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I den lefnadsteckning, som herr bibliotekarien BERGSTRÖM
i 34 häftet (VII. 1) af Eder tidskrift egnat Svend Grundtvig,
är ett yttrande af mig anfördt på sådant sätt, att jag med anledning däraf nödgas anhålla om plats för en gensaga.
Efter att hafva vidrört en äldre åsikt om folkvisornas ursprung yttrar hr B. (sid. 18):
Enligt FELIX LIEBRECHT ock lektor LINDER åter hade GRUNDTVIG
OM folkvisorna »den bestämda åsikten, att de icke äro diktade af allmogen, utan i de höga loften ock i jungfruburarne, bland väpnade
riddare ock svenner, ,bland guldsmyckade jungfrur ock mör»; men så
vidt vi kunna se, skulle GRUNDTVIG hvarken gått in på den förra eller
uteslutande på den senare förklaringen.

Till en början tar jag mig friheten upplysa om att de af
herr B. citerade orden äro hämtade ur min i Ny illustrerad
tidning för den 28 juli 1883 intagna nekrolog öfver GRUNDTVIG,
samt att jag först genom herr B. 's ifrågavarande lefnadsteckning
fick kännedom om LIEBRECHTS utlåtelser angående GRUNDTVIG
ock folkvisornas ursprung. De ordalag, genom hvilka herr B.
sammanställer LIEBRECHTS ock mitt namn, äro helt visst ej illa
menade, men de se onekligen ut, som om de vore insidiösa.
Värre är det, när herr B. angående min redogörelse för
GRUNDTVIGS åsikt om folkvisornas uppkomst förklarar, att, så
vidt han kan se, GRUNDTVIG icke skulle hafva uteslutande gått
in på den af mig ock LIEBREcitT framställda förklaringen. I
de få rader jag i min nekrolog kunde egna åt GRUNDTVIGS
mening om denna uppkomst använder jag dock uttrycken
»hade GRUNDTVIG den bestämda åsikten», »säger han» ock »säger
GRUNDTVIG», hvilket ju klarligen gifver vid handen, att jag
hade GRUNDTVIGS egna ord att stödja mig vid. Detta oaktadt
antyder herr B., att min redogörelse icke är att lita på. Lyckligtvis kommer jag ännu mycket väl ihåg de yttranden jag
närmast afsåg, då jag skref denna del af lefnadsteckningen ock
jag kan därför nu till mitt försvar anföra dem: »Dersom fol
keviser skulde betyde det samme som almueviser, saa vilde disse
gamle sange ikke bre det med rette; thi de er ikke digted e
af almu e n: de har forst lydt i hojelofte og i jomfrubure, mellem
vxbnede riddere og syende, guldsmykkede jomfruer og nivåer,
der traadte dansen efter dem. . . .

Namnskick.
Bruket af egäntliga tillnamn är i regeln ännu inskränkt 1
till »ståndspersoner», prästerskapet, kronobetjäningen, köpmännen i staden ock annat »härrskap». Utom sin i rspr. vanliga
gen. sing. — ja sätter inn hos Harbas (Harbergs), vi ska gå
te Bronluns å tjöpa mösser o. d. — förekomma best. sing.
ock plur. med gen., t. ex. i sing.
Joggbarjen Hasselkvesten Runnbäkken Rappen
Joggbarjens Hasselkvestens Runnbäkkens Rappens.
Sålunda: ja sätter inn hästana hos Hasselkvesten(s), hos Appeltoppen (Appeltofft), dä va män Runnbäkken va (präst) ve
Fallösa, män Rabens va på Tjasstarp (medan familjen Raab
bodde på Kärrstorp), Posen på Svattigstarp, Gamle Posens
(Posse), Vulven på Applarumm (Wulff), Dalen på Olsbarj (Ulfsborg), Alroten läste brevens, kkunngörelserna) dålit, i Alskojens bo (hos hand!. Areskog) o. s. v. Det är dock endast
mera bekanta personer som på detta sätt kunna få best. form.
I vissa fall lägger uttalet hinder i vägen. Så kan man t. ex.
äj få best. form af Jogglunn (Ljunglund), utan tillgriper då
omskrifningar: Jogglunna-gubben 1. dyl. Ex. på best. plur. äro:
Barjgrenana bröderna Berggren, köpmän
Hummerjälmana prästen Hummerhjelms familj
Bröjrana köpmanssläkt i Kalmar (Kreuger)
Rabana släkten Raab
Rappana släkten Rappe
Seljeströmmana släkten Siljeström
Posana släkten Posse
Sidoana bröderna v. Sydow, köpmän
Sällergrenana prästen Sellergrens barn
Söströmmana bröderna Sjöström, köpmän
Sv. landsm. IX. 1.
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dä ä tjöft hos Söströmmana, i Söströmmanas bo, da
ble fit mä Rabana (de ha blifvit fattiga), o. s. v.
I sammansättning få dylika namn ändelsen -a: Sidoa-gåren,
Joggbarja-gåren, Barjgrena-boan. Någon femininbildning kan

äj komma i fråga: prästens, länsmannens, köpmannens hustrur
äro fruar, det heter alltså: fru Runnbäkk, fru Vållgren o. S. v.
En mellanställning intaga skolläraren ock klockaren ock med
dem jämförliga:
Älmkvestan ock Fru Älmkvest
Älmkvesten (klockare)
Hultkvestan
» Fru Hultkvest
(klockare)
Hultkvesten
FIöjstättan,
sällan
Fru FIöjstätt
(fjärdingsman)
Höjstätt
Fajerlunskan,
sällan
Fru Fajerlunn.
(trädgårdsmäst.)
Fajerlunn
(barnmorska,
hännes
man organist
Åströmskan i Jommby
Fru
Åströmm
(»si
hon
va redi fru,
i Ljungby) kallades oftare
hon va född manisäll4 Fru Alrot (mannen komminister)
nämndes vanligen Alrotan, fru Kullberger (mannen prost) stundom, med någon ovilja, Kullbaskan. 1 obest. form förekommer
med titel Moster Rota (mannen hette Roth).
Bland menige man äro egäntliga tillnamn 'mera sällsynta,
de bilda best. sing. mask., såvitt det passar i uttalet, samt
best. sing. fem. på -an äller -skan:
Hällgrönskan
Hällgren (skomakare)
Hammerbarjan 1. -baskan
Hanamerbarj ( arbetare)
Rybba (Ryberg, torpare o. urmakare) Rybbarjan 1. -baskan
Vistranskan
Vistrann (Vistrand, skräddare)
Västerlunn (Vesterlund, skräddare) Västerlunskan
Strömmgrenskan.
Strömmgren (torpare)
I best. sing. förekommer Hammerbarjen. Om Balkmann (fattighushjon) vore gift, skulle hustrun heta Balkmanskan. Så förutsätter Iggelkvestan (Iggelkvesta-Johanna) en Ingelqvist som man.
Endast för båtsmän äro tillnamn vanliga, t. ex.
Ankarstock Agkerståkken Agkerståkkan Agkerståkka-tarpet
Blomster Blomstern
Blomstran
Blomster-lökkan (gårde)
Fyrtoppan
Fyrtopp
Fyrtoppen
Hake
Hakan
Haken
Vittlåkka-tarpet
Hvitlock
Vittlåkkan
Vittlåkken
Höka-bo et (skämtsamt)
Hök
Hökan
Höken
Styvan
Styva-stuvan
Styven
Styf
Svartlock Svattlåkk en Svattlåkkan. Svattläkka-Pälle(n)
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Tallbuske Tallbusken Tallbuskan Tallbuska-pojkana
Vimpel
Vemp el
Vemplan
Välkommen Vällkummen Vällkumman Vällkumma-stuvan.
Obest. sing. af båtsmansnamn förekommer knappt i dagligt tal annat än som predikat, t. ex. han va Styv, tjänte Styv,
han ska vest bio Tallbuske.
Sällan förbindas dop- ock tillnamn. Vi ha antecknat blott
några få ex.: Agust Höjstätt (fjärdingsman), Ante Tjällmann
(torpare), Jösta Gröndal (undantagsman), Joan Hammerbarj
(sonen) ock Pina Moslunn. De kunna bilda fem.: Agust-Höjstättan, Jösta-Gröndalskan. Nästan vanligare är dopnamn med
ett gjort tillnamn: Joan Möller (= mjölnarens Johan), Kalle
Badd (son till »Badden»), Kalle Kogg, Kal Dunner, Nesse Lark
(son till »Larken»), Pälle Trampa, Pälle Greve, Svänte Gäder,
Svänte Jämmer, Svänte Brännläder, Svänte Kvekk (= »LellSvänte»). Sådana namn äro vanligen något försmädliga ock
betraktas som öknamn. Så anses äfven båtsmansnamn af afkomlingarna. Man har t. ex.
Kalle Vass (= »Vassa-Kallen») ock Kalle-Vassan
Pälle Jarv (Djärf) ock
Pälle-Jar van.
Men åtminstone Vassens vilja äj kännas vid detta namn.
Bland bönder användes regelbundet dopnamn ock fars- 2
namn. Om fadren heter Jonas Pärsen ock sonen är döpt till
Pär, så heter denne, när han blifvit sin egen, Pär Jonsen. Det
är äfven för folket alldeles klart, att Pär Jonson betyder Pär,
Jons son. Icke desto mindre fattas samtidigt -en som best.
art., man bildar ett motsvarande best. fem. på -an I. -ekan:
Pär-Jonsan, Joan-Anneskan, som i sin ordning ger en obest.
form på -a: Pär-Jonsa, Joan-Anneska. Denna obestämda form
brukas i vok.: Gå framm åta kaffe, Pär-Jonsa! Si så, Frans-Nelsa,
komm å sett här! Som vok. kan möjligen äfven best. formen
brukas: Si så, Frans-Nelsan, komm å sett här! Af mask, fins
ingen obest. form, som kan användas som vok., utan det heter
t. ex. Komm hit, Nese Pärsen, ska _an få si non tigg! Obest.
formen skulle vara t. ex. Pär-Jons, Joan-Ols; män dessa former
användas i samma betydelse som de bland folket nästan obrukliga Pär-Jonsens, Joan-Olsens, d. v. s. fattas som gen. med
kollektivbetydelse: Pär Jonssons äller Johan Olssons familj,
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tjänstefolk, gård ock egendom; t. ex. ja ska gå te Pär-Jons
å bora sten, Ness-Pärs va inte åt tjarkan, Joan-Ols tar å
roi i da, di stante mett för Jonas-Pärs, Jonas-Pärs Joan
(son äller dräng), Jon-Sväns Lina (dotter äller piga), dä ä
p'stämt Ness-Pärs hästa, Joan-01s feft (skogsskift). Slutligen
ingår samma kollektivform i sammansättningar: Ness-Pärsagåren, 01-Annesa-Joan o. dyl. Så vitt tydligheten det kräfver,
tillägges vid namn på -son byanamnet: Joan Olsen i Bassta
(Bårstad), Nesa Annesen i Älverslösa (Älfterslösa), Annes
Annesen i liårstarp, Joan-Anneskan i Tjyliga.
Vi ha bland mängden af dylika namn antecknat exempelvis:
Annes-Ols i FIårstarp
Annes-Olsan
Annes Olsen
Frans-Ols i Mosspo
Frans-Olsan
Frans Olsen
Joan-Ols i Bassta
Joan-Olsan
Joan Olsen
Jon-Måns i Iggelstarp
Jon-Månsan
Jon Månsen
Jonas-Petter-Jans i TjyJon-Jansan
Jonas Petter
liga
Jansen
Jonas-Pärs i Bassta
Jonas-Pärsan
Jonas Pärsen
Jonas-Pärs i Tjyliga
Jonas-Pärsan
Jonas Pärsen
Jom-Pärs i Mosspo
Jom-Pärsan
Jorn - Pärsen
Jon-Sväns i Kvilla
Jon-Svänsan
Jon Svänsen
Kal-Pärs i Veby
Kal-Pärsan
Kal Pärsen
Las-Nels
i Iggelstarp
Las-Nelsan
Las Nelsen
Ness-Jons
i Tjyliga
Ness-Jonsan
Ness Jonsen
Ness-Pärs
i Tjyliga
Ness-Pärsan
Ness Pärsen
011-Nels
i
Älverslösa
011-Nelsan
011 Nelsen
Pär-Jons
i
Tjyliga
Pär-Jonsan
Pär Jonsen
Pär-Kals
i
Veby
Pär-Kalsan
Pär Kalsen
Pär Olof Jonsen Pär-Olof-Jonsan Pär-Olof-Jons i Veby; samt
Annes Annesen Annes-Anneskan Annes-Annesas i Ilårstarp
Joan Annesen Joan-Anneskan Joan-Annesas i Tjyliga.
Nästan lika ovanligt, som att en bonde benämnes på annat
sätt, än nu är beskrifvet (t. ex. 01ajus i Bassta, Pär-Aksel i
Malle), är det att andra än, bönder i vardagslag nämnas med
dop- ock farsnamn. Vi ha blott antecknade:

1) oftare Jodde Jan I. Jon Jan, fem. Jodde-Janan 1. JonJanan, koll. Jodde-Jans i Jon-Jans.
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Frans Nelsen (arbetare)
Jog, Kalsen (inhyses)
Jösta Nelsen (inhyses)
Jon Svänsen (torpare)
Pär Olsen (torpare)

Frans-Nelsan
Frans-Nels
Jo-Kals
Jog-Kalsan
Jösta-Nelsan
Jösta-Nels
Jon-Svänsan
Jon-Sväns
Pär-Olsan
Pär-Ols;
stundom med tillägg af bostad: Pär Jensen i Blåbärsfeftan,
Jonas-Pärsan i Äggajäret.

Det är hederligt att på detta sätt bli likställd med bondfolk. Äljest skrifvas visserligen alla, som äj ha egäntligt
tillnamn, i kyrkboken, i skoljurnalen, i orlofssedeln ock andra
dylika handlingar med dop- ock farsnamn. Men dessa farsnamn brukas äj i dagligt tal ock äro t. o. m. för omgifningen
oftast okända. Man får kanske höra dem vid läsmöten, alldeles
säkert när det lyser för vederbörande till äktenskap. Men att
Smeden »egäntligen» heter August Nilsson, att Stora-Lina
(ladugårdspigan) heter Karolina Andersdotter, att Lovis-AnnesPetter heter Anders Petter Olsson, vem kan hålla reda på
allt sådant? Så vida bokföringen äj är inrättad alltför mycket
på härrskapsfason, råkas Smeden, Stora-Lina, Lovis-AndersPetter o. s. v. äfven i kassaboken ock afräkningsboken. Det
skulle vara alltför obekvämt att för varje post öfversätta t. ex.
Stora-Lina till Karolina Andersdotter. Ock huru skulle man bära
sig åt med de gifta kvinnorna? Att kalla Britt-Stin_ i Hajet för
Brita Stina Jonsdotter äfter hännes far lämpar sig icke; att
kalla hänne Brita Stina Johansson, äftersom hännes man i
kyrkboken ock i kontraktet heter Gustaf Johansson, det låter
äj mindre opassande. Det är sannerligen äj litet bekymmersamt
ibland vid »uppskrifningen» till nattvardsgång. När den som vill
»gå fram» anmäler sig själf, så lyckas det i regeln för klockaren,
som tar emot anmälningarna, att genom åtskilliga frågor få
veta, hur vederbörande heter. Män så får någon, som går åt
kyrkan uppskrifningsdagen, i uppdrag att anmäla andra. Så
skulle Hellgrenskan i Ingelstorp en gång anmäla mäst halfva
byn, men hon visste inte, vad de hette i kyrkboken, ock
hon blef så illa kommen, att hon sade: »ja jag skall då aldrig
ta emot sådana bud mer».
Att namn på -son ensamma förekomma i dagligt tal, är
äj så alldeles ovanligt, män hör dock till undantagen. Det är
isynnerhet rättare, trädgårdsmästare ock med dem jämförliga
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personer — men äfven andra — som på detta sätt äga ock
bruka en sorts tillnamn äfven i vardagslag. Hustrun får då
mannens namn med ändelsen -an äller -skan, t. ex.
Jonsen (en rättare, en trädgårdsmäst.) Jonsan
Svansan
Svänsen (två kuskar)
Alansö'nskan
A'la'nsen (Erlandsson, arbetare)
Då'njelsö'nskan
Då'njelsen 1. Dä'njelso'nn (arbetare)
E'rekskan äller (finE'reksen (torpare)
are) E'reks6'nskan
Påttersö'nskan.
Petterson
Svänsen är kusknamn: kusken på Kläckebärga hette Svänsen, ock kusken på Ebbetorp, som egäntligen hette Sven Bonde
Vidmundsson (från Hvetlanda), kallades Svänsen. Dessa namn
kunna naturligtvis användas i sammansättning liksom de förut
omtalade namnen på -son med föregående dopnamn: SvänsaKrestinan, Ereksa-hajen o. s. v. Lika naturligt är att gen.
blott kan heta Ereksens Pär, Jonsens ilekka 0. s. v., ej Ereks,
Jons, som skulle sammanfalla med gen. af Erek ock Jon.
I stället för Pär Ingemundsson ock Anders Eriksson
förekomma Pär Ina ock Annes-Erek, således med utelemnat
-son. Det är naturligt nog, att sådant går för sig, då farsnamnet är ett svagt subst. på -e. Ehuru den gamla böjningen
äljest är i målet alldeles förlorad, torde man väl få antaga, att
någon känsla af -a som gen. kan finnas kvar. En sådan känsla
kan i någon mån stödjas af den vanliga gen. på -as: sväntas,
Nessas (nom. Svänte, Nesse), af -a i sammansättningar: SvänsaKrestinan, Olsa-Flassen, ock i sådana sammanställningar som
Jon-Mana Lina, Tjyliga bönner, Öbbestarpa kvarner. Vi
känna:
= Jon Ingemundssoni
Jon lgga
icke bröder
= Pär Ingemundssonf
Pär Igga
= Sven Gummesson
Svägg, Gumma
i Kvilla
= Jon Gummesson
Jog,, Gumma
= Jonas Bondesson i Förlösa;
Jorn, Bonna
jämte Bonde, Folke, Börje o. s. v. som dopnamn i nom.
Svaga mask. dopnamn äro för öfrigt mycket vanliga: Ante,
Nesse, 011e, Kalle, Pälle o. 8. v. Svägg_ Gummas Jödde hette
äljest Jon Svensson i Kvilla. Tydlig gen. föreligger i PärSäkes = Pär Håkansson, 011-Håkes = Olaus Håkansson. Pär
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Berje = Pär Birgersson bildar öfvergång till en annan grupp

af namn formade äfter samma mönster, män utan genitivform.
Vi ha
Jon-Dänjel i Bäkktarpet (torpare) = Jonas Danielsson
Pär-Dänjel i Söragåren (torpare)
--- Pär Danielsson
= Karl Jakobsson
Kal-Jakop i Darby (bonde)
Annes-Erek i Kvilla (bonde)
= Anders Eriksson
Kal-Erek i Älverslösa (mjölnare)
= Karl Eriksson
Annes-Joan i Bassta (bonde)
= Anders Johansson,
ock med dem jämförliga
Päll-Erek}
j= Erikssons Pär
i Hajet
Kal-Erek
= Erikssons Kalle.
Så vitt de äj redan i mask. ändas på -a, bilda dessa namn
best. fem. på -an, ock alla bilda kollektiva genitiver på -s, som
om det vore två sammanbundna dopnamn:
Pär-Berjes Joan
Pär-Berjan
{Pär-Inkes 1. -Håkesas Jödde
01-Håkan (i ölfvingstorp)
Pär-Håkes 1. -Håkesas An-Kajsa
Jon-Danjlan
Jo n-D anj els
Pär-Danjlan
Pär-Danjels
Kal-Jakopan
Kal-Jakopas
Annes-Erekan
Annes-Erekas
ock Päll-Erekas Ämma (icke Päll-Erekan). Kal-Adlan var gift
med Karl Adolfsson (»Adel på Skrikerabakken»). Annes-Joans
hustru heter emellertid af fonetiska skäl Annes-Joansonskan.
Svän-Gumman sammanfaller med best. formen af appell.
gumma ock är därför tvätydigt; icke så gen. Svän-Gummas,
enär appellativet i gen. skulle heta gummes (jfr Lines, Maries
o. s. v. i gen. af Lina, Maria). I sammansättning har man
som vanligt -a: Jon-Danjla-tarpet, Kal-Jakopa-gåren, AnnesJoana-gåren.
Innan vi öfvergå till bruket af dopnamn som vardags- 3
namn, böra några ord sägas om valet af dopnamn.
Af äldre nordiska namn äro endast få i bruk. Blott enstaka, isynnerhet bland äldre, råkas Bonde, Börje, Eskel,
Folke, Gumme, Harald, Håkan, Ingemund, Tor. Vanliga äro
Axel, Erik, Erland, Gustaf, Karl, Knut, Olof, Sven. Bland
kvinnonamn förekomma: Gertrud, Ingeborg, Ingrid, oftare Hilda,
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Hilma ock Hulda. Bland ursprungligen icke-skandinaviska
mansnamn äro mer äller mindre vanliga: Adolf, Alfred, Anders,
August, Edvard, Emil, Enok, Ernst, Frans, Fredrik, Johan,
Johannes, John, Jonas, Josef, Klas, Lorents, Ludvig, Nikolaus,
Nils, Oskar, Otto, Petter, Pär, Robert, Teodor, Valfrid, Vilhelm, Viktor; sällsyntare äller blott tillhörande äldre personer:
Adam, Abraham, Daniel, David, Gabriel, Isak, Jakob,. Jöran,
Kristian, Kristoffer, Lars, Magnus, Samuel. Oftare förekommande
kvinnonamn af samma slag äro: Amanda, Anna, Augusta, Charlotta, Dorotea, Elisabet, Emma, Fredrika, Gustava, Hedvig, Helena,
Ida, Jenny, Johanna, Josefina, Karolina, Klara, Kristina, Lovisa,
Margareta, Maria, Matilda, Sofia, Vilhelmina; blott tillhörande
äldre personer: Brita, Kajsa, Katrina, Maja, Stina, Ulrika, Äva.
Manliga dopnamn förändras i dagligt tal sålunda:
Lars
Lasse
Adel
Adolf
Lorents
Loran
Alle
Alfred
Ludvig
Ludde
Ante
Anders
Nikolaus
Nekke
Agge
August
Nils
Nesse
Edvat
Edvard
Olof
011e
Nokke
Enok
Pär
Pälle
Frasse
Frans
Rudolf
Rulle
Fregge
Fredrik
Samuel
Sammel
,Gåstå,
Gustaf
Svänte
Sven
Joan
Johan
Teodor
Tedde
Johannes Hasse
Viktor
Vekke
Jödde
Jonas
Vilhelm
Ville.
Kalle
Karl
En del kvinnliga namn förlora regelbundet sina förtoniska.
stafvelser :
Fina
Maude,
Josefina
Amanda
Lina
Karolina
Charlotta
Lotta
Rikå
Kristina
Stina
Fredrika
Tilda
Stava
Matilda
Gustava
Lena
Sofia
Fia
Helena
Hanna
Vilhelmina Mina.
Johanna
Dorotea uttalas &tia, Ida eda; Maria förkortas till Mia,
Hedvig till Rädda, Ulrika till Ulla.
För att förarga Johan ock Olof säger man yolsa ock eld.
1 samma afsikt säges Tjitta för Kristina, Magga för Maria.
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När ,barnet får två namn, vilket är det vanligaste, väljas
de gärna så, att de rymmas under en hufvudaksent. Två enstafviga namn sammanfogas aldrig, merendels tagas till mansnamn ett enstafvigt ock ett tvåstafvigt äller två tvåstafviga.
I bägge fallen bilda de båda namnen tillhopa ett sammansatt
ord, så att Pär-Adolf ock Joan-Olof aksentueras som beskrifva, d. v. s. det sen are namnet får hufvudaksenten, änkelt
fallande med levissimus på slutstafvelsen, medan Adolf ock
Olof ensamma ha bruten aksent ock levis på slutstafvelsen
(»grav» aksent 1. Kocks aks. 2). För öfrigt passa äj vilka
namn som hälst tillsammans. Man kan ha Anders-Gustaf, män
knappt Anders-Oskar; Johan-Vilhelm duger, män inte PetterVilhelm. Det torde bero på bruket.
Då två namn sammansättas för en flicka, faller hufvudaksenten åter på första leden. Ämma-Karolina, Matilda-Sofia
aksentueras som mässings-beslagen, d. v. s. första leden får
enstafvelsebetoning (resp. behåller sin aksentuering, om den
redan förut har »aks. 1») ock andra leden får biaksent, där förut
hufvudaksenten låg. Förr förkortades ofta första namnet, så
att det blef enstafvigt: Ann-Stina, ABB-Kajsa, Ann-Maria, Brittl -Kajsa. Sådana namn bäras
Stina, Majj-Lena, Majj-Stina, Stigg
nu blott af mycket gamla kvinnor.
Dopnamn böjas sålunda:
Ante Karin Lina
Johannes
nom. Pär Luddvik
gen. Pärs Luddvikas Johannesas Antas Karinas Lines.
Så vitt de äj i sin utgångsfoltm redan sluta på -n, kunna de
flästa få bestämd form: ,
Ante
Lina
Gusta
Johannes
Linan.
Gustan
Anten
Johannesen
Bestämd form nyttjas i synnerhet då namnet ingår som senare
led i sammansättning.
Af mask. dopnamn kan på vanligt sätt bildas best. fem.:
Johannesan, Erekan, jon-Magnan, Jam-Pettran, Ness-Pettran,
Pär-Adaman, ock kollektivgenitiver på -s: Joan-Luddvikas, JonMaBnusas, Ness-Petters. Sådana best, fem. kunna till ock med
motsvaras af en obest. form på -a använd i vokativställning:
Jon-Mana 0. s. v.
Endast sällan kan ett ensamt dopnamn vara tillräcklig
beteckning för en person, snarast är det möjligt med ett min-
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dre vanligt namn, som t. ex. Krestoffer, Folke, Älsa. Drängar ock pigor benämnas alltid af husbondefolk ock kamrater
blott med dopnamn. Vi ha faktiskt äfven t. ex. Erek ock
Erekan. Lättare går det redan om namnet är sammansatt,
som t. ex. Joap,-Gusta (i Botorp), Jon-Magnus, Joan-Luddvik
(i Kvilla), Iggre-Lena. Det är emellertid klart, att en dylik
beteckning kan vara tillräckligt tydlig endast såvitt sammanhanget ock omgifningen inskränka möjligheterna till en trängre
krets. Mäst användbart är ett dopnam — änkelt äller sammansatt — som bestämning, i genitivkasus äller som första led
i en sammansättning, till ett annat änkelt äller sammansatt
dopnamn.
Dopnamn användas i stor utsträckning som vardagsnamn
för män ock kvinnor, män de tarfva som sakt i allmänhet en
närmare bestämning. Sådana bestämningar gifves det af mångahanda slag:
1) Fadrens äller familjens tillnamn sättes framför dopnamnet
i genitivus : Joggluns Amma, Ereksens Pär, strömmgrens
Jon, Stenvals Svante, Rybbas Helena, Snabbens Majj-Stina;
i sammansättning: Karp-011en, Karp-Iggan (IngridLena, gift med Karp-011en; kallades också Karp-011an), KarpaTjittan (Kristina, syster till Karp-011en), Olsbomma-Jödden,
Olsa-Johanna(n) (fadren Olsson, klockare). Med dessa fullt
jämförliga äro Vassa-Lina, Vassa-Tilda, Abborra-Lina, Svattlåkka-Pällen, Damma-Fian med båtsmansnamn i första leden.
Likställda äro: Tallbuska-pojktna, Hammerbarja-pojkana.
Snabba-Marian ock Snabba-Lottan voro systrar till Smedberg, som var gift med »Snabbens Majj-Stina».
2) Fadrens dopnamn ock farsnamn sättas före barnens
dopnamn
i kollektiv genitiv: Svän-Ols Kalle (Karl Svensson),
Kal-Sväns Kalle, Jo-Kals Mia, Pär-Jons Pär-Olof, JonasPärs Joan, Pär-Berjes Pälle, Pär-Håkesas Jödde, Kal-Sväns
Krestina;
i sammansättning:
= Karl Karlsson
Kal-Svänsa-Kallen
011-Annesa-Joan
= Johan Olsson
011-Annesa-Lovisa
= Lovisa Olsdotter
Jog-Kalsa-Joan
= Johan Jonsson
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Jog-Kals-Anten
= Anders Petter Jonsson.
Jo-Kals-Annes -Petter
Pär-Jons-011en i
= Olof ock Jon Pärssöner.
Pär-Jonsa-Jöddenj
3) Fadrens äller modrens dopnamn (äller vardagsnamn)
sättes före barnens dopnamn
i genitivus: Jon-Manusas Agust, Gustas Nekke, AnnesPetters Kalle, Sväntas Krestina, Danjelas Krestina, IggreLenes Ämmeli, Stora-Maries Krestina; med gammal gen.:
Nessa Karl, ock likformigt Jon-Magna Lina.
i sammansättning: Jakopa-Stina (g. m. Tjitt-011en),
Jon-Magna-Lina (=--- Lina Johansdotter), Lise-Vekken (modren
hette Lisen), Hans-Ian ock Hans-Iggboran (fadren hette Hans).
4) Hustrun nämnes äfter mannens namn ock tvärtom, stundom ömsesidigt, med bestämningen
i genitivus: Kallas Tjitta ock Tjittes Kalle äller (finare)
Stines Kalle, Annes-Petters Lovisa (ock Lovis-Annes-Petter),
Annes-Petters Karolina, Gustas Britt-Stina, Pällas Fia, Nessas
Maria, Kreffans Fia, Sväntas Johanna, Danjelas Johanna,
Strömmgrens Anna;
i sammansättning: Jössa-Krestina, Kalla-Stina ock KallaTjittan (=- Kalles Tjitta), Krestoffer-Tjitta, Gusta-Brita, Luddvika-Anna, Joans-Elin, Folk-Anna, Svänt-Elin, JohannesaMaria, Fi-Pälle (g. m. Pällas Fia), Lovis-Annes-Petter ock
Lo vis-Anten, Iggelkvesta-Johanna.
Ness-Annesa-Elin, förkortat Nes-A'ns-Elin var änka äfter
Nils Andersson, Pär-JOns-Elin hustru till Pär Jonsson.
Olsa-Johannes äller Olsa-Hassen hette så äfter sin hustru
(alltså medelbart äfter sin svärfar, Olsson).
5) En yrkesbeteckning sättes före dopnamnet, antingen
fadrens yrkesbeteckning i genitiv: Skomakerns Joan
(= Joan i skojen), Möllerns Nekke, Möllerns Karolina; äller
fadrens yrkesbeteckning i sammansättning: MölleraJoan, Möllera-Stina, Fjärigsmanna-Kallen, Sme-Lina.
Skomakra-Mina är Skomakra-Pällens hustru, SkomakraJohanna på samma sätt Skomakra-Augustens hustru.
personens egen yrkesbeteckning i sammansättning med
hans dopnamn: Skomakra-Agusten, Skomakra-Pällen, Skomakra-011en, Skräddra-Hassen. Roppr-011en ropade på auk-
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tioner, hans hustru kallades Roppr-011an, hans barn Roppr011a-Jödden, Roppr-011-Anten ock Roppr-011a-Lina. EkeNossen — finare Eke-Nils — sysselsätter sig med att barka
eke; hans hustru är Eke-Nessan.
Sällsynta fall äro Skomaker Jöran ock Knalle Jakop med
yrkesbeteckningen som attribut. Jämförliga äro Mor Jattre
(Gertrud) ock Mo Sara.
Ett adjektiv sättes före dopnamnet ock bildar med detta
ett sammansatt ord: Halt-Elin, Lella-Stina, Stora-Lina (till
skillnad från Lella-Lina, den andra pigan i gården), StoraMaria, Lell-Svänte, Lella-Majja, Gamla-Lena, Halte-Jödde.
Mera enstaka äro fall sådana som Lamma Stina (lam), med
ett fristående adj. som bestämning.
Personens hemort bifogas dopnamnet
i sammansättning: Maffe-Johanna (från Madesjö socken),
Bassta-Marian (i Bårstad), Måla-Pallen (Målen ett torp), Skrussläta-Johanna, Skrussläta-Joan (Skrufveslätt ett torp), FoggeKarinas fiekka (från torpet Fuggan), Halla-Danjel (»på Hallan»),
Hästajs-Joan (från torpet Hästbagen), Mosspo-Joan (Mossebo
by), Ottiga-Pällen (son till »Anders-Jons på åttingen» i Ölfvingstorp), Torna-Hassen (bodde nära ett stenrör med törnbuskar);
ock med dem jämförliga Skrussläta-pojkana, Fogge-fiekkerna,
Hästajs-moran, Äggajärs-tjargan, Suerahaj-moran eller Suamoran (mor till Isak i Sjuan). Hit hör också Fämtan-Jon
(bonden på nr 15 Rinkaby).
Sällsynt är en sådan sammanställning som Fogge Jon
med torpets namn som fristående attribut.
äfteråt med preposition. Detta är den vanligaste utvägen att närmare bestämma icke blott dopnamn, utan vilket
namn som hälst. Vi ha antecknade:
[byar:] Nese _ i Nyära ock Av i Nyära, Agust i Ölvigstarp,
Pär-Olof i Mosspo, Joan i Mosspo, Vä,n1_ i Olsböla, Mari_ i
Tjarkebynn (Förlösa), Loran i Bassta (bonde i Bårstad), Olajus
i Bassta ock Oiajusan i Bassta (bondfolk), Joan-Luddvik
i Kvilla, Edd _ i Bassta ock Päll i Bassta, Stigg-Kajs i
Tjyliga;
[gårdar Nora på Barkstarp, Alan (Erland) på Tjasstarp, 011e
på Lunn, Stina på Lunn, KrefSan på Tjasstarp, Joam_ på
rämtan (i Rinkaby), Agg_ i Krok (i Västerslät);
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[torp:] Isak i Suan (Suerahajen), Jorn, på Skrusslät, Jon i

