja, e hekti arbesmcenska, faniar 'i sina 
ten4amak 2  a libaralar, so dce gor-anar fo-g ba ince pi g o 
troskag, fan ata han seta 	ince di Mar utgagsalma mce 
jukadan. a et sacielas teiramo o snolt natu,scet (dce) har han 
alti hat, o enta kelpantorisk, anta odcentalin o pokalin, fajt ata 
bror-hansas cc mce da nuas. 

dce va anlit, at han sula fa lovis ta sista aut. fe 
hada mit losarakameratar vel seja; di jak for akmkvest, fajta-

o di hada tats-ve incest alt sena di jek o las. 
mcen inora-hcenas va imot-at, o brora mo fe -kon del, 

for anaj hada- nta anta han §centa drog a prcestagag fota-a, 
far-hansas va bara otigsbona4  mce hava gqg inteknatar po 

hubatekan, so dce va enta incela jamt at han anta spela kogku,s. 
mcen ana va gkalotar, o dce 	fra g a et par vcendr, fast 
.ata brora "oh jlut p-t. 

mcen lovis ho va nta go ta seja ne, fe-Z.1 va alt so yora 
ihop ho o aja, men ho tokta, dce va svat mo for broras del, 
fe-csoskana hada alti vat ,,scera ihop. o.  bovis ho hada ata vitt 

cena sena ho va llta. brora di tokta dce va don cena te5, 
Uni, ho sula ta o Jalta scek, o do bh, dce iga nota te, anta do 
mesta di ba ~tara 0 _pcega. anats han totda fot-a, at per 
dce hada la kvetat, bara han hada fot tosa, mon so tota han 
la ince, at.,ctce va fecsinedalit, at lovis enta sula fa do svin va, 
s ~im so ba dce 

lovas ho at enta et fen,6 ; ho hada alti hat et so tost scet. 
ho bara skrek'', fe-kce sata et brostat p-na. mon am han 
tcegta: »ja fa-la menta ena ti, so for-a se, va dce jr. 

mona se va han i prcestagag, o fra «enar fejokta-n ta 
fe tcara ta koms va orka, incen dce va )10 8, for brora va i 
volan, o ta sista ,ylut so sa lovas te-n, at -do va - nta 'ont, 

granne 
skicklig i det han har för händer. Uttrycket är faktiskt hört, 

men knappast typiskt. 
hans bror tillhör de frikyrkliga 
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En kärlekshistoria. 

Härrskapet känner välan Anders, Fredriks Anders menar jag, han som 
är gårdbol med knekten i Äkatorp? Han är måg till Ulla-Majas. Det 
är en redig karl, skall jag säga, en riktig arbetsmänniska, fannig i sina 
ändamål2  ock liberal, så det går undan för honom både med plöjning ock 
tröskning, fast att han sitter still, medan de sjunger utgångspsalmen medan 
juldagen. Ock ett särdeles tålamod ock snällt natursätt det har han 
alltid haft, ock inte kolportörisk, utan ordentlig ock kyrklig, fast att 
bror hans är med de nye3. 

Det var underligt, att han skulle få Lovis till sista slutet. För de 
hade varit läsarekamrater, vill säga. De gick för Almqvist, förstås. 
Ock de hade talats vid, mäst allt sen de gick ock läste. 

Men modern kännes var emot det, ock bröderna med för den del, 
för Anders hade inte annat än han tjänte dräng i prästgården förstås, 
ock far hans var bara åttingsbonde4  med halva gården intecknad på 
hypoteken, så det var inte mer än jämt att han inte spelade konkurs. 
Men Anders var gladlätt, så det blev friing av ett par vändor, fast 
att bröderna gjorde slut på det. 

Men Lovis bon var inte god till säga något, för de var allt så kära 
ihop hon ock Anders, men hon tyckte, det var svårt med för brödernas del, 
för syskonen hade alltid varit kära ihop. Ock Lovis hon hade alltid varit 
sjuklig, ända sen hon var liten. Bröderna de tyckte, det var döden ända till», 
om hon skulle till ock gifta sig, ock då blev det ingen nytta till, annat än då 
miste de både systern ock pängarna. Anders han tyckte förstås, att pängarna 
det* hade välan kvittat, bara han hade fått tösen, men så tyckte han 
välan med, att det vår försmädligt,,  att Lovis inte skulle få det som var, 
ock medan så blev det slut. 

Lovis hon åt inte ett fän»; hon hade alltid haft ett så tyst sätt. 
Hon bara skrek 7, för det satte åt bröstet på hänne. Men Anders han 
tänkte: »Jag får välan vänta en tid, så får jag se, vad det gör». 

Medan så var han i prästgården,• ock flera vändor försökte han till 
få tala till Lovis vid kyrkan. Men det var ljug% för bröderna var i 
vägen, ock till sista slutet, så sade Lovis till honom, att det var inte lönt, 

4) Ägare av 1/8  mantal 	 5) genast 
6) grand, smul 	 7) grät 
8) lögn, d. v. s. omöjligt 

3-180112. Sr. landsm. Dahlgren. 
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fo-kt ga afri nice-sek, t-jala fal. o ho grat o saa, at ho hada 
la-nta logt ven, fo-kce penda ho i brostat, tncen de va vagt 
for honum sum bita ear. mcen so Meta ho mce, at-cre kund 
la «era got fo-n ta vcera tfra-t, nor-o va so fukkir. anas 
dcen han grat han me, men mcena so bke dce slut. o han saa 
sena, at han hade aln, sgt mcela den gogan. mcen da men-
te-enai, at han sula bkt osintr 2. 

ana tt etar so kom do ana ptja ta ptcestageot, ana hedtar 
mcmsas, fast ata ho va utsoknas. ho heta krbstin festa-sa, 
o ho va vceldtt tinar o folcetar, o gka ta kom«, mcen de 
va alt et most natuscet fosta-sa. ja vet enta, anta dce va ho 
sum borja, men anas o ho dt fila'', alt mcena, ho va t prcesta-
gag. nce nu hukar-a, at ena tt va ho vest likasum bekantar 
mce smen. men anas o ho dt skrev scek tmela sena. mcen ho 
va 	 fkotar t-jala fal. anas va Usum gk gara alt mce et, (en 
han hada vitt, alt sena do bita slut mce kvm po aprtl dce 
nandra at. 

kHstan ho fkota po 	o sena so va dce en loclascetar- 
meda po hoststa sum anas va gogan ta lambces5, for han sala 
solca6  for ana ko, sum va bkean 5ukar i prcestagetn. nor han 
jek hem, so nu mata-n ula-majas agust, o dcen han taka-n 
fo-stst o frokta-n, am han enta kund ha stana-ta tita darup 
fram i veka, fo-ki sula slakta et par jces o dce, o dt anra, am 
inta prosttna vela bh-ve ana gas. »d -e la loga sena du lata 
ta loms rnq fo-ken del., tokta-n. 

»den ce dce la enta kW for mcek ta taka va», tokta anas, 
»so de kan kveta mce jcesa mce, vd l dce sela». men agust han • 
htnto-n7  o sa te-n, at vaskan ula-maja ela,. peka trosta8  ta 

se 	lovis, for ho va cena for fulan alt sena. so dt va mcest 
koda, at ho sula strttka-me. mena so frosta dt enta handra-t 
lcegar. 

anas han ona hera°, dcer han sto. de va got han anta to 
ta skrtka, so gkar bite-n. han ta o skaka hemta  prcvtagj, 
fo-kce va cena tvogat ta 'era slut me kresttn, o dce ena te 10, 
sa ja sext. 

1) rent av 	 2) vansinnig 
3) 1. menska 	 4) voro förlovade 
5) Landberg förutsättes vara en självlärd djurläkare. 
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för de gav aldrig med sig i alla fall. Ock hon grät ock sade, att hon hade 
välan inte långt igän, för det kände hon i bröstet, men det var värst 
för honom som blev efter. Men så tyckte hon med, att det kunde 
väl vara gott för honom till vara ifrån det, när hon var så sjuklig. Anders 
den han grät han med, men medan så blev det slut. Ock han sade 
sedan, att han hade aldrig sörjt mer än den gången. Men då mente 
han ända', att han skulle bli osinnig 2. 

En tid efter så kom det en piga till prästgården, en redig 
människa, fast att hon var utsocknes. Hon hette Kristin förstås, 
ock hon var väldigt fin ock rödlätt, ock glad till humöret, men det 
var allt ett morskt natursätt förstås. Jag vet inte, annat än det var hon 
som började, men Anders ock hon de friade'', allt medan hon var i präst-
gården. Nej nu hagar jag, att en tid var hon visst liksom bekant 
med smeden. Men Anders ock hon de skrev sig emellan sen. Men hon 
var flyttad i alla fall. Anders var liksom gladare allt med ett, än 
han hade varit, allt sen det blm; slut med Lovis på april det 
andra året. 

Kristin hon flyttade på våren, ock sen så var det en lördagsefter-
middag på höstsidan som Anders var gången till Landbergss, för han skulle 
söka6  för en ko, som var bliven sjuk i prästgården, När han 
gick hem, så nu mötte han Ulla-Majas August, ock den han tackade honom 
för sist ock frågade honom, om han inte kunde ha stunder till titta därupp 
fram i veckan, för de skulle slakta ett par gäss ock det, ock de undrade, om 
inte prostinnan :ville bli vid en gås. »Det är länge sedan du talte 
till Lovis med för den del», tyckte han. 

»Den är det välan inte lönt för mig till tala med», tyckte Anders, 
»så det kan kvitta med gässen med, vill det säga». Men August han 
hintog7  honom ock sade till honom, att varken Ulla-Maja eller pojkarna trösta-
dell' till se Lovis, för hon var ända förfallen allt sen, så de var mäst rädda, 
att hon skulle stryka med. Medan så tröstade de inte hindra det 
längre. 

Anders han ända herade2, där han stod. Det var gott han inte tog 
till skrika, så glad blev han. Han till att skala hemåt prästgården, 
för det var ända tvunget till göra slut med Kristin, ock det ända tillbo, 
skall jag säga. 

6) begära läkareråd 
8) hade järta 

10) genast 

hann upp honom 
vacklade 

• 
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mcen ana han hada alri hat got fo-,skrgvig Leta -lesig. 
han hada holt-p alt me et um sondaskvela o skrevat et &ev 
ta krbstin kan veta, o en oto di nandra pcoka hada yelpt-n 
stokataj o skrevat et-an, de han dekta, o nu tokta-n alt, dce 
va 	et hedtt brev V el sep, so han tokta, de va la-nta 5e4- t ta 
foclarva alt, teminstigan inta de den andra hada skrevat. so  
etatsum dce nu va got hemta po dcen ena sia, so dekta han o 
sala i ,slut, at-die va atarbit, fo-gtt hada lovlsas bror jet me 
-scek. han va sa gZ.ar fe „  tyin del, so han trodd la mest, at 
lorbstin sula bkt gkar ho me. han va enta meg,sa ta tegka 
anta po lons. • 

va hrbstin sa unt-at, de har-a alri hu,s ta-um. men ho 
hada la alt et hastit homo., so dce /Anda -la alt, at ho bka 
evetn, ta en borian, tncen ho yelta scek senar mce en anar. 

fMacsta ana va go ta ta gag etar fa-Jin, so skafa di sek 
brotal. ja 101;1_8 ho hada tahelsalt mcc kkcer fo-Zrcen del o fina 
stekatwka o lakayovcev o et sum aant o ncermapo fira tusan heks-
(Talar pega. o so to di ut •lusnig po fr&lan, 0 po klan va di 
ta stan, o aas opta begogn2ga2. de va markan dcen, dan, o 
ja °leta mce nemdaman, o vi okta letas, so vi &nto töms o 
anacsi hcendagata4, dcer ve,an hrbkar. »va ta-ht dcek te?» sa 
nce»idanian, tita i bah i vaean, »ha-ku vut 2 stan o 'et vaga 
logan ?» 

ja», sa ana,s, »ja fek na bitit, o dce va ena hed?, vaga, 
do tokta ja, de va so got ta ta-na. cc de enta gus vek)a, 

at vi fa-go ta lcega i-na, so ta-la non anar ve-na. o far 
vi, no ta lega t-na, so bkir ho la go ta ha». ncemdaman, han 
tokta alt, at-deii cc la inta ,siti mcen ana va enta s &tinar 
han. de cc la alt en fira fcent stokana, sum, har fot gosa 
den, o dce cc ena fedi vaga, so de va tgantig ta ara po. 

boms ho har &ylar alri agrat pa at ho to ana, anta 
di har val §cera ihop. o enta kar ula-maja hat Qsak ta klaha, 
tor betar in ah kana ho alrt fat 

tror i enta mcek, so for i fraha prodn, for ana o han 
di cc sona vettat., o guclagicerta han §iena-g han me, for ang,9 
e nie t kumanal fo-?rceti del. 

1) möbler 	 2) fästmöpresenterna 
3) utan lass 	 4) Ett vägstycke i Händene socken. 

4 
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Men Anders han hade aldrig haft gott för skrivning eller läsning. 
Han hade hållit på allt med ett om söndagskvällarna ock skrivit ett brev 
till Kristin, kan veta, ock en utav de andra pojkarna hade jälpt honom 
stycketals ock skrivit åt honom, det han diktade, ock nu tyckte han allt, det 
var ett redigt brev vill säga, så han tyckte, det var välan inte skäl i till 
fördärva allt, till minstingen inte det den andre hade skrivit. Så 
etter som det nu var gott rum på den ena sidan, så diktade han ock 
satte i slutet, att det var återbud, för nu hade Lovises bröder givit med 
sig. Han var så glad för sin del, så han trodde välan mäst, att 
Kristin skulle bli glad hon med. Han var inte människa till tänka 
annat än på Lovis. 

Vad Kristin sade om det, det har jag aldrig hört talas om. Men hon 
hade välan allt ett hastigt humör, så det händer välan allt, att hon blev 
enveten till en början.-  Men hon gifte sig sen med en annan. 