Foggan, Mari„ i Foggan, Tild_ i Söragåren, Pälle på Målen,
Kall_ i Bäkktarpet, Johannes i Gröntjälla, Joan i Markatarpet,
On_ i Dammen ())han va dåktere, han va rätt dukti»), Joan i
Dammen.
[ställen Brit, i gatan g. m. Ant, i gatan (ock på samma sätt
Johannes, Karin, Nesa_ o. Lis_ i gatan, Svänt _ i gatan, vid
Ingelstorp), Jöran i skojen (= »Skomaker Jöran»), Joan i
skojen (son till Jöran), Helen _ i skojen (gift med »Jörans Joan))),
Jödd_ i hajen, Gust_ i Hajet ock Britt-Stin, i Hajet, Pälle på
Skrikerabakken, Ness-Petter på bakken (i Vedby), Karolina
på Gunnersmo, Vänl , i markan, Pär-Olof ve tjällan (i Vedby);
t. o. m. Kall .,. i tjöket (i Dörby fattigstuga). Med sådana namn
kan jämföras Flekkan i skojen (läsare, mindre vetande).
Dylika sammanställningar äro visserligen med hänsyn till
sin betydelse likställda med sammansatta ord, män namnens
särskilda beståndsdelar behålla sin aksent. Naturligtvis har
logiskt bestämningen den starkare betoningen. Dopnamnet
får vid behof genitivändelse, t. ex. Luddvikas i Mosspo. Bestämd form torde äj förekomma annat än i fem. (Olajusan
i Bassta).
Inom bestämda områden kan en yrkesbeteckning ersätta 4
ett namn. När man talar om Prosten, Prästen, Klåkkern,
Skollären, Tjarkgubben inom socknen, så kräfves för meningen
ingen ytterligare bestämning. Det samma gäller om Fjärigsmann ock Länsmann inom deras distrikt, om Kronfojden,
Häraskrivern ock Dommern inom häradet. Män det samma
gäller äfveu om folkets »ämbetsmän»: Skomakern, Skräddem, Murmästern, Smeen inom byn äller socknen; det gäller
om Möllern ock Slöjdern i byn äller på gården, om Kusken,
Stalldräggen, Oksagubben, Laggårspian o. s. v. på gården.
Hustrun kan betecknas med mannens yrke: Skomakerskan,
Skrädderskan, Möllerskan, Smean, Slöjderskan, Rätterskan,
Träggårsmästerskan. Att »slöjderskan i Härstorp» äfven kallades Madam, hade en tillfällig anledning. Att ett sådant ord
som madam kan användas som beteckning för en bestämd
person, beror naturligtvis på att ordet icke äljes bland folket
användes som titel.
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Behöfves närmare bestämning, så kan man
skilja mellan gammalt ock nytt: Nye Möllern ock Nya
Möllerskan till skillnad från de gamle; liksom man kan skilja
mellan Gamla Hökan ock Nya Hökan, Gamle Agkerståkken
ock Nye Agkerståkken, Gamle Blomstern ock Ugge Blomstern
o. s. v. Båtsmännen äfterträda ju varandra i tjänsten liksom
yrkesfolk för rästen. Namnet följer roten.
Aller man kan bifoga hemorten
i sammansättning: IgBelstarpa-Smeen, Tjyliga-smeen,
Olsbarja-smeen, Tjasstarpa-Skräddern, Hårstarpa-Tarpern,
Tälle-Tarpern;
sällan som attribut: Kläkkebarja Träggårsmästere, Tjöllby Möllere. Sådana benämningar ha med subst. i sing. en
ganska inskränkt användning. Däremot äro de ganska vanliga i andra fall: Tjyliga bönner, Veby tjarger, Lunna oksa,
Bassta yggnöt (i skogen), Vi kann få alla Barkstarpa svin på
vår roi o. s. V.
e) äfteråt med preposition: Snekkern på Näset, Smean
på Tjasstarp, Smean på Olsbarj o. s. v. (smedens hustru, män
Tjasstarpa-smean, Olsbarja-smean snarast= smedjan; ))Olsbarja
srnea» endast = huset), Smean i Fattistuvan, Träggårsmästern
på Barkstarp, Späktoren 1 i Nyära ock Späktoran. i Nyära,
Rättern i Håpana; äfvenså Ägkan i Bassta.
Till yrkesbeteckningarna höra också sådana benämningar
som Lia-gubben (en skåning som far omkring ock säljer liar),
Sänse-gubben (säljer fajanskärl), Glas-gubben, Feska-gubben,
Tappa-tjargan (»hon va hemma i Kattemåla, hon sålde tappa
å rulla å ....))) o. d.
5

Att en person betecknas blott äfter sin bostad, är tämligen sällsynt. Gamle torparen i Fuggan (under Barkestorp)
kallades allmänt Foggen. Andra exempel äro Gröntjällen
(på torpet Grönkälla); äfven Bäkktarpen, Nyttarpen 0. s. v.,
vilka namn mellertid i uttalet äj äro säkert skilda från Marktarpern, Bäkktarpern, Nyttarpern o. d., som äfven — ock
oftare — brukas.
1)

Mera själfsvåldigt Späkke 1 Nyära.
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I Västerslät kallas arrendatorerna Fyren, Suen, Tien,
Älven, Tolven äfter numret på gården, som de inneha; äfven
Tie-bonnen, Älve-bonnen, Trättam-bonnen, ock i analogi därmed hustrurna för Tie-moran, Tolv-moran o. s. v. Yttersta
gården kallas Krokagården ock folket alltså Kroken ock Krokamoran. På samma sätt talar man om Pämtam-bonnen ock
Pämtan-moran på nr 15 Rinkaby. Som kollektiv genitiv har
man Fämtans i Rigkaby.
I best. plur. äro dylika benämningar äfter hemorten mycket
vanliga: Tjyligana,, Bassta(a)na (betsta'ana I. beitstana.), Älverslösana, Jöspäkkana, Kvillana, Vebyana, Jommbyana, Darbyana
= invånarne, närmast bönderna, i Kylinge, Bårstad, Alfverslösa,
Gösbäck, Kvilla, Vedby byar, Ljungby ock Dörby socknar. Har
man släktingar äller bekanta i en by, så kan samma beteckning
brukas om dem ensam, t. ex. Runntarpana = Riksdagsmans
i Runntorp, Kvillana = Johan-Ludviks i Kvilla. Hänvisar uttrycket på en gård, så betyder det antingen familjen på gården,
äller gårdens arbetsfolk (drängar, pigor, dagsvärkare), t. ex.
Barkstarpana, Lunnana, Håpana (gården kallas också Håpana),
Kläkkebarjana har vatt åt Båkkulla i da.
Att bostaden är en ytterst vanlig bestämning till andra
namn, är redan omtalat.
Att säkert skilja mellan öknamn ock andra namn är en 6
ganska kinkig sak. Det beror på om namnets ägare vill
kännas vid det äller äj. Ett så anständigt namn som Berggren
räknas i ett enstaka fall för öknamn, emedan vederbörande af
någon anledning äj tycker om sin släkt. Båtsmansnamn anses
vanligen af båtsmannens barn ock äfterkonimande för öknamn.
Månget »öknamn» är så gängse, att man aldrig får höra
något annat; man vet icke annat om, än att det är fullkomligt
lagligt äller åtminstone hederligt — ända tils man i sin oskuld
råkar använda det i personens närvaro. Man kan på det
sättet komma ganska illa ut. Det är sålunda icke omöjligt,
att äfven bland de här förut anförda namnen insmugit sig ett
äller annat mindre väl sett namn, utom de få vilka uttryckligen äro angifna som öknamn. Bland de här nedan förtecknade äro å andra sidan många ganska oskyldiga.
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Äj mindre kinkigt är det ofta att faltlara öknamnens betydelse. De kunna ha sin anledning i en tillfällighet, en hän-.
delse som äfter någon tids förlopp kanske någon, kanske ingen
har reda på, under det namnet är i allas mun. Stundom är
namnet till sin härledning ock betydelse oklart, kan vara ett
alster af folkets språkliga skapardrift. Stundom är visserligen
ordets betydelse klar, män anledningen till namnet är okänd.
Stundom kan i ett sammansatt namn den ena ledens betydelse
ock anledning vara gifven, män äj den andras, den kan möjligen stå där blott »för att dä ska så va», af en nyck. De i
det följande gifna tolkningarna stä i alla händelser på folklig
botten, äro i de allra flästa fall folkets egna.
Många namn ha sin anledning i ägarens kroppsliga
egenskaper, i hans
kroppsbyggnad: Lågga Bätta, Lena Anna, Bissmans Knyte,
(»hon va ett sånt då litet knyte»), Barnet (»hon va so
hiskelia liten»), Stönjel (tjock, jfr stöna), Rulta Beksmäll
(kort ock tjock), Trutasa ock Triltasali (»hon va so illa
väksen, hon jekk där å gufsade mä bakändan»);
lyten: Enhännigen, Halt-Joan, Vinnmunte 011e, Enöjda Maria,
Vinnmuntan (»dä va en tjarg som jekk ikrigg å spådde»);
hy ock färg: Bruntjinna (mera tillfälligt), SelverSägg;
ålder: Gaml-Anten (bonde), Pälle gubbe.
Andra namn bero på ägarens moraliska egenskaper,
förstånd: Timmby låpa ())dä va ett låp»), Pälle friere;
lynne: Lelle Raspen, Storeste Fjäs (jfr fjäska), Svänte Kvekk,
Hoppetoppa-Maria (»hon va so arj, so kallade di hänne
för Hoppetoppan»);
ondska ock list: Räven, Svänte Jämmer;
lögnaktighet: Jujera-Nessen (»han sa inte no sant or, utan an
glömde så»);
snålhet: Sujen (jfr suga);
tjufaktighet äller vårdslöshet: Karva-Jödden (hade stulit en
korf), Kött-Håken äller Vaden (»han stal kräk i skojen å
slaktade»), Svänte Brännläder (»han kumm te sätt, ett par
stövla för nära varmen»);
förbund med den onde: Faen i Tomtaby.
Lelle Raspens kamrat kallades Lågge Haspen, Storeste
Fjäs ger anledning till Lelleste Fjäs, »för dit ska bära ihop».
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Vissa vanor (äller ovanor) ge anledning till öknamn:
sedvänjor: Fru Klemgås (bredde smörgås med fingrarna),
Lomma-Jödden (jfr »nu lommade han å»), Styggen (for
ock ))styggade» med en oxe, enbett);
klädedräkt: Rävfinstarpern (»dä vull för dä an hadde en
sån där rö rävfinsmössa»);
fasoner på kroppen: Grin-illa (af verbet grina), Gumpompytt
(»hon far där å gumpa»), Hällöra-Nessen, Lagkan (gick
som en anka), Lus-Erek (skubbade sig), Susen-vinn (var
halt; förde den ena foten lite skeft ock svängde med den
ene armen som för att taga fart, när han haltade till);
sätt att tala: Gunten (Gunn = Lund), Male (»fogde å mol»),

Mumle-Nesse, Snurre-Kalle (snurvla snörfla), Smalran
(smaka sladdra), Svänte Gäder (gäder = läder);
särskilda talesätt: Inte-mer, Kapettelfast (jfr kapitalt), Näksi
munter (af ty. niehts?), Punten i Västerslät (»dä ä presis
på punten»), Nue-då, Ta-mä-jävelen, Tjära-jattanes.
Jämförelsevis oförargliga äro en del yrkesnamn; dock
-finnas äfven bland dem några som äro elaka nog:
Bränn-Ante }
brännmästare på husbehof'sbränningens tid;
Bränn-Svante
Däj-Kallen ock Däj-Kallan (»di badde korna»);
Eke-Nels (-Nessen) hugger eke;
Gullbagga-Majja
( skulle ha sålt gulspinkar ock gullbaggar;
Gulspigka-moran
Kak-marmo sålde kakor;
Kalva-Fian slaktar kalfvar ock
Kalva-Kallen likaså;
Klapp-Asan i Harby tvättade ock bykte åt stadsbor;
Kulla knalle från Kulla i Sigfrids socken;
Mjölka-Marian drog mjölk till Kalmar;
Mur-011e murmästare;
Pärna-Svante, bonde i Rinkaby, hade mycket päron i sin trädgård ock sålde sådana;
Rösla-Pällen »jekk å röslade»;
Snus-Elin sålde snus;
Sten-Ante byggde kvarnar;
Simm-Pälle (Pettersson) handlar med hudar;
Vea-Jödden »hugg i skojen»;
Sv. landsm. 11.1.
2
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Stundom ger bostaden ett öknamn: Kullen (skräddare i
ingelstorp, bodde på en kulle), Tjitt-i-ännen (bodde På en jordlapp, som var ända på någons jord). Någon föreslog, att
»Larken» skulle bygga sig en stuga på »snippen» (trekanten)
vid Kylinge vägskäl; men det ville han inte, »för då blir dä,
allri annat än Nesse-på-sneppen».
En fullkomligt oskyldig händelse kan ge upphof åt ett
öknamn, som då »Johan i fattigstugan» fick en omgång gamla
kläder af kapten på Kläckebärga ock däräfter fick heta Kapten
i fattistuvan äller Fatti-kapten i all sin tid. En enstaka
händelse förvärfvade en flicka i folkskolan vedernamnet Set-iveboan (»jör så du mä, so har du int., å tviste på, sa Set-iveboan»). Det är ett af de få exempel vi känna af hela satser
som namn — äljest kända i historien från Cromwells parlament.
Åtskilliga i målet kända ord förekomma som öknamn
äller ingå i sådana, utan att vi i de särskilda fallen veta anledningen till deras bruk: Duv-Joan (båtsmansnamn?), Pälle
Greve, ä,fven kallad Greve Pip, Gumsen, Kalle Kogg, Larken (är förmodligen ett nybildat mask. till Larkan »lärkan»),
Lumma Tutte (lumma = ficka), Mosan (förmodligen fem. till
ett mask. mosen, best. form af Moses), Palten. (jfr »en liten
palt»), Ryssen ock Ryssan (äfven kallade Ryssa-Jo an ock
Ryssa-Brita; troddes vara inflyttade från Ryssland), Fru
Skutt (subst. skutt, v b skutta?), Fru Snurpröv (v b »snurpa
ihop)), Starm-Anten ock Starm-Antan (båtsmansnamn?), Surri-luftan (ock vid brådska Surre: vb surra?), Pälle Trampa,
Tutte (smekord till barn).
Till betydelsen dunkla äro för oss följande namn: Badden.
ock Baddan (arbetsfolk), Balleradi, Brassen (jfr dock »brassa
ock steka», »brassa på»), Båksa Kajsa, Jinn-011en, Luen (inhyses, under Kylinge), Måkkan (= Jonas-Pärsan i Bärstad),
Måkk-i-fyrkant, Pillen (tiggare), Prutten, Sarradekken, Spralla,
Sutan ock Sutan, Trua Kajsa ock Trua Pälle (namnet True
förekommer äj annars i orten).'
Hustrun följer, som man ser, »mannens stånd ock villkor»:
Däj-Kallan, Starm-Antan, Baddan, Sutan. Vassens hustru
heter Vassan.
1) Vi hänvisa i öfrigt till nästa afdelning i denna samling, där flere
här nämnda personer åter komma fram.
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Öknamn gå i arf som annat gods. Icke nog med att båtsmannens rotenamn hänger vid barnen; utan äfven andra, mindre
behagliga namn gå igän, åtminstone i första led: Brassa-Svänte,
Gumsa-Fian ock Gumsa-Jödden, Hönsa-Jödda-pojkana, LarkaNessen (ock Larka-Nessan), Lua-pojkana: Lua-Joan ock LuaBane, Rösla-Päll-Anten, Stm-Anten ock stygga-Tjittan,
Sut-Anten, Tramp-Anten, Tuttas Lis.
Som läsaren af det föregående redan torde ha funnit, kan
en person ha flere namn, icke blott ett »ärligt» namn jämte
ett öknamn, utan mer än ett af vardera sorten, kyrkoboksnamnet ändå oberäknat.
Innan vi lemna kapitlet om namn, bör något sägas om 7
tilltalssätt ock tilltalsord.
Barn ock tjänstefolk tilltalas af föräldrar ock husbondfolk med du, pl. ni, ock de bruka sinsemellan samma tilltalsord. Äldre personer säga du till varandra, om de äro
någorlunda jämnåriga ock närmare bekanta från ungdomen.
Bland arbetsklassen — ock äfven hos bondfolk — säga barnen
vanligen ni till föräldrarna, med far ock mor i vokativus. Hos
bönder brukas dock mäst pappa ock mamma som tilltalsord till
föräldrarna ock husbondfolket. Yngre personer säga i allmänhet ni till äldre, så vida parterna äro till stånd lika äller den
tilltalade står lägre, ock så vida intet mera spesiellt tilltalsord
passar. Man får vara mycket varsam med att använda ni,
om man äj vill stöta. Till mindre nära bekanta jämlikar ock till
högre stående säges hann, honn, pl. di. Att tilltala en kvinna
med moster är artigt; så kallades vä,n).- i markan allmänt
för moster: hon var så aktad (som läsare), att äfven de som
voro äldre än hon sade moster till hänne.
Någon motsvarighet till härrskapets brorskålar torde äj
finnas bland allmogen. Män det kan bero på en öfverenskommelse att säga du. »Nu sär ja du te däjj,» hörde vi en
piga yttra till en ny kamrat; »ja ja mö,» svarade den andra.
Utom de vanliga släktskapsbeteckningarna uppåt — pappa,
farbro, farfa o. s, v. i båda linjerna — gifves det andra spesiella tilltalsord. Till en kyrkoherde säges tjarkharren (=
kyrkohärren: urspr. formen), till en komminister äller adjunkt
pastorn, till länsman befallnigsmann. Till studerat folk, till
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studenter ock äfven till lärjungar i Kalmar lärovärk, bilist om det
är veterligt att de predikat, säges majistern. Dessa ord kunna
äfven ställas vokativt, åtminstone de tre först anförda brukas
blott som tilltalsord äller annars som hedersbeteckning, icke
som vanliga appellativ. Anseddare bönder tilltalas med &Hermann äller nämdemann. Alla sorters »ämbetsmän», skräddare
ock skomakare, smed ock snickare, målare ock murare heta
mäster. Detta ord brukas vanligen ensamt, män kan äfven sättas
framför ett tillnamn: mäster Vistrann o. d.
Öknamn kunna naturligtvis icke användas vid tilltal;
bostadsbeteckningar ock lägre yrkesbeteckningar lämpa sig äj
häller. Däremot duga tillnamn, dop- ock farsnamn ock äfven
dopnamn ensamt — förstås, på sin plats. Närmare bestämning
behöfs då naturligen äj, ty bestämningarna äro distinktion,
ock man behöfver äj distingvera, när man bar personen framför sig. Namnen brukas i vokativus, med imperativ äller med
äller de brukas i
tillagt pronomen (du, ni, han o. s.
nativ som subjekt.
Härmed torde om ortens namnskick åtminstone det viktigaste vara sagt.

7ohan Agust Andersson det är mitt namn,
mig till heder och ingen skam
det är mig i dopet gi fvit
och i /if sens bok inskrifyit'.

1) Vanlig formel i skolbarns böcker; för öfrigt gammal (förekommer
t. ex. i Bröms Gyllenmärs' visbok, Sv. landsm. Bih. II, s. 113).

Människor.
Balleradi.
bdlanicd — cin-sti'na, hon ce helna danky-fdti•stieva. hon 8
ada Agda po ala mcenskv, ha -di va slcekt, se how vadetibbY
pahkabok. no
hadd oheda i sina bekv, se veta koll, ha
da va. balatbdidi• da fek on' vi heta fen—om-va se feskmtkli
ta bali o putta, kay a bto.

Bissmans knyte.
bimans knyta, dce va am -pta som jek o daksvatbkada. dce 9
va-4t sått-da litat knyta, ow-va se falla lity o osynh se. o se
Jek on se da e skulaåa ince.

Brunkinda.
am-pga va dce i iyalstårtp, som di kalada fe bi4Jina. how 10
va se da marAlajd. hon 1nta hos-iti-bona, som hetada jönas-ölsan.

Bränn-Svänte ock Bränn-Ante.
bubn-svient-4 kh4sli4sa, an ada vat-buennicestatto. haw-vali
litg-ala skens o Imcvnda, haw-va hci,,at
bscenda.
bt,c4,-cinta va akse am-bibrvnmcestano. haw-va po klc'ekabettja 12
'testets se kega ja mens.
i) Kyrkoherden i församlingen.
k = i, a = e, a3=ä, a mellan a ock ä, 0 ock o = ö, ii = er ock r,
a i tal, a i tall, u i hus, a i hund, o i bo, e i softa, = ä.
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ib

= r, 5 = sch.

Bukvärk.
13

i da ha 14kväkk vaLa mce •szw-fku.
va ce dce-fok-en?
yo, dce ce en, eli'as-Ukväkk kala di aw-fgp. ya hak-allo
hot not ånt nam pa an. hav ni-nta sa i tidnxgvna em at
- garnalt pay, sem yefta sa? how-va ugme o haw-va — va va dce
olx kalada /mixern?
ugkav?
ja ugkav kagya dce va; ya ya vet -pta, ~en e se ce arvcel sina «aha ap, o get e tegt ak-ap-,opt x al sin ta. ay-yek,
se dceka, no papa va oyeft, fok an stal ag-gkyta da henz-i•
mersp6 a gag. de sto -n såt-da klamp x fastan, o dcen to
an. — se kam an x da, se sa ya: -va kemv ni .tv! — ya, haknt a vcel alfa fet not akbeta
on ne akbeta nu at es, se
&ep! svapta ja. me ya vet-ctce, sa an. ag...gai? se da e foknv,
mcen xydntlian se gak-an o tegv. dce bopda va lay po attxta
sena •da skala fa yefta sa — ta-e gqi toka dato duva!
vafo kala dx aw-fo bt7tkvcikk?
ya dce vej-ya-nta. em an cetv se mo? L,sals ce an do.

Båksa Kajsa.

14

beiksa-kcipå, d ce a gamal pta, som gak -xlmig. hon
a
bas4nlx,
dr clfeka. hom-byuk -altx po bkolep. cen ska op ht
yefta sa mce de ena o ten mce clp anka, o se scek- on: ni fe
vi »fel- o kemv da? dce ska bh fpufcbm ~start-, o beskepan
ska via es. ya ska ytas k Jakan, o dce ska kenia nu mor
kolv mcv klcedv, fo sen ska-a kke t, gagak-em daan, o ni ce
ya gla, fa ya fa de an sncel man, an ce do poesis som an weal.
hop ni, at-ctx futt) nu? cls.ce fo mcey dce. o-se gak-om-pa.
se bkuka on ~manifest be em non tig. di ska noy fa atxyc'en
sen, fåja blxp se kast yeft, skon. se gak-on. o no dce sen a
=1,• a =e, ce =ä, a mellan a ock ä, 0 ock

ö, V er ock r,
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vat
th se komat,- on ven, e do a? de non ån on ska ha,
se
da dce sammen. blcin e on se utstyvd, noh-og-komv,
ma gamla papvsblomah-o flodah,-o gnanlatv, som ch geck-o hep')
pa na, menskvna. hon ska va hema sov nefifh-2 tnövtealp cela
ela va d-e. hon »centa hos yeiglues, nen—om-va uv, e
do va on som an hed2 mcenska.. men ow-va baa se fec2nt etv
manfolk. ye'ft an, on alla va, mcen on a fot tro, bavn-yda,
eten dce va manom -ble se ha dan.

Duf-Johan.
div-can, am -bo 2 kista. han ce jeftv dc. han e optfho2215
Inga', se ya kan -n,ta sce bRtciett, om de va -t-basmansnam.
J.

Däj-Kallen ock Däj-Kallan.
dckcli o dej-kcilan, d. ada hat myolkam po rApåstanp.16
d2 fek-etce namat-etcev. ch ho vest i rdykabP nu.

Enhändingen.
nhc'en,2.gan an hetv nes-p(k.vsa-jan celast, men dce vet ag_ 17
knaft em, fo d-a? de alh2 non som sev. ham -ble a me akman
ham - bo 2.
fahhus nu.
2. at hos/evar& po

Fan i Tomteby.
f4n-2-teimtabfi
dce valv fo d2 hamla, an ada kolarn o18
dias mce. el2 sa, at an jpevda (ht om ncelvna mce stoka, svata
hces.ta. dce kana va om kvcelana, di kam o vela ha pcega, q da
a i tal, a i tall, ii i hus, u i hund, 0 i bo, 0 i sofva, a = å.
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hala-an zga, nicen se em mann se ha-an. johånas-nOsan
Mmtabb am va se »sht /tik, se de alas osta pet hunem. han
imata se moga hatbagezha, som de fans hart-thig. han impta
Obastet4p, o han lopta betelclOsa, o egt jömbj. ja an ada
ju hdtbY ince!
men, sen se bie an se uSal, se an docla po farinhetnrgan
lika vcel. dce jek hyslrt unlrt te ince huru« — antrgan dce ska
va mensk» som valait-at, .cela hit-dce kaiv-va. ja tokv, dce kan
ahr va po ana vis, fat-inta kan dr sa byt em sena o vcen
alt rh6p, no dr a fet rhO.p at. o bavn dem skal aj et avs
fapc'enst r benahiat va. say-jek-ctr kul, al rIt6p, r en 4a, majana
me. als, scblstnOni, nek an skula bl r maj dcev, dce va alas —
at am-baa kuna fa na! ch skula vest ha-iv-fcemtr. tusag-kkonv
va, flelsvna. dce skula va fornknstan bhc'enahiat em. avtmajana dem je&-ctce val an me, sc'elstjm otmhistnigcin,
va-n duktr kav, se hain-bajOnta handl sen, o hav vf, ta ep sa.
inen johcinas-nasan pay, am-ble se usal, se ja vet-bhov-On ada
theft an-g-gag, o han sa, at ag-kana knalt pen-an rjdn.
19
han ad-am-poik, johcinas-nasan, dce va -t falt kik. hayv _
fek stItyk r tzgsfastan fa sina backen. han ada hat-n hopaha
hambusa ta sie falk. d slo 'Jona a en, o dce va -t falt vesan.
ute dr bhcenda, se ga an dem bruemvrn, o pega mce. sie hel a
baghtiv! sa an. sam-vekst-an ep, o de skula bh falk a an
fest. mcen at sviiv-va de, e at svim-ble de. sig etv bhendaan ep — sa dr. ja vet ..tita, va-dce va an hetada, em de-nta
va makfalitn. ya vet cdu, hit de va me dce. ch talta- at,-etce jov
dr, o d sa do, at-cta va ftetjan em an skula fa ut nenz-bhanstol ela 291i9
dce jek,,de vel
nta. .
arvva
- jelt me pa-j6ns dota4-r hcijbY. ja inens-ctr ada
th.ojt hena pa, at an ada hon, som daktvn ska .ta a vat av,
cela em de va va mana. se bl e oiv-fkom-vetat, se om-vela jan—
mce sa. hon ada tat in mak ja, mcen se ga oh na mjolk
ta &teka. se fek-ctr la jeka be can humant, se ow-fek keva em
humorn, o se lugnada hon sa, se-sam-ble d jef ta.
r = i, a = e,

(e =

ä, a mellan a ock ä, 0 ock 0 = ö, n = er ock r,
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Flickan i skogen.
flAkan-i-skcjian, d-e hon som sa se mosa. hon ada synv.20
hcena hovda ni vel talas em?
j.

Fru Klemgås.
fyu-Wmga's, om-va mov ta lotnant yåanse'n. de fek on 21
heta, f di, så at, net, om -1nbeda po sniagets ot- ~gana, se
klemda-on dem ma figitana.
J.

Fru Skutt.

fnu-skict — ja d kalada na ftu-snfin,pn,e'v nue' fosteis — on 22
sp4ag tokan datt-i, gana o lata hus. o se sa on, at om-vela
ha •hena lakan, som zgan ada bagågnat. e se vela on inta ha
non seg, utan om-vela bceda po stola. e se vela on a kala kokt
po •itena benv, o •fast vak. e se sa on, at-ta yovda igantig,
velsat humat,ch l na: em da va nialat-gul, se havda hon, at-inta.
met nam e frac-valfti, sa on, o ja hav n clotv som e finsomvska i mtinstakees. hom-va hema po dian, sa on. fasta
gan og-kum, dce va va nyst, o vi kokta kala gtt na po
mann, men on sie -nta ep, o vi fort-ol-pakkan. se no pre,cesk
ada halpik,adikt apa 19censtan, do kemah-on inscetanas z Jakan,
kemv jonem fh,cemsta dohan o sata sa i klakandstolv,. san cetv
»censtan fov vi hem, o how-felda nice, o bl e ha dcen dan o
dån ev me. se no de l fham po ventvn, se kam on ucen. o
se da hul om-.p. vast va da, at on alm kam ep em mavnana.
ho-kura balena pa o het - ep sa lita va klakan tia, mcen san
st on dato slcetada o plalsada i sina thasa, s-at orvva alm .
fe »di fan—an elva otmbistmgan. se hada on agamal mos-*
at hataskhcela, se on skula va fitu fest. mdvti se ble pivna
a i tal, a i tall, u i hus, vc i hund, o i bo, e i solka, a =å.
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ft, = in, ety

= tj, y = n + j, g = ng, k = r, 5 = SCh.

galna po dce da, at og kum jcemt, o di kula ga0 paa pa
na o bcena cet ya. se an nat ada di stolt em, s at - da va
non, ja mens..44a, vem dce va som Menta ha da, som smuy sa
o (ko dcen „i stol fa- tia, se on betad i gelvat. o hon ep
ta sknika: vadina, vadina, han-6e slöka ina! — o keman„o glontv
po dan o sknek: vadina, kem ut o s, hu dant han-ce! han- ce
o ja kim do ut moe somy i jana, o vi lysta ulan
sloka ina!
scegana o ovak-alt, mcen dce syntas zgan mcenska. o vi-va uta
i »okat o lysta — d ada bankat ut mce ens, ska - 9' V veta —
de - fans igan monska, se ja sa: dce fel, så ya.
sa g kum on alni hit mei?, do ya mens.

Fämton-Jon.
23

fcbnitacycin, an heta set fa gavn, am -boda pa, va num
foemtan. no dce skula va vcel, se sa di ionas-pckiman po fomtan.
olast va da cdti f&intay96..n o fcbittain-bötk o fckmtan-mönan o
fcenztans i nigkabP.
24
de va liksom i vekstvslcel,-cl'a va do fyvn o fuan o tian o
olvan o tolvan; tiaboy, celvaboy, tnotamboy; telvmanan, tiamonan, o va-d-ce alf fa sia).
J. E.

Gulspinka-moran.
25

Olspigka-man, dcv va-m-bonahustna i igalstånp. di sa,
on ada salt-gulspigka, e salt-kulbaga. dcv jpopro di po ezbataat.
dop se kalta di hona fa girdbaga-mcki a. oi v va vcel d opt ta
maxi. ya vet-i,i,ta, ne-dce ada 5et, ant-ti namat-erce hgi?da ja vcel,
mon inta no dce 5ecla.
J. H.