Fortaste Anders var god till ta gården efter far sin, så skaffade de sig 
bråte'. Ja Lovis hon hade tillräckligt med kläder för den del ock fina 
sticktäcken ock lakansväv ock ett som annat ock närapå fyra tusen riks-
daler i pängar. Ock så tog de ut lysning på fredagen, ock på lördagen var de 
till staden, ock Anders köpte begåvningen 2. Det var marknad den dagen, ock 
jag åkte med nämdemannen, ock vi åkte lättna, så vi hinntog Lovis ock 
Anders i Händagatati4, där vägen kröker. »Vad tar, du dig till?» sade 
nänndemannen, tittade i bak i vagnen. »Har du varit i staden ock köpt vagga 
lången?» 5 	 • 

»Å ja», sade Anders, »jag fick hänne billigt, ock det var en redig vagga, 
ock då tyckte jag, det var så gott till ta hänne. Är det inte Guds vilje, 
att vi får något till lägga i hänne, så tar välan någon annan vid hänne. Ock får 
vi något till lägga i hänne, så blir hon välan god till ha». Nämdeman han 
tyckte allt, att den är välan inte slug, men Anders var inte så dum 
han. Det är väl allt en fyra fem stycken, som har fått gungsa i 
den, ock det är en redig vagga, så det var ingenting till ångra på. 

Ock Lovis hon har häller aldrig ångrat på att hon tog Anders, annat 
än de har varit kära ihop. Ock inte har Ulla-Maja haft orsak till klaga, 
för bättre måg kunde hon aldrig fått. 

Tror I inte mig, så får I fråga prosten, för Anders ock han de 
är sådana vänner, ock Kuylenstierna han känner honom han med, för Anders 
är med i kommunalen för den del. 

5) Anders anmärkte, då ban själv berättade händelsen: i sa inta &p, aLetw 
bahm2das. 



38 	 HANNA DAHLGREN, FRÅN SYNNERBY. 

nor baTimogka va we pma-petara anct-brtta. 

dce 	va dce n dan, nor frokna hada vitt i bransega nce 
lenas agusta-mahi, nor ho fek tvekiga. frokan vaka ncer-a 

um nata, o so be ho mce-na hela d" andra dan ta imcela 
ota o 'nja uni kv, so ho kom cena senvut hem o kom la enta 
ta lcega sek fola meta po nata. o so nor ho vek va ~matar 
framota tolvtia, so vakna ho va at-de paka po fonstat. o nor-
-o fek po-scek so pas, so ho va go ta tcena-up just o tita 
ut, so fek ho se, at-de va smea-petar sam sto utafora. 

»so? sta-kce sa te?», tcegta frokan. 
peta .0alt Usum, enfaldiar ut o saa: »kava frolcan kona 

vela fickja me-mek hem lita?» — »ner borja ho o bi jUkar?» 
Pokta frokan. — »ja ho tata igat ui fela i-jaftas», svala petar. 
— »ja va bota hela foha nata, men ja fa-la fukja-m». 

o,  so samla ho ihop sina anigar o ffona scek ut. _peta-ken 
hada fot sek hcest ner algotas i krigkama, o akava g hada-n 
lcent oto trepsasaill. so dce jleda dit po ana stan. 

o frokan ho en.a suta2 	for ho tenta, dce kava bka 
hastia bu dc-ena gogan, fo- Lsa de va den tolta bogan, kan 
veta. 

hustrua ho je/ upa, o bana di lo 	sf ba po ga,kvat o 
i sofara. 

»hu-,sto-ke te?» sa frokan. 
»a, dce hz le vut basvcelit sia stavar», svata hustrua, 

»incen c 1-ce la inta lont, at frolcan setar apa hela flata.  ja sa 
fo,soka ta arla-te lita, tim dcece so frokan vet hela ta goa.» 

so to ho a sofalokat, de va cena met i tu, men ho la-up 
brceara po stora, o so to ho lov:lunar, ho hada, tya stokana 

'ince hakm z. mcen di va bra lotta, so ho Mota enta, ho kona 
lega frokan po bara dundra. inena so hada ho tv a sarkar, 
sam ho hada fot, cena nuet, ota prostina. di tok ho o trceda 
-pa dunara, o so bjuda ho frokan ta veka scek. 

»tak, ana-brita», sa frolcan, »men sarkara di bahovar ho 
5akvar, ta den hesa, ho sa jera. ja hedar mcek alt». o so 
tok ho o breda 'otal ova 	tnara o knepa sek ner 3  o somna- 

l) Ågaren av Trippsåsen. 	2) skuttade, hoppade 
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När barnmorskan var när Smed-Petters Anna-Britta. 

Det var den dagen, när fröken hade varit i Brunnsängen när 
Lenas Augusts Mari, när hon fick tvillingar. Fröken vakade när hänne 
om natten, ock så blev hon med hänne den andra dagen till emellan 
åtta ock nio om kvällen, så hon kom ända senvulet hem ock kom välan inte 
till lägga sig förrän mitt på natten. Ock så när hon väl var somnad 
framåt tolvtiden, så vaknade hon vid att det packade på fönstret. Ock när 
hon fick på sig så pass, så hon var god till tända upp ljus ock titta 
ut, så fick hon se, att det var Smed-Petter som stod utanför. 

»Såå? Står det så till?» tänkte fröken. 
Petter såg allt liksom enfaldig ut ock sade: »Kanske fröken kunde 

vilja följa med mig hem lite?» — »När började hon att bli sjuk?» 
frågade fröken. — »Ja, hon talte inget om förrän i aftes», svarade Petter. 
— »Jag var borta hela förra natten, men jag får välan följa med». 

Ock så samlade hon ihop sina ordningar ock skyndade sig ut. Petter den 
hade fått sig häst när Algots i Kringlemad, ock åkvagn hade han 
lånt utav Trippsåsarnl. Så det slängde dit på en stund. 

Ock fröken hon ända suttade2  av, för hon tänkte, det kanske blev 
hastiga bud denne gången. För se det var den tolvte barnungen, kan 
veta. 

Hustrun hon gick uppe, ock barnen de låg ock sov både på golvet ock 
i sofforna. 

»Hur står det till?» sade fröken. 
»Åh, det bar välan varit besvärligt somma stunder», svarade hustrun, 

»men det är välan inte lönt, att fröken sitter uppe hela natten. Jag skall 
försöka till ordna till litet, om det är så fröken vill hålla till godo.» 

Så tog hon av sofflocket, det var ända mitt itu, men hon lade upp 
bräderna på stolar, ock så tog hon långdynor, hon hade, två stycken 
med halm i. Men de var bra lortiga, så hon tyckte inte, hon kunde 
lägga fröken på bara dynorna. Medan så hade hon två särkar, 
som hon hade fått, ända nya, utav prostinnan. Dem tog hon och trädde 
på dynorna, ock så bjöd hon fröken till vila sig. 

»Tack, Anna-Britta», sade fröken, »men särkarna de behöver hon 
själv till den resah, hon skall göra. Jag reder mig allt». Ock så 
tog hon ock bredde kjorteln över dynorna ock knippade sig ner3  ock somnade 

3) kröp ner 



40 	 HANNA DAHLGREN, FRÅN SYNNERBY. 

te. 	mo tro ena sonar ce anta vanda - ta lega so balcejalit ala 
gogar, o so hada ho vakat hela dcen andra nata nce lenas-
agusta-maka. 

dcv va lost hela nata. o tam moran sa frokan, at ctce va 
la bcest, di jek cetar an host, so ho fek fara hem. »dce se-nta 
ut ta bh neka alvara a-t i da, so' ictk der zga nota hce 
lcega». hustrua ho tokta do ho mo — sa da hada enta no ta je, 
frokan taceta, o clakit va dce la mce-t fe-kum j'itkva mce. noja 
smorgasar hada alt frokan tat mce-scek, men da fek bana ta 
do mesta. — — 

ota dar cetar va di cetar-a ven, o do samla ho mce-scek 
ba ota mat o kr, otar ho hada fot set, hunt-To va dcer. 

sa  hustrua ho hada alti dcen vaan ta jaka bana i bojcla ceta' 
._kce stam fela, so ho vraka scek aln, ta ana mo no so viloftit, 
o so hada ho aga go helt kea po, no kce sula bcer ivceil 
halar, so frokan ho mota sota .sok te o sa banakkor am nata, 
mena ho «anta. stam get va, so hada ho fot mce-scek ana 
gamal vepa2, stam prostana hada 5ekat. banakroka di va 
go 	ta fo ikel kelar, anta di je k dar o stalra3  mcest hela nata. 

frokan ho st a omtar hustrua, fet-a,  ina i stova, o 
bana sula hela sek a'okat. mon so tokta la di sma, at ctce 
bka logsamt f 0 -kurra, o krapt4  va do la mo, dce va jevat, so 
da gc.a sok in o to ta laka host3  ikrig stovagukvat. dce kveta 
la frokan, for ho va ogar o friskar, mon ho frokta mora, am 
di inta ostora6  na. men dce joka di inta, sa ho. 

mcen den stora tosa ho tolsta la anta, at-ctce va paselit 
ta fa1tas7  so bakits, mo do va frcenzat ina, so ho tita a deka 
inuelumot o hota et-ctum ince novan o sa: »vel a tija?» mon 
di kQya sok lika pokt3. 

no 'cc va leat-um ana stan, so stak ho in kuvat ven o 
sa: »tvar i inta, so for i strak». men dce kveta dum. 

dcen nata bira dce alt alvara a i-jala fal. 0 do knala fo-
kia no, fast ata do va logsamt. 

po merasia, ner poikan va tekoman, so tzta aketas lena in 
fe-tashora, hu-kce sto-te. o so frokta ho, vm enta froken vela 

när »Tysklandsresan» var att vänta 
filt 	 2) bullrade 

4) trångt 	 5) Frasen knappast fullt folklig. 
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till. Må tro en sådan är inte vander till ligga så belägligt alla 
gånger, ock så hade hon vakat hela den andra natten när Lenas-
Augusts Mari. 

Det var lugnt hela natten. Ock om morgonen sade fröken, att det var 
välan bäst, de gick efter en häst, så hon fick fara hem. »Det ser inte 
ut till bli något allvar av det i dag, så jag gör ingen nytta här så 
länge». Hustrun hon tyckte det hon med — se de hade inte något till ge 
fröken till äta, ock dåligt var det välan med det för dem själva med. Några 
smörgåsar hade allt fröken tagit med sig, men de fick barnen till 
det måsta. — — 

Xtta dar efter var de efter hänne igän, ock då samlade hon med sig 
litet, både utav mat ock kläder, efter hon hade fått sett, hurdant det var där. 
Se hustrun hon hade alltid den vallen till skicka barnen i bygden efter 
det som felade, så hon vårdade sig aldrig till ordna med något så vidlyftigt, 
ock så hade hon ingen gång hållit reda på, när det skulle bära i väg' 
häller, så fröken hon måtte sätta sig till ock sy barnkläder om natten, 
medan hon väntade. Som gott var, så hade hon fått med sig en 
gammal vepa2, som priistinnan hade skickat. Barnkräken de var ingen 
god till få ikull häller, annat än de gick där ock stullrade3  måst hela natten. 

Fröken hon satt i jämte hustrun, förstås, inne i stugan, ock 
barnen skulle hålla sig i köket. Men så tyckte välan de små, att det 
blev långsamt för dem, ock krappt4  var det välan med, det var givet, så 
de gav sig in ock tog till leka häst') ikring stuggolvet. Det kvittade 
välan fröken, för hon var ung ock frisk, men hon frågade modern, om 
de inte ostörade6  hänne. Men det gjorde de inte, sade hon. 

Men den stora tösen hon tyckte välan inte, att det var passerligt 
till att färdas7  så baligt8, medan det var främmat inne, så hon tittade i dörren 
emellanåt ock hötte ät dem med näven ock sade: »Vill 1 tiga?» Men 
de roade sig lika käckt2. 

När det var lidet om en stund, så stack hon in huvudet igän ock 
sade: »Tiger I inte, så får I stryk». Men det kvittade dem. 

Den natten blev det allt allvar av i alla fall. Ock det knallade skä-
ligen nog, fast att det var långsamt. 

På morgonsidan, när pojken var tillkommen, så tittade Algots Lena in 
för till höra, hur det stod till. Ock så frågade hon, om inte fröken ville 

6) störde 	 7) väsnas 
8) förskräckligt 
6) Ordet är kanske icke centralvästgötska. (Viste härad?) 



42 	 HANNA DAHLGREN, FR1N SYNNERBY. 

huma-in nce,Nni o f  scek an kala,tar. de taka ho fora, va 
jevat, o so sa ho te bota, at„oli sula vcera tota, so mora fek 
fre ana stan. petar han hada stot nr-a hela nata, nicen han 
va tvogan ta ut o hoga nera fl/189..4a 'olat mce. 

frokan ho bke ta aketas ana stag, ince ho veka scek, o di 
vela 5usa hent-a mce, mcen ho vela la tita-in ta ana-bnta ena 
vcena te, cena ho for. ner ho kom dann, so be ho cena fel-
jan, for fer et pa „ tre oto di stora bana va upkropna i sega ta 
mora, o petar han lo po gukvat o hada fot scek an fcelakniv o 
pela-up lotan imcela tekyara, o skurabe,sta hada-n fot scek o a 
gamal bala o sula ta skura. 

»so har-ut!» sa frokan. — »ja, ja tokta, de kona vcera 
so get ta hofsa her, mcena en inta kona kom-ifra ta not ar-
betas», sa petar. 

dar hada la anta val so pas hofsat sana §ona,smcesa, o nu 
va dce ncerma pinst, so frokan va enta go ta seja no am-at. 
froken ho to gesan o tanakum an imelati4. 

»han cc alt finalel», sa di stora bana. — »di har val ftna 
ala bana», sa hustrua. 	»d,ce get, so lcegan di ngiya „sek me 
den mak, di far oto 	tokta petar. — va sena so bh 
-bye alt basvcelit», svala hustrua. — »ja dce cc bapmajamt, ner 
an har for moga mana ta mceta5, d„ce scekat», sa frokan. — 
»ja vela de»6 , sa petar, »nicen hu„ce a3, so ce igan7  go te, 
anta en vel bahela dum, le». 