Gumsen.
26

jon-mrignus, hunem kalada di fa gicinsa-jkly, o hans ~tv
kalada di fe giimsa-fi'an. deltas fai?; do va ~san do.
= i, a = e, o=11.,, a mellan a ock ä, 0 ock e = ö, v = er ock r,
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Gunten.
guntn, svc'enta-g49v, halv - fels
da namat fon- an inb 27
kund se cel, utan non- an skula scc lcedv, so scz ag-gcedv. hamboda dat -x stizvan ept nu:inka-galan, so clx katada hunom fe svckn,tx-g(ttein me. stuvan stan-at stola po Wind ceiv, so d jon-at
-ctalssvank da tv, ya vetta va de e. han cc do nu, sventa.
dotnan cc jelt me ol-dnasa-j6an, o cli, hql? stuvan nu. stasta
bajOiniat an ada, svcenta, nu po sistnigan, so va de,.hun-an
skula to snus. et skalpan
man dce nekta knaft ait te
fon- an, sa knestina — dotnan — nu etanat, s at, som ya
sen, eiv-flandl vekan do va ?vanlig fe hunom, o tncetx ona x
velsan, mo tno — — — pegana ska po et stela tas. ja veta
do alv fon cetanat, sa on, hu mo da x 5celva van,kaj-jek at,
fon-aiv-va o leta pega ovan-alt. o sx an snusada so dumt me:
an slopad° baa in at x nesan, o dema-so kana dce do nta
foslci hely. tnetx ona, dce hal) ja kopt sen, at an ada fet o netvn
ha. mcen om an ada fot mep, dcc fo d la se, fe sx de ve»
ya-nta.
ja vet -, no an - va hop, gubastaknn, so gnat an, fon-an
-nta fels no snus. mo tno ney-n ska ga o tita ann,a hcenvna
cetv va smil, so e dce-nta so gut. snus, de in° ja vanklion-inta,
at-di kaiv-fosecka. mat-cra tolsv di fan kan dia ovv mce.
J. IL

Gustafs i haget.
ja Osta, hunum cc da tgat bashnlit me, han e som folkat28
cc mcest. d.ce baa aiv-vanlx cinbetskci, som a got ha po get» o
anbetat, ja-dce tegh ja e do v altxn tnetx an-an a got-ananbetat fe vanAvalx' da — se vida som an a hat hcelsan fests.
foorg ha(la-an at litat tanp da lita bat4m da hans stuva nu
sko). dce honda,unv fne(kaiil dce, so da yek am-po ctebatånp po
sama set. mcen si sen so popta-an dcen ha sköntakn,a-ölns
1)

Fröken L. på Ebbetorp.

a i tal, a 1 tall, u 1 hus, u i hund, o i bo, o 1 sofva, a = å.
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stuva, no dcen saldas, o so han—am-bot-del? sn o Metat hcev.
„
da a vat so jcemt, at vaiditdd mavn klakan fyna so hatt kumat mce sin ~kalt) po ~an.. de-fosteis, at po somhana
ha da vat so das, o po venthana ha cice-nta vat fav-n i dalnigan. o-so ha da vcit. ta-ceta matsekamat ta vadet inceda. da
a vat fe hunom te, no di anha a got n o ceta, so hah-ag-got
ta-ceta mce. o
in, i vcihkstan o tat fham sin matkahj o sat
sen no dce a lt ta kvelana, so ha. anta sin katij po ahman o
daskat a hem ijen. men mo tho hema va da vl-inta altin so
sota molkan hely, so aw-va v,inta so anlejan retah-o va
hema helv, ien am-bahkda. mov-bhit-stina va alt moka kav
a sa, so aw-fek alt hala sa p° matan, noh-ag-kum hem. o
inta vela hon so ha vrivt ve no (lans hely. haw-va elast inoka
glahed o phatsan so ha, noh-aw-va uta, o so da inolsa ta jolsla.
men dce-ska agan thQ, at an jovda hema. de sa on do 5celv,
bhit-skna, at ag-kuna koma hem om kvelana, o eta, o lega sa,
sti op po mann, o cpta, o ge bat ven, utan at-cri ada salst
at Oitot vahcinha, ifhon dce ag -kam in o te ay-jek sta. mcen
di levd-inta ila celast,-di slos inta, utan da va sa so han icavda
set o hon set, o sen so hada di-nta not o se po notcteha halat.
dce fosteis, at .sktpa lita de hah-ay-jc_ina velt ja, so an a do
alhi hoat koma hem fhon stan noktv nonstin. o-so so da ta
helpina, do hatan a(fi fot la hat sa-t fyla, o sen, an—an altin
vat fuk-ctkin ceta, so an inta ha lamt aVietat-crcen dön.
bhit-stina ha vat-iji moka clukti incenska, o so avnigsain o
ta styh-om set hus, so on ah-alt hua bo helt o holt om dom;
de sa an nols ince. hom-bhukta mest jemt ha nota smabavn hos-sa om daana ta lceha lesa. men cl-e do sekvt, at
fek no veta, at-cti levda, dt bavnugana, so di a do vat
ruka stog-at o ge te na. men cela so levda hon dom noj. ja
vet-cto festas-inta so noja, af-j-a hovt nota anha bavn soni.
on a test me,,an henas gana. mcen di lasta alti moka bha
lesmottia, so di va ng neha iblan di lilssta.
men i skatt da va de en uto benas polka, som-inta sto
sa niev-n icemt. han skula lcesa biblisk-istöhia, o si an leycla
=- i, a =
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sa leksan, se ag-kuna bahja po baan o hesa cln x en kg, ena
ta slut. incen s neh-ag-kum sholn, vela skolevn, at ambaa slcul-lcesa se lagt va gag, som va svap po hans fhaya,
sz de kola-an-inta, o de logada skolcevn &mem. hani-bhukta
ta dce hata hapt, som setv da va omta, s cl.,ce alti 'ginast sx,
se dce yopcla -galt ont. o pe)kan ay-yek hem o lata cendo vah,
e bhit-sti'zia feli4pda hunum, o de yek som vak. men nek-agkam ta skoln ven, se va de lika Pont. havt ncemst mana
dce klepta-an do a, pejkastakvn. men se fint ag-klepta-a, se
slet skolevn x de, som sat ncemst-inM, se da ble vcel-inta se
fah stop fetna pa de. an hul yeint p-o bli oloklx ta slut,
peykastakvn.
dn vaga pojkan, som bkit-sti'na hada hat o »ha ma, ta leka
lcesa, de va skontakvits pejk ha neka. art had-nta vak i huvat
-g-gag, sa on. dce haja on do cdu hat non flhut, utan di ada
hat vatn i kuvat. men dia hceha, on meta "a mce an phesis
va om-vela, se fek on an-inta ta ghezta. falx sven? va an e fa
mc', pejkavihigan, se di fe/ vest ~mest (olja himlat
dit mce fpcepan, cela yek an-inta. o de fek-eh do vel festas
yeka mee nåt ne,ka ellihöp, som yek te na, fe di va-nta glaa at
e ge dit non.
nu hah-om-vest mest eviet ta hesa mce bom,. d baja
p-o bh se gaml-e leva bega tv, nu se. nu e de gut, ombaa ahka me o laya lita mat ot honein o hala lat-x pniget
-erem. hcehem ~hy do va on se 5uk, se do vcentada ch-nta
pa, at on skula kem-ep mev. da va an se lesag-,Osta, se aggkat. ya fhayda-an ag-gag, hit-d.ce va me na. se sci ya da:
dce bl att ilakt foh-ep, Osta, ent ni skula bli ensaman, sa ya.
ya vest blfp-dk, de, inta kay-ya va a me hcena, d-o incest
omoylxt, sa an. men d-a; se me at, se-re-fo l4v-e neg-gag,
tcegka p-o felyas, o do fe la neg-ga fast, tolst-an. men sagkhyd-on inidt-nda, se nu cc on epa-xyc'en. men di sa, oiv-va
se eyan, neh-ow-va 5uk, se on telt-iya, at.. dava non som yek
te na o yelpta na. molvns kakolina yek e fhayla na, em on
inta km fek-bced-em scegan at-na, se dcem-ble lita lenaha,..e
a i tal, a i tall, u i hus, vt i hund, o i bo, e i sofva, a = ä.
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— nce, cl-ce not. a fa skhovat ta lega pa, sa on; so orvfek-n,ta Jaha no ve na.
Osta ce alt mota losi, han mce. cLce yemt bas4nlit, at an
aska sta i o all,beta so ycemt, som ay-yav. an ce so gamal o
stabitv, ya thQ an ce mest otati av. an hap so ont o 'ettan,
scen—an, o-so ce an so styv i lemana, so an ha-nta mce o left-op
all,mana. ya sa te an i somnas, af-ya Otta, an skz4ta bhy
sa oni o ga so hold om mapnana, utan pahAha va davvsctaks baa.
mcen mo-thö de vet an-inta. ya totv, ya blir lcegah-o likaha,
setan; ya tekv, ya e 94 likaha nu, aj-ya va fa nona ap san
— so
dce vd l an alhi mekna pa at an e scvrnalbi ahbeta
an non ån — menstnigan no d-ce fhayan om dakspenigan.
cela so vet-iv-vet, hu da kaiv.,va 9nce dce, noh—an sea/an te
o jaha non tig, so ce de svapt, va cl-e. men so-da yeekitv
mce dakspcenig dce hatan vat i al sin tt, o dce hep vd l me
an, so lcep-an levv. o alti ha da vat motit foh...an ta hcekn...a
daksvahkana fa plata. p, ska..,1rt,i tho, at an nemnah-om dom
jcelv nonstin, utan sep-n-inta te an om dom, so fa.,di alt va,
ha lega som hcelst. de ha ya alt tokt lita pa wrv4092.
snusat-cta hah-ay-yopt faskhcbtlit ala daa, so an e so
teft i nesan, so ag-kag-knaft tala. ja vet hely va utan mat,
ja vet va a me snus, sceh-an. ha Isens-de, no ni vet ha
snus? bhuka ja se te an. hu Isen,s-de, no hom-blip salt?
s-an. om ni hada ala pcegana, nu samlada, som ni a jet ut
ta bhce ivvin o snus i ep da, skal ni alt hat-93 httri-bha styva
na, sa ya at an-e-gag. ya, tokt-an, pcegana ta de, di ah-alti
lagat ovana.
E.

Hans-Ingan ock Hans-Ingeboran.
29

håns-igan o håns-igabkan, di-va ~ha e bodi an stuva
bat-i bcistå. ya komah-th4y, di talta-oni, at håns-igan fek alibi
gai igab4hans jpista. men, so noho9v-va juk — on do sen, litqcetv — so sa dp, apa, håns-igan, do te na: ya sep da te, ta
i, a = e, e =ä, a mellan a ock ä, 0 ock 0 = ö, v = er ock r,
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flum jpistnokalan! fe du st ju, du do nu! sa on. de talta
hon 5celv ont ag-gag, neh.,ow-va po lan, at on sa te na.
di va val-inta kelstit goa venv da, no di va so deka?
a dce ve/ ja nid, de va dekas set.
g-gay kam on ta lan, do skul-on tal-om, on ada sit, at
-era va-ko som va puyvil, so sa on: dy svata koan stay
som atv-vceg, alki vit ha y bakom bakom »upgaly. — vt hada tya
svaga kon, dy, ena va jemt svat, o dy anka hada noa vita
ha y bak, so hada-on alti so hat, nok-on skula se non tig, dy
da mcenskan, so bl e de se da mot.

Hoppetoppan.
1z4pat4pan, on heta maka, hom-boda po lan-y tt o husalada30
fek-bla', cea dce at ans moy va do. ja vet-yta, vafek-otv-fek-eta
da namat, om dce-nta va fe de at - cti slos so galt. di va
hos pkesty, o di skula folikas o — — —

Hällöra-Nissen.
hcbloka-nUan — ay-jek o teida, o so jet an o hcelda p0 31
kuvat. ja komak-alki iht9, va at-v - va hem a, haje i klc'elsabåda o cldikbP o ovakalt.
J.

Hästhags-moran.
dt va daksvakkstakpaka unn bcikkstakp, o ja j‘scenda dom 3E032
lita. sem-bleda hon cegka o bleda gamal, o san sat on o span.
hom,boda hos sin son i an late-kamma, som di joycla
synig
na ut-i hans vcikksta. dce van lite-kova. hav-va
aw-fyka ana po va stan, kamnn, o da hada on sin lela
mat o set fe scei.
a i tal, a i tall, u i hus, it i hund, o i bo, e i sofva, a = å.
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san om-bay4nta pa e spen-ot mcel, se span on-inta at
non ån.. fohict se »enda ja na se lita. de va fe neg-gag vi
yek te na me spena. east kim on menamest »askanas felv,
nek-on ada slutat o vela ha men. hon ada alti »cep, nek-onjek, s-at on hada vest svapt fek„0 gez. men on 444-orv-vela
ut-nda. o ai va on-jcegkit ela Qfengjd mce spenlonan. de
-va alti se bka. e si se vel sem on span! spektåkafk,u'n po
igalstethp va ha aga, o fek s uta dce ha hchstaysmcjhans
-gatan, e do fkalcla hon, vem som ada spunat-de gkana gnat at
ma. dcv a lidstajsmökan-jovt, sa ja. a, spenak-on sa, to/ta hon
— yamanigo skaka hon spen-ot incel me! — hom-bhuka-nta
spen-ot non ein-ei mcei, sa ja da. a dce jek...on alt, sa hon.
ja, feshk, du, tokta ja. o how-va alt ihop me na, men de-va
slut. hon sa, on hada se no on hinta mce-nda.
how-va se dali po slutat, se on la meka. se va ya dah-ag-gag MCe at lakan, sem skula va lita lent e lega pa, o se sa
ja, at on skula ha at, se lega-on leda — fe bann dem bahhvd-zgan je, di sto sa nols. sa g -kum sostro-kkestina dit gag, o do hadd hom-baa lalst at lita-epa po kuck e se deka.
hon ad-nta mens ha at anlesaka. khestina Moda na alt ta
ha at sen fest. men on led-inta se lega sen, se oni-bahglvda vaskan d ela not ånt.
H.
Hökan.
33

hgka de kan de bli moga, o hgkv me festeis. d a3 at
Assmansnam de deka. ne di ble aviedada, se kuna de henda,
at -di »gfta sa hus non stens, va som helst. dn da hokan, som
va ihöp me ktilba, dcen mens-inta ya.- ep -va dce sem boda
ut -i dakby-fdtistu'va.
velsan hgka va dce, som ada se kat mce o veva ban?
dce va ei -- ja vet-nta, velsan de va, men e se -va on
se VahM o svet, e se fhaida di na, va on ada yovt — de va non
og-kum te da ni. d6b — o do sa on, at on ada hat se bkat
= i, a = e, ce =ä, a mellan a ock ä, of ock e ---= ö, v =er ock r,
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iv = m, J§ = tj, y = n + j, g = ng, h = r, 5 = sch.
me o vceva »ban». san a dt altt hata da- ta sce, no dt a
hat-164,64 mc_e nenttg se da batyidltt, at- eti »a hat se bhat som /tokan,
no ow-vcevda ban».

Hönsa-Jödden ock Hönsa-Jödda-pojkarna.
em bona va de t yöspek, dce va nes-Jöns fap, dceg 34
kalada dt fa hifnsa-yhdy. i0i hopaha polka had-an, dem kaladdt fe It4nsa-Jocla-p4ykana. fyha f§cenda ya. dce va nesa-e yoan
'ock, o han acla -et nam te: de va kava-y:444, dce va
fen-an stal ag-kahv — så dt, ya vet-yta, ha-cle va.
nesa, hunem kalada dt fa sityan. dce-da namat fe k arv-vest35
foh-atv-va se hysltt snal e ta suya uj, se lagt ag-kuna, se kcdada
dt am -fe syan. han a altt vat-y, sön-da snalv stakaha, o Intan, -a kumat-cres lcegv,
- an a skavat. — ya kan-ta baghipa, hu-de va fat, men nes-yönsan haii serv-foplyceplak
fe glia ihop. men dce va vi, kay-a thQ, sa, s - at an stelda
,sa en, o san hekta vcel dcen; celct se s n hunem akt po ana
vis. ya vet puksto, ay-yov-n son tt po ans-g ha theya.
men nes-yönsön otv-vela ju va se stop hon?
yå, nes-Jönsan an hada vcej-Just-yta mo e sce tmot
hcena. oy-yopda-alt som otv-vela. nes-yönsön on a vat-ety
sama som inta sta u voyam-fe non, hoy. on a hat 5int-po ncesan
hon, me tt-tho. o falt stop hah-otv-velt vat. mce. va dcen tian
no ya ofta ma, do va on t set ypvsta ye. do vela-on inta
yana, at nen skula fonchma na.
ha va dce — mam-e hon ada ju stht em mosv, ela
- de va?
ya de hacia vt. om vel yta ana ma-e ha -n mosa.
„st hon ada mos o stoka, o ya vela ha negltymAsa, o de ble
„se het se —
va sa on da?
va on sa? on sputada ot -ma! sce nenttg te ma dce
kana-on tråg, fe. on thceyeta ma-nta, men cela va on se fetant,
a i tal, a i tall, u i hus, u i hund, o i bo, e i sofva, a = å.
Sv. landsm. IX. 1.
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so og-gol. st da neh-t fOltgå da va on do fosteis hospona,
va-so vuot %gan, som ahkada me na. huj ja, otv-vct
so ftn so!
va cl-tata mey-n ~san orn-ble om-po?
no, ja bhyda ma-abo om na, vg on sa, fe ja-lek
mtrp-vcej, o hon sin, o utta kuna-on togka po just o va fo rna,
klodadhcektan helt) san. alht sa ja nontig ont na hely. dt
sa, at on ada stcelt sa va pah.,kapoytt,t, o sputat ot-ma, no-a.
jek fobi. ja do-Joh-alht non tig, sa ja, no om-baa-nta sputa,
so dce hmv pa ma. — stasta glcejan dt fek, -do va no ja stceldut-ek da gakskapan, at-cta va slut mce pap-o mej. do va,
velsan, o san lysta dce po undan. mcen so tmelvti so va on
so stoh-o bh, so sa on: nu o dce do slut mce lunadothan o
angs- cinasa'n (brett ock stort i målet). — dcv beta ce, noy - n
ce so da ug, ta baa heta dom gahma. sam-ble vt dt alhabcesto
vcenv.
ja dce je4-ju an, at -tita man i -e hon ada sona stot
Jakan.
jet ja ada nok fot -- mceg- got fobi na da hada ja nok
alht jcjyt, fe so da-so va ja alt tlmaht, ja mce. ja set na cduant-tt sea va dan, utom noa nahad-dtt mcimsal avhin o
mcimsal 6tantetn.

36

— hu dana va nes-jöns-bayn?
ja, flekvna dorv-va dcv vl celast inta no scevellas mo, ant-tt
dt va so da slahvtta, fek ookta bayn o sa. ja mens vol, so
gak orv-va, nes-jönsdn, no dce ada got so da tlavuttt fe jonasps hana. hon hejaada, so og ..kana jcemt ta net? fiekstakvn.
so kam dt te mce,2 o talta-om dce da. so set ja, al-ja sceh-tgantig, fe ja a bayy-ja mo, sa ja. o tmelvti: se hada dt vol, kaj.
vel-ja a kytt —
ja tu, bt.tvt te na dce •da, o do sa on„.
mcen do 5ttv ja i. boy dt sa so at, so fo-dt-nta
dund6ada so
va unv met •tk! — o so vcc dce nota eth-cet,at, so hada honas
lydt at inta bott) stolt få - sa.
= i, a = e, ce =ä, a mellan a ock ä,
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pejkana, nes-jöns,-(tx a ju vat sona vilfcepliga?
jå, dce håp di alt.
dce va ju di som shol.nda snCts-e'lxn se?
jå, dce va da. di skal-1,904a na ta lemna sa snus.
snås-e'lxn sa, di fek - yta not, fe di hada bavat se mo, o di
batålta-aljo. se jek-ctx o slcepta ni bud vonem kastey i spisan
hos na, Lsaitkastakvn, se om bfr se feskitekt se. den ena jek
ep po takat, o dy conta jek ai o sa te na — on sto va spisan
sin alvvsanzliet o kokta dop — o sa at, em on inta vel-lemna
hal" snus, se skula ay iona se mo, s - at ely skula fan,- u
spisan. jc4gan on tcegta festas, at.. da kanan inta, se ofvvel yta lemna. men se x da sama se bah_ja6 de o blesa o
bena kitig platy,, o veapenana sukada-utot-gelvat. se fek an
snus festis. on) va vcel gla, om baa slap an; fe ogkana vi alio th,Q, ant y an hada knos felv mce -- sa.
ja-men nu a veel nes-jönscim-blet lita menv?
ja, nu att,-on alt fet sceta nep nc.esan. san nes-0n~ do,
se ce ju gavn sedd, o hon a baa ta a sa-at num epapet, o da
kalv-vi inta va se mg ta va be t. e lydx e eka, O hon — si
dy statyn on) - va jeft mce, an do ju x fm. de va lugsQt
an ada, se han) va do se usal se. di sa do — si-di nendas
in-ta ut daktvn te an, utan di skula Isgh-in an, o do josgpda
di in an, sa di, mce at pan-oksg-o-r-veahek. o di had-yta lakt
lita halm x licekan-e-gag. han sat-etait-x hcekan, o bey hegdautem o dilada, o se hada-an at hestatceka em sa. di stanta
lita ...ut a vehasans, e aeksar v„va uta-e gg, an lita sup "'talk
ta chelsa. se vesta-aw-fitam at op: dce va gut, sa an. ja tho
vest, an do dån (daltat.
nu tokv ja di
at-ctx levv se dant-ctah-epa se. di sa,
joy-Onsag-kum ep-cta-g-gae — si ute gapn ce ju hans nu,
se an ce da val xmayea — o da no ag-kum neppo lagvn, se
ho.pda an, di slos o — — —
H.

a i tal, a i tall, u i hus, a i hund, o i bo, e i sofva, a = ä.
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Jak opa-Stina.
37

de va as gamal »can, ch kalada fe yikepa-stina. on
hada-ejas-gav cln da, o den ad-om-batahandehad, se on
hack-at se bi a o se holt os-kuna-onska, toktas te. se va dce
am-pelk, an hetada jon-nasan dan da, aw-va møia ygan— an
hon, se ja teekah-,os-kuna-a vat moh-ett an. ja, ja teekro
nt hovda vl talas em, de va at sont-bastPv, de va en da som
al - tent pa, dce bhan ep neha stokana galla dah-t cklvvsksa,
o d ble an trod em ta a tent p. se an sat po selvna-an ll
tt fe da da, mn am-ble alht fast fot-at. an st po selvna,
teekv ya, at halv, men ch fek alba neha 5cel pa an. ja tmelvtt
se fhtada han. te na, tncen de fusteis, at-cra va utan de hajeda dce. o ala menskv se toista 4 dce da va se klant, o
meskona sa te na e fhayda na, va on teeta pa, ser-vela jefta
sa, no or-va se gamal, o t al synatt mce an son da ue peyk.
men st dce kan -nta ycelpas, orv-va tvuean ta ha an. han -sa
dulettt ut, se da va mosa okse, som unhada pa, at aw-vela ha
hcena. men s dce-va gavn som yoncla-at. se va om -po
-s-gae, se sa fahbho te na — st an'-va altt se deka, se arva al» føt? neha tlavtona pati, utan se sa an — ay-jek se da
fham o tabeckas po golvat e spaAhada, se sa an: ya men tolsah,-tnta
guman, at da skula va holtah-o va ensaman, at (Mana skula
va lika kopia nu, se ha-vo ststntgan, om gumatv-vuha ensaman?
sa an. ya, ya ska se, het hu dce va, sa on: ja ba gu, at
an skula sce ma, hu ya skula ja, e-se as-gae ne ja l o lcesta
bon, so sa gu te ma, af -ya skula jeh-at, o sen se va dce sa, se
sen se skul-dce bh.
-- hu ble yeftat sen do? tokta -on etahat, at on ada jopt-ctumt?
— jc ya vet nta de. ya talta ve na, mcen an st tnapo
scelvna, o d se sa on: e dce se an hal yopt at, se meta ka
ch kana &ma hunem da!
dce va j§it-ölä dce. dce kalada d hunum fov, sen. aw-fek
alht heta anat, san aw-fek hena. dce va ans heta tya, de.
= i, a =e, cc =ä, a mellan a ock ä, 0 ock e= ö, v =er ock r,
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Jin-011en.
iin-6ln am -boda-t vak. ja vet phesfs inta, va aw-va,38
skscedaha de va an, dce vel-ja; taspaka ka-n me se at ~va, fot - an ada stuv-e an lik thcegah-tlesig, setv-va height ghan.
ja glomah—alht no sostv mahias-bsolep vg, se hada dt humant
dart,-i vak ta pas-ep o 'osa va som helst. ja komas-2,4,km-,
va zn-o elada, e do ga an os se moka 'tam: mina smo mesemvsblemstak,-o gscesncelkah-o ptgalslelyas-o va de va. ja ve/ ja
tolsta-, at atv-va se obagstpltt hOh ta phata so.
de va dcee-guban setv-va po-t lesmot-t vak. so fkalcla
pscestn an om at stoka. se kun-an tnta-sv aha, utam-pscestantbasjada-o lesa, o tcegta: ag-komv vel pit at. men dan ansam-bauctola-tnta, utan vara ov, som pscestn sa, se sa jitt-öln:
jet, ds het, yeit d-ce mota ket.
E.

Johannes i Grönkälla.
hoa da, hoa da, Jetta Ula, ska-du fo bscenwtni
39
vel du-nta hoa dce2,
fet du-nta bhcerymn o mej.
hoa da, soa da, jaa lela, ska-du fo bscervvtn!
dce jogda yohcinas i ghonfOla. haw-va stenhogaka, o han a
hogt- ett da stenana, som legv va kan n. derv-va vt etv po
semhas. hogda te dem de jovda han, no ja va lik likfleka.

Jodde.
va dn da joclet ce nu, som pcenta ha fas?
____ jo han a »oft-n stuva das-uta metfosjmans. vt fov