»ja åyo do», sa frokan, »ce dce sa, at i vd, at ya sa tita-te 
ara, ne„Irce fo-hat-uni nara dar, so for i h,cest ncer algetas, 
dce ha 	levat». — »nu hedar vi as alt», sa ana-brita. »du 
kan ta injekkafkaska o tita-fram i ncesta veka, o so for a 
hora, hi kw sto-(e ince dce &inta». — »dce for , a la yra», 
svala tosa. 

petar han la skurabe,stan i bcikja, o so strok han a ncevan 
1 bak po boksara, o so frokta-n, va frolcan sula ha fe-jina basver. 
»dee e la enta so get ceta-w.cvra far peta..., tcegkar-a», sa frokan. 

nce, mcen ya har alt fira heksetalar», sa petar, »men, dce 
bh., la dakit ince fer§censta dena dara, o sena so cc de pins-
heclara», tokta-n. — »ya tak Sa han ha, petar, cice for alt 

tända upp, elda 
Mskr. har ibland arbete (Vadsbodialekt). 
lindade 
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komma in när dem ock få sig en kaffetår. Det tackade hon före, var 
givet, ock så sade hon till barnen, att de skulle vara tysta, så modern fick 
fred en stund. Petter han hade stått när hänne hela natten, men han 
var tvungen till ut ock hugga några flisor till att kölla' med. 

Fröken hon • blev till Algots en stund, medan hon vilade sig, ock de 
ville skjutsa hem liänne med, men hon ville väl titta in till Anna-Britta en 
vända till, innan hon for. När hon köm där in, så blev hon ända förlä-
gen, för ett par tre utav de store barnen var uppkrupna i sängen till 
modern, ock Petter han låg på golvet ock hade fått sig en fällekniv ock 
pillade upp lorten emellan tiljorna, ock skurborste hade han fått sig ock en 
gammal balja ock skulle till skura. 

»Så här ser ut!» sade fröken. — »Ja, jag tyckte, det kunde vara 
så gott till hyfsa här, medan en inte kunde komma ifrån till något ar-
bete2», sade Petter. 

Där hade välan inte varit så pass hyfsat sedan kyndelsmässa, ock nu 
var det nära pingst, så fröken var inte god till säga något om det. 
Fröken hon tog gossen ock tånades om honom emellertid. 4  

»Han är allt fin likväl», sade de store barnen. -- »De har varit fina 
alla barnen», sade hustrun. »Det är gott, så länge de nöjer sig med 
den maten, de får utav mor sin», tyckte Petter. — »Ja, sen så blir 
det allt besvärligt», svarte hustrun. — »Ja, det är bekymmersamt, när 
en har för många munnar till mättas, det är säkert», sade. fröken. — 
»Ja vilda död ! 6», sade Petter, »men hur det är, så är ingen7  god till 
annat än en vill behålla dem, likväl. 

»Ja adjö då», sade fröken, »är det så, att I vill, att jag skall titta till 
er, när det får lidit om några dar, så får I häst när Algots, 
det har de lovat». — »Nu reder vi oss allt», sade Anna-Britta. »Du 
kan ta mjölkflaskan ock titta fram i nästa vecka, ock så får jag 
höra, hur det står till- med detsamma». — »Det får jag välan göra», 
svarte tösen. 

Petter han lade skurborsten i baljan, ock så strök han av näven 
i bak på byxorna, ock så frågte han, vad fröken skulle ha för sina besvär. 
»Det är väl inte så gott efter styvrarna för Petter, tänker jag», sade fröken. 

»Åh nej, men jag har allt fyra riksdaler», sade Petter, »men det 
blir väl dåligt med förtjänsten dessa dagarna, ock sen så är det pingst- 
hälgdagarna,» tyckte han. 	Ja, tack skall han ha, Petter, det får allt 

4) under tiden 	 5) Citat med riksspråksord. 	• 
6) Bekräftelseformel: »Ja vilda död»? 	7) man inte 
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kveta ince batartiga dena gogan», sa &okat. — »ja do 'har vi 
()sak ta taka, po bo Nkans o prostinas vcegna for vepa o ala 
basvcer» sa petar o sv scek s hivat. incen ner frokan va ut-
gogan votum dosa, so kom-an cetar-a o sa: »ja, vt fo-la hopas, 
at vt sa kona titiora-t ncesta go, ?fal dce bk! ja, at frolcan 
fo lev ta hit at aant ar». 

— — fe - cen del, sona, dt seda jek alt, so dce tokar-a 
en sa enta vcera bajontratar fora, fer-a vet, at frolcan fek tre 
seksetalar oto la,nas-agusta-masis kar, for bara dcen nata 0 
enda. 

(Augusti 1903.) 

hur pcer lek mab. 

de va so vut, at pcer i brona va ban cegkamaii, o sma 
bag hada-n, so de va basmeht 	»va sa anta sek, te? 
sa-n, han trcefa prostas dreg utafera Jorka. — »du sa enta 
.spriga cetar og-  dum», bikta alfril, »d cv iga sea mce. tita-in i 
varat ork frameta veka», sa-n, »inåk js6ksa, cl ce ana lita 
lcetar 	o ara har ho ina. ho har vet et par hondra po 
bakan fe ?ren del». — »mo de?»2  sa pr, »har ho vitt go ta 
,ilat-thop so pas?» — »ja, mcen ho ce nosa am-at, o snodiar3  
e ho me. ho ha -lakat boksar ot me /kesa menar. ja, ja 
ga-na at huvakkce fo-t, focstala. de vara ena fe-?re, sam 
kona paa bana, o dce sam ce». »ja har alt teet pa na fcekv, 
men neer an sa te mc!-t fega gogan, so totar en alt, at an 
vala ha ena flera», sa Ofri o jla at fkot po dcen sobruna palm-
kan, han nolca am sendara. han va gra/lata.  r Kelas. 

»va gamal menska kan ho vera?» frokta pcer. 
a, ho cela bota treeti ar, cena sam du. a vcdr sar o 

ut, lita o trinar o somasatar 4; i ce ena lika. je -N, sam ja 
selar: ttta-fram an da i veka, sa fa lu fcekv se net». 

»nce, nu for-a ja mek Umeta», sa pcer o to atge. 
no kw va leat-um noja daar, so kom lago,sa in i 'okat, o 

malt o ho kom ta o sprakas ve. o mah kom ta sela, at-erce 

1) Alfred talar vadsbodialekt. Han är gammal prästgårdsdräng ock 
har rätt mycket riksspråkslån. 
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kvitta med betalningen denne gången», sade fröken. — »Ja, då har vi 
orsak till tacka på både frökens ock prostinnans vägnar för vepan ock alla 
besvär,» sade Petter ock rev sig i huvudet. Men när fröken var 'ut-
gången igenom dörren, så kom han efter hänne ock sade: »Ja, vi får välan hoppas 
att vi skall kunna utgöra det näste gäng, ifall det blir så, att fröken 
får lov till bit ett annat år». 

— — Ock för den del, sådana, de reder sig allt, så det tycker jag 
en skall inte vara bekymrad för, för jag vet, att fröken fick tre 
riksdaler utav Lenas-Augusts Maris karl för bara den natten ock 
en dag. 

:(Augusti 1903.) 

Hur Par fick Malin. 

Det var så vulet, att Pär i Bron var bliven änkeman, ock små 
barn hade han,. så det var besvärligt för honom. »Vad skall en ta sig till?» 
sade han, han träffade prostens dräng utanför kyrkan. — »Du skall inte 
springa efter ungdom», tyckte Alfred», »dem är ingen reda med. Titta in i 
vårt kök framåt veckan», sade han. »Malin, köksan, det är en liten 
lätt piga, ock åren har hon inne. Hon har visst et par hundra på 
banken för den delen». — »Månn det?»2  sade Pär, »har hon varit god till 
slitit ihop så pass?» — »Ja, men hon är noga om det, ock snodig3  
är hon med. Hon har lagat byxor åt mig 'flera vändor. Ja, jag 
gav hänne ett huvudkläde för det, förstås. Det vore en för dig, som 
kunde passa barnen, ock det som är.» »Jag har allt tänkt på bänne själv, 
men när en skall till med det förste gången, så tycker en allt, att en 
ville ha en yngre», sade Alfred ock gjorde ett flytt på den rödbrune peru-
ken, han nyttjade om söndagarna. Han var gråhårig eljest. 

»Vad gammal människa kan hon vara?» frågade Pär. 
»Åh, hon är välan bortåt trätti år, ända som du. Ock väl ser hon 

ut, liten ock trind ock rödmasig4; I är ända lika. Gör du, som jag 
säger: titta fram en dag i veckan, så får du själv se hänne.» 

»Nej, nu får jag ge mig hemåt», sade Pär ock tog avsked. 
När det var lidet om några dagar, så kom lagårdsan in i köket, ock 

Maja ock hon kom till att språkas vid. Ock Malin kom till säga, att det 

2) Månne det? Jaså? 	 3) händig 
4) rödblommig 
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va strama i pr tag 	ibitan, bara fe ?ren mena frcematans 
skal. 

»nu tokar-a, du ho, jlrevat o 'enas fåra tahekali», sa 
lagotsa. nu  to iru la laho dcek festaman. 	»dce kvetar», sa 

»sont har-a ofri tat mcek a». — »du, sam c_esa lita o 
kvekar, du sula la ha pcer z brona», sa lagoja o skrata. »d-e 
an hediar kar o sncelar me». — »ce de den kari, sam bita cegka- 
man z vetra,9?» frokta malt. — »jaa, d ce den». — »tegk, dn 
har-a aln, vut go ta jo t anta tcegt po, ena sana ja sa, nor 
ho bira jokatar», svata malt. »de . va sun et-an tel, at han 
sula mesta si hustru». — »ja den han ce mce di bafedlinacsta 
kara, an kan vela se», tokta lagoja. »ne, sa nu påsar grotti», 
sa ho. »gu nat i da». 

en cetarineda i den andra veka, nor inali has o laha an 
,sol, so kom de an frceniatar kar in i§åkat. de va an lik 
kar mce muntasar, holcetar i ansektat. han frokta etar alfri, 
men den va enta ta stces. do frokta-n viali, fal ho vesta, am 
prosk solda noja kokaar. »d-e deth ciRNir va brona» tokta-n. 
»sa, dceta ce dcen, kari, sam bira ceekamani veircks?» sa inali. — 
9aa, dce ce dce.» — »ha - jta kce• te mo bana-hansas nu do?» 
»de trala - la me-t», sa han, o la-in an mulbcegk. »dceta e 

prostas ,olssa, kan ja se». — »jaa, men hur kan han ,scenti 
»lek?» — »a ja §ienar-a enta so viloftit, anta ja ha-Jet-a po 
hågan i prcestago,s kvenfarkastok. 40 so legan do». o so jek 
han ut tionum doha. 

mcen han hade la all fot tut va alfri sena, for am moran, 
nor altri sat o drak hata, so sa han ta mali: »am du vet luda 
.inet net: malt, so ta-itu pcer i bröna». — »ja har alri hatten 
vaan ta sprogat otar manfark», svala inalt. — »nce ne men! 
dce har-a sakt-an mce, at tu ce an stela pcecson. men am 
han vet ha da, so sa du anta sela imot-an. o dcv vet han 
ince scekarhet, for-a haakt te-n, at-ctu ce ena dugiriner mcen-
ska o stakar, so d- ce jevat, at han vet ha de». 

malt ho jek ta skopat o skar at par halta fiekabeta o sata 
-fram for alfri, o sektabro la ho po kbijan. men sena nor- o 
hada vent hågan t-n o va bot va spzsan ven, so sa ho: »dce 
tror-a enta». ho vesta la, at per va enta no pcendar ince-
na. — »va ce dce du enta tror?» frokta alfri. sa  nor han ba-
yona ta 5cera i peka, so haha han pa dcen stora gresan, sam 

• 
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var strävigt i prästgården ibland, bara för den myckna främmadens 

»Nu tycker jag, du har strävat ock tjänats före tillräckligt», sade 
lagårsan. • »Nu får du väl laga dig fästman.» — »Det kvittar», sade 
Malin, »sådant har jag aldrig tagit mig av.» — »Du, som är så liten ock 
kvick, du skulle välan ha Pär i Bron», sade lagårsan ock skrattade. »Det är 
en redig karl ock snäll med». — »Är det den karlen, som blev änke-
man i våras?» sade Malin. — »Ja, det är den.» — »Tänk, den 
har jag aldrig varit god till gjort annat än tänkt på, ända sen jag såg, när 
hon blev jordad», svarade Malin. »Det var synd åt honom likväl, att han 
skulle mista sin hustru.» — »Ja, den han är med de beskedligaste 
karlar, en kan vilja se», tyckte lagårsan. »Nej, se nu pöser gröten», 
sade hon. »God natt i dag.» 

En eftermiddag i den andra veckan, när Malin hölls ock lagade en 
kjol, så kom det en främniad karl in i köket. Det var en liten 
karl med mustascher, rödlätt i ansiktet. Han frågade efter Alfred, 
men den var inte tillstädes. Då frägte han Malin, ifall hon visste, om 
prosten sålde några kokärter. »Det är dålig ärtjord vid Bron», tyckte han. 
»Så, detta är den karlen, som blev änkeman i våras?» sade Malin. — 
»Ja, det är det.» — »Hur står det till med barnen hans nu då?» 
»Det trasslar välan med det», sade han, ock lade in en mullbänk. »Detta är 
Malin, prostens köksa, kan jag se». — »Ja, men hur kan han känna 
mig? — »Å, jag känner hänne inte så vidlyftigt, ännat än jag har sett hänne på 
ryggen i prästgårdens kvinnfolksstol. Adjö så länge då». Ock så gick 
han ut igenom dörren. 