da fobi hak-em daan, men du ga «el mta-akt po stgvan.
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hude a get tnce ans Jetta? em dce nenstan.ble no
mce dce?
jo han ce jelt nu, pceha-ycitanas. dce bl e ta slut-ncla,
fasta dho lega em.
ja, han ce yeft nu. de va do bas499,l2t, at-cte neghatv-va ju an dukh ahbetaha, yrda?
gag skula bh a-nda.
eva, dce va an alt, sa myt. mcen atv-va falt salstfcepA
ya dce va an nok, salstfcepd2,, mcen aw-va vcel-2cent o
bay.h, o se da?
bayh — eva dce va an. men aw-va„an megv.
92,-megv? po va Ins-ota? Ince mate cela lottan dela...?
nce, dce kay-a-nta-sce. ck va an han som anka. halvvela ha se mo ag-kuna fa. mcen cav-va-nta dmah,9. utan dce
va mce ahbeta.,e sa: han tolsta de va svapt, hatv-va-nta lcetv
pa at, se da. em dce va ovcedah-otm&shgein, se vean 'twist
set-in-o tgantig Jaha. o se va an lita dum mce 2blcin. dce va
han som lopda sten 2- bhun ha mita po kvanaycevt. papa
sa te an ag-gag, at an skal-John nep po icerot mce-t pah-oksao-n sc-etah-o joh,a bat sten, som ada kumat Ot9, no ch 29loadaapda da, bulvstena se da — dce va-nta klapron. se fhagla
papa Immunt sem-, va an la sten. han ada veel }nia kumat ta
sce phesis, vah-an skul-lceg -an. yo ya la an i bhun., sa an;
da tok?) ya an a menst ont a an.
va sa papa da?
ya va skula-an &e? han tokta vcel, at-eta vt fanaphav,
mcen da va ju yapt, som yopt va. n ska veta, da va-at stenherp
da po ycevt. hag-kuna ju a lakt-etn dceh-cela vf non stenmup,
se kun-d2 a plakat ep am-p° mu» sen. sa mat va de vanht
ta yeha, o oda-an hada val vat mce se me, bo hceh-o aanstcens,
s-at an skula ha vest-ctce.
to d2, eza sten sen u bhun?
nct dce ble-nta a da. nu ce an eptaan — 92, del, mcen-nta
al. dce va-m-bha vatTbhun dan da, etnas-61san hada ju fah set
-bhcenahi da neha, o dn, hul vaty, ta dce. satv-va dce-at ap, dw
va se ont ew-vatn, o do kutn di o sc, at-cta va slut 9 kvana= i, a --= e,
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icepsbkne mce. de tkut ala stens, mcey-ja tokta, dce hada tkuta
se obil2a kyskt 2 den, uto de skula va-ag-go kny,. men do
kum ja 2120, aj-jodas sten la da. da fels-di ta ep an hopaka.
Incen da leg]) molsa en.
ja hag-gkunada do alh se ~Isa, joda, po va dce va,
s-at-da va do-nta hans skal, em an inta hetada pa dce beesta.
— gkunada ja! hag-gkuyada 6b4kipht — gkunad-o sputada!
kag-kuna sta laga stuyvna o baa glo o gkuna. se sputada
han at slai, se «enda an sa ot at aant hed, e se gkunada
han 2)&22,.
haw-va ju mce-ag-gag, no ch skula slakt-y, hest?
jo han2-va mc! di skkek pa an, at an skula korna te dem
mce-n stag cela-at veatkce, ela va de va, ch vela ha ta leg-unv,
sie d2, flada hcesty. e do jek an inem stakHat, 9 se kastada-an
stagan, cela va de va, ovv stakaat te dem. se sto an dato
punada-o sputada. han ad-2nta tovs vat ma>, em di ada veljjet an an hel j§akkasokan, d-e do sekvt!
han ada ju vat pa o skul-clkcegka sa-ag-gag, joda?
ya han ada vat-ctce. dce skula vest val han om-bona.
ch skula pok-ovak-tsan. ja mens alk2, va de va, mcen e se
boy am ...bl da, mcey... Jonas ag -kuly do ep. dce va ncek - at
an ada blet-cra, han me, mcen se acl-cle hma falk o fkcelst
an. dce va sen som an ada blet se da gkunkik o ti4d2. o se
va an lita gamal o sta& ta senas, o lita j§ugtv, s-at awva-nto moka mce blan scelskap.
ya 2y-baj4nt-am-pkata me an, se kun-an alt-bh ltvad
pkatsan, han me. ja mens ag-gag han joyda, no vi va utakta, o ja-bayont-o pkata mce hunum, ja sat po kusipbakan.
ham-pkatada..o va se gla, s-at-ch anka fka2da sen cetat, va
dce ada kuni-po joda. di ada jcemt nita »cent an On.
aja, d..ce scekvt,-etcen mcenskan e val inta fod, som nita
kam-bh koh neg-gag. o dcv va vcel inta fok-tnta som lovislena slos em an.
ya de va-t faht vcesan. hu va dce nu, hon Menta ha
ju tv a gagn, lovisa?
a i tal, a i tall, u i hus,
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— ja fast kam on ht po hotet. de va da len-o how-va t
lagvn. dt va duktia ta-o ahbeta, bcega tv a dt da; men lovisa
how-va mej-an hysa se da, an dtb anka. stotb- o hobhustt o
katt va hon mg, lovisa. lena how-va me) /!ttt o blek, meg-kvek
hask anda. dt kum se vcel ovate,61s,-di da bcega da. vt ce sona.
dusa, len-o ja, sa lovis-ag-gag, ja kam ut te dem. hem-tt
nu, lena! sa on, e to ta, i sastagan, nu ska vt bceha va.
len-o ja vt han, tokta-on.
hon ada fet at-bapn lovisa, mcen dg va dot. hon talta se
mo em da da bapnat. dg skula vat at sont sncelt-bapn o lydit,
s-at on ad-al.ht thot, at
kala fo leva. lena how-va ce- gka
hon o hada tv& bapn, s-at hom-boda fe sa jcelv o hada set
ejana husal.
se bajhnta da-o bli vcel mein lovs.o joda, o kcet sem da
va, se va on mg bapn On. hon talta vest jcelv em at, s-at
on tokt-tnta, de va nen tig. men san,-va dce le, se bahjadaon o je sa fe va dce skula bli na, o hcegcl-gtv joda, at-crt
skula jefta sa. ja vem kana baghfp-,at-era skula ga sa? sa
'oda; tnta kap-vt mce o jeft-es nu, toist-an. vafe dg do?
cl-g val int-se faltt, tota hon. se skula dg do bli
o joda
j§oft-y stuva o es, sem dt skug-flot-z, e ga hceh-e akbeta sen
sen; -fotbut.
men det po vatban se kum-ah-ant„pta, sem hetada johcina,
vela stce sa, e vt balt4vd-y semvpict, s-at vt stada na.
how-va eptfhon soknvna, fhon sama hal sem lovisa, s-at on
»enda na- o skibut me na. nuen sen da se hcelsada johcina
lovisa fhon henas pelk. dce-fek lena hota, o hon ta joda mce
de, at lovisa hada-et-bapn sem leda, o et va ju dot. jocla
ham-ble epsithad phesis o sa ta lovisa, at og-kuna ga ta sina.
anka, on hada. du hak-alt noj moga mce2 fohigan, tokt-an.
lovisa hog-ghat o jcemhada sa, at-ett julda pa na, e vela ga
jett, et mc e -sa. an da se jek on o la sa bkevL n stenmup,
hatb-uta po bhgnakisice'vt. se kam en o dt ana dtbegana e
ftbajda, vafetb-on l
ja ska lega hop, ta stenmuvn hamla
pa-ma, sa on. hon skula skhcema joda me dg, tcegt-on. men
= I, a = e, Ce = ä, a mellan a ock ä,
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hay-ek tnta-cetv na, utan de va non aan setv-fek-ga et-ya
o sce te na, at on skula ga hem.
se-an da se kum jecla in ta pap„o sa, at atv-vela flota.
vel du 'leta? sa papa. va stal) de da pa? du ska-u
jefta da?
nck, dce ley-nta blm no me de, tokta han.
hu da, va kemv da da pa?
0, dt scen—, on a et levanas-bapn o et-ctet.
ja vetta doa dce ha du vel tnta-ont a, sa papa.
ne de fostds, mcen dce levanas, se hav ja vcel dce. o ven'
vt fe &estet, hu-moga hon hal??
ja dce kue„clu a gkunat po fa, tokta papa. o de kan
du vcel baghip-,at-cru-nta katv-fo flota nu, de stuna semaka
te o akbetat stav da.
jå — han sto dah-e gkunada.
jå — anttgatv-fo la ja hen cela hon, sa an ta slut. ja
kan-ta get hcek-e st hena.
ja da fa -vg how-fleta da, sa papa. hog-katv-val kag,ftnt-y,,da va hah-avt ut. — o se fek otv-flot._4 stuv», sem Jonas
ada loft. mcen da fek on tnta va. da 1opcl-an ut na. o
stuvan di salda han.
at an tnta kuna leta na bo m stuvan ag-gag! va to
otv-vejan da?
nct, halv-vd-yta ha vaskan lovis-cela stuvan. hotv-flota
ta timbP; o jek val o akbetada-dak-tmOttal, kay-ct tu. men
se uvt cetv se stada vt na ticht ta semvpta, s-at-cto ahackhada
hom-bat-baynaviktgan. how-vela koma hitta — em dce va
fe ta st cetv jecla-e bavåka sina hcetthetv, cela — fe st det va
jed-o lena sams. lovisa hotv-fek mest set-tn-o veva da fast,
tnan da ble utakbeta. o Sk lena, sov-va t lagvn, hon thetta jode
lit-tmay,ea-ctep. o va da sa se og-kuna kem-at o puta mce
an, s-at lovisa sa at, se tokt-on dce va bha, de me. e se
tttada-on epot fenstvt,-da dn, ation sat, o se skhatada-on. lovisa
hotv-va se fobi tblcin, s..-at otv-va icemf-iceltt. hog-kuna leta
bli mce2! tokta-on. o em kvelana se sat-ch vkcevna e phaa i tal, a i tall, u i hus, n i hund, 0 i bo, 0 i sofva, a = å.
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tada, len-o 'oda. ha n
i bhcenakiskelmvn hal di sa moka.
de sto an askabalja i scegan da neha — a-gamal fypskagkasceg
sem sto da. mest va ma» se sto dti, da baljam-po golvat.
lovisa hon loft-ep-ctrt, xyc'en, mcen san-ti aan inc_zon se sto den
nepflot oc'en.
se va de-g-gag vi fek-g-ko. 5tek, o vi fek fak-etv pplcekaha
po natan. san skul-lovis-o lena sea nek-x lagvn o si ceto koan,
vi jek e la es lita po mavn. se va davvsjaks skyig lena
ga in o ta, o lovisa skula sea da, tes hog-kuni våg, o ga zn
da o ceta. men on tokta, da dito ut, o lena kim nit
e se veste-on, af-Jonas va ne t mce va den tian. o hon
skula si, va di to-sa te, ela hu-dce va. neh-on d han,
se sto lena inoka kektxt i »okat, o "oda sat e at. va hap du-nto
aant o joit—an sta hep, se kan du kem-ut x lagvn neg-gag! sa
on, o darna se spaka-on te lena. o si lena, sem eliv-va hon!
hon telt-tita moga vie, utan hon scetv te lovisa, e lovisa
cetv lena fe dce, o de...yeb • -jonem poloat,-ck ena foh-o dtz
anka-cetv, o ut 2, pilectinvn, o da-kum lena una e lovisa ovah...}
scegan. sota Jonas, fej-dem at! fej-dem! sa fia, lenas ~tv,
hon sto } »okat. hon tops inta ga nep dem, hon had-tita
po dem. n&, Jonas am -baa gloda, e sen na-aiv-fek kofta, at
neg-kum ut inifhon, se lomada han ut. pek-ada lakt sa ovana
lita, han me, po mavn; men han ep o ut, o flekvna ig o skula
si, va da pasto. lovisa hon sto dato va se ko x synan sem-roi
el, no di kim ut, o lena hon sat i scegan o va se rat i synan
som at klcea. falcbt.tz, on ada hat po huvat,-ctcen hegcla nahot
Anan, o havt, lita svat tov on hada, dce-sto "(amt het ut, o
03ana di va se di bhan. va ce dce fe vcesan ni halv! sa pep.
lovisa spakkada ma, sa lena. ya du, det fohcidada as, va ha
4ume e g o cet-ep rna do! tota dii anka. va ha ja etaep-ctel? ya j'itah-i da — —! skhek lena te. ya ko, ni ce tent
faanta, mcenskv! sa pi; tost mce ep nu! o vem e os koan?
ja ut mce da du, som ana! tolsta lovisa. Ja ha du ceta,
se ut-cta, o de ma ens! tokta pep — se am-baa skuLfei ut
endeha.
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sen se fels vi do halst phesis-k a val mce dem. i lagvn
tovs agan lceta dem -va, fa da-kan-di a sia
vahcinha,
utany-in-fek feta dem po va-set hal. eg-gag sata ya dem te
sphita bnv. o ya skula baa ga in at litat slaj ; mcen ne
kam ut, se thceta di, s-at — ja-ni skul-a lievt-baa, sona ov
da hada! — test./ sa ya. jet — sa dn ena, e skula bayhti o
at-ck, anka hada yovt na ohcet. tø.t, sep ya! ya
veta lieha-eiat skhcep! slche4 -ya te, s-at on han inta. eggag skula vi ut o mala. ya va mce, men se skula ya baa
sphig-in cetv non tig, va dce va. o inay-ya han ut, se fe4-,yalieha,
di va ih4p e dunkbada-iy&n. •tet! skheb.-ja te, se fovi-ja han
ut, o ya ble-se av, sa-a stainpada te i golvat, s-aj-ja hada
ont i fotn hel - daan. di va -knaft -mcen.skv ta e tia. d
do-t san,i oh-, at stpailgah-e svan di ce-nta go-e temp. ya fek
som an suldett, o dce va yemt -leen o the dem-nda. em am bita vanda tegan te-et endasta smul, se —. dcv va, som ya sa
te dem, at — ya skula fah kuna ha falikt-tyavn-o vava, aw-•
falikt- dem.
dce va -6mdilit, utan lena hony-fek la fleta. mcen san let-nta jecla bli e ga te lena, o lena yek hit ta &mem imatieet. do
bajhnta lovisa p-o se, aj-jecla skula batåla na baa, safv-vela-oyjav-g-kenst i an. hunha bo« vela-on ha. an da no di jpevcla
sce ha neha po maan, se th,ceta yed-o lovisa halva daan. han
sa, at an had-inta no me hcenas peyk o »ta. hon sa, on skula
ga ta lcensman o stcema hunum. had-am -baa lcet-blit lena, se
hada-on no, inta bhyt sa em ta focka neha pcega, fa da hadorv-vcel-yemt o yemt tegt som mg, at og-kung vcel fa an. 'eda
hada pega bo hceh,- o eznstens, mcen dem tekt an at an ada
sthcevat o ahbetat fev vadn felig, se-de va-nta holit e bli a
me-n hel hopaha se da. o inta vela-ay-yefta sa me na. hagghunada-e sputada, se vi va yemt heda, dce-nta skula ga vcel
ta slut. hag-kuna sta laga stun,vna e baa glo i vednt cela
bakan. se sputada-an lagt utåt,-bajOnt-e tit-ot ana hal, e se
sto an dato ghanada-vc'en. se da yek -eke hela semvn, o ventvn
me. iblcin skul-on stema, ibld skul..di fistlikas, o dce slcula
a i tal, a i tall, u i hus, vt 1 hund, 0 i bo, e i sofva, a = å.
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slchivas-ctem iméi,i, o ibldii skul-di jefta sa. mcen hu-de va,
se githada Ma sa, no dce kum ta daan de skal- bli a. di kuna
menta lata, tokt- an. po veckan se jek lovisa S2W /mo. vafe
dce vej-ja-nta hektit. -di va-se fefdplit smitta mce mak da da
avt: an meta je dew-va-aw-vela, se va de-nta gut nok. em
on tokt-, at on inta kuna baja sa mce mak ow-fek, cvla dce
va jodas skul, dcv vel-ja-nta.
ja mens alm, hu-dce va dce kum sa, al-jocla &ta?
jo, at pa-tka ah-cetak-, cela va dce va, na-an skula st ce sa,
se vela vi-nta je an se stop lon, som an ada hat. han ada vat
fopmanschces o hada hat lita mep fe de, mcen da skula vi ske
hetah,a, s-at seiv-vela vz-nta j honom mep..n ana. o dalia
ticln va dce mcv. obaghiplit ghunada ham-pa da, em an skulta menv lon, ela-an skul-flota. mcen se fhajda vi an ta slut,
huk-an ada tcest mce at, em aw-vela va ha, cela —? — ja kap-nta so vuvt no mot ta stana, mcey-ja tolv cl-ce ilakt o ta meny
lon, an ja kap hat. — jet, dce scep ja-nta-em, sa ja. Jonas
Icay-u fosiika non aanstcens.
san hyrda ham-po hosk ut-os åeksa'ns o skula va fe sa
5celv øvv ventvn. men se jek an-n, hel .da o sokt-etak-all.beta,
utan ta kuna fa not. se sto an dato gkunada, o va lesaiv-va
an. se sa pel-ghek: ja-ska se da, em du e lesaw-va livat,
se ce dce-n hel hopaha hoja telv hah-utbin i kajan. skav du
da ba-an sama me, se —
— ja, dce hada vat-beetv ja hada
vat-eta ja va, sa an, dce s ja.
ce-du gak, sa ema — pcel4hekas — som scep sa! vemvet, va ag-kan ta sa te? men dce va-nta flit. ta livat a sa,
dce tops an inta hcelv, utan ay-jek-ctah-,o ta slut se fek an
lita-ahbeta. ceiv-va am-po de-ena stcelt o cem-po dcv anha.
ibldn Lscent-an sen, o ibldip-va aw-fe sa felv. ibldn bsofta-an
stuva e skula jefta sa, men se sald anijc'en. han hinta-alhi
vela dce sama se hesa, se ag-kana bo bsopa stav-o jefta sa
i en ha.
ag-gas se kam an hit, se sa ja: ja, nu a Jonas vat po se
intaga stela, sen aw-va hep, s-at nu hah-aw-ftstshkt vadn,.
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ja dee hav ja, sa an. hcey va ya lega, fe hcev tokta ja
em at. o ja had-alt vat po se moga stela, tnay-ja vcjz hcev,
sa/ja vest-,at-cra va fetna. o dapst se va ja-nta se anlvan
cetak-e &ta, tokt-an.
nu z bov se skal,-dw. do bh a lzkava m lovis-o hanem.
hcenas pelk — cela dettas, em ja ska sce ket — jek o losta fkam
sa da, se dce ada get am-bka th san dce jeftat fast skula
bh os. se pojeta an stuvan hak uta va irmans, e se skullovis-o hag-ga ta stan o »eva gavak-e lta. no ch di kum ta
stan, se ga an hena tv a kkonv ta fopa fgy. san »ofta hav
sa-t vatywmak-o-m-balja, e se je k an hem. lovisa otv-fek
kem-ceta.
de va nceka pa, at-dee-yla skula blet nef-jefta sen hely.
bo-h4 an tnda. Men se atv-vakv da se bav de sa
sa ta slut, se ch kam ta pkcesty, o sa ja me.
oh e noj-o akbatsama bcega tya, s-at-etz hak-at nokAka.
'oda hag-gak-os pcek-o, akbeta. hag-gav da nu sen fa. o
gkana jetv-an m. mcem-vapoj nu, de vel-ja-nta.
H.

Jössa-Kristina.
ja-kkestina — han hetada josa, h,enas man. hon acLtx41
dotv, setv-va-se lag. hcena kal.ada oh fe laga-bcbta. de ga
joglun hena dc namat — gamla joglun.
J.

Kak-mormor.
ketk-metknio, de va-g-gamal pta, som jek e salda kakv. 0 42
se jek on o hada povtlan ler fk,ama-am-bak, se de sa se
galat ut.
vafo kala ch na fe makmo?
how-va-n sön-da gamal jaka. tku'tasali o tki4ta'sa
kalal-ch na mce fe.v. de va fek-olv-va se faht zla velssan.
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Kalfva-Fian.
43

kcilva-fan limbåhja, hon slakta, jpopv kalv-o slait, om
otv-figo-alht se moga. ja vet no va ha vat-cta mce kalva,
no og-kun-a hat tta tolv stokana. so jpos-on ta stan o scebv.
J.

Kalfva-Kallen.
44

kcilva-kdk, atv-va slaktaha. han ad-an hak serv-va-se
blagk o fetv. dcen da hakan am-bl sadatv-, fa da va alm anat,
ne-otv-fek st an t stan cela se da, se jet an altt mce-gkakahalva po akslan.
J.

Kalle i köket.
45

kcil-t-jOkat-cr-ce-og-guba som bo t dahby fatthus, jpokat.
han ce «ad timbY, o fav hans hetada nes-pcbvsan. hamphedika vah an k -vasta pit, ba-gus oh-o alt mo2ltt. haggah-ot stan en (yla tya gagat -t vekan o Isopv bhcetvvtn. mcen
an svinn—alm, neh-an cet stan, se polisvna kag-kom-at an.
utan neh-an ce po vgjan, se tah,-an sa lita, my, tia-ag-komast set 'pk,da bolginq-am-pa hekttt, o sen supeh-an e jogah-o
tbejaa e lcesah-ep lajarv-fa fattstuvalphgvna, se phcesk a vat
-ltah-o skula styh-an tblcin. mwn am-phedika vah am-phcesk,
se pete ha-nta pa an. ya nt-mo tho, at ans fah-ag-kuna,
han mce, se mo tho honom slo dt-nto-a vaskan Inbalan cela
salmbokan.
kcil-9,4kat an skula va ovahbis mce cka ha vtnoyda stam,
dt kalada. otv-va se
sinat le, dv,da stakvm-, bhukto-altt
kom-e skoga me ncevary-fahmana, no og-kum, o vana va se
ho-o dana pa na. hoy-jek o saldo kahamcblah,-, e se ba on etn
= i, a = e, ce =ä, a mellan a ock it, 0 ock e = ö, v = er ock r,
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leta mce da sama. d bukta va se ona pa na, fe di sa, at on
teida-ot kala. n4, me tho-de jep ja inta, sa on. men se ne
og-lcum hem, se fe k alt kala sinylvna, on ada tejt i1u6p, anda.
ce on do, o nu bkuk-ag-ga ep po ,1,9akkvn o s em hcenas
hala dy i apnig. o ne-an do kemv dat, se bhuk-aiv-fo
hona, huk-ag-gak-0 pkedika, nek-ag-gap dah-o hafs-e plaka
P0 gkavan, o tala em at »-cti e fagka ta si pa, men di levak-,
va e di sen etv doan, ant-y -an skopa mul o neka ben!».
den Meplekan-yda, va-dy e bashnli!
E.
Kalle Kung.
kala-k6g, han levah-cey. haw-va va tigat o svop, mcen san 46
dån eta ok an dit o to at tabaas. hag-kun-ta sova po hela
natan. se po mavg-klakaw-fyka ga an sa i mei. harv-va
dah-e svov foy-g-gkeba. pava va nemdaman.
ham-beka steg-, kala-1c6g.
Kapitelfast.
kapfflfetst,-et-e an inispniestaka. han scep, va dce ce, nek-an 47
a yopt nentig, se sam-an: cl-e kap4afcist. de mena han, at
-et-e bka o setv scekvt, o se deka. han hetv svcbsan —
kala di an mce fm?. han e se fepsi ta svaka, dt& dceka. de
va an i jömby-s6kan serv-va se da se an tokta-allin, at arv .vela
hetas va dcen hikasta i solsnan, o se vela-an hoka.,,eiv-felk vesta
dce. se kum an ag-gag se phisnosh dy deka, e fkajda kapat-fcist, em arv-vesta, vekan serv-va dy 'Aosta i sonan. d-ce ja, sa
kapalfcist.
ag-gag let an nek-i Jpelvm-po dbateap o akbetada. o se
va di keda, at muvn skula kamla nep pa dem. no ja kum nekJpelron, se fhajda ja: ce ni ked? sc21 ja. nce, sa ay-, ja ce-nta
hed em livat, fa ja hak-zga pega pa-ma.
J. E.

a i tal, a i tall, u i hus, u i hund, 0 i bo, e i sofva, a = å.
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Kapten i fattigstugan.
48

kapte'n-}-feitxstu'van, an ada fot agamal uyxfåkm uto
kapMm-po kl&lsabeiv.-ag-gag, o seg-kalada di an abtx f6kn—atpt
kapten — feitx-kapUn sa di nonamest. an hetada ,Nan celyst
o va bapmfocl po Iscistakp.

Karl-Adlan.
49

mo ho ja hap snela bapn, sa kal-diellån — han sup molsa,
hcenas man — men so basyckplx sont an c_e, o hai va, sa on, so
ska-n altbx a 4224 at-crx a sakt so mo te an som »din svinhunsv6pt».
ja kal-ådlån on levatt—en — intaiiti ja vet.
ja-dce fosteis on hetada 121 ådlån. men so no solx,„-ble stop,
so fek on heta kal-ådlår-fo han hetada kal-cidl. d -ce vl xytntlxaxv....
vg. som a jet na da? namat, f 89.1.1, Menta heep.
J.

Karl Dunder.
50

kal-då», hag-kuvi so dato hcelsada pa 2414tieet. ibk
kam an so tidxt po mapnana, se vi vetta, hatan ada buvt
sa at ag-gag. an ska veta, haw-va opxfkog-kjstvala-sökan, o
el-ce ved et pa mil. ja vet...13 mavg-kum an, inan de va day).
meem-vx sat o span. — so untoada vi, hu dce va fat, at ag-kuyi
so •da txt o teet. sluthan so fkalda fap hunufv-, va an hada N.,
(vhana. jå, ja vet-nta ja, sa an. ex-dee mota ni vel veta!
— ja, stin„o ja a tals ve om nontxg. — ja? sa om-, va hap-2a
tals ve mce eit—om! — jaga, de kan so va dce dq, sa an. ~tv
bestina om-ble so au, so om-ble so ho i synan, o jz ble so
ful o skutt, min stakaha, so ja fnas som-tv-iketpsk. san hopda
vi alht a an mep.
x = i, a =e, e =ä, a mellan a ock ä, ø ock 0= ö, v = er ock r,

IX. 1

53

MÄNNISKOR.

9V = m, joS = tj, y = n + j, g = ng, h = r, 5= sch.

ja o ni tz-v ma che, se hado-an epla Ince...sa e ga es va-set
ag-gag, no ag-kam. o se vel-ja-nta, hu-de va, vi ga-on
so di dceho-ceplana, e soan sphag bat e spa szvvj, se vi,..
fek abo s na mep — an stop, fulvekstv so! ya de sant se!
vi vet Old, va soan to veyan,
H.

Karp-011en.
kcinp-åk, am-bod-2, Uttag-hl:två. hans fap hetada kap. 51
han ada t, sonah-o en dotan,-, o dce va kcinpa-heisan e kcinp-On
kciti pa-pc'ek o kcihpal,sitan, o skheep ta folk va dce al-ih6p.
de va kanpan som la ut sin at p0 poptstelpana ta taka. se
kam kanpaim bajont-o eta; to se kam knakvna-, e se fek-di-nta
va mce, o dafe se skul-da skvalha fe kap». se slckek-d'i:
du karp — -du karp! karpana etor-ep,.din ast (härmning
med dragning på r).
se sa kahpana:
ask, e skarplapan, astv, ce skarplapan (härmning i falsett).
se hug di e eit, se molsa di ahkada. si uto haiv-va basman, se ska-di ha ustamjelk, o dama se had-an se gut em ust.
si de &enda napy...ya va hk. e-se no dce va nentig senyfolka, se sa di alti: de-kam-ht e ga mce de, som dce jek
vice kahpans ut.
J.

Kitta i höjden.
cliji da pit-i-Oidan, ony-va hem-i vcistanp. dce va-n lik 52
Iscehig, oin-bhukta ga o helsa pa se da. hoy-jek int-o te2clo-,
utan oy-jels se da-nda. men si on ada heda po ala mcenskv,
ha di hada-at. e se bhulst-og-ga niCe be se da int0Ty-felk.
hon ada'feth4ana, se di kana 5eka sta na.
a i tal, a i tall, u i hus, u i hund, 0 i bo, e i sofva, a =
Sv. landsin. .IX. 1.
4
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Klapp-Asas.
53

kldp-a'sas i kaik' --- hon a byt ot staka, o dapi so kala
di hcen; fe kldp-a's. so dc v iyientlian hon som a fot namat.
men imelvti so fo di het-atAcegd tv.
J.

Knalle Jakob.
54

knala-y4la4p,-4o van kedi knala. ya mens, no di je k se
niosa knaka, de kuna koma eiv-vaktin da iblan. fast so va
dcv baa vcedota, mn ses-kunt dce sonnboa mcv, o dce va so
fult som sot. sannboana di kakadas just inta-fe knala; ini
dce festeis, at no d« kam an mce-n scek po kinan, so sa an:
nu hmv dce-as-knaka! — va dce va fok-an. (da so va dce
iyc'entliaiv-vcedotana sorv-va ifkon kwta knalabelan. si sonvboana di ada anka van mce, se da akt mojlit; mceiv-vcedotana
di hanlada baa ince hemavcevda van. di hada sina hasthak-cela
sostka ta seta hem-o vceva, o saiv-fop di ikii e sedda.
da va so ilakt, no di kum om kvcelana, so vel-di lana
hus. di kuip-fa dce mcest-at pak-i scelskap. da va no ya
va hem-o va fleka. ya sonvboana di 'ek alt sen, at-ha stoka
sey-ya ble yeft; mcen de tko ja.alt, at-di ada vaii hakiyoi a.
tnay-a ble yeft. jaja dce yek knala nice. knakana di-mo tko
va-nta-okat o soan da. nce dow-va flelsvna so vila ceta! di
ada gap hena, knalana. dce va mosa flelsv som jefta sa ta
knalaboydan. di ha knalana di va akti lita mep viguldnta, o
skoba)clapoik.
mep
ya mens, no knala-y414s fap yek. han N po lun, do
konan ya }ha), at an talta-ont, an ad-,kugat os kal-pdps i dcikbY
ag-gas.0 so po mann so ste dn-mahia — ya-d-ce ol-nasan
cblvnsl4sa, horv-va hem-o va ojeft-da — hon sie ep so ticlit o
sata-sa ta spena va spisan. on skul-las, at orv-va so zdi o
= i, a = e, ce =ä, a mellan a ock ä, 0 ock e = ö, v = er ock r,
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dukti fostas. e si han la vakan i ~garv-, fuligan, o sa at ombaa span a e thedm span
o nekada-e sav. se fQvt on
a6thcet o fek ep thacen,, i tutte, se yek-cra-aijj. hom-va
somni, kati-not-bagkipa. se betia ni e ep-o ahbetal sa an.
a, ya v alti van e va epa se ha ticlit, tolsta hon. ya tokt-, ogyana luga som sitta dah-o nekat, sa an. ti del di
va se tolsta ceta knalana. di tceeta lita pa, at cin-mahia skula
ha dta ha knala-y4k4p.
knala-y4k4p, me th,o an ada vat-n, husalaka. nek-am-va i
sim -velmakscra, do bukt-an »oka stolta lasan-ifhog-knalaboydan, o se had-an set kvat4 nenstcens, dah-an hada set
nedvlay. sem-va da baa fotan ta go dit o fyla pa, ne pesamble tom. o aiv-fofOnta pep cluktit, se harv-va foinåpn.
mcen sen slo an sa iblan stovgabana ta supa. de va di hakanas-asan o anas-nOsan ag-kizmi lay mc e; o sanz-bayont-cte
pa o ga bakåt fan. di tota, dce va bha o ha an mce,
fok-an ad-alti pega, se di lanta pcega a an. anasölsan da va ans supabkov. ya mens, no ham-boda hah-epa,
se va knala-i4k4p-cta, e se kam ans-bov dit o skul-ta hei
-unem. o knala-ycikåp an skula centalian in hit. an had-at
cehana, sa an — harv-vela-ifh4n am-fostas. yet, ya-ska Nya
mce da, sa ans-bQv, mti nu ska du Nya ince mej hem, dce
yelpak -inta. de -fosteis, at no ag-kum in, se hacl-an igat
kana. di to hem an, em de va dcee-gagan, de vef-ya-nta,
natt cela se va di ceta-an moea gav, men am-ble inta hem
- a. o sen
ta slut kun-di-nta me an, e se yels-cte phesis ut-sa foh-an.
si da ovvga an o hanla i moga
o baa yek e sup. ela
tceekv ya, at-sta na-arv-va i stiv-vcelmakt, se had-an
»up tusan hikstc_ilv po fekan.
sem-baymit-am-pa emiyen, o do bott-an sa baa lita ban
e nala, o hakakig-e tval o sont-clkha, som an hada ba-i-an
ncestuk. men san hanlada-an ep sa lit-iyen, se am-bukta
ha-n son da vanli knalascek o ga ikti mc, som ce ypiti-po
nick o som di legak-ovahakslan, no di gah-,o a halva bak
o halva fhama. se je k an dah-o »hanlada», tes am-fet san

a i tal, a i tall, u i hus, u i hund, o i bo, e i sofva, a = å.
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puya bett khonv. san la am-po clåhbY o sup, tes-ett va slut,
e do kastada dt ut an, usltgan. ft4aio galn som cov,va, se
va atv,vel övat, se tblcin stegel-dt neh-an i pcelvn, sa dt,
o,da va„g-glog, o i dcen la an o sat-ut Inmat o svov; s-at
tblban dt an utve„ekam„po gavn, no ch-nta slap am-po
ana vis. se hada yesktvvm-boyt ep-ctp, da nya begytgan da,
e se sa an ta hunem, at„ctdn-da bognian den ce la min, den
ena knutn — Dandeln dce a la ya slcept te, sa an. o dce kando vl va sant kagya, fotan ada noa pcega lakt po dethbY.
men se, het som de va, se kum an o stabad„tgen
fheyda, em aw-vela »hanla non hg t da?» ya vet, vt ada se
hatt at an tblcirp„, fon—ag., kun,pita sce kedh(5). ya kan,nta sce
at,-ct„ce takt 6102ht, sa an. neh-cov,va tvugan ta sce at, se
bl e dce hag4,2.
mcen såt ta slutat se ble an se usal o skhcept, se da ble
tgan ti me an. do yek an mcest tkhig o hcelsta pis. da had„
an tganttg o sceka.
han la nevpo yoan-cinasa'ns yosalho e slos aga. de
va klako lig9stcet o han. do hosta dt havt
vahanha. du sa,
„la go hem o helga da ta sondan, du! sa knala-ydthp. dt va
fula bcega tva, fest. dt sa hOstdt an hada-sin Witt) pa sa.
ham„bhukta„altt ga t an tyda, se snavt-dce va alh,t so lita kalt.
dce skula va se havt„cta cleha. — ya, dce va„at pa ,ektia dusa,
dt da bcega.
Ja nu ah,an inta vat,a po se lcega, knala-J4hp, se nu
ce an nolic„eto. o dom cov„va i lay me, dt cv okse doa; anasasan mce, som ant„bhukta mest a set kvat4 hos. hans »lela
ceeka», som an altt bukta kala hena fov, san anas-asaw-va do,
hon levv do cen — fast om-bahya bli gamal o lost nu.
E.

Kroka-bonden.
55

kh6ka-bön,, nU-t-khök, cela nesa-khac, ela sven-nasan-t-kh6k,
ham-bod„t kh,c5kaga'vn. dce kalada dt dn, ena gavw„fov dah,
= i, a = e, ce= ä, a mellan a ock ä, 0 ock a = ö, v = er ock r,
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ut-t viestvslcel. -ct-cp dy da gavn, som legv po hovnat-cta, ne4ag-koman-1g po stolta vcejan; ta vcenstah-ew-vcejaw festas, ne4ag-kemak-ut.
J. E.

Kulla knalle.
dce va en som jek o smida. men an hada se 56
aw-fon—ot makkna mce. ja vet, papa ag-§usada hunem ta hånasa
mahkan. haw-va tfit,on st'gafttA celast,-ot-ce am-by dcev som hetv
Må. my ut9-ay-jek se dah-o hanlada, se kalada clt aw-f6t
knala.
J.

Kullen.
en inhygkå va da, som dt kalada fe ki. ham-bod-t 57
igalståt,p,-baa-n itiibt tfibon km. han ada vat skhcedaha,
dy da kitly, se dt bukta moka be an em o laxt ltt-ot sa,
felkat-da bata. dce va-n dmeg, som hetada nes-månsan, an
»centa po lun dy da, o han skula ga te hunem o be hunem
laj-at pa boksah-at-sa. o han ad-yta heda pa, at-dce va-t
oknam - da, utan an $å: ya skula fhaj-ev, kul, em ni
vel-lay-at pa boksah-at-ma? o- kuly am-be se av, se awfek vaskam-. boks?) lajada-cela nen tag. ja vet no) dce, sa an,
at-crt a jet rna cice da oknamat, mcen celyx bota ja-nta heta cice.
ja hetv johå4-svc'ensan, sa an.
E.

Lama Stina.
lama-stina how-va lam t dy ena stan. hom-bod-t klckkaba- 58
fdtthUs. how-va ut-o Menta, bswnt-t håpanå, o va bo sncel
se bl e on lam t hela dy ena stan ag-gag som oy-jek
a i tal, a i tall, u i hus, wc i hund, o 1 bo, e i sofva, a = ä.
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Ovv gavn, i bo han e fot; 9 se falökada-on talfamajan. di
tkod-, at on ada hakt utfiv ~tig, se di ble yemt hceda fe
hcipand sen. talat fek on xjdn lita sen, mn, on talta se slakvd,
lam dce fek om-va, se leg-on levda. sag-kum on x fatxhusat. -bo hon o henas mov boda datt moga av. dce va-n
son holx -mcenska, dn da lis-x fatxstuvan, gla o lustx se. hon
foa stina, ancev,, dce va-nta moget.
do neha
5.11. E.

Lilla Anna.

59

lela-di, de va-n latag-glakedv menska. hom-bnukta ge
sceija kakan-, o busa mc. fankla-o falc'etv bkukta di okse fe/ca
mce na ta sejja. hom-bkukta ha-n stop lekakanj po di na
ahman ta ha kakan-o busa i, e se had-on-at knyta po dn anka
ahman ma fakklana o falna i. no mostv boda- ha, do bhuktog-ga hit moka, fe hon »ofta fa dce mcesta kakah,-a na. vi
va sma da. vi bnukt-altx jkopa busa, enstyvvsbusa. di bina
hal vi altx fan-o va best. cela had-on nandxa, me, no-o vit-,
bnun-o vjt, o gula. me tho dce ble-n sog-glceja, no
kam me sig-kah„) se!
on had-n
stuv-epva bsc'tstanp east, o dn da stuvan
dn kofahjada hon o =glada fanstvna vita, o Jov dn se gkan.
me tna, da va moga sem-vela ha dcen. di fniada te na, mn
hon tokt-,at »ffigkandcaana meta jana logka». hoy-jefta sa
alkx, om-vel-nta. Jetta sa, fan-on tokt-, on had-at holxana som
on hada. nu ce on do. on do bana fa lit san.
J. E.

Lillaste Fjäs ock Storaste Fjäs.

60

lelasta bes e stonasta bes, ctn en an sat ep ncesan,
na-ag-kum, o vela va stol?, dce va stonasta bes. lelasta fjes
-erce va baa hans kammit. -di vela va se da lita fina, di da= i, a =
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-fastas. men so va dce en sow-va stoh-o giv o stat& o
so da dhuflitv: dceg-kalta di fo stoha bhas. de va-n dhcee
clah-i hYspY som ga dom nam lita va.