Men han hade välan allt fått talt vid Alfred sen, för om morgoneh, 
när Alfred satt ock drack kaffe, så sade han till Malin: »Om du vill lyda 
mitt råd, Malin, så tar du Pär i Bron». — »Jag har aldrig haft den 
vanen till sprungit efter manfolk», svarade Malin. — »Nej nej män! 
det har jag sagt honom med, att du är en stilla person. Men om 
han vill ha dig, så skall du inte säga emot honom. Ock det vill han 
med säkerhet, fik jag har sagt till honom, att du är en duglig männi-
ska ock stark, så det är givet, att han vill ha dig. 

Maliri hon gick till skåpet -ock skar ett par rediga skinkbitar ock satte 
fram för Alfred, ock siktebröd lade hon på korgen. Men sen, när hon 
hade vänt ryggen till honom ock var bortvid spisen igän, så sade 'hon: »Det 
tror jag inte». Hon visste välan, att Pär var inte något känd med 
hänne. — »Vad är det dn inte tror?» frågade Alfred. Se när han be-
gynte till skära i skinkan, så hågade han på den store grisen, som 
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hada val Mar. o mena so anra han, am dce sula bki tros' 
ta 	 fara ta jurist n bara for gresas del. mce do saina so sa 
malt: »we, dce tror-a enta». — »ta ku am gresan?» frokta 
alfri. »ncece, ja tror enta, 	troskar ifra-sek i da», svala 
mak ho vela anta no leta fot. 

.ntatt o per di tatas alt ve at pa ti e gosa ana, va hus-
forhot o uta fora handlag o »bak §orkamun am ju dan. o 
sena so j'eka han bu mce lagoja. •o mali ho svctta, at ho va 
anta ifra-t 2.. 

nor prostas fek hora ta j am-at, so sa di, at-di vela jora 
broinp ot-dam, etar malt hada vut stadir o ta laks, 

dce be brolap s-at ena dce. sena, den §ujaotana kom 
han 5itkvsr me at kiltars o hemta hena o hcenas eintgar, fo-kcen 
andra pi,la4  va koman da am kvel. 

framtmota juk so kom se, pera ~tar, fram ta prcesta-
gan. sa prostn to hem bokar for bilit o soda ta sokna-
bora. o map ho vela promanera po krusbcej5, for ho hada 
alt t val so infolivatar - ta ha cicen boka. de va ana forhlanig 
for va-cla, o ho hosta bara ena hrg.na  ner prostn. 

mena so kom prostina ut i 'okat o tata ot-a. »no, ce sb.fi  
noyar me si nua svcejajka?» froktd prostina. — »malt?! o 

mek, dcen, ho ce ena odrchjali te vcera kaskar o hediar». 
— »no, men hur hedar ho see me bana?». — »ja, de kan isa 
mcmsa se, anta dcen ce den hceta mora, so omcenjali hedar ~-
dam e ho. o bana di ce so ycera z malt scit cena dce. ja d-ce 
ena ovettilit, va pcer har fot-at hedit. napatu6  har ho vcevat, 
ta tosara, o upbcedata-jces ha-ki val go ta fot i kanon' loan. 

gkaletar huj ho ut for jamdan. sa  per han ce mera veka-ta 
homot, men helia so ha-ki ena et set ho o per. o alri at-dce 
har falt so mo sam et ok imcela 	bcega, alt sena ho nota 
-te-n. ja d-e veldi got for pr i,jala fal». 

1) behov, nödtvång 	 2) emot det 
Icke vanligt om häst; ett överdrivet blygsamt uttryck av Pär. 

Men han sade faktiskt så. 
efterträdarinnan 
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hade varit sjuk. Ock medan så undrade han, om det skulle bli träng' 
till fara till djuristen bara för grisens del. Med detsamma så-  sade 
Malin: »Nej, det tror jag inte». — »Talar du om grisen?» frågade 
Alfred. »Nej, jag tror inte, att de tröskar ifrån sig i dag», svarade 
Malin. Bon ville inte .något låta förstå. 

Malin ock Pär de taltes allt vid ett par tre gånger sen, vid hus-
förhöret ock utanför handlarens ock i bak kyrkemuren om juldagen. Ock 
sen så skickade han bud med lagårsan. Ock Malin hon svarade, att hon var 
inte ifrån det'. 

När prostens fick höra talas om det, så sade de, att de ville göra 
bröllop åt dem, efter Malin hade varit stadig ock till lags. 

Ock det blev bröllop så att ända .det. Sen, den tjuguåttonde kom 
han själv med ett kreatur3  ock hämtade hänne ock hännes ordningar, för den 
andra pigan 4  var kommen då om kvällen. 

Framemot jul så kom Sofi, Pärs syster, fram till prästgår-
den. Se prosten tog hem böcker för billigt ock sålde till socken-
borna. Ock Maja hon ville prenumerera på Creutzberg5, för hon hade 
.alltid varit så införlivad till ha den boken. Det var en förklaring 
för var dag, ock hon_ kostade bara en krona när prosten. 

Medan så korn prostinnan ut i köket ock talte åt hänne. »Nå, är Sofi 
nöjd med sin nya svägerska?» frågade prostinnan. — »Malin?! 0-
jija mig, den hon är ända odräglig till vara rask ock redig». 
— »Nå, men hur reder hon sig med barnen?» — »Ja det kan ingen 
människa se, annat än den är den rätta modern, så omänskligt rädd om 
dem är hon. Ock barnen de är så kära i Malin så att ända det. Ja det 
är ända ovanligt, vad Pär har fått det redigt. Napptyg6  har hon vävt 
till töserna, ock uppbäddad säng har de varit god till få i kammaren 7  lången. 
Ock gladlätt hörs hon ut för jämnan. Se Pär han är mera vek till 
humöret, men eljest så har de ända ett sätt hon ock Pär. Ock aldrig att det 
har fallit så mycket som ett ord emellan de bägge, allt sen hon flyttade 
till honom. Ja det är väldigt gott för Pär i alla fall». 

Creutzberg (d. v. s. v. Schtitz), »Gudelige betraktelser». 
Tyg av gamla kläder, som rispats upp, spunnits ock (hem)vävts. 
det lilla (bättre) rummet 

4-180112. Sv. land.m. Dahlgren. 
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»cice sa ya strakst», tokta alfri, sto i bak dona. »han veta 
etta no ton, rena ja sa t-n-t». — »dw h&nda„la, svata sckfi, 
mcen di sum sa ihop, di komar ihop likaiyek, chv har-a alk 
hat-at fora». — va, che ce la sq oat»1, ,  sa lagotsa, kom-in me 
mjekka. mcen d -q got i,yala fal, at dcen for ycelp, sum ha, 

tro g te-na. 

»Det sade jag straxt», sade Alfred, stod ibak dörren. »Han visste 
inte något om, innan jag sade till honom det.» — »Det händer välan», 
svarte Sofi, »men de som skall ihop, de kommer ihop likaväl, 
det har jag alltid haft det före». — »Ja, det är väl så ödet»1, sade 
lagårsan, kom in med mjölken. »Men det är gott i alla fall, att 
den får jälp, som har trång till hänne». 

1) Adj.: av ödet bestämt; isl. adit. 