Lilla-Stina.
le'la-stina, on ada vat so fofeplitlitn ta velsstan — o va festas. 61
hon J§centa-os Jonas-cinasa'ns i igalskthp. o so va dah-en stop
_pta, som-etada khestina, so kalta di dcen ha-fo laa-stina, o
seiv-fek on alibi heta-anat-n, 10a-stinct, so lceg-on leda.
cela so va om-bapwfocl i ebatcihp. ja veta, va de va
an hetada, &enas fai? — kal-ishacel hetada-an. how-va-lita
bakcint me-anas-ölsan i nyce'ha, so orv-va se hced om hunom.
o so va do-n etiv-fleka, som di sa at han toktorn, som da skula
va lita vel me, e do skul-ow-fokUna hena lita — how va
lie dn hceha-anha — so sa on ag-gag ta anta, at »-ctce-rita
falt me dce, i lit4-yoii mo, mi-n stop vcenv sa». so — kap dce
le, so badh6 an hcena, o saw-vel-an hen-zgan tig mep. yo, an
sa an skula 5uta hel na, om on inta te mo vei serv-va fap
ta henas-bapn. men imelvti so fek int-anta dn anha flekarvfa de — o fo mob mei?.
stakvs laa-stina! ow-va dukti ta sthceva sa fham, mn
ow-fek alt 5a mce at iblcin!
J. H.

Ljugare-Nissen.
ji;cyaha-nsan, da va olaius-nas fah-i hdbY. haiv-va boni 62
kvihåna, skula va algs stinböna del?. di had-at so hapt o fint.
so! 34yaha-nUa dce va ans mest vanlia naw, foh-aiv-va so da
ta yiti-o skhyta. o dce a bapn hat ont a me. o olciiusas-bapn,
som-ut dem, ha dce oks° vat so da me. di a hat sama set.
no di a sakt nontig, som-n a hat svapt foh,-o tho, s-a dc.e-alti
vat: aja, di ce vcel-nta foh-inta sle.kt ta iivaha-nUan.
a i tal, a i tall, u i hus,
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Luens.

63

ktans-cti bod-opi f§filiga-sköjan. Neanci kaladas almcent
thaktan dah-ikhie, da di boda. ltlans fasta de va hek-fyyliga
skoj. non aw-fasta hada di-nta. no di ada vat opi skojan et),
ve, so sa di Ofin, at-cri ada vat °pi lians fasta etv den. jogan,
sow-vcekst-i skojan, dceg-kalada di fo Ntans kloclv. no 'orm
blomada, so sa di, at nu bloma lans Modo; o no di fockad
sina Imek since joe, so sa di, at-cti fockada mce lans kl9c1v.
ja va in-i lua-stuvan-n-gag. de va baha et AUM, o litat
va dce. da va so -g -knalt kug -kom z. det? va scee- o
ceffl,dh,-,0 tinato-o alt moilit; o se va da vl nona fyyskagkastola
mce, tcegkv ja. n ska veta, di had-int-at cemnjo ha non tie
t met?-n dcht-da stuvasmulan. de va-n litn-p,a stuva, fypkanti sont-n liw-fypkapa, mn, ow-va temlian hoj.
lian da van litag-gtoba. hatv-va so da majan,-o smalv.
ja kan-ta pusts se, vem an liknada.
dn ow-va-n ston—o
,t§ak o ghovv mcenska.
man an Uttydas ju-tita me sin hustita?
thtvdas? jö (med förvåning) —
ja-mn di slos ju?
slos ja! di slog so! how-fek leg-uta moget netv. howfek leg-i fastan, lua-fastan. men dce va de-nta no avseana pa.
slog -cre jov di mesta fan,. cela travdas di no. — hov- jek
ot stan mce gm:11mm. — di va so stoga ta fcela, dce da folkat.
lua-pojkana di kam po Restnig. di hut in sa o to. låa-jcjan
ag-kum hem, no an acl-fpcent ut. so noh-ag-kum hem, so
skula jonas-pchys jcelpa hunom, o di skul-do, bavcips-vel, ta
hunom. han skal-Mena hos-crom. o haw-va so sncel, o dce
va so bhal so va de clitajs mahkan. d ba an, at an skula
fe ga dit, o sag-kum an int-iic'en. men so, no da hada vat-tt
tt, so va di o stal-os jonas-pchas, to mest so mo lost-4'i hada.
di tsoda-almcent, at-crce ada vat ltia-jan; men-jonas-pc4s
-cti sa, at-etce-va vetta han! de hada dt jolat aw,f61 moka
i,a = e,
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gut ta, sa di. men sarv„fek„ch veta, at„cte hada vat han„tada.
han talta„ein, huntan ada get in. han ada ste't ep po„n stol
get ty-jonerv-fanstvt.
kala„an skula vat van, ay„joan. de sa di, at am„baa sat„
ag-kniv i vcegan, o sag„kun„cli„nta vakna, utan av„ek i o
to, va arv,vela. hag„kuna inep„g„fiela. ja tho vest, arv„fek
festnig san. nu ce cov„vest„cro.
va lans ijc'enthan hetada, de vet,tita maffia?
n, di nemdas alfa, fen—anat-1i Nians, se dce vel„ja„nta,
va di hetada.
9ncen hon, likin on ada noA„jopt sina bapn oloklia, fon—
on stal, va seiv„fans. homma—ge stog ta fela se — hon ada
nok fodcinvat„ctem.
J. H.

Lise-Vieken.
lisa-vaan, cl-e staldncegan som »cenv po cgatemp. deg, 64
kala di fe lisa-vekar v„, fetan hetv vataii„,o hans mop hetv lisan.
ni ska kto cl„ce„n livad po2k/ ni skul-a kopt hunom o mögkegapOkag,foga slegpolskv va ma2stagam„bat po aatånp! „eb
jogda vasan stan di da bcega. di kuna foga di!

Lumma Tutte.
lu'ma-tfita„cov-va se de tafat. ,ctie va okse„n clnceg,„ti 65
hogli ka celast.

Lus-Erik.
lås-e' nek „ die va an sam hotad en,e3.96nsaiv flog kvin4m. 66
arv„va bona, clti, dcena. ja tia), at„di kalada hunerv„fo lås-enek
fa de at an alti skubada sa. hay„jek mok„iknig o tejcla po
a i tal, a i tall, u i hus, u i hund, 0 i bo, 0 i sofva, s = å.
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ststnigan. e so 'end noh-an sat, so kun-an ah,t seta stel, utan
an sat so da o skubada sa. de va vaj-,enit at fel, de da,
an hada, kay-a veta.

Långe haspen ock Lille raspen.
67

laga-hcispan o lela-hcispan — de va tv a clhega. dce va-nta
cint,-y den ena va so aj, dama so fe k an heta haspan.
va an mce igtas. d anh-aw-va lag. de va-m-baylt dhceg ceast,
my st uto dt va kamahettv, so skut-dce va y tig som bah-thöp.

Lärken.
68

lcihkan aw-va al vadyas-bonaman, noh-aw-va t sin heta
apnig. so moga som ble Jetta neslys, so ada han stcelt thöp
hav-Jek so hceha mo kholotta hasa — jaja dce gah--an
en, ja sa an t somah-at ap san. mcev-Jeft-ble and.
soy, n4a-lechk, an ska oc'enthan heta nels-ffhticsa'n, men so
vh22) dt at ta nels-ivhcelcsan.
o lcihkåg-kala dt hcena fan. how-va t fattvapdy o bod-i
fattstuvan, inan om-ble jett mce hihkan. hov-ek tkhig okso so
ha tblcin o teida. how va hep moga gav mce stn-la pojk.
hon ada falyayukan, so ow-ful va som helst. ag-gag aciaotv-vat po ttipm0, dce va mem-bhetc'elya' leda, o do ful on dah,-t
aln, so dt ada fot sit na. Ja vet-yta, va dt held-i ma, mcen
dce va so best, sa on. ch ada vl helt na tig, men de
Joy do fastas gan nota. incen sam -bota ch na-yda. henas
moi? levda, e hog-kum thii, at mcen ow-va me dy ha Ilekan,
so acj-dce vat-y hota som on ada-sit po no vis. o dt to-an
hotc.i-o had-t aw-fcela; so how-va hos hcena, o va da, ta owfek at. o do va on t,ct-o knakada hl hotan o ga t na uto
bloan. o dce va mahkltt: on ad-alht ont a at sen, utan om.,
ble duktt, o hov-Jetta sa.
= i, a = e,
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don ha nesa fasteis, am-va vest so ha po sidolzyjan, so ya
vet phesis inta, vem dee skula va. dceda tenamat-cto an—an tat
sa ,yeetv. rnn amelvlf so kala an sa fa nels-ffitiksa'n.
J. E.

Madam.
dc

o inta fo si inadcim koma jakanas nu, 69

heet som dCf•-•Ce.
jaha, cela kum og- 5aflanas iblcin.
jo ow-va so losi ta slut, stalsvs madeim, so do va gut
ow-fek sluta. ag-kun-alhi leta bl o tceeka, nu po slut, no
-an s na, at-etce va basginlit, at on ada vat so ghan, so di
kana vel-cet-op skobutnana.
ceta bhir ta skobutnana, du! eet-op hela mcenskan o ceta
bhfl ta skobutnana! —ji how-va vahlcaliag-ghan — da no on
sto bu vel sceia. ja baghipah-at inta, ow-va akt ghan mep-n
doe-gagan. how-va-an lunsa, noh-oiv-va fleka, o vah bl e on
sen, no om-ble jeft. -cti va so övånlit stoha, fögans — ja
olo yatha fastas. da va lika siiv-fap, fågan awvcj so stop so.
kahin o 'oda di va-nta-so stoha, di va lika mop sin. fögan,
honom bhulsta di kala koan, uto dce aiv-va so stoh-o kapti. ja
vet,-cti va po-t-bh,otol ag-gae, bo han o di anha beihkståhpa.
tahpaha, o-do ble di i2kuntånta, so di to ihöp o slos. ya vet-v„ta hm-, om di sceigelt vela-at fögan, mn imelvti so va do en
som hetada ol-hgcas, sow-va mo. »sth,yk khona a an!» sa an.
des jelc. vl inta, kay-a tho, fa-cl.ce va koan sen sow-fghut.
mås& fdada ta jaa. morv-fögan sa,
cicen-a
at ag-§eemd-ut hasan, »so des blip-nta rio nue do», sa an.
mens ni l0-svOnta?
ja lita.
ja-si am-va so fakeplia lik so. am-ble so ila ahj, fah,
an inta fet-yatha, so an sa, an skul-slo fekan. mn des så
di, des va-nta kilt an tceeta pa, fa do had-an otm4stnigån
a i tal, a i tall, u i hus,

tf i

hund, 0 i bo, e i sofva, & = å.
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fet la kliv -ep po -gnanastelpa-o pasat pa, no föggykam
jek fabi; cela kan-an alni komat at an.
sloldow-,va an ston-o lag, han do, etasein an eksmåada honom ta maj?
jas a ni mens inta hanem? ja aw-va-n odckntli ka,
lika lag som pina, tceekv ya, se di pasada no) thöp, po dce vift.
men ha—va dce fat, at oivva se gnan den da enda.
gan, nen-on sto bu?
ya de vel-ia-nta. on had-ti sva klcevi, mn, dee mesta
seiv-va se va dcf-, at on hada se moka gn,ana sidTbam-pa-sa.
dee va ju hon, sew-fek-etn, da bzbalan uto pnestag-le6gstn4m, no on skala yefta sa?
ja-dce va madeim. dcew-fek ow-fan-on ada vat-n cevli
stadi fleka. on ada get o lest fan—an me. ja s4, nen-owfekybtbalan, aw-va-se glan e f6,,igit. hag-ga na dcen, o san
hal an at tal se lagt. hogneit, se ow-va icemt fabi. hon,
veta vel hon, han—on had-at. ya s na se vcel, nen—on sto
dan—o hal bibalan ow-fels an, notan ada vityetem, se di sto
forna cvii. dce va just fa dce at on skala ha bzbalan, seiv-va
skala-ga o si pa. ja ve[-ja ftalda na san ceteit, va on tcegta,
nen-om-fe& an. va-a tceeta! sa on. min uslig/ tcegta ja,
tolst-on.
va boci-eli sen, no di ble Jetta?
-- di boda hema hos fögans an k sewyflota di hit o dit
hanjada sin tt, di som ana. dee va fait fov dem cenOnani.
men se lega han leda, se hal-di at v inta-se ilavuvt?
ja, de ve f -ja-nta -- di had-at inta bceto da. ja vet-nta,
a ska sce — hawva pa al tag, mn dce yek-nta. haw,va-n
moka lcet an,betan,a, mn an neknad-int-ut at, se dee ban sa.
han snekada, o hava molaha-o moka dukti ta anbeta; men
dcv ble alibi mev-n, u han e i man.
va ant-bayli ve no?
ana, dee va an inta.
di slas vt intynda?
= i, a = e, ce = ä, a mellan a ock ä, ø ock a= ö, v = er ock r,

IX. 1

MÄNNISKOR.

iv

=

65

m, fs = tj, y = n + j, g = ng, h = r, 5 = sch.

—
do va q ink-so scekvt, om cli-nt-tankad-te vakcinka
lit-iblcin. de va-n stki, ince mavtabalsomak-o bavnabaponiak-o
alt mojig.
sen no di lcega hada hajat o flot, so fyopta di-g-gamal
stuva, o dem-boycl-di ep ha neka. men san skaldi flota
lika vcel, o dci akand64- di ag-kvan, o so skul-an sie po
stot o lopta sa hcesta, o han Lsopt-sa vagn-e tinas, so an
skul-pond. o so kcelsta de da-val nona mana, sam-ble de
guncit mce de. so Joo di kumktis, o so to di stuvan mu?,
ifyin dom. men-just som da da va i gag mce kumkiisan, so
do han, o so sto hon dan—ensam
, -mce sina bann. kala haw-va
litn, aiv-va yrt han, sa-ar-va hema, mcer-flekvna di va bat-o
lsenta. hon ad-n sow-fafchvlit tu g kkop, maddm, so on akkadinta yust-ga uto akbeta, utan om-bkukta ga te folk so dak-i
husan-o yelpa dom lita me va sor-va, om de va non som
bahivda na.
ti skal-on ta sa foro ha hand. how-fe,k lita -any cetasi, v-fak-,o do tokt-on, at-d'a kagfa kund ga o jaka dalako
styva, om on had -lita hand. men huk -on hanlada, so ble
dcc styvak-o dalak-i stelt, s-at nian or-vesta-ovt om, so va
dce slut nue pcega3mulvna. hon to hem lita kakak-o sant ifkon
stan o skula scejja, o poykar-va hem-o va lti, o dcc kan-wvcel veta, ha dee- je k mce dce. how-va lita baviisli so da, s-at
hon, so vd l som sloldvg-, kana just inta kcekn-ut at, hon hely.
ya vet-ctce va va dcen da tian, si so bock-on hos simbov — han hopta stuvan, da no da ble kumktis — so to
dce el i stuvan-n nat, o di anno ep aLihp o skal-fasO.k-o
sleka. mcen maddm on havda sa-nt-u stcelt. va legn du
&ev, jaa! tokt-ola, bov hcenas; ep mce da o jcelp te o skeka!
du si ju, cl-ce pi o ska bken-op alt ilic),p! — le bli ma!
let ma leg-o lcesa! tokta hon. o di va knalt stan ta fa ep no.
so lcega-ola hack-stuvan, so fek om-bo i kamvn, o do ha
onsig-kala hema, o dceiv-va on so gla at. segkam an do
ut o skul-lsena, han mce, o so ble on ensamn. ag-kum hit
e skul-josena, s-at on haq-clo-nta se lagt te an. o sa om
a i tal, a i tall, u i hua, DG i hund, 0 i bo, e i solka, a = ä.
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ay-)Qpd-on. hon lapada at an, o hon syda klalsct ynah,-at an,
hon stypda se. san ta slut se ga on ans kamhåtv klalsctynv
me. ja -unh,-, em ni hav neha ghana klut-ola spetscena-cela
neg-jit, som ni..,nta fho cetv? bhukt-on sce, no og-kum. ja,
ja vetta, tokta vi. ja ni fata bli ona pa mce, fo ya cc
bavnsli o dumv, sa on. sew-fels on lita knep i fahklat, a se
jek on hem. ne-da-se ada vat lita, se kum on o vist-ag-klakdyna. how-vicvnad-int-ili4p at se- dumt.
hom-bhukta ga o hcelsa pa se dceh,a bo-os e o anka.
uto do at ow-va se da ensamn, se bl e vcel tian lag fov na.
se bagoit-d'i p -o ta sa foto .feka be mce na. cew-va dce
pzah-, o cew-va dce lytsmahoct, o cerv-va de et o cen at ånt.
neh-on da va ut-e jeb•-icemt, se kam on ut i se moka-afckvdv
ince, se da va basimlit, om-baa sto va kJ.
ja vet eggag skul-og-ga nev ta fågån, o do skul-og-ga
om) manna, fa do va se moka legah-utikhig. dce sto is ovv
hela manna, mcen on tcegt-, on skula kuna ga va kantvna,
fo dov la sno; o dce jek-gita. s do-bav nev fm na, se
dce-va -6m4.2lit. da vest-on sa-igan ån ha, an on la g-ta
khypa po isan, o dcc va-nta ncepat-ctce! dce sto vatam-po isan.
se had-on am-bhokaka ince-sa. mcen dcc selada-og-kakawfov-sa po isan, e se sat-on te na, se ow-foh-i voj at stoka, o
seg-khup og-fcelv ccta. o hom-ble se blot o dan, se ow-va
mest fobi, no og-kuiv-fham.
eg-gag se;Lade-,0112-Vat i fögån o fet lita knep i at knyta,
jus o mjl o lita bho o va dce va. e da skal-on okse gaøvv
manna. neh-on do-skula ge ovv kanåk, se tapah-og-knytat
kancik, e dce-Jek ep, o jusan semada po eg-kant o mjoilt po
en, o bhobatana fov di fa sa 5celva. n ska veta, vakt han. o
hon la da neh-e motada-o plomsad-n-hal da, man ow-fek
ep at.
ja o eg-gag va on hceh-o hada vl ka-q tio »olat aiv,
bholcak-o-g-kalvabo), sem-Q-skula ge hem mo. e-se
no og-lcum ut po thapan, se fek on si, dce va slopati, se di
had-at sont styha, de kam ck ena slfti ceta dn anha ep po gavn.
= i, a =
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hon blada po dem o nad.-nta teka pa at-cte va han,
utan het stan da va, se slo on dit. o bhdkakan den seladaon bata Andan, meg-kalvabojan dcen la on o hal t. demva og-glaast at.
ja, ja alhi sat se dant, va ow-va uta fop jemt! hon slo
nepfe skokons pcelahathap ag-gag, e.do had-on-g-kahaffn,
4-ncevan, hon skula ga neh-cetv dheka. do slo on neh-,e sk sa
het ila jcelv, mceg-kahafin den hal on x vcedvt, se dcen slo on
inta-sonv. ne da kam neh-x f§celvn, do la on o takada gu, fe
kahaffr p-va hel. da' va vi de ow-vesta, at em on ada sia sen»
dcen, se-ad-ow-fet futta. de va unnt-baa, at on anta slo
hel sa, an san tu g khep sem on hada!
e •slo on anta •kul uta po vejanc.1-tblcin, ne ow-va ut-o
jek! xbldta ahkada-on trzt-ti, ep 5celv, utan on la po «van,
ta de kum nota, sem kana jcelp-ep na.
ut-a dåhbg gat-ag-gag kam dce-m-bag-e sphag fat na o
1900- te na bakxfhan, se on slo fhamstupas. sey-jek on te dn
sem had-em bagan, o ba at on skula j na lita, fe bagan ada
sia na. on ada fet faha se da, se on ada laga moga da cetahat.
horv-fek an »ufcbm4hxg, o da' tokton alt va fana lita tetåt.
de va-n weftv mcenska, sem hada vi em an sekstx futt tusan
hxkstålv. ja fek faha se da, se de kan gan thQ, huh-tla ja
fek fah-x dahby gata fe mams&ls-baga, sa on.
uto de at ow-va se da fofdtplta lunsxtv, se tokta da motta
gav, da' va holxt o jaha spetåkal mce na. men de va ne owva ugv festas. st ow-va-n son da tugv duska, e se skh.ek on
gahmada me se dant, ne da va nen hg, se dt ada holxt at
at x tnoga da sen. ja vej-jog-kålsan nagicla na ut tambag
aga. hon skh.ek pa na, at on skula ga o jph-ut neha fan,
dah-ada kumat an, foh-on had-nta tz. sa on igettel-te bagan,
hon. o dn, anh-ow-vest-tgan hcev em, utan oy-jek. o sa
let sont levana se! da' festeis, at an smet vel te na-at pa
dukna taj, san lajad-ow-vcel, og-kum tn non stcens, s-cd-ctet
va de do-nta se fant, sem da' va sen moga gav. how-va se
ful o spetåkal, dn da jog-kålsan se.
a i tal, a i tall, u i hus, a i hund, o i bo, e i sofva, a = a.
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9,,t tt so tokton, at oiv-va so ovanht tu& i lchopan, so oiv
vesta-alht, va on skal-ta sa te, utan da ta3et-on, at on skic?„,
tap-a sa-an hopaha blo, so skal-de ok bh lcetaha. so ba on
sköntakha-pely koma dtt ag-kvcel o leta na adv. o dce
jotan do. no do bloan ada hunat.,n stan, so vel-an stema.
nce, baka let at hena! sa on; j-a vat so tu& o dan so. si so
svag an ce, bioan! tokt-on. dce igag-go blo mo tho. — o-dce
fe k hena mce — s-at hcet som da va, so slo on t golvat. dce
fosteis, at-da stcenuil- dt bloan, o sam-va di knaft stan ta o
bceha na i scegan baa. sam-ble on do so ila tu, s-at ogkun-yta kaka sa po-n lag tt. so dce va do-nta hit sa te at
-ctce jcelpla. o serv-va on do so vit t synan, no og-lcum ep,
so orv-va sep22 at lakan.
po sista tian so va on alt-bh,a lost, stakvs madcim. dce
sus-t mina ovm-, bhulst-on se, no og-kum, so da susa, som
ja suta van stop susanas
so susa de.
so bhukt-og-koma
fham o seta sa 0mi-dn. jå, ni fo-foldta ma, fe ya ce so ha
dum o bapnsh, so-a go p fham o scetv ma jemt tjdnit-ep. men
st ja va tinan ta ga in te ap ltt-o phata mce ep lita, fa st
ja allt vat so gla et hdpståhp, tolst-on. on sa so dalit mce
po slutat, so om-bhukta kelim ta taj t an. e de hilda? sa
on, cela ce dce lisan? ja st mtna ojan ce so skhepta, sa on
sen, so dce baa pt mce dom.
Joan, som most va bata, honom kam on altin o vela si,
no ag-lcum hem. e Joan hema nu? sa on, no og-kum. dala st an at slaj, sa on. yl an ce jemt sony-fah, sa on da
sen, o-so sa on so gla ut. e am-phest cen? tokt-on. e de
sant, som dt sep, sa on ag-gae, at an ska bli phosc'esah,a? cela
hith-ce de?
dce va so lesamt fop na po sistntgaiv-, foton had-tgaivvahaktt sta. cen skul-ow-va hos-otyot ena-uto sina bapn o cen
-os-cty, anha. so-no-om-ble lesaiv-ve dom po de ena stcelt,
so jek on te dce anka. dt ada hma clukttt ist al-thöp-cenas
-bapn, so dt kuy,-nok a hat na fe jemdaiv-vekan som hcelst.
o kala-anmela do ha na hos-sa. my dep tokt-on inta va h,Qht

= i, a =
- e, ce = ä, a mellan a ock ä, 0 ock e = ö v = er ock r,

IX. 1

69

MÄNNISKOR.

= m, /49 = tj, y = n + j, g = ng, h, = r, = sch.
o va, foh—an hada-se fint, se ow-fels-?nta-snyta sa po golvat
.-ns -gag, sa on. uto de at ant-boc_l-t stan o vajeftv den, se.ad-dt at vi lita finaha dcen.
ja kraah-alht tlub,-os vekan dce va on skula va dei po
slut. mn, tmelvti se hada-otv-fet fen sa, at on centaltan
skula ge ta hoipstdhp ta skomaknns o helsa pa. e do ble ogjukah-e l vest-ttit-t mei-n tt t da, znan..3j,, do. on ad-altt
vat se gla ot hdpstap — e se fek on do de den ince.
da da namat maddm, da va jcemt sign da skula vat enas
dunam cela tenam, fe vt kaladn—na-aht foh-anat-ti dce. de
va sa, se dt ada bot t stan„n lttn tt, o no on da kum hen) se,
bannslt som on altt va o altt sa va on tcegta, se sa on: vet
nt, t stan da fa ja heta maddm, sa on. ja de kuli-gny-fa heta
hcey mce, tokta vt. e ceta dcen cletw-fek on alht hetant hen.
<da se kala6clt na fe mo9citha, cela sloydvskan.
H. E.

Maler.
men dcv va-g-guba fhotv-vdlab6 ep leigamdla. ay-ek e 70
jogde-jcemt o mol, em ay-jels ta Jakan cela va ay-yek. an
sphagm-baklegas laga stekana tblcitt, no de kum-feh-an, o phatad-e sto t se. men an ce-nta-svaisent. — dce va-tt hakahaguba
dn, da.

Mjölka-Marian.
mjetlka-mcchian -n. levah-cen. d-ce-an sen lttng—ghatt men- 71
ska, col-dceha. hon a svat, khustt hah-, o e se ltti o ncet, se

j-a al» kunt lcvtlit o stt pa na, no on a vat-a. ya dt
a-nta vat lect non-to dt da ~kana. dt va tu, dce va sndbamakian — dt kaladn-na fa de ince — o snciba-lbta o smga. si
da va sa, se smaa ble yeft me snabans-dotah—t Vakt, e se
a i tal, a i tall, u i hus, a i hund, o i bo, e i sofva, a = å.
Sv. landsm. IX. 1.
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va di ha sosthana dak-iblcin, se kalacol-di dem sa. mitilkamakia dce kaal..di na fop, fe on clho ta-stan mce "pik.
nu bo on uti dåkbY hos sin dotah...e maj. hom-bkukta-se
molf-ta ta pkcestvna fa, fe on skula va lcesaka, o dce jok-on
noj ceiv-festas, fasf-ja-nt-a se vcel keda pa at ng. ne-an
mott, na uta, se gak-on altu o steka po-n sthemp.
J. E.

Mosan.
72

mösån om-bo dak-uta-va gcifjakköan. »mosa, va ha-cu
mosat!» Sceit„on, no °w-t.° hotat. hon a fes&inig dak-uta.
J.

Mumle-Nisse ock Snurre-Kalle.
73

dce va -lp -bona. an mumlade-jwmt, na-an
talta, se-g-kug-knalt fest4 an. da va syn o je an cl-da
namat, fe an hacl-do-nta ferk-at. e po sama vis va da mce
sivicha-kåla. an snuhvlacq-lita, o dce hada han do hcelah-inta-f0p.

Mörten.
74

måvtu aiv-va tøøjd. dce va-n hogli ka

Nu-då.
75

-- an ada vat-bon-i båstå, du, deka. han så alti
se da: »uua do» sa arv-, va dce va. giv-va se lusti ta pulla.
han ad-get o lakt sa-im-po pa-jåkepas jceV po inan ta sova.
se kemv joag-gta, pa-jåkepas sen, se sa an: va legv ni licep,
jonas-pcbvsu? sa an. jaha, i thogarv-vetvd du fekå, -seiv-vakta
pa diu-jövd, nua do, sa an. di va unantajsfelk-os pa9åkepas,
= i, a = e, cv = a mellan a ock ä, 0 ock e= ö, v = er ock r,
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da-lonas-pdps. hona kalad-dt fo •matan. dt sa, af-jonaspc4s2-5ceiv ade-jet na do-da namat. clt kaladn-na okso fo
wilcafi4 hon sup se fofcbvitt, s-at og-kana knaft heda sa
tbidn. fosichcbkltt le va on mo, o so togacia-on tobak. dt
shatada-at ag-gag, dt skal-ut o ta a maj, o da so johcina, joaggåstas ~tv, so-sa on, at-ett skale-yoha yoag-gåsta do spatåkait
heta makan ta ep ata hat". johcina bhukt-altn, ta ep ceta
hunom celast; mcen hu-dce va, so hacj-dt blet okuntanta,- o-so
skal-on-jolta kanon dce da-spatåkalt: ja nu ska ni ta op
ote-joag-gåsta, sa on ta makan, no hog-kum. jå, takta dn
anka, o layada sa tee bay4n-ota hanom. kom inta hit! sto an
da, fo do hogv ja lian t ev! — ce tu pain..., paika! sa on —
on talki-ltta se da po tugan; mcen oy-jek tnta-stiv-vcey, utan
no ham-bajant-o sia, so tQ on. ap. hon-jov, som yohcina-ada
satt. joag-gåsta aw-va so gqlpo matan so! n ska veta,
hatp-vel-a hat non o fiekvna.
hog-kan-t-icesa, makan. han skala hc na tposa, Jonaspcivsn, na-an'-va ful. du ska lom da o kesa, nt_ta do, du ce
ju-nta khestn,, du! tokt-an, o la te na Mal. mo tho han
ag-kuna tosa. ja tcegkah-, ag-kuna holtn o Malan utantes.
ovna had-an z.avntg, va dce va, bo-no cov-va naktan.-o no
aw-va supan mce fostas. ja vet anas-paas lov isa kam dtt ta
1)(1st-åt celban.., da va mn otv-va ltte, o som on ypnv deltan,
so — la an t sogan o va ful, o han ta svaiy,y-o jcela: hop-du,
mata! dtm-bole n,ua do! — det ludv — as, nua do! o
lovisa, hon ut mce..n itte hast, o stant-tnta-fap-n lagt-tyot
-gatan. san mota-ov-yonas-pck9sån, makatv-vel sceja, dan?. vt
kam ta tal-om do da ag-gag. so fitajdes4a na, om on titta
howl-cela kam thoJj, va ag-joida for. va ag-folda fota? sa on;
dce va val tyntig sev,felt. dce vet atv-vcal, ha dce-ce, no
di ce fula. d-o som-n, han, no an stan,..o fceiv: ham-Imukv
set kal. ag-kan-tk-iceta bit baa. do vet-tp-vcel, tokt-on.
mon cov-va-nta-celast non stopsupaha, yonas-pc4sn, dce
va an inta. da fan, no dt hada b4cervvtn t va stuva, so va dta
mo-utan di to sa-at fyla cl&-a-d; mcen-ja sa an alh,t, sn, dt
a i tal, a i tall, u i hus, u i hund, o i bo, 0 i sofva, a = å.
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&ta ht, anlesah-an a-heda sa. haw-va lita inuntn
di flot, - te pa-yöns ha, si de va sen de, pa-yönsn, o da
boj-di lega sen. hay-ek me o ahbetada, han semi aan,
yek me ycemt. hon, Jaan, on ahkada val int-e va me da,
dce-a tt. hom-ble juk san, o d se kvm an in ha, se sa an:
nu e on se juk, ana — cela va de va ag-kaladn-na, ya mens
-inta de — s-fe nu kemah-on do-nta-ep mev, nya do, sa an.
de-nta gut o veta, sa ya; se lega di levn, se kan di alt
kem-ep ven, de vet zgy,. — nce-si de "-on do inta, nio do,
tokt-an se selot. sen-nt pa da ceta se kum an in ven. se
skhatada-an: ni •sa, at og-kagya kuiv-val ep iyen, mcen nu
legah„on alt •lik-ctah-ina, nua do, sa an o va se gla se.
ya vet, em inta hon; -va moka-celah-an harv-, fe on sa
se gamal ut, o han an lede sto i lceg-ceta de how-va ck.
pa-Onscin o han, nua do, di had-alt lita. ..,otit va-e kem-evahins.
hay-yek-dah-o Ocetada, o pa-yönscin-na sa sin sa, at on tokton ad-nt-oni-yopt an, se og-kuna vel f9-va i fhe. ya de e
uto vcbstvslc.kta cet, vc'estvslckta dn, nio do, ni hscenn vcel vc'estvslctta ev, n,ua do? mani hela satans .hcev mig Vrth9 te-basvev, so skula jag •cltik amot-crem skida, sa an. nu legah-ogfuk-dah-ina, svdta-pita. pcel-ce fe flat mot na. an skula baa
Joh-ep na, tima do, sa an. hov-va fhoiv-vckstnslckt, merv-va an
menta mce v&stnslc'eta et, -die vej-ya-nta, fe pa-yönsåns fordeha
di va huka fe ta va-at stel-o høglit folk. svcita-jpita, de va
menigaiv-fe oiv-va se mahklayd. hoiv-va-n litn hask o ahbatsam
mcenska, e styvdn-nok set hus. mcen oiv-va vcel lita kveksent,
kaja tt. ya mens, -dehas hcest-ada skavt sa i nakan-g-gag.
kliekabcihyan-ada get e hegt sina ha po haysiasknn da hcestana
va, o di Ma fet komna man dem, o ck ena hcesk etni&istigcin-qn
-nada skunt sa ila. se sktil-di tveta di da sanna, hala dem hena,
o se da. o se sto pa-yönsan uta-po gami o ada fet san deskathasa, o sktil-tvceta dn ena hceste mce. o het sem de va, se kem
pa-yönsån utscetanv hav-du vat in-o ta deskathqsn, det fehcidada fce/ sa on. em de va» hcet, skuj-a lega da em nesan
mce an, s-at — o darna napa on th,asan o in -me an. hon ada
= i, a = e, ce =ä, a mellan a ock ä,
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vel sph,togat o letat eta deskatitase o-nta-kunt het an. psan sto dato sa alkt op. haw-fek alt kalabdsta-tbldn.
tblcin tej an, men tblcin shek an alt, han me.
had-nm -pta da, som-etada fta,...g...gime-gla pta, o hena
ble pa-j6nsitn so svatjuk pa. pa-jönsaw-va-g-gla o holt mcenska,
an ada vel lust ta phota me dn, da ptag-, kg-a tit,o. eget& s6-ada pa-jönsår v-vat ut -t lagvn o kum n o skitek o ghett
va alas ml. dt sa, at on a6tit,ceft pa-jönsn o ft-61)o
slettiban. hoy-990v, slOa-jta, nua do, sa jonas-pdpsn. hon
skal—glos...hel, de ludvt! ja va ju ut-t jevitumat o skap hatalsa,
no og-kum ut, tokt-an. pcela vq-ledv,m-po thapan, o
ha va ovo slenhan e dito ho. de •asat, on scep-nt-at sant •op!
— sen lega reta so had-on tgan t , pa-jönsdn, om-baa jek o
tttad-, om on skula-fo st dem n stens, je k o tttad-t fonstyna,
op-o nia, o ut-o ana. sn slo on sa pa o kesa, o jek ta lesan,ana.
de va-t sont vesan om -n da fan, da,-an laelt tt, men
san dasnat6l-da a me de me. dt sa, at..d'e bl e al» som de
hada vat meln,n -pa-Ons, men de vet-ja-yta, fe dt flota hakfin o ja hata heda pet dom. vt ltksem dt va avibct po
veckan o aithetad...o sthtevada bo bete s'ent, s-at vt sa Ost
vaiKintt,-, utan da skula va po no kaldts cela va jottt,kan. ua-do
atv-va so gantal, na-an do, s-aj-ja vet-baa-nta, hu-gamal ~va. pa-jönsån otn4sttgån orv-va yra gla, no dt slap an ta-slut.
n.
Näksi munter.
ycbisst-mitnto, dce va-an som hogel-ekstav. haw-va Pont- 76
blektg,-e da. han sa altt so da: »niekst» sa an, no de va
so va an so da muntv. ja veta, va de skula va da da,
om dce-nta-va tyska, fe-an ada vat tyslan »toka. ham-laukta
tal-om thdtvamtinda. han ada val t danmakk m-e.
han ada-studaat stn uedom,-n da stakvn, fast-dre sen
ada got-baklregas fok-an. men tmelvti so skul-aw-va so da
4ta klokah-an ana. ham-bnukta sce, at atv-va-n sa kalad
a i tal, a i tall, u 1 hus, u i hund, o i bo, e i sofva, a = ä.
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natåpfåskaka. han sa, at em-IN-mcenska lega.) sa i spkit, Jan.
-nu -do, se skal-og-kana lega dcek-i vale-i se moga hanka ap
som hcest, o em baa z mcenska to ep na On sen, se skalon a blat alas fanflad.

01-Hakes.
77

ol-h41ciis arv-va kcetaka po cbbatetkp; -cta va han sem-va se
stakk. d-e-t tal cl-dceha, m si dce kay-ja-nta veta, mim fal? talte-at — si an skal-a get ikkig, riq-an;-va
se kum an ta-t stcel-, da di skal-slakta svan, »minn. si arvva-se kysli stakk, na9v-va hin me. se st cov-va splsen, di
ade-jet anta mat, si da va ju bact-n tegahev, an ada val laga
dak-ovv natag-, Iccf-cf veta, s9-an sat-ctak-e at. se sat an e
hopda pa, di kala em ha di skal-ta svina, ha di skul-anfala
dem — di sat-cta va bovt o pkatada. o se sat an date lydas,
mcen an at,-cti talt-em ha di skal-lcega snakjvna. my se naan ad-slutat o eta? se jek an ut e sa igan tig. o het Slp da
va, se kemak-an helt tost o ada vat ut-e ta sa-g-ghis unakahman e kam mce. o si do ble di jemt lita fems?», ne di
fek st ag-kenta ma svint anak-akman. si an hal ncevan em
man,po gkisn, se da va jcemt tost, na-ag-kum. mn serv-fek
arv-va me e jelpa te dak-em dån. o me ko sem-bovd-an
-nte-seta va spisy, o ceta, utan arv-fek alt ceta m•ce di anka va
bovt e ble delv-fanckmste-icestn.
mcen da va dce ja skal-se: dce va po senaka tido de, ne
anvahcetaka po c'ebatåhp, se skal -an jpok-ep at kolas u neka
masa, va da va. o dce-va sagt, se oksana had-nta mce at. se
ga an delv-val nekg-kapa, o se kemv kanslikeidt-e fek si 4-deka,
e halv-va alti se hed em bok. se ha-an alti cf-da-ta se,
»vakkalian» sa an, ne de va n hg. se sa an: vahkalian, es
-ctu fa sie mina osa/ sa an. se ble an akj fastas, ol-håkys,
o helt sempalt se tak-an ifn okscoi-o kasta(f-toman te-unfp:
ta dia oksa, §etgaba! sa an — dce fostda va vaj-just-nta
= i, a = e, ce =ä, a mellan a ock ä, 0 ock = ö, v =er ock r,
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mentgan, at linrojcelm skal-ha dce — o dce vant-mep me
dce, an an to t e dho ep lasat Palp — ol-Idiktcs fastas.
ya a teet moga gagah,-, at em-rp-vuv se da stahk, dce skulalt va holxt.dcv skula va tblcim-baa, ne da bah6vdas, no-n
thcefah-utfk sona da-serv-vel-yoha fohcioalsa, som inta lcetv-rvva x fke, non ce uta. em-y-kan-ta dem se dah-x khagkan-e kast-evv dem ovv-n stenmup, se clt.-ftga leg-e bas6ta
sa lata. em ch stota sa lita po vcejan, se yoro dce val tganttg.
<da kast-ep-dem x at-buskasnahja, se c4-fxga-§a mce o koma
&en. dce sk/al-alt va ha ,ht moga gav.
dia ol-hdktts — si yelby tahpaha di a-altx vat anstda
fe ta va-t otcekt folk, slalssfycemp-e se da, s-at folk fek-n,tejana va ta fhes fø?? dem. dce vet-ja, ja hopcol-talas em, no
ja va flelsa, dia yelby tah,paha, anhgn at nov ada vat pa o
skul-kem-utfhp dem, cel-at nen ada vat. se va di epot skobeidan etv ve, se hela gosat va yta. se-n-dt fopda hem, se
skul-dx stan-o pusta po cldch.bP. se kum di i slalssmal, dels
sins imOn o dels vedi ecf-yceslitvvn o dhcegana. o dce-2ek
-be epta chbatdthp cetv jcvip, cetah-ol-heiktis. e han-yek sta. o se
va da en te. sem-etad-nes-p0v, an stop duktx ka va dce mce,
nicen-rp-vanlx ka baa. hay-jek mce. han-yek moka lugt sta,
ol-heikty, to tgan tz mce-sa x hcenvna, vaskan ta fh,t sa mce
cela — al,as tonthcent. an tcegta-sem sa, harv-fek vcel heda
po non hg, neh-ag-kum dt, em da va se da-bahhvdas. o se
raq-ag-kutv-fham, do kum di e skul-ta dem we, e va se eplekta se. se hetad-an gan tig som an tokta va pasht, utan da
sto-at-bhunskah-, e dce to an ta) 1, e se fe k an-n ena vigkak,
tva sulv vet sce2a. se sa an t...nes-ptv: baa hal da bakom
hogam-pa-ma, du bov-tganttg ja, sa an. han skul-fht &sagan,
mentgan. o se yls am-bat te dem e svcegda lita ince ck, da vigkaln. o si dce da-tekta d?, va lesamt, fe huh,-an svcegda, se —
stot-arv-vi te non lita se dia. se dt-ga sa a, se fopt-etx htnta.
di va stog-ot fc'elby tahpaha lcega sen, no di skul-baihn-e
va folk mce. da ble ombyta po folk, man di va hceda frp
dem-ndd lcega.
a
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va dta han son'-va cetv saltonan?
jo, de skui-dce vet va. ya mens alhhhup dce va, jc.c.-4.
glomt-cfce delta, ja tu) dce va baAna-bian. han skula fa
satt,-tp tonscek, om an hada m o bceha hem at. ja unh-om
dce-nta va sa, s-at an skula hi saltat, om ag-kuna beta hem
at. mcen melvti so stal ch-an ttepuntg sekan. men de-va
tya,' v-fhoan om dce, utan han to sekam-po fenan, o bap hem
an me. saw-vel-di, ha On ttepumgtj. my, dce-va ju):
ham-bahål alt tgeputngtot mce. han tokta som sa, at noh-an
ada buvt hem sekam-pa at-crtj, skula-va hans, 82. so skuidce va hans me, so mo sow-va i an.
E.

011e Krans.
78

ola-khcins ja! hans fah-ada vat suldcit. han Menta hep 4
da ole. dce van slahvv
supaha. mcen aw-va so ovånht
stahk,-cht da meskan — da fostas, no atv-va hcep; serv-velja-nta, fa bh,ceno„t fsdcihvad -an ta slut. ja mens- da, no
an'-va hep, so bukt-an tnest vela ahbeta po batig, o d so —
ya mens sepjelt, no ch skula haka da nev po Jonm-mcienusaic'evt — so bukt-an leg-o sova 4...klet/gam-fem po cetamadaana,
o sen heda han ep set-batig ta kvelt.t. o po sama vs va d-,
no ch bhcenda. han skula hoga ve, 0 do la an so da ta fhampocetamedan, o sen hogd-an, so tina fluj zkhig an.
ja kay-ust-tita-sce, at an at so mo celast, mcen no awvela, so kan-an altd mce. han sat-op om-g-kana bkcevnmcm ch anha dhcegan-, at an skui-dhek-u di stoha kafabsetin
-a ful mce kala, po eg-gag fastas. men si. de va do omojht.
tj, ska baghfpa dce gay vi so dan tht o-n hal kana i dcen.
han &bak u 5u spelkuma, o no an da acl-dhukat u dom, so
jek an o lotta po Jpcmn, o skui-st, hu mo da va uckn. o
do va an mest liia tu. ja-nu fe d &teka vem sow-vel,
sa an. an thoda fastas nt-, at-ctie ok so mo i an, som dce
= i, a = e,
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vatticaltay-yov. — dce bled-alitt
mcen cela se vel-an scet-ep enj.
at an skul-cet-u at fat sot-gket ceta vekat mal stp, hcelst, -utan
at av-vest-em at fortut.
men an mata titt tont) malt po-n hemkvan-n, da, dce y
an. dce va epscetna d mce festas. em am-baha-nt-ada
vat se oyem,- se had-an nok vat ag-Ican,aka. han to sa te o
hanla san, hanlada me veka, o ka4pada-ep sa, se am-ble
itak-ctukttt. mcen se mce da sama se sup an, se am-ble fedcih,vad-too dce. dt sa, at-cra va mota-ans /utsirat sent stypdafchna, fa dce-skul-ct vat-n son duktt mcenska. n sen had-an,
hart to sa okse ta e supa, se am-ble svaysent.

Paltan.
pcilte, am,. va skttcedah-t kraislhsa. dce va-n luta bsakv palt. 79
serv-fek on-eta patent. da va dn da som nt vet Isyvana kam
an te na po natan. se va da vi sona da otceka ledtga. vd l du
khusa ma nu, du? sa dt. ya ya fe q lev de da, sa on. o
sen se hap dt 4-da opstcevat: ya fe vi lev dce da, sa pciltecn.
dt had-n dotv, how-va se htskalta
deg-kala4-dt fe
bapnt. ow-va-os stw-fattnto, on hetada saka, o dcc va alst
anta »saitas-bapn»: dce fek on heta no om-ble stop, o de
/ek on heta no on lova va yeft. on heta-agtista celast. homble yeft mce-n eplcenm, spy hetada sventa. han' vapo bo cela
smMP da va de va. de va se da-an dum jasubal. se va
dt o skula st b/war-fastas, e se sksata4-dt, felkat, o pttatade skitek, som dt altt huka yeha va sena da tefcela. se-ne dt va
ut-o skula-visa sa, setv-vanitt ce, at-crt gatt-ut at slay, se sa
an, svcenta: va skttata sia aot? sa an. skratta sta aet may, s
skhata In at skaopvn; shata ni at mina klcedv, sa-shata nu at
skuedvn. vap pta va darb-o skula-st &man, o hon hopd-at, se
ya vet at-ct-ce sant.
de da sventa, haw-va bhop ta matt,i-t fågeln. n Citn-bitop
had-on, sem dt kalada-fe spralla. ya vet-nta, va de da skula
va fep--t nam.
j.
a i tal, a i tall, u i hus, si i hund, o i bo, e i sofva, a = å.
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Pillen.
80

pik — an skula va so-da po sidolivyan. ya han o do fo
moga av san. han ada heda po folk, hu vuntAx had-at,-de
otkan - v-ye g-sokstam-pa. hay-yek-ah-o tod-x »uya
m&stigån. am-bukta sota sa po spishonnt-etah-ut-x »okat,
no ag-kum hit, o sen ska-c.t sce, say-yek muti,pa an! no an
san-jek, so to an altx kvastn o sopad-op ceta-sa t spisn. da
va menigan, at-cra skul-nta bli no oty otak-an.
ja arv-va-nte-yust halt, mon ay-yek so dato dix.o 4..ena
bent lxt-ceta-sa, no ay-yek. han ad-ont x do, mcen an ha
at alt ombunt, utan -am -baa smoncla pa bscena pa at, so
boksam-po d bent otv-va-so-ful o jpcen,a, s-at ow-va ycemt
styv, o seiv-fori-on o slo po da da sant. ya-de va so dant,
so- do kan igti omtal-at! at am-baa leda! bempipaiv-va
ycemt balt-at lagt stola, o seiv-va dce ycemt svat tkILi, o so ska-mbagn,fpa, ta ga so dan x p1 o x sno! ya fita-nt-ota-skagkan,
sa an, aiv-fo hoga mo, so lccarvvet. — de-ada blet-to
Ml do da. an ac_la vat ful, uslign. han ada vat hik o vat
fint-, pik celast, mn da hada vol got ta bkorvig-, kay-a ko.
gdml-cint-c4-ta pcegana, sa han — hu dce va. gciml-emta
skula vat ans fomynatto.
J. II.
Prutten.

81

påk, do kala dt tyska-hasans-ctotn fon. ya vel-tist-tita, va dce vul. oiv-vela va so fofenlict fin, da mcenskan.
ow-fon dah-o preutad-o stkatad-, litn en.
Punkten.

82

pzinte t vdstyskU -- ya vet-nt-anat,-n, di sa, at an hacT.
dce da ta onstov, at-cra-skula »va po punk». so kalacl-dx
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am-fe påntn. aw-va bhukah-i vckstvslckt. ja-u-alhi kopt no
ånt nam pet an, se-a vet-nta, va an heta ast.
Fälle-Djärfvan.
pale-jcihvån om-va jett ince pale-jav. kala jahv mens83
vcel, som bod-epva silas4mpana? dce va ans sem-, pola
jahv. hon, oiv-va alh se hen o snø. ja sec nu knapast
utan-n. ada hensthnkna fakl o 5altv, o klcenigvna va
alti se hen-o fgna. di va fatia celast, mani dukh mcenska
va dce ta vu sem-va. oin-bhukta moka steka sthempah-o stelsthejah-o se da. da van stoh-e ghov mcenska. se mens ja,
di sa, do va n som ada sakt te na: d-ce flit se stolta fetv
ni kap, 'oket»!
do-Joh-gan tie, sa on, di a hela van o
va i. di bod-utpo 5,5blby oja, o han an-jeb•-jemt-d'a po gavn
em di ada stat cela — dce mens ja-nta.
da va ju pale-jcihvån sen'-va uta-fe tcele-j« 1?
j dce va hon. do sto on sa-nta mei?-y-jcenzt, ska,,a
so. hon ada vat hem-os sin svahfa dah-epva silas4inpana
fet lita vahjahanda. dce va senivtian, se on ada fet plomn,
calcapågkak ad? „or ,fet, o jus o lita vahjahanda savtvs
mat, som on had-i-at knyta. o-,ye no oys-ek hem, se va on
hah-epa mce, fe on ada me-namcest not ahbeta, neha stelsthejah-,
ala n tig, o-l y-ne on skula gei hem, ,99-skul-og-ge_z ovv tcelkajan. o da va tya pejka, cevan okse fton cblvvslhsa, o di
had-at bus o boka. di va just lupp po es-gete, bo pale-jcihvån
pejkana, o
solskap, fe da va sent, so di va glaa
pojkan, at-cti hada scelskap "om haha)». g-ne di hmv
da nev, se mot?) di non tig vit, di fo si non tig, som lysta vit,
sej di koda va jetan; o dce ble-se vust i hela hajan, s-at-ctce
va just epi thotepana, sa di. o d ta sphiga, pejkana fm?, di
va ue-o lceta, o dcp-bah-ec, mce khu,t man sa, se Jaan
on hint-nta mce po ticlv. o dce-va bholap-ovv dikana ta get
1) Om »Tälle get» se längre fram, bland sägnerna.
ht
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pet, nteen dem ga on sant t ta ttt-cetv, utan on skal-ovv
va-sem helst, o plompv neh„t &kana me knytana o sa felv, o ep
tidn. o dce-ble ghot o alt th4p, paekakah-o fn,701 o smahgas,o
jus o plome, dce-heedo th0p, alt th6p. o se tttad-on sa tabdtkas
at gaj, e do tokt-on, at„e,u sa jetan ceta..,sa, o hon ta spur, alt
va. o neon do centaltagAemv fham ta gamses,„,ctt kala,
do va peykana-alt ina dee, o hada-sia ta dehan eta—sa, so hon
ta sle e s-khik-, at-c4-skul-ypna, so-og„lcam tn. san la dt dah.ovv natan, d tovs-eta ga hem fon mavn. o tnt-ahkael-dt
vcel hcetv, kg-,cf th,o.
men san no dce kam alt emlchie, no clt fek hoha te, se va
dce-n, tahpah,adhceg, som avl-tat-1 lakan em sa, o skala vet a
get ut fe ta skhcema neha ptv, cela vem de va.
o san -e agg-gag-h-kam, se skal-on tal-em hela hcendlsan. ow-vesta festas-et„d'a, va dce va. de ble-se just, sa
on, se dce va jusan dajah-ept skojskatana, o,kuna szt o
syt-ele, ftnasta som; o s dce vasta va, at no og„lcum ta gamses, se va datan ste&d!
jå, de va-nte-ncepat o va me t taka leka, sa knak-sven.

Palle friare.
84

pela-fhiaha, stakvs pela-fhiaha! han ada-blet-badh,dqn
f§dylaksafeedv. hatv-va bakcint mce-tv-fleka, o se st an t
at-cte lysta fot2 na. ja hmv-ni-A.4j de,
Jakan o fek
da pafisan, mcee-a vet-et-em anta ga na no /tam — du
sol ala va dce va. tmelti se ble am-basifelt, o se va de lega,
mcen se »fal steffl,fhoes„jatat» fotan, o sen a ag-get se da me
sn handl. am-bhukte-je es nala, bo Ichestin-o mej, se vt
veste,,alht, vem am-vela ha. da va sona da sma knapan- ala me
svata knopa. dt va..,nta..,vceha non itg. se bhukt-an altt
fhaj„, enj aw fek spel-e salm, »som ce em mej», sa an. o
che va: jag ceh—aw-fh,cemltg ok ae-jcest. cov-va moka heltfis
= i, a = e,
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so dem?. hag-fogda moka salmv, 5ogcl-o spelada. am-blasta
/NO. -ctn da flajtn oken hacl-an allt mce-sa, no ag-kum.
- smf -Ja sa an, da va va lchistväla, da had-an
posn,tiv. han sa, va an ade-yet foh.at. dce va so moka, ya
vent, om dce-nta va fcemtt khonv. ya vet-nta, huh-an ada
kant skhap-th6p so-mo. hatv-va-altt so &titt klcedv. ya vet
anttgn atv-va so fatt, el-atv-va so nwa.
ya unh-om-cfn-nta-skula va fhon vulfa-sökan, mcen-ya vet
alm, va atv-va celast.
J.

Pålle gubbe.
pala-gaba va 2, klielgabcihya fatthus. ya vet-nya, vaia dt 85
kalada lump yela-gicba — om da va fa an alm va yeft —
cela vap che va, dce vet-ya-nta.
gukt da kan di veel kalas, om dt hcet ce yefta?
ya-cice va-at oknam, kan du vcel veta. dt skule-yaha
nah, a an.
haw-va bov ta hanlanda bavsk, i kcUnzv, sotv-va so htk
som at thul. han ad-tva body. en hetadtt-nesa. hcov-va
yeft-bat-t gestcihp. -ett sup-bcega tva, sup ep alt va dt fek, so
ba22.0g -kan -alm ye dom n tig just. hag ga dom-va-sagklcentg om-avt, o nesa ga an-m-plagksay. ham-bhuktp-ga o
saya, no dce va non som-vela ha no hemasayat.

Palle morfar.
pcela-mcihf-t Jgli, cela mcihfas pcela — st ans fan hunont 86
ka.lacl-dt fa måhfa. an hetad-ol-cinasn', mn ncemdas alm
fah-anat-n methfa, so-rv-vesta knaft, va an hetada. han ael-to,
ban: cin-stin-o mcg,2-stina-o pcela.- da va cin-stina sm ble yeft
mce nes-pcivsn.
a i tal, a i tall, u i hus, a i hund, o i bo, e i sofva, a = å.
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måsta, de va han sm sat o Jpopd-x gatan xmelyg -kcisp4lys o lan. an ada v0 ot kvanan,-la va dce va. se va avlyfta, o s-ada hestana get ithicn an. an hada vel popt ep po-n
snoval 01a huk - an ada buvt sa tt — men xmelvti se ada
stat faut gt, se an sat x de, se bi e po vcejan i snon, o thodat an Isopda festas. hcestana di adl-loe-get hem. fahbso va
ut-o jek, sa-ag-kum o fek sz, an, da an sat. no di kam te
an o vele-jcelp-an ta kceta, ja vet-yta hu-dce va, di fek vest
spstg-cetv-g-fus,cela ha di bap sa at, my do baa sk an
mce hcenvna o sa: bet hcestana ga! lcet hcestana ga! mcen han
ad-alt suf-etak-o fnasa hel, em tgy ada kumat o fet stt an,
fes-tnq-et ada kum-ta sans, se-ad-any-vat-cto.
ak ha va dce nu am-bsukta-sce, dy da guban, no an skula
veka dem-m mavnana: stx ep, pcela! stx ep mdj-stina! six ep,
cin-stina, stx ep al-xhöp x et standanda! — di talta-se mok-em
4..da felkat, si uto dce at-di va se da lxt-ejana.
pa-fögkast i Nivå va das-e fstada. o se ble dce fkajan
em, ha moka di fek. mcen do sa ',Kota-, at »ska-a Måla fe di
ska ta dem, do kay-ja fo dem fcelv», sa an. han sa fögkvUty, at-ctx va-nta-se vuvna som anka mcenskv. di va-se ovanlxt gamalmodxa bo me ty o mce syni. di ada klenas-e sant sem-va,
-ag-kam-peckekna,-alv-fcemt} etp gamla. sia ska se, at-ctesas
klcedv that alsx, fe si di va se ytvst husalsaktut, se-em di baa
skul-skala lxta-paNtah-o stsitv, cela se da, se-bK..ctx em;
el-em di skul-ga ut x boan etv not. o dcen da habity di
hata ta pa sa, dcen lajad-dx o dcen vupnad-dx mce, se dce,vvakad-x mansalka. se ska-m-veta — ja vet-y,ta-festeis, ja ap
do-nta vat po se noga stcea, mcey-jet a do allo sit cela kopt
talas em nesa, som ada besk-1bn vegana me-n d. si
begka — vet ni, -tt vupna dt va? jo di va — si -ta sa alsx
dem hcelv, mcey-a sa x ag gamal stuv-x mckpå, papas fahfada hat, man st dcem-babödas ju aja po moga ap. cela se
tentsad-dx ep se da-,v-fem kvatep kokt, o ltka bhet cela sa,
cl-ce-nta-se gut o sce, suntm xlckig, o se fyld-dx dep mce jop po
at kvatv ncep. o sen la di halm ovampo dqi, o se-t-gamalt
= i, a = e, ce =ä, a mellan a ock ä, 0 ock e = ö, v = er ock r,
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ttelsmvampo dce, som dr kalada fa bostceka. e so lakan o dyna,
po dce, o teka fastas, cela fcel-ta hya — kavhrga kalaejl-dr
clow-foy, hyvna. so bcedatil, -dr so delta r /ta. fast so va cl-y,
hovdo-n seg, o so da derv-fisityna that, so va d-y seg te,
lika vurm. ya dcc fasteis, -da va-nt-no anlanaha mce scegana
som di hada-sen, ant-y dce vt_z baa dce, at-di had-rnt-non
yoh-i dom, cela so va dr samamboyda tv a o tya monamcest.
dce had-dr-m-bheda, lag, o so slo dr-at pa klasa po vegan —
ya ni fasteih-rnt-da dceha — dr slo at pa klaga so da tt-lega
butymbhcedyna pa, so da-va fast eg-klets t,i3ega but,..,po: et
-ben o-g-k,las o-n slet, so slaay-yek rmaly,„-beet o vegan. da
dcem-buty that. so fek-ctl-la va-r-fot o-g„klas o.n sia q..
lcega mesta buty,„-pa. mcen sr da va mce den jelnan, at-crce
va-nte-yoh-r dom, utan di va fylda rna halm, o so la dr tya
ta bhes i dom, se dr va lrta-bheah,a. so skat-dr a spalakanscega
— ha nr szt sana? dce skala va erv-fa dom jcelva ta leg-i.
dr bhukt-altr va ayif&plran i de kgyyt, so dce vet sceja, at om
-g-gay fhanz, o scety.,sa i &lystet, het fham, so hav-n stega»
ta hojt,. so va dce-n slet sidan so da-an halv aln opdhon takat,
so da skala va layom legd ta-t lakan. dr hada so da-t lakan,
hcegans, sy,z ya vet scej-, at-di hcegah-ep at lakam-po-n stag,
et po vat hatt fastas, so dce va ta go i mely dom, no-an
skut-ltega sa. o so et utfa gavaly„,-po scegan mce.
hada intjthfas sadan seg mT?
n& — ya de vet-ya-nt-r ala fa, mcen (cia so hadp-alhznon dcc, sey-ya mens.
ha vt hady-nes-p&ps at-do sen?
di had-at so fint so. no hag-kum dit, so h,ak-Negkana
ut, o stanscep,ana me. dce va-w-fzg-kav de, har-vela ha at se
fint han. haj-jett-sa vcel mce na fa pceganas skal. an,
hada vest ota tusy — dalv val sceja
o mo tho dce kam an
rntl-lagt
man husalsaktra dce va di vest altr haly,,a fa ta va?
ya dce fosteis.
dr sa yu, dr bhukt-altr sleka talkvna, titan dr deka 1 -dem?
a i tal, a i tall, u i hus,
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— ya, da va hon do. do va orp-vatv-ve, epfod ve. di
sthuk et okt me fana, o slekada-a der-fastas. da va alki
-am-plat cela talk-cela-t fat, som inta-slekadas a mo firn,
inan 4-deskadas. ak, hu va dce nu? dag va-at kaldts, e do
va detia da, do va vet no mcb-stina baghöls, o hon sa, at ditstin.,ad9-se bett, se on ad-alk; sit at sont deka».
dem -ni -pcela-mafa. han o
nu ce d -rotta fick, -vc'en
mind fa ta va se da ltd bagnsh. ch va o stal pcega titan an
sedla. se fkaja4-d} an, va da va fe sedla. (Bas med
labialisering:) »do va pugnY-ful, a dce va bo n,o-o bl a e giga»,
sa an. se di hacl...che da te-et sont opstov sen, no do va rrt, tig:
dce va bo kg-o bl a o gula, sa pala-mdthfa.
J. H. E.