Mme Hanna Dahlgren donne quelqnes preuves du dialecte 
et des mceurs de la paroisse de Synnerby, pres de Skara, le 
vieux centre de la Vestrogothie. Mme Dahlgren a passé son en-
fance et sa jeunesse parmi les gens dont elle reproduit le dialecte. 
Apres sa mort les textes ont ete rediges par son frere avec 
l'assistance de ses deux sceurs. Un assez grand nombre des 
phrases du dialogue sont rendues mot å mot d'apres le parler 
des paysans. Un tres petit nom bre de mots apparti ent å quelque 
autre dialect; eeg mots sont indiques dans les notes. 

Les textes donnent d'abord une petite nouvelle d'une jeune 
fille, qui est engagee comme servante et qui, apres diverses 
difficultes, est mariee å son maitre; quelques reflexions de deux 
lavandieres sur les habitudes &anges des bourgeois, qui quittent 
leurs appartements elegants pour passer Pete dans une cabane 
de pecheur; puis on raconte comme Louise se marie; et on donne 
un tableau de l'arrivee du douzieme enfant dans une tres pauvre 
famille. Le caractere le plus interessant c'est peut-etre le vieux 
pauvre Olaves, qui avait possede une petite ferme, qui est de-
venu de plus en plus pauvre, majs qui est toujours eontent et 
reconnaissant, et qui fait son dernier tour, un tour de quelques 
dix kilometres en mauvais temps, pour payer une dette de trente 
centimes. 
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Livssaker o. dödsfångar, bödlar o. avrättningar, MEDEN, Hverdagsliv 
blandt danske almuefolk: NORDLINDER, Bärgsjö-mål. STYFFE-
LAMPA, Västgöta-ord från 1700-talet. KARLGREN, Gränsen mel-
lan syd- ock mellansvenska mål. ULRICH, Rom manisPråket ; Si gen arspråk. 

Bilagor: LEVANDER, Älvdalsmålet i Dalarna (IV. 3). 
HERMELIN, Sägner o. folktro, seder o. sagor, s. 1-96. 
FREDIN, Gottlandstoner, s. 1-128. 

Årg. 1910: RUTBERG, Bomärken från Kalixsocknarna. KARLSSON 
Seder ock bruk vid frieri i Mo härad. BJÖRK, Orsamål. PALM, 
Hemliga språk i Sverige. 

Bilagor: v. SYDOW, Två spinnsagor (B. 3). 
SWENNING, Samnordiskt wi i sydsvenska mål (B. 4). 
LARSSON, De uppländska spelmanstävlingarna 1909 (B. 5). 
TUDERUS, The österbothn. lappar under Kiemi gebiet (XVII. 6). 
En rimkrönika om lapparna (XVII. 7). 
LEFFLER, Öster-Fernebo (XVIII. 7). 

Årg. 1911: Fästskrift till H. F. Feilberg på 80-årsdagen. 
Årg. 1912: HERLENIUS, Blåkullafärder i 19:de århundradet. HIEFF-

NER, Anders Värmes historier. SAHLGREN, Några dalboord från 
1600-talets slut; Några svenska ortnamn. LANDTMANSON, Menu-
etter ock polska dantzar. ULRICH, Anteckningar om hemliga språk. 

Bilagor: SANDSTRÖM, Fsv. ö ock 11:inom västgötadialekterna (B. 6). 
CHAMBERT, Ord o. uttryck inom möbelhantverket 	1)., 
FREDIN, Gotlandstoner, s. 129-272. 

. 	GEIJER, Ortnamnens undersökning (B. 7). 
Årg. 1913: HEDBLOM, Kustfisket i Ilelsingland. LJUNGGREN, 

Åkerbruk o. boskapsskötsel i Laske-Vedum. GEIJER, En gosses 
märkvärdiga upplevelser.  

Bilagor: ERICSSON, Södermanlands folkmål, s. 3---226 (,3. 8). 
JOHNSSON, Sägner från nordöstra Skåne (B. .9). 
WIGFORSS, Södra Hallands folkmål, s. 1-144. 

Årg. 1914: LUNDELL, Om uppteckning av folkmål. JAN HALF-
VORDSSONS Uppteckningar.- LINDSTAM, Folktro ock annat från 
Bohuslän. 



Bila ger: MAGNEVILL, Bjursåsmålets ordförråd. (B. 10). 
ERICSSON, Södermanlands folkmål, s. 227-236 (B. 8). 
WIGSTRÖM, Folktro ock sägner, s. 453-556 (VIII. 3). 
Eva Wigström 1832-1901 (VIII. 4). 
BORGSTRÖM, Askersmålets ljudlära (B. 11). • 

Arg. 1915: GRANSTRÖM, Jo på den tiden. GEIJER, Undersöknin-
gen av svenska folkmål 1914. STENBOM, .Njurundamålets formlära. 

Bilagor: LUNDGREN-BRATE, Personnamn, s. 167-322 (X. 6). 
WIGFORSS, S. Hallands folkmål, s. 145-432. 
SAHLSTRÖM, Fryksdalsmål (B. 14). 	• 

Ärg. 1916:. JOHNSSON, En småländsk bondspelman. OLSSON, Från 
Transtrand. LÄFFLER, Taksteinarsägnen. EKBLOM, Fonetiska skilj-
aktigheter inom Vadsbomålet. LINDROTH, ()landsmålens ställning ock 
indelning. LEFFLER, Talets tonfall återgivna i en sång. GEIJER, 
Undersökningen av svenska folkmål 1915. 

Bilagor: AMBROSIANI, Riktlinjer för uppteckningar om allmogens 
materiella kultur (B. 15). 

Kgl. Bibliotekets visbok i 4:o. 
ANDERSSON, Skånska melodier, s. 357-516 (X1V.1). 

Arg. 1917: JOSEFSON, Seder ock bruk bland allmogen i n. Bohuslän. 
LOUISE HAGBERG, En dödssed -i Hälsingland. NOREEN, Två dik-
ter på västgötamål; En bröllopsdikt på Tjörnsmål. ALVING, Kalmar-
målets ljudsystem. GEIJER, Undersökningen av svenska folkmål 1916. 

Bilagor: WIGFORSS, S. Hallands folkmål, s. 433-624. 
NOREEN, Ärtemarksmålets ljudlära, s. 3-114. 
SWENNING, Folkmålet i Listers härad, s. 5-100. 

Arg. 1918: CARLSSON, En gotländsk bröllopsdikt. ISAACSSON, Seder 
ock bruk i Varmsätra. NOREEN, Till kung Orres historia. Två tal 
på Västgötamål. GEIJER, Undersökningen av svenska folkmål 1917. 

Bilagor: WIGFORSS, S. Hallands folkmål, s. 1—XIV, 625-783 (B.13). 

Arg. 1919: GÖTLIND, En västgötsk bröllopsdikt. GEIJER, Under-
sökningen av svenska folkmål 1918. Institutet för ortnamns- och 
dialektforskning i Göteborg 1917-18. 

Bilagor: LINDERHOLM, Nordisk magi I. (B. 20). 
LINDGREN, Burträskmålets grammatik, s. 165 ff. (XII. 1). 
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