Pär Daniel.
87

tvask6). de hag -nta val non
pa-dciyal arv vestady
son da h-ekti stogbov, san hatv-va. honerv-va ala mcensky se
hceda fog, se den tcegt-am-pa bo hatt o st. ovah-alt aLd sit
an, o vem som motnen, som dt-nta vesta-vem da va, se thoclch, dce va pa-dd9al.
dom -va ya e sa no an avhdetad5. j a alibi stt me g-n
dcen «vetas, o a vel-ct st non meg. di to arn-po tvasköi.
da va d twi stakana. d ad-t fibuntemv me-sa okse. se
ad boit ep an lik taskeja at-sa i skojan, som da hal te I.
incen d va-nta go-o ta. dce va ala hlvigstanpa bon,v serv-va
sta. fa on sa, no d kam hem o ad-tat-dern. on sa, di
h,andtda-si-se dant, no d kam. dt hal pet o ta u-m-blkupa,
no d fek sym-pa dem. d sat unvn, tal o hada bikupan
ini0t.t, sa, o se to ch hertig u kupan e at. mcen s do-ble sket
po sket,-ch, skut o Lpyvana OM.
va din, som ble skak da?
na-int-uto dem, mon /flutna dem skut-cti se ila se.
de va da ha anas-Os sem-po etigrot, 4tiga-pc'ele ch kalada,
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lian skut-dem. de va en-Nto d2 anka, han sa, at em an int,.
ada-sla kul sa, se haj am -blet sleutn, rnn a ja.v - ag kalvbota, sq-an slap undan. d2 ada bizet-crem, se d l baja
.5usana, o ja int fia sa, at-bloan han, e ch-N se dana se. fhuntemvt al-di buyt hcena pa. hena hal ch-nk -skut. hon
.sat i vagan. dce va-an ug fieka se ha. men-Qm-fek vest
22_242-ne sthaf sen. hon ada val 2nt-se ncaja not da jovt, kan-a veta. o -dn anha medicelpvn an do vest- uto sketna, tho ja,
se den slap-d2 do.
da va se mo falk, se da va stp-n„„mahkan, no d2 kum
me dem. s2 arv-va se fafc412, dn da mcenskan,...23„ ada movdat se moka falk. ja vet po et stcel-atl-ch vat 2n-e hanat o
moydat-n hel famq. dce va di ha stans. ja Ulth -OM dant
vaUt stolsana c12 c:uj-ta livat ez deg?. o d2 va-se-feskAkta
mcenskvna, se 2 Nvtgstethp-da jele-d2 vest vakt em netyna
foh-an-n lagh tt. d2 hada ved atm tat an da, em dce-nt-Ma vat sa, se da va-rn-bhop tg an — ela da va ta ans
medjcelpaha — srn ada kaii po an-ha taglev, se an - jek o
feheic,1„dem o talt-evv-, va ch fans. ch sc, dn da ~Ilskan
...cfm-va se hed, at pa-ddyal skul-kema los On, fe da thod-an,
at an ada-ot honom, do fast-an ade-jovt. s2 an hada-son't
tal Po-sa e sena (29, se an sa, at-d"2 skul-alh2 Una avheta
iucn', fe nedi skula hoga, se skul-ay-jeha se mo, se da3
-skal -bh thi huv -2 stcelt fem- et, e .s-cla skui-d2-nta veta,
velsat-c4-skula hoa — se-an sa, d2 skul-alh2 deja te o ta livat
a an. o cl2 va-se hceda fgh-an, si se da va-an som-bav4kri2g,
se di fiod - am bun, ena im -po spOsgopn, no an skula ,avhcetas, e s2 dq hal-do alh.2 nen menska vaskan hovt talas
om cela sit fa. di Jpopel-unem burk cena fham ta stupstakan,
se fetvna d2 va hopabuna, no an hals4ogdas. han tceetti-noj
alh2 fcelv hely, fav-n mu sista meniAtn, ant-n an skula-kemundan, se di sa, am-va se fhcek o kentah-cen-vinent o mentorn, at-d2 skul-alh2 kana jeh-an no 21a. men s?-na-an do
sa, da va omojht,...dei ba an, at an skula fa tva tzmas-dlajcin. e do sa di, am-baa lceto ba cen-2j4nem, d timana.
a i tal, a i tall, u i hus, ii i hund, 0 i bo, a i sofva, a = å.
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st dayse fek 'kikat vcenta se la. uto da ada get se ~oka
tgl, se va da-se ftivfasvltt moka falk, som aell-lust ta st,-tz de
je, fa dt tsocla-alst ant-y-cat skula-fashk-o sorna. de va se
ovanht vulka falk, sa-ast non mensk-ada szt-y, sevv-felksam
ltg po eg-gag. o i skwan i tscona &tattarn thig sat-cta-se-fult, som tseana nada me o Nesa. o dt sksatad-o psatada, a
fcesadas o skufada va/ansa, o hn t sont faltt «est), se. da
va tust-de sevv-va se otekt. hcql-dt vat toto stela, o vat
som dt skala, hcql-da no,1 inta vat se takt, sem da-nu va.
ja kemv se vcel th4j, skaspscetpn-gy-jek-cra fsam o tabdtkas mce
sin oks. se sg an tblcin: e ni kvatimajada, polka? d-ce-nteja, sa an. men no i „do kam mce an, do va am — pa-dciy[
fastas — se vit i synan srn-n, duk, o tttada baa set nev,-e
se st an o knept-thöp hcenvna. da vg-n-opas-e pejk-o
ugdom, dt sksatad- o sksek o sagsada, my, an tttad -tnt -ep
ag-gag. de va som an tnt-ada kopt nen tig. nosan do la
sa nev, se hogda skaspsetvn tv a hog, o sam-baa skas-an ltt-erce
isa, e do tselada havat-ctcen. sen yo -dce va »vt, se slo an-y,t
sep ev v-fatvna, se la an spat ovas-akslan, e se dso ag-kseprnbakcbt sa ta helt, di ada gsevat, o kastad'',fr-nes-an ilcev.
say-jek an eta hivat, o se kemv ja thiy, at na-ag-kam
se hal an i havt mce bcega hcenvna, e se slo an dt at st sa!
me y a tok, da da va se otcekt se! ng a -ta gamal, men
em ja het ada vat ug o fet, se hade-ja alst favt o sit not
sant meta.
sostsana dt ada vat o sit atv-fosut avscetas. an hetada
cistiasån. men ay -tek los hela vcejarv fioiv-vcisembis- o ta
avsetsplatsay,-jek o fogda po -n sam, o se had-an-y,m-psest po
va stan em sa. da va scet-vt,n -bsa bit »natt east, som dt
had-e ga.
fasbso avv-va e sa en avscetas va gcitakujan. men de
sa an, an tsod-, at atv-va alt-cto, no dt halsltogd-an, fa-an
slo dt se fafctvltt, n9-an skal-lega sa nev, san slo dt' jcemt hanlost. an hetada stila dan.
=

= e, e = ä, a mellan a ock ä, ø ock s = ö, v = er ock r,
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Pärna-Svente.
pckvna-svcknt-2, hiekabP -- honom kalgl- di fe pckvna-svcenta 88
fe an hada-se fefrvikt mo pcevn. de va sa, se da va tv
bonah,-2. ItiekabP syn - eta-svcen-nOsan; se kalacl-di• dn ena
fe pckvna-svcbnta-, o dn, ara fe gamla svcen-nOsan.
J.

Ropare-011e.
46pit-ål cela höpn,-Oln, am - bod (nava jOstahp o va o 89
itopada po eda affinv. dce past-an do te, fe cov-va 'holk so da,
o hop-phata.
444-el-åntn, Menta-sem staldhceg.-os os hep.
J.

Rulta Becksmåll.
da va-m-pt-i j012.ga, dceg-kalacf-dt fe holta-basmckl. ch 90
fenah-op sona da nam. orv-va-n lztrh-kat o Lsakv mcenska.
ya vet-nt-, em on levath-cen.

Ryssen.
4sam-po bcihkstahp, itgsa-y6ag-kaladas an okse fov — hans 91
/netto kalad- dl, fe 4gsa-bi4ta. ny, di, hadn-neha bavn, dce
vet-ja plbesis Inta. ngsns askv, cl-tko ja fan, at aw-va sen
ta kgs-åna. si om-ble jeft mce pa-jöns yocla po j 9j dstaltp. va
hon) -va feh-en, dce vel-ja-nta. how-va tekump-fleka, att-se
gamal som Agsa-bita, mcen-4t-lagt 2frain, ceta va-ag-kontoka, se om da skola va soskan? dotv tho ja al» at og-kona
va. mcen da da a—ju-nt-lont o skrav-om, fe ja av ju-ntaa i tal, a i tall, u i hus, u 1 hund, 0 i bo, e 1 sofva, « = å.
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als keda po ha vuot-cta da va. at-ctz skala va kanitta Ifk«
kgslan, kysan menstmgan, de sa di., Ja vet-iya, kap de va. han
taltl-ht-anlzt,-cte jod-an, se-n hade-Jena svapt vd e fosta,
va-an sa ibkki. hcena tko Ja knapast alji Ja hopcj-tal-ag-gag.
vi va dak-ag-gag, da va-m-bisvakm sew-flio bat, som
sak-sa 2. at tk,ce po bcikkstakp. e da va kysan o Jcelpt-es e fa
nep den. da hopde-Ja honom. Ja mens-baa, an sa: vapnan,
cela yakman, anka vakman — cela ha da va, Ja kan-ta ke at nu.
da va °lukta falk, kysans. d ada.kkekam-po bdkkstakp.
di fek medcii-bega tva. dce va m-bakon adanz hada bakstakp. nek-an salda, se flota da vest ta jyåstakp — fastas an saldat inta, fa am-ble-a me at-lida: no fkiakinan do, se ble an
a me at.
J. E.

Rödsla-Päll-Anten.
92

anchias-p6tosei v -vet sceja, han ce fkog-lck6stodla. hag-kalas okse Asla-pela, men d-ce zi&ntlzan ans fap,
sem-va k6sla-pela. harv-fels-da da nainat f-ay-jek o ~lada.
Sarradicken.

93

scikaddcan am -bod -z Mlzgci. han kad -em nes-dns-His
stava. da va han som sa, at cov-vela va i abkaams jpok.
-pkcest, sem- etada ketlstkOm, dce va dcey-Ja lcesta
da va
fkam ma fop, o f haneiv-fek-ch lcesa bo ug-o gamla. se ha
do dtt... a sci4adelcaro -vat fkama, o se skal- pkeestp, tala fon
hanT: »ni som bava p-o bli gamal e gap po gkaiisansAkced,
tokv ni-nta de skala va gut o kenj...a abkahams §ot nu snapt?»
sa pkcesk. »n), Ja), a abkaams /904„, Jco de.p vej-jco vco» (djup
bas), sa an.
da va vet scikaddcan som pkedikada. papa je k cra fobi,
dak,- am -boda. da va, nak-are-va a m6sp6. se-ne da Jek ot
da an skkek o dunkar] dat
hdpstdtkp ag., gag, se
= i,

a =--
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=-- m, jås = tj, y = n + j, g --= ng, i, = r, 5 = sch.
men di kun-ta he mein at an sa: »di han-igan, eftvtagka!»
de skhek an moga geten. arv-va
J.

Sjungare-Lena.
gai1
how-fet-cot da namat 94
56gana-kita, da va
fe on bod-i an stuva, som en ada bot i, sem-etada föeana.
hom-bod-utva tamb„bcita. how-va se inb mab o gla, ow-va
se hiskalia lusti, dn da inaskan. how-va se gamal, se-a
vetta vem ja ska likna na ve. how-va vi-n sceksti
dce tno ja do, o hon daiLisadi thcesko o peda sa-sa!
J. E.

Skomakare-011e.
skömakha-6l, da va han som kastada katn i ghytan. da 95
va-n son da fulig. huf ja, aw-va se-le se! di -ada kokt
velig, e se ok val katn ikhzg gnyt« o snoda, o an napada
katn, o kastad-an i gnytan, i kokheta veligsghytan! se jmothopan- a fylahuna. se
an em bnceivvin, o s dito an dit J.,90pd-an sin pang ta set-o hel-ep-bhceivvin hel-ncetima. o
vela-on inta dce, se fek on stnyk, e se fopd-an ut na. aw
nep po vceyan e slog, han o
va-se-f9fckpli ta-sles se. han letii mepha i hoty,,-, vem da va. fp intp-svcenyas laxt vun se stheect,
o helvat vup se het, ,y-skiti-a steka hel da po flekan! &Lek an.
itt pejk va dce, da va t sant- a stetkelmsbapn, di ai tat, a
dcey-e-k an se fafeplit ila at. an hetada fhans,-ctn, da pe,2kan.
am--bhukta-sce, at em an skiti-leva, ta ani-ble stop, se skul-an
do sie Anan o skömakna-öln. harv -va hen -o Jon sko, sy,
am-ble stop, "kan. mcen an sa sen, at sönt-da de veks»
bat mce tian.
sk6malcha-61n an' va hen, -o jo» sko, o hada kcinp-ay,
ince-sa, o do bukta fia kala cl-da bcega fe hasabisan o höpmpd».
— va kcillp-éln .an sön-da fulig me?
a i tal, a i tall, u i hus, ii i hund, o 1 bo, e 1 sofva, =
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— ja, fulrg — da vei-ja-nta. dg va-w-fylabult. sto sin
J‘,9a/kg Joh-an mg. men om ay-just ada kastat neg-kat r ghytan, dce vef-ya-nta.
no do - sk6makhg-Opm-ble cegkman, so sa ja: 94 ja kicka do
vcel ati tho, at inta new-fo jelta sa, rncen nu kay-ya do mei
alhr tho, at haw-fo jeft-om sa.» han sa se obaght-plrt fair rat,
so-da kan ni alh,r baghipa. men sr fhunternvna, dr va som dr
ada val-ycemt finita. da va so fult sow-vela ha huru« so.
serv-vg an o fhiccd-r higkabY ta-ri cegka, som sat o had-ejana
hus o had-at tiektrt-bh,a. o hoy-jek o salda-sma hus o flotte.Aznni! sr an ad-ejan stuva, gustas stuva dah-ut-r hecjat.
sen slo an hgna-so fosktAkirt. how-va hgp no "ana, o do
talt-on oni, hich-oloklr on'-va. an hada vest sla na da, so on
ad!, lugg noha da, so ya fhayd ii da va mce na. o do sa
ja: mcew-, va tggta-om-pa, som tops ta an? — ak, aw-fostc'elda
sa, scc-aw-va som-y, ulv r fahakla3clo, sa on. ja mcen hopd-on
alhr, ha dgn arv-va mot sriv-faha hustha? sa ja. jo, dce hopdeja vcel, mey -ya tcegt-, at- dr vg vglrta skidor, -va. — mp, -Qn levdinta-se legd sen, da va-an son cluktr mcenska. dr va duktia
Nyp tv. dcerv-fasta va okso-n duktr mgnska.
Skraddare-Hassen.
96

slchc'edah,a-licisan, aw-va lcesaha-, o skh,cedaha va an cela; mcen
so ovvga an dc hantvahkat, o se ble an lumpsamlaha-o yek o
haltta-smasakah,-o mila, ta byta sa te lump foh-, o se da.
do va dl -ltimp-licisa. sam -bajOnt - am -pa ma handl r ston
skala, s-am..,bajonta hes-ot mah,knana, o so ciceha, o do jek-cta
so bha — jek fhcirvfo forij hunni. do sa an, at-»ctce vet so te
o akta sa, s-at etce-nta vceksah,op at litat fh,o 'citat», sa an —
fe dg at-cte-jek se bhg festas. o san het sm, da va, so
jopd-an ag-kulnbota, o da ble sa50.n. arv-fek scelja — di salda
husarv-foh-an, o saw-flot-an ta stan. ja vet alm, va dg ble
an sen; arv-fels vest -be ont. set. ja unh-em ari-oyt-to-op
7hCe o sy san orrivgn.
= i, a = e, te =
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Smallran.
ol-ånsa-lovisa hna kala-di fe smalhan. om-lakat-0 bluha 97
se. hcetvin-po Mistahp am-bhukt-alt} sce, at on smalhada se.

Sommar-Elin.
vent tice va? ja dce kay„,a-nta-sce se nQya, ant-y at orv- 98
- nt, se heg-on ahkada, o san sa
va-g-gaini -paa, som acl-f§ce
onsa fe sa fcelv o jcelpt-te ma o pas-ep po kalås o klce
bk; o se tveetad-o sthuk on. o blomv jopda-on meka. va on e
hcepstamad-}fmin ce!.ast,...etce vef-ja-nta.
da va dtt da tian, se kull d} se ineka vita klcen}gah-o vita
klcea o vita fahlola; o dce bhukt ct} jeka ta hcey -ta tvceta. ja-va neha gagv hos s6mah-ay ceta vita kl cea e fahkla-ot sesthana,
ne d} skala ga t-f§ahkan. ja mens-yda-ag-gag, ja skala ga
frp dayah-an sondasmavn, o ble se ila hced fe pesty. ya skala
ga ovv skojan, o sem ya jek, se fa-a heh-at sont-bas4nl}t lceta,
se-a ble-se hed, se...a kanta heh,a ma u skelat. ya hada-alh}
kopt pesty„-fah. sakan an do Sehkanas, o do blast-an-t slaj
te, inan-y haw-fabf, se ja fek-cto si, va de va fup-t
— va va da fe blomahoy...yQpda, scimah-ay,an?
papvsblomah-e tybloinv mcp. dce va ghana blomah-oyjopda, o ala slayana se da. dce va-se vanitt-cla, at-ct} sata
jopda blomv po gadiya. d} bukta scet - y, not na stop
pubs&t se da met pe gadinan, o se liciel-d} pubsdtv stans
east } tumat, o se hacj-d} yustaka ovvklceda ince papv, ne
da skula-va vcel. sönt-da dce jopda hon se vcel. o bh,ulcho- nah-o
bhuplakhansa o alt nøjht. o se va on se mok-} husan-o
jcelpt- te po kalåsan a. de va dy rn bcesta d} kuya fa, sönzahn}nan. hon e se en te, ekit-jånsån, dl va mcest fcelskh,evna,
ne da skula -va y tig. d} va van,- o en ta set. how-va kaka,
ehg.96ysån.
a i tal, a i tall, we i hus, u i hund, o i bo, #9 i sofva, a = å.
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hu dan sa on ut-cto, s6mdn-1tn?
ja ja koman-tnta-se noi-th•jj, hu dan-o, sa ut. men
ow-va-n ston magnska, db va on »et-kiwi, nenstnukana fankla klentgv hada-om bastc'endtt, no og - kum, o altb gla, nen_
an met-ince/ä hcena. honi-bod-t---an ltto stuva ncen-epva
how-va moka hant-ctov, s-at on had,n, lxt)), han, som skalsce te, no dce kiim non o hon inta hovd-at. va how-va, hemcela hata, se va hice me'. o em ag-lcum te no, se kun-o lita
pa, at ham bajont-o jcela, da fast- o noncol - deltan. da va
igaw-fasta po do da stuvan, utan da va fast at riest neka
stovt AiLLM, sem-m„-hnukta ha ta fast-o ",k, o se va dce-agkamma ind4m, sem.-boda z. altt ne-ag-kum dit, se had-on
se moka sakv dan ina, anbeta-on hada fastas, bloman, e sont.
menamcest se ada hon se mot o ja, se ow fek anbeta bo,
nat o da.
at om-bana ankada nue del
ja, da va fostos trcetntgan, celast sot on mota se da
ma sinaanbeta, ta lik o bnuan-o
— — o da va ju-nta-se
stncegt.
att skal -an' fcegnas, no ag -kam dit. va on hada, se
biud-om,pa, em tnt-aant se flcesk o bno; ela smangas, ela
va on hada. da va- nt-cta som nu, kaist va-nta-s9-alment
-cta. d f1c fcegna ma va dt hada.
- de va j uto st4man-ati, sz mana fels an honsagav?
ja da va de. deg -kum on- eni te rna ince-ag- geig
hoin-bnukte-je es lita va. clt aorta flekvna, dem ga oo-justaktnce o — — se va ja lik da, se skul-oo-je mcej da dcena.
da va -n lito lada rna uklepritgan-o gnanlotan- apa va kant.
59 -ad-og-kleft hons uto papv, o sema sto, o sema la
kav o skula vanpa, 9 se sto da-ag - gama metpo golvat
had-arv-fojgldv skopa ma lta kovn t dn,
, ena hanan on
",cep t do arma -- s ow-va-se gamal
o se va den d
ince-t vite ta ypna. da va se noltt o ha do da down ta ypn-o
stega. da va uto papv f9stos alt thc_ip. se kim on in, t
se ha on mej ga te sa, se skule-ja fo si non tig.
k = i,
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= M, = tj, y = n + j, g = ng, n, = r, = sch.
»lama bl e vcel-nta gla da?
nce d-ce scelevt,Ace bl e ja inta! da va vl dn stata
jcegb • -Ja kana fa! ja 9 se jogda-on, honsgamans visa ince.
da va da ja lepda ma &en. sarv..fe4ja visan-nato faibbito, o
sag-jogde.,ja se. ja va vcel.,n, ota, nia ap da.
how-va-iu lcesaka?
ja da va on, mcen int-n sen da som gok.,o ghin.,ila,
utan -giv.va-se gla se. nicey-ja vet..nta, hu.,da va fat,-cti
had..n„ son aktnig fop na. elibieho se da se vel-di alibi joga
imma lect vin, se hon hd-at. hon sa alibi n tig at-ctem,
so ja vett, huv dce kam sa. vi ha
g-gag-n dug, o
fat-o han skul-104,-cetv josal ag.-gets. se sat-4,-a dtbcegan
da bakåni i »stan o sat e jogda po-n l visa. o iy,cet sni da
va, se bk an , st sejinah-aig.,kema va-g-kkok po vcejan, o han
slo sa bakbvgas i »stan e la sm, an ada vato, ty,32, va
fobi na. ja vet fap tokt-d'a da va se bashnlit.
di va vcel kced..at on skula-fotetla dem?
ana, da va di inta! hon, talta ., alibi em non mcenska.
1'6441 o skvalv da va on alibi me om.
— hit jels-cra mce na sen, ne om-ble gamal o lost o int.,
c4kada -Meta?
hom-ble.,ntaso srepdlas-gamal. ja vet.,nt,, em ogjuti ap, neh-on do. mina sostiba va daga,
kund va-n
e do hada-on se mok-e joha, s-at on-vet-inta baa, huib-on
skug, - ta sa te ni ce at alt. se sa on: ja tcegkv d ce vcel se
vcel inta-so lag
fe'm'ma
hopalopt o hat nu, fod
ta aibbeta pet, sa on. o da va dce-nta hcelv. hom-bleda juk
san lit-ceta, o do. hon igt vcel-n„fjoptn, da.
va da nen som jels e sa te na da, mcen orv-va juk?
ja da va dn-no, me tu. di jek.,ctif-ycemt,-orn ena
da o dn, anka da, se da va fek-jcemt. di sa, at om-va noidv
ince e fo slep-ifoin dn,a vaman. hon had-alt ailbetat se MO,
se ogkitny.,va tkot.
H.

a i tal, a i tall, u i hus, u i hund, 0 i bo, o i sofva, a = ä.
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Stenvalls Svante.
99

jet, da va stftvvcils sventa. han talt-em, no ch va
se komda tolkat undatv-fostas. se kam ch ltn-po-t stela,
o da la-e-kkapkakadej, o ch la ?. gkytan o kokta. se va ch
ked-, at-era-skala va fojeat, se ch tovs-nt-eta, no da kam
alt emk4 ch foiqtada bkanana, se dt tovs knaft-dkeka.
men svcenta han at. se sto dt dak-e s pa, o unkada ha da
skala.-ga. »Meny du n tze?» sa dt. vg, de zvv e da apa
t buk» svapta han — hag-kun-pt-tala kent — »men dekan gay ..oha ve, ja cetv-nda». o da va osantg alt thöp: han
pend-tgan tze, men cia sa an fok-an skala-f9-baheila alt thc_5p
ensamp.
s*vvcils svcenta va-va dce-fok-en?
dekas fakc'elka va blekaka, dt ada bleka, se dt blekta-, o
bykta jov dt. da va-t tailp-crt hada. dc-e legak-epva heckbY,
ltta-po deta halt em hdtkbY. ja mens-be svent-o st6vvåls o
dekas takp. em ch sald- — cela do, dce vel-ja-nta. melti se kam
de an ceta dem sem-etada-guinlhn, o gkgnlans sen an f§centa
po lan, nesa gketnian.
J.

Storm-Antan.
100

stetkm- åttan — hcenas man hetv stett_on-cintn. h» an spela
lta Ml. han a bkukt-get e akbetat po pcbpstakp. hon,-9pyek ~b, fa k otmksttg», ma ltta hand! — jek tbie e salda.
Stynga-Kittan ock Styng-Anten.

101

sta-Mtan orv-va bapwfoci t bastci. hcenas fgp hetadaol-cinasån, men s9-fek » heta stgearv-, fetan had-nt-mep-n
en oksa, har v fgk-o styrda mce dn, cleka-oksan. nu a ja
= i, a = e, ce =ä, a mellan a ock ä, 0 ock ti = ö, ro = er ock r,
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stt /noga, my, da mens ja alht men-n han, som »onda mce
en oksa. ag-ko hade-an mce. dctn-da koan skal-an leja bette-eg-gag, e do va an o ba, at-gn skula-fo ga z bdhkstahpa
cegagev. da va n, slatahceg, n dce vceksta-se molo vg.buska
? ok, o s dl ghonska se tidzt: • se ba an, at-gn skula-fo ga
clah-o cpta vlbuska. mcen s de kan -n„- veta, dt tokta va -nta
moyht, fe do at oy-ju ep-gha3sat ma3. mcen an sa, an skutansvaha foh-, at on slcul-alhz 461ka snitt/ ant-nm -buska. ja, tok,
_ett, kun-am-baa 'ck, se skula-on no fo ga da. do to an o
la-an staka lcegs hogam-po koan, o bar -fat-ettt ena cee hovna
o dy, ant,,, hemptagan, sz se alhz se llta-on sata kuvat nehot,
se ble da eptey bale, se-da je k znta-fev-sa festas. hog-kun-tsceta ncesan of-Johan. har-vela va se da hcetrts, ol-cinasan,
se me tho ay-yo.pd-at no) ijt. koan oy-yek se hedzt e at
vibuska. da va -t sent spatt:deal, d dah-cegan la va jahkavcejan, se alt jyahkafelkot skul-dz s koan em sondaana, da
on-yek se bopp 1 nakan o sat-ep hvat. dce sa se feint
ut se.
ch haja baa tv a bann, o pejke-kalt-ctz fe sty-änttt, o
flekag-kalat dl fe sta-j<ritan. mhlah-etntti o mjlaha-stina
kalac, 1 clz dem okse, fe dehas fatt advat molaha. cela to
an sa nany hösanlitn, mcen dce-fek an alh,z heta. dl kid-at
po den tzare-va dre nentzg
sont-gut huva, ch da bapna.
ovanlzt:-etz va ncestns-ch lzksta ta lces-z solsnan, ch lcest-zAnent
bzbak moga gagv. skhev yo.v dl 911Ce, utmat-bgt, bcega tv.
sem-ble ay-jeft nue shchlhns-ctotv; mcen dl slos o leda
se tla, se feldas-ctz at. han sa, an ada-fet fan erv-fotn, sa
an. dl sa, an salclet,na tan7-favahapscel fe sceks hzkstetiv —
jan-ölsen 1 betstå vad a ta vatnas po handlan. zicbyttlian se
va da sa, sz da va po dcen tian som da va san, bo, se-aw._
fietnield hustha fek tnte-jeft...ent sa utan str-faha mans med)?vana. o se rel-nu fahjahapsceln e hoy-yefla sa, o do vela
stgg-åntn ha saks hzkstdtiv feh-an skute-je- dce loftat, se dl
sbula-fo jefta sa. se hati-dz da da-ta sce san, at an saldet-na
fe sceks hzkstdilv.

a i tal, a i tall, m i hus, u i hund, o i bo, e i sofva, & = ä.
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»ita ow-va pokalibegt. how-va-n sen da hk mcenska.
lity,„-va on, mcen •mun had -on ska-a sce! horv-va-an sorv-vtldtg
ta phat o foga. de va dt festos-bo ant o hon,, dt ku-se
moka- visp Re.
dt hada-allt ustakalas. dt hada-allt de, uto de on syda
kbedo moka-ot falk, o hay-jori sko, se kum dt te dem Ma
MjOlk. SO skul-dt hoa sa mce. dt had-et stovt /LZIM o et litat.
da stona vet ja do Old
mcen dt kutt-dans-o stylta eken-, o
datna-se kum da dit meka scelskap mce, fe t-fo dansa. vi
ada holtt os-crn da pit.an moga gav, fasj-ja abt va nue e
dansada-fastos. dt se kalada bcetha di skula va i ds lela immat,
o alt scelskap se hem, dee had-on k da stotta immat. ja koman-.
tlob ag gag dt to ihop ta fritas o sles mce, o dee-bart-a ut;
mcen dce hopdas in, at-era vt faltt levana. o-se sphigart-on
ut t devhelt, sto da sent-tt aan lttn,,,--gasa, se shek on: »vel
n s n,e»,a, do vej-ya va ni!» e se splyag on in o slo te deftan
em sa. vt jov-n sen tt pa na fe da &ena sen se, fe on sa,
orv-vela va nue, e .y-slo te deltan em sa, se da kun-ig-kern-at
na-ag-gag. st mutt st! dcen had-on k avntg.
da hada-on at se fint, t dee lela immat. hon ad-tt seg
da. e se kem ja th.0, st uto on syda se ha, se haj-ont
klutatceka, setv-va se vakvt se. da va-se moga savtvs kluta
t at, o on ada vavnat thöp at, se da va-se snetstt se, de va
se galtAbant se. ow-va-nta dum, pila. da va dt se vfmada
po de n tian, ute dce at om-va se mek-t husan. lajada majfood.-on se ha po smastcela, licet-bha. o klce lik-bhukt-oy-deita.
klce bhuv jovd-on okse, e se syda se ha.
mcenr-po senana tianz-ble dce baa-t Jet falk a dem, se dt
dios mce lova; o stal jcelva mee.
nce, joo dt dce!
je? dce jov dt vet. — dce-va igan cin-rm-mMatt-cinttt,
serv-va o stal po lu, d-ce do srekvt, o va mce dart-em tuttan,
da ne dt skut. han on än j§yv, sem dt kalada-fe ketlsbo-jan.
han ada,vat afovd, o da va vcel holtvis fe pgvaki. o han
hul te elcev, hos- dem. ser -fek,ero
gvnuga hop mce an,

= i, a = e, ce =ä,
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o en had-on do fet &hut fostos, ?ncen dce va do foleitlxt. dce
va mce dy hceha ficbogsmana-yhdn.
na, clx vel-yta-ha na dith-ep..4 katet, utan
sen clhev dx
clx div na x fatxhktsat. da va syn em ciceg-gamla f§ahgan,
mov honas, foh-on had-xge an e hala sa te-en bsita. howfak Nja mce x fatgtuvan, se on do dov. bo ML° hon do cl2.
ant-ce do han mce nie. mcen aw-va emyeft sen, se ,t§ahgan
leoh-cen, tnt-ant-,y-yet vet. dce vcz.hcet-ctuktx mcen,ska
deeha aw-fek. on hahyada me e bakta, kitta veta-e salvia.
mcen otvva baa se gus velsignat le se.
da va ju styg-änty, som Lsahgcfg khamacl dat tava 102
heibymeila, cela va da va?
ya da va dce, mcen de va mcen dx va felk-ctce. man
acta val-yeft neg-gag.
hu va (<1,-dce yek te, da detta, da va yu-n lag pafcisa?
yo sx vi acta vat ot vetnan&s, se stanta v ht ftivbxfavtyv-va biltahp, stanti-lxta mow-vx pustada baa — da va
eksis-ctcev. sx da va ya o bhov-ydn e shstv-khestina, dce va t»
tid. se hada målah-cintn o ans sostv vat po ktiltahp o clx skula get hem. mam, se melvti uto do at-eta va baa v th!, o tva
hwsta hada vx, se skad fo aka mc es, se dt-fik seta bak.
haw-va fostos hos es-bo fohut o cetat o yov sko. o sno
-vt do jpovda, se fov v -fobi, da ada - stet-n stuva, som bod
agamal 1,,scetag 1,, som hete-yögmcinskan. da va baa play,„fostos o spinn o stewfoty, o stuvan-Qw-va nehevan. se no 132kam clreh-o J,,sovda, se sa an, svoh—an te se otcekt: »hc_eh-ct
bot-y, f§ahgayceval, som a immat mce,2». on ada ~tita som boda
nwha tntd, da dra anta-h6sanlitn, cela stge-etnty clx kalada,
o
boda; se or -va xblcis osdom. o haw-va-n
hada vcel at ont a na da. har -va vi ocloydx. Inn (leda
va-nta-fo da>, utan -yu acta komat Unnt ag-gag fohut, no an
ada-get fobi. mcen sx nu va do se logg san, se an thoda
val }nt-, at on skula-vaja sa pa an mev. ya, se sa an se
a i tal, a i tall, u i hus,
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cleka. fonlit phatada han o va muntak-o gla, o sat vest e
jogda po-w-vasa. mcen se, SOYV.-Vb kft1V4iAbi cln da stavplan,
se sat an se tostv, n stan sen. o no vi dec al ,199.9.2t-n„
lrtnn,-bit, se bot-an e aie sa o bl se svetv, o sag-hettas
an rhcip, o ta-slut satas kavaj -jcemt rmelyg-kncena pa an. se
fhajada m ans sedan—, em aw-va van e fa sen da jukctom
sa. ana, sa on, cl-e baa-t stcela ha bafa, som an har? 14svayt va korna fobi, sa on. o cl-da-da hal pa, se vi »Ma
ayrfcb? -iv - fgehmsvck7 se da vavt. sr om bo
lita po
dcena stan em mibb, o vi ,69094-ta-tåntaby-vci95kl. se hada er
thmtabana cetan—es, o da va jon-nOsay-, ja skula va ha bakcint
me hanicw-fostos. o no m kam dit, ta vek*, se stanta vi
skala-se aj, o se Jov vi dce, o se Isoyda vi. o do bajåntam-p -o shika: wat •hielsrgalcin •mce da, din -6t6'eka •Acikartak4na!
ga clirv-vcej! ja vel nita ve da, din •okeka 1,,sat&galedrg!» — o ve
sti
o ven-em, o sa aw-vela-sles m na. o vtolst-cta va
jemsat, fe dr kana hoth-at o tceek-, at-cta va ot. dem. mew-vr
baa 1§09da-se fopt vi kana.
sen talada vi -it.. no me -anm dcee-kveltt, fe aw- va
-se jukatb-o havd, se vi tolpt-Ja va-nta vceyt o se.-not at an;
utan no dr kam ta vekelt, se ste-dr
o-rk hem. mcen se
dan ceta kam an te myt, o do fhayda vi an, hu da va mce
aw-fostas, e va de kam pa an. e da se sa an, at se foyt vi
hov fobi cl da stcel,t, da stavan ad a- slet, se kam de -n
litng -gab-ricemta vaean o hepad-o sphag utmcb, o hopad° se
foyt sew-vz Joivda. o sem an hepada, se va an rblcin lrt-ovv
helsastagan, o spn,ae se dem. e se ltdet sm,, da va, se ble
dn hasa, som slo fast ve-iget. o som julf-jek richig, se
slegl-thasan rickig mce, fe vadat slay. e som den ada-slceet-y
stan, se slcegc,l-dn da bann em habam-po honom. o den da
thasan an thOkt-dt0p-amn, se am-ble tran som at nøstii. o
han hal eta, se arv-va-nta hep ta-vet-ep sa, utan-cfg-kwap rhöp
se da. men no vi kam t-thintaby-vckdc'el, sr do slcepta de,
da ble an a me at. sr de-va menrgan dce, at-ctcep kaw-vr ta
hehashonsp, e da had on -tita hett/get ta Nya me lceev.
= i, a = e, ce =ä, a mellan a ock ä, ø ock e = ö, v = er ock r,
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fa dep gap ghensan inteky-yömbb o db', e do fek on lev-e
slcepa hunip. o s 4... va da an skal -taLerv-fop na, ha dan
sa ut, e hu dan on, va. fohut kan-an tentig se. incen
si cif-ya-nta mens ala op, som an hada! si neh-an d slap
hena, se ga an hcetj, se obaghiplit nzoga nam. em ya km
kam -ihO.y dem, se kubde bli nentig, men da kanin ja abaduji nu, va an sa.
han had - yta nice o iona Og da, dån ceta hely fastas.
incen do vq, an se eplekt o aj, se-aw-va ycemt epsichad. ja
kan-ta boa ma, sa an; ya cc tvasan ta go dit o sles mce na
i da niT. men de hada do vi /tamp a mce. mcen ay yek
se da i eta da sen, som an inta hada me o Jaha nen tis.,
ya dcen jgctigaledigan, dce-va flep-n han, som on ada khamat. 103
hom-boda-po to5mtabff cov, se t6nitabg bolin skal-dha fascith,y em
at og-kuni ta-Lscchkvn, no ow-va do. e se va dce moka sno o
le veyalay, se skal-di ga Ky-ygnasta veyan di kana, e se fasad, di sta po lopdaskvcely aw-fyha kaha ince-t pah-oks-o-n dhoy.
se hal-di-at ..pah-oksatomv mce-sa, e bah-ut na nice, o saty
na po dhoyan, J§istaw-fastas; 1,,sopdtz-na te-yömby-ythka,
bah-in na po fotkvn o sat-nev na i ghavan. men de
tota betah-, ant-po natan se kam on hem o va pa o skalfadcihva ali hop t6mtabb bonah-em nedan. mcerv-faps14-dit sa
sen iien de 'ffd og fcelv, se di bovd -nt-j,oha dit na flep
gav.
men hic va dce me da dceha? sa di na, ela va di
vahkliag-fuka, se da va sant?
ya vet vacj-dcp. hah-om-bap sa at me dem phesis,
de kemv ya-nt-th4y nu; mcen at ow-va hos-ctenz ali hop o
yek moka-ila at-ctem, se ow-va yc-emt pa o skal-fadcihva dem,
d-ce sant, fa di va do se ila kunna se — sa di menstnigan,
ya va-nta me em at.
talty, -ni ve nen-nuto dem feltia, da yek-eta bact po
f§ahgapesty,?
a i tal, a i tall, u i hus, a i hund, o i bo, e i sofva, e = å.
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mtp, ja -1§cea mcenska, vesf-jov v dCe! ja lycen4...dom
ju mcest alt hop: da va ju olOusas fait-t håjb?), nes-cinasån,
da va da ha heikan-61san o Johcbtas-nOsan, faan d kalada,
jörtas-pcknsan o svcinz-sveknsan; o ja Lscetu2,1-dom so vad alt hop
som ja Meny dce,2, o va moka tascitnans ntrP dem. so dc e-va
nok sant,-It talta Icelva ont at.
J. H. E.

Stönjel.
104

da va-m-bon-t fpfiltget, kanton kalacj-dt fe stjyyd. an'.
va-n »akv dkamal, v- a sol n -T.L eig-kluns. da va ltksrit ma
svcen-cinasan
pestealp, st arv-fek heta svcente-Antah,-o vevan o
slceta&-o ja vet -nt -alt va da va. an' viso-da ViZ13n, som
am-bla-ncentdo fen. dt heta alt pa at noat now, so da bha at.
dcen ha stioval, da va han som no dt skul-Tta, so
an et va-sam-b40,11v-a at-dem, ptan o dmegan, o s la an
wort -po kokakatt. so sa an, no d itvceltg — dt ad -tita
anat o (Pta fest des — so sa an: dcena vceltgn an a bheat mce-sa,
sa an.

Surr-i-luften.
105

siet-t-ltiftan, harv-va jeft ma-n dalkula. no clt ada-bhat,
so SCJ, Ch så baa. da va-n jyv ast, so an stal. han stel
dah-utp-t kncislisa. ya am-bod-dan—uta va gcitakhöan.

Svartloeka-P
106

— svdtlaka-pcklny — vem ce cice?

a, d-ce-at hekttt not,-&-ce-t cehans as!
P.
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Svänte brännläder.
svcenta-bhcbylcbolv, da va svcen-ölsarv-va hmhbcikci. ja, ya 107
vet-yta -phasis, hup moga gav da hada hcent, my-cfn hada
— s awva skomakaka, o an ada kalst ta-e lwg-tn led?) ttahkmg, e halst ta-e bkcen-ep at nea gagv. dafq-se kala4-ch
-unm dce.
E.

Svänte i Måssebo.
svc'ent÷m4sp6,„ala svcenta-kva,„ala la-svienta, som ch okse 108
kalada -an, han ad-at takp 1 meispå, o se ok an 1 hdpan4 e
yoro daksvahk f st tc4p. ch-da namy dem ad-an hat } ala
tidv, tho Ja. da va vl fq-am -va se litet o kvels.

Tag-mig-djäfvulen.
tet-me-yc'evåly, da halta ch• gam nes-iönsam fgp, nes-yöysan 109
Lsghget. han ael-da da, s-at an' ...vetta hekht, neh-an sa at.
89-fek an au heta anat.
gamla nes-Jönsån, om-bod-os nes-cins-gy 2. dy da stuvan
da nep metfo iffiga-sm'ens. dl ada hat-ck da von, i -gnaspetv-idns hav MÅ. onelvti se ble ch se faba, se nes-jönsa"n
am-bo4-2. fatmtuvan, o do da .m. melti my d2, va 1 vcelmaktan
o va bonv, se va on se galy„-po akt fatxa. se ce da — cela
va dgi fttos — at stopt topntop ma topmbuska, o se onskada-on,
at...y. skula ha ala faha 1 dce-da topntesvt, se skul-y.-tena
pa at o bhcen-ep-ctem al-gtöp. stal mcenska, se ble on se
fall sen!
nes-Jönsan an hady„nok han mce vele val -y stop ka, e styrt.
da skal vat han, sa dl, sm stceld em, se Lsceystya han,
jpakkvna ble 1 odcbnth tt. si, fatt va da -alh beh-e sent, hksem
a i tal, a i tall, u i hus, a i hund, o i bo, e i softa, a = å.
Sv. landsm. IX. 1.
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da a val ve-jömbY o h4smo san, s-at val 'g& bakja4j§censtan ha va klakan eta, o vakdag-gag klakan elva — va da
val; o lika dant va cldtkbY fgstos. me s adv, nes-jönsag
gloint-da da, no da va beta-cela sent, s-at ag-kum t-stpakkan
no j§censtaiv-va mest slut, o da tolsta-aiv-va felsmcbdlat, s-at an la in ta domkapetit em cvtzi i4..dceka. o-cla
bl enkat me. han tokte-, no da va tva pkestv haka solsnvna,
se —
s-at-die hav va do nes-Jönsan o taka bp.
ja, mena va da fat sa, me di ble-se fataa sen?
Ja dce vet-ja-nta. han sa vi-vt-ceta set, kae-a tko.
han skala vest-baa velt siste skkeva-ot anka, tn-pkoscksak-e
sont-da, ov-fek-da val ga ha da kana ma gavn. ja vet da sa, at an tkosta-alka fovtan—an an at, s-at scean la a laan
fkainta mesemv. si po dcen han se va da-altaiv-vanlat
at-boea skal-a tkuskat te-yta. men de bkyda han sant
om. melti se sa da, at ketvna hada-se vcel eivnag po 4-deka,
s-at ne-cla va slut ma scean-os anha, se jek-cyi -ta nes-jöns.
dce locce-cla ga hela-fjcekgsvcbjan e halmilan. ya vet papa avjek afton in4sp6-ag-gag, o do kigd-an slaj cetv-n mata ena
dak-epafkon nuisp6, da va val -e hal mil otnWnstagyin, ena tMlagd, o d-jn? had-e niob kekti -get in a nes-jöns laa, som
stav da nev v-vcejan, ni mens. -da va nyfale sng, s-at-da
synts se vcel, huk-on ada get. e ska bagkipa, at-eu ada get
fabi 196cstakpa hakagav. — se ketvna da hade-nok avnag pa hu
vuvt-es-jönsan had-at, at-dcev fans mat.
haiv-vela pkata se foncemt o va se ha se vagulcintv, o dce
had-an nok velt val i ala tidv. se kemv ja ahijj, ng-am-ble
gamal, se ble an dakhcent, ska-iv-veta, o-se ng-an skala ta Ma
figkana, kncepa knapana at sa-el i tig, se je k
ntafok-an, da vel-etk-ly an. se sa an (med förnäm anstrykning i
tonen): ja bagkipv nta mana fia, da ce se basånlact, sa an;
ng-a ska ta mce dem cela »ha 92, tig me dem, se baa fantaAk,a
ja mce dem, ja baa fantase:ka. ham-bkukta-,kema se da e hcelsa
pa, dr po slut, nek-an 992,4 akkade-joka, sg-ag-kurv-fopckna sa-non tig.
x
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had-dt-ntn-neha bapn, nes-y6ns?
y6 dt ada moya bapn. dt kam ut va po set hal,
semlt-utei dem — ya fiekvna da va fgna flekv dce. en, de
mens ja, at how„va husalvska ha po hahagakana, orv-va po
kldlsabåtqa. men sn &oda hon, 0 ada lt,tgisot se ila se.
an Menta hcep. ya yoda va ha me, ty bita se da
no vg,fekada-cetah-an. aw-va snelsaha — n-utmat-ditktt kap
ta ahbeta, mcen-n st,tpahathasa celast. -da va nes-yönsa-yOdn,
sm sto po kuvat po hogasam-po kleekaba »akkatak. se kopada
phcestng-kålstithm pet an o sa, at em an slo nep, se fek an-oytaahva Jpahkvn — da va mentgan, at-an ada vat-n fcelspeltg da.
aw-va-n son da vtlfepltg.
ya-met de-va-tu fait, ag-kan-a sia hel sa!
ya de-kan tetp-veta, ag-kag-kagf-a ste sa bha nok,
em-cfn hcet ada-akt neh-at i slay. an slo-nta hel sa, na-an
slo nio bhcenahistetkat-a neka. ya thod-do, at an do, se ya
bl e se feskh&kt. o-se ne-a kam nep, se st am-po-t set-t
spgsan — d had-altt-at scet-t spisen da neka da — o da sat
an, no ya kam net?. se sa ya: huh-ce da mce da, 'oda? levv
du en? — yå, cl-ce-nta-faltt me-ma, sa an, da baa skkapa
Ida hep, e se to an sa t stan. han ada-sla a-at hevyaben,
usltgn. n ska veta, no an slo nep, se slo an tvatem hovnt po
bkanskavt. da lokacty-cto sa, s-at an anta-slo nek-t ban,. se
sa ya: dce-ska-a sce da, yoda, sa ya, no du-nt-do nu, se do
du-nta -kvast, sa ya. ana de,-yep ya-nt sa an. aw -va ful fests.
sona da stakaha d levah-, em da-st hcet-bka mapt ut — ya-de
Jap dt de.

Tappa-käringen.
tcipa-pcihgan da va n pang, sa altek o sald-tap -o1.10
hala. da va po den tian, no d spat ltta vastens stum-tia,
na. hon sup, se- ow va se ful
se cis. lotto hala y emt
tmandtt. hcen gaa va svahvaha, o se yek on e soda. how.
va hen -t kettamftla. da va mon-ya va fleka.
a i tal, a i tall, u i hus, n i hund, o i bo, o i sofva, & = å.
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Tingby låpa.
111

hoinAo dakby fatius. hon a opfod timb
celast. mbavnua om,fet, mcen..n aalta fej...jefta sa. hon
c_e se da liff,lapitv.
vdsans klajada pa na o bajgltn,..na fok.,at-n„ elac1.4 spisen
ban—ut vakman. s da.-va sa se vcisaris o hombod va.-sat
11,«M, mici da-va spis ba-i vdsans ttam. e-„sa..va da menigan,
at„.ctohan skal-sta van, se da skable vand
bcega hamn,
no ch elada. men 0..ne
ada elat, se to timby-kpå
gkyta, o je k o sted.
glovna mwa
sa i set hum; e
do klajada vcisans f fcitifostdin o sa, di fei la ha mei.) ve,
fe timby-hipå to vamn,,„...fov dem. •ci, v.a dcefo dumhetv!
tokta han, ni, hav ju spisan.-os ev! — j va )(dr) eke? sa
nerh-om-bceh.,ut valman? e do vest..an
aan Mn
ta den dokan. se va di tvaga ta ha at ihöp sen.
E.

Troll-Jössens.
112

hela jon,,,-megna-j&vt,3a va haja, no ja kam hit. da vq
baa dn da jOsa-101san da va, p-bakan da va gatan.
vem bodcev?
da va thiii-jOsan o tykl-josq-celan.
vafo kalacl„di dem sa.?
dce vet-ja.,nta, vala di kalt-dem sa.
ka,di Mula?
bala ja! cicelsite.,di. ja.,da fostås.,cta va ijchntlian
hon sem 'kana. ja mens...4 da traii-jos-cklan se vcel se. hon
spada vcedv. hoiv...va at farbfa..g.,gag o celtada inanip se
ila se. da va sti oivva do, mcen-n. sto ovay-jov. se va
fattfa da nen e joo ntig, altbetada, e se ba jos anm ga
in, o bjud - anm po kafa. e se sat
o taltas ve, e se
tott.,cti, at.,cra va faha
ada-slutat, foh—ow., va baa ta

= i, a =-- e, e = ä, a mellan a ock ä,
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basvev fov dem — de tolste-j0,9-, o dce-ia fahfa mce em.
on stcp, so-on thelad-gblan, e do svoh-on e do skhek on; e do
tkulada-on, e do peld-on ep vakinda mcenska som —
hog-kum ta pcmikepas g Utstå, no da-va bholep. e se
vet -ja-nta em d ada fylt na, cel-u vuvt-d'a va, incem-ful
va on, o do 5celd-on ep-ctem ahp,iio phesk o bkolepsjcestvna. hon sa dem, ha d sa ut-bo-po dv, ena stan o
jtt vana va me al-gliöp-cta. e se vest-cri-nta, huv
apa
ch skal fa ut na. d teet sa ta asa ut na, mcen se va da,
just tet seg v-vel,-ta i se da g nevhek. se hetagl-ch pa,
to o la-at pa bkcelapa po-n dhoi, e se bav da a ut mce na
skalk, ut-po lagvn, ja to d sak-na po dyyhe,an.
thulada-on da?
ja dee vel-ja-nta, dce jovda-ogv-vcel,
sekvt.
hon levacl dem no, at d skal bh bo halt - e bitna. mn
gmelvti se va dmita hedana fr y na, an dg tovs as-ut me na.
mcen hu va da, no oiv-va at fahfa?
jo, da va sa, sa-ne ch va-ak-o akbetada, fanfas, kam
hat ifhon infIsp6, se la dia po ncetvna. o fahfa an hack-sgn
scey inew-fonstvt, oy-jels mest utfo hela fonstvt. se da no-an
ada vat-cta nev hos thdi9Osns em dn, se po natan — han
tokt aw-va al,as vakan — se kam de - n likipst inasanas
gioneiv-fonstvt o hevda-sa pa an, so-ag-kicg-knaft anas. se
han sa do, at an skicl-alng tal-em nen serv-va do inev.
levda di sen mima kam hit?
nct, ch va doa bcega tv, han ince ; o 8h:svan-om-va bata.
da va baa-t stenhoh-gic'en.
ja dce mens ja, da va mun-241dg plan.
ja de va ja-lhkan.
dg va so-da baniktada hela slcelstan, men s?-cla va gan 113
si ythada sai at men den-a gneban. jaja oiv-va se
gamal som gatan fostos, no on do. dg va tid soskan, som ja
mens. da va dn, ha josan, e se elgn, cela d kalada; e se va
a i tal, a i tall, u i hus, a i hund, 0 i bo, e i sofva, a = ä.
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dans-Onsan i shuslcbt. .% do skul-clehas fa9? hetat 'osa.
si dce kan-n, ta po eln-4 theti-jos-c'elan mce: da va no) sa,
se henas fah-ada hetat josa. si on adalhi vaMeft, o 2,nte
JOSP hcelv fe den dek. mi anas-jinsan i skh,uslcbt a- ny-va jeft
e had-n stov f§ahg e tva bavn. ja-da van stoi? hogah,alphg.
hom-bhukt-iphq-embet ma-en olssa. dee jpoyl-on ot stan
vahAnda loda mce veskah-o ghanhis. no di talt-em di kanta,
se kndi se se delta, at-ch va uto thulslcektan. dcen da pe2kan any-va se hysltt otek, da va-n son da klufsv. d levda se!
han slo fin sin. johcina va dah-in..o festa guban eggag:
do la gubm -po golvat o bloan han. ja an' -va gub polkan
mce da fostos, di va vest lika gamla. flekan-ov-va ut-o Mentafosteis. hon fpcetiti måsp6. how-va se da stol?, hon mce, mn,
dce-va vest -n elvith ghceba, tolste-ja di sa. mn-Qm-ble vest
52„4 e do sen.
jpah,gan, anas-Onsein, on daktahehadaskahv, hon sata -po bekhceta. da va se almcent, ow-va vest-cte enda som kana bota dce.
da va ala sm, ada-skahv, se skul-ch eza ta hena-e bli botada.
E.

Trua Pälle.
114

th4a-pc'ela, da van aspaha, som yls i al mzi t — thi:tapcbl-o thha-kcipa. tholtvis hetada val dehas fan tid. cela da
skula va etn-net stcela? hay-jek e sup se da jcemt, liksm
kal-btek nu joi?. je man sup! sa an, no ag-kum; ja gav pastunan. any-vestn-nok-crce, at ala mcenskv va stogq-at-crn da
fylabultn. da va han, som sa ta soan: miw-vcen, du ce se kalv.
— hu va dce?
— da va sa, s-at aw-va ful, e s-ad-an lugat o spyt
-at-ctika, e se kum de-n so o vel-s2 em da da. how-va val
kal em ncesan, tolst-aw-vel.
alki nenstn at an tej, utan.4...jek o phatade jcemt,
sm an ada hat-n hallsej stokano tala mce. men-vipan-alki
he, va da va an sa. am-bga-iik o mumlada.

= i, a = e, ce = ä, a mellan a ock ä, 0 ock o = ö, v = er ock r,
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ha dan sa an vt?
ha, v...vay, son da, inta-ikasis m9,;t neka pa set bdlkmån,
sup o oftast, som di blm
basjnk no d bl gamla.
so had..anknepa tkebita po kogan. cty...jov ya bayst.-iblde,
va ag..kum. , si d hachi.4 tkcebit, sm an tota va pash,
so ba an tt skal.. fa dtt, o dam? se had „ an alt. no da
kww.-fok.,an, so sat-an te po tit fat stcela, o do yopcl„an.,
92,,,,.-bapsta, Joy de so kvekt o so vcel. j.,a alt sit neka bita
baysta sen. an hetada vl nta bita-pckla f et zta — d kalad,
aw -799 dce me. o monmcest fek an scelya dom ma...ens; o so
va 4.,ta sup.,op..ete. da va val sa, kay-a tko, sa
bahkda sa per ta bkcewvin, so japd...an..1,ot...baysta. ch bkukta..
hakma-an: no ag.-kum, so bkukt...am.-be, at an skit?...fo »leta
lit.-tblan hakan» — tblan svinahett,ata bapstv, menta han; mcen
Imelvt so hact-cli alh dit ta se: »ta let.4blan hakan, sa blåapcbla». hay.,jap bo labo kapta bapsta, kicebayst...o hambapst..o
skaftabapsta, o so yok..an dom so da spetsta cee,
kem-at mit dom vkcevna. po senaka tian a ich.alki sit nota
ant..tt tvc/ ce, o d ce so dam a so.
da ha torka-pc'ela — som di at hai? neka galn,skc_tpv —
di sa, at an ada.-salt sa.
skuche va ta delé dce?
nct, da skala vat ta.n daktaka — ta kok-an, sa ch. o
de kaja vl tko, at..ch kurv..vcel tøi, at..cra va kolit o si, ha
dan -tt,- sa ut ta ska, han ada val ststY sa fe te fo bkervvin,
dce natlit — om an ens ~Am hada salt sa. ja tokv, da
4itt fe non o jet no fok..an, fe di kag.-ju alki
ska
veta, va ch skit1,4a an ta.-slta.
fplbyjckka, ha du ht talas om hena? how.,
va lcesaka hon — va pkasis ta san som sta-J9ita rek, „ so da
kulkogit, s so gamal ut. di talta moka.-om na, cety so Mencla
ja na inta. no dt fek s ta-pc'ela..otmensttgan, so sa di alh,
at.- da va ana ohka msk" da dceka. hon., om -.va se lesaw.,
fok—unet so, så di. halvs-vela...al» tala ve na.
H.

a i tal, a i tall, u i hus, a i hund, 0 1 bo,

e

i sofva, a =

108

H. di

E. FOLKMINNEN.

IX. I

w =-- m, J = tj, y = n + j, g = ng, rt. = , 5 =-- sch.
Tutte.
115

tuta-am-bo i dakby fabstuva. de-n son da slakvv, fecov-vel-iye-Jeka ti hg, haw-vel baa ga o tega. han scek-altp,
at an-4ta-kaw-fa ne-akbeta. haw-va po cgatetkp o fkeod-em
akbeta, - e do sa land, at-da kun-aw-fa, antigtp sie sten-la
gkceva dika. se ha-an
spaa mce-sa festas, utan-p skula
ga hem ceta -sa en, o han ap-nta-kum-ijc'en cen. di hadigat akbeta-at am-po ckbatetkp, m lundcbl va .y,„scekv pa at
an,. „yta -skula koma dit, se-an sa, at-q skul-fa dep. han
tott-an skula veyy an a ma de talt, em at an-vt kuw fa no akbeta. ham-bkukta-sce, at-ctakbY va d scem
- sta sokan
sew-fans imek stakedm o hep, fe da fans icitig o »ha hos
nen da. po c'ebatcikp a an imelvti inta vat synh sen.
han a val-jelt o ha-n dotv. d-ce tutas lis-cre.
H.

Tyska-Hassen.
116

tgska-hetsan, an kad-em cl-da stelt, som a‘stkhm nu hap.
da hetaql tYslokabeikan dgk- am -boda. ja vet cdu, vale - di
nemd-an sa, dp„ da bakan. töpna-håsag-kala4-di an mce, dti
da mcenskan. dce va fek-at-cra va-t topnkop dak-ut4m.

Vargen.
117

vavan da va-n stop ka. halv-va Jeft, o d ada moga
bapn. bo han e how-va hcek-o akbetada.
hakada-ep mavna
da, o d va duktia ta haka. de sa di, at an to — yenot o
kok-o oks-o fap. ham-bled-alki fast fop p,tig, mcen d tkod,,,
at an to dem e slaktacl-dem. o date se kalacji-di-unip-fe
vakjan. d kalt-unp2-fe kohakada hakan mce. ham-bod-ep?,.
1§gliga-sköjan. — hakanas stuva, ja vet
em-p,„ stak-cen.
5.
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Ved-Jödden.
v4294cln — di kalad-aiv vest fe de, fek-ay-jek mok-e 118
hug ve i skojan. ay-jov knaft alki anat, sn—cfn stant-ep ma
pena. men sn no ja kum hit, se 'ek an hcev fe datspenig,
e joo va sm helst. -da hada-an efa 5elim dan o mak.
haiv-va-se hOlt o gla, dn, da menskaiv-, fek-am-ble alki aj.
ya glømatalji, nek-ela-kkcins o han slos ma lev. da va no
di mukad-i bonian ha. di to ncevana fula ma lie slo pa
vakcinka, se da-synty inta, va di va a.
e intl-lesamaka va dn-, no an skul-ek-a oksana hak4tahovntoilana po dn ena-oksan, mn,
p0 lagvn. an ada-fet
inta -po dn anka. e da se — fq,stos-cra va ans gona skul, fa
an ada 5celv vant-dem-n da van, hov -va -n son da tosig, se
hela van lekta fok-unm po-g-kalvakempa — se-na-an to
ekat, se loft-an ep at po hena, e se bkukt-an skktka te: •In!
skkek an te, s-at oksana to-at flo) po va-set h4 mon dia
gagan se ;tad-an-Ma-fet a hovntojlana mev-m-po dn, ena,
favn dceiv-flov-te, nek-an Mencl-ani-va ledi, e do vel-cin, anka
me festos, o to-se ekat. o si d-e-se falit, nek-olssa tak-okat,
fe do spkagv di alki kcef fkam, utan do baka snuka di h,untm
ikkig, s-at eken sto het ut, e do kan-mi menska go ncev dem,
fe-si da-kan-tv-fa-sa,t-ctkay, sen sovna ma-ens. o si jodaiv-fek tai i ekcen o tovs inta-slcepa, o inta-kan-an hin-o
folja mce filstos, utan haiv-fov kuf, e si an sat se hceka, se tak
kogen e hul i sin ekcena, o sate hcelana i Johan o Jpovda-se
staek ikkig-unin, se d-tovs ie-ga nek-an. dce ble-n lag
kcena cetah,-an i lovk, som di ad-povt miplQj. slcepa tovs
an-onta, o stana kan-an-00a.
eg-gag, da va mn-cfm-va u o pcent-os-ani-bon-i hcik14,
se had-di vat ot lans makan o 1oft-n osa, sem an skul-le
hem ifkon stan me. o se-g-galnig sm aw,ma, se sat-an sa
ep ta h,ta po oksn. men nek-an ada kuma t-timpybciket, cela
se dceka, se vcencla-oksan. o dce-bak-a ot stan ijc'en. si anta
a i tal, a i tall, u i hus, a i hund, o i bo, e i sofva, a = å.
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kun-cfg-kom-a, o inta -kun-qn stan-, utan da-va baa ta see
hal-i-sa. vem an mota, som 14scend-an, so sa di: va ska-du
hcey-, orda? — da-vel-ja-nta-, sa an, o-sa-bap da a. han sa, da
mest-any-va hed fe, so va d, at an skul-sphig-i› fon mce
an, no ag-lcum ta...stan — uto de at-giv-va fhon Jan; spag-kastada-sa vest a, no ag-kum ty-scineis. oksan ad vest
fot tay i iii-stan sen.
E.

Vimplan.
119

vbnplcin, da va hena som gamla »ahkvcektviv-va jeft me.
halte- jon dcen mens y....nof? da vante-so moga ap sen han
dock how-va cegk-cetiam-basman, siii-etada vbnpa. hambhukta ge ikhig gethancm hofahja mce, dy, da guban — halteyoiv-f&stos, inta v6npa.
J.

Vindmunte 011e.
120

vinmånt-ola-an hetada-ola-fgfghe.n elast. -cta va han som
stypd-ut-sa se ila, no an skul-m&nstha. fast o fhemsj-jek
an o lanta-sa uto-g-gamal guba-an sona lagthoja, siy
hada fait, ho o svat, bhehandi, ma spa-cbs po hogan. d bhukta-sy
ut so da ma hOt po kogam po hoivna — va da thofv, so va
el-da sphicet-baihnta-, o va da haka, so va 4.,da fopt-bajånta.
ada moka son-da lagthojah-uto 'what valmt, o so utsyt-n
bloma po nog» — fast ho da va dn-yt-altn, utan cl-to
dceiv-fahian, som ch tokta-pasacl-ta tyat, ela den som ch vela ha.
o da bhukt-ctz at kala fe spa-c; ce- la va dta dce fests. ja
so had-an-n da thtvan, o so had-an tant sa-t pa kaptboksv —
sena hap
vel sta o sthompv dce vet-ja-nta va an hada. men
so had-an-nt pa stoha beksomasko. -so stopad-an-y, stop knol
po Anan. o moka vinmunt-cta va an. so jek an sta. o si
= i, a = e, ce =ä, a mellan a ock ä, ø ock e= ö, v =er ock r,
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neh-ag-kum zn o skul-unv khokan, se skhek-cri baa te: ut-fe
so-am-ble kasaad ma-ens. hem-t•
tusan! du ce ocley124
byy, da skhata4-ch, no-ay-yek sta, se d2- hul pa o Lokn-ec, se
moga sn„t sa an. han f§centa-po Jun da. haw-vel-alh va se
fin celast, had-alh se fina klcedv. mon da va-n sew-feps
pelk-cra da.
hav-va bhcenmcestah-os es, va hos es i moga e0.9. da van
dukti, pe2k, oly,„n Joycbl o dalsh ka. s4-yeft-an sa, e do potty6mbY, at ld-ghant stcely,..n stuva ma lda-Jov te.
an-ed
ya-tokt-alth 4-da stolt va se ghant, ta no-a va ita o inta. se
mo ada-szt o ~han. hon sto ld-dhow-vcvan, stuvan, o so-va
da sat-busk-o fhukthce sql, i al ep te sia.
ssi skul-am-blx haha-o sitig ja, an skula-va hekh stöpbhcenmOstaha, tos mce moga bhcenahi, o had-ahbetaha, e se baa
foh-an mWly o sa te dem. my da...4,..da ut-sa foh-an. sa
— festos-mta hektd tejda, fe da -skala
moga
yek an o
me?) hetas, at ay-yels o hasta pa se ha.
E.

Vitrygga.
e em va da som ds kalada fe vithOga. da ve[-ja alio, 121
valk ds kalady-na fe dce, ant-y-cpv-va yx,tslayd, da va on. ya
mens allo, va da va on Jgcenta, em sz nio va-os ol-dnasans
ha neha.

Älsa.
-om-bod-utpo plki2mgcln. how.,va tels5ss, o se kuts - 122
ssjio ga, se ch bhukta bceha sia s pahkan. ya ch b90924...dit
sia men Jaha, o sam-bhukl-cri, at pa fhuntemv, knolmhåp
kova ny- na o boka sn sia. ya mens se vol, om .,bhukta
ha—y-yusbla ulkloing. ya tt o bastst-onas styva stav-dah-cen.
sto dah-ida-po bakakanty.
how-va-se falsa
a i tal, a i tall, u i hus, u i hund,

0 i bo,
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ch) da celsa hona bav ch te se moka. hotv.-va ennto
vachis fa pelasa. di pasto, ati ade-sakt...ctce fcelv, uto do
at-giv-va lceSdh4-0 se da. da sokta-vel att-te o va se moga
sana sm hon. bsov-)6n sa, at vack meta va bsa lcet, nev-n
son da stakasa kam-bes-ep na.
J.

Änkan i Bårstad.
123

c'egkan-betstci, hon ade-stavan daiépi bdtstå. hon man
hetade-j6nsen, o an do das-6pa. hoiv,va lcesasa, se on spsag
ta simba
va veka, ya jov-n son ti po mostv. si on spsag
ta hcen-e lost-e bokade-sa. se va d-ijit sia
kam,
o mostv tsod-ev-va ,yuk, cetas-on-3ta kura. se ne-v-lek
hosa te, se va on m-bavn! hog-kun-ta visa sa f&stdis, no
om-ble se da ozon.
da va moga sona da sem det fot. simba an
hade se moga sem spsag te annot. ch va -os mostv mce.
da va vonl-i ölsbbla, damans-ctotv — se vest-igij erp-fav-n
hon; -va m-bavn. se va da-en ifson hbi sietada het,måns Ulan. da va m4 j6my »aska bojdas, se da -skula
va en mint.a dcev sem va fav te at. do bie se ila, simba
hav" tsceft p
da bog epo lcektvt, mon ch mita moda.
setv-fek orv-vi als4 go te an o losa mev. ch va tekunitia
fsuiltemas-a1,4h6p. se jekAa se ila mo cji _da lesesana.
J.

Ehuru vi icke ansett det nödigt äller lämpligt att till riksspråk öfverflytta alla här förut meddelade längre ock kortare lefnadsteckuingar, ha vi
dock trott oss, till tjänst för dem af våra läsare som ogärna inlåta sig IX
landsmålsalfabetet, böra återgifva en del af dem med riksspråkets ljud
ock former.
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Öfversättning.
Siffrorna vid öfverskrifterna hänvisa till numren vid de föregående
styckena (i kanten på texten).
13. Bukvärk.

I dag har Bukvärk varit här med sin fru.
Vad är det för en?
Jo, det är en, Elias Bukvärk kallar de honom för. Jag
har aldrig hört något annat namn på honom. Har ni inte sett
i tidningarna om ett gammalt par, som gifte sig? Hon var
ungmö ock han var — vad var det de kallade honom?
Ungkarl?
Ja ungkarl kanske det var; ja jag vet inte, män e så är
han väl sina åttatie år, ock gått ock tiggt har han gjort i all
sin tid. Han gick så där, när pappa var ogift, för han stal
en gryta där hemma i Måssebo en gång. Det stod en sådan
där klamp i förstugan, ock den tog han. — Så kom han i dag,
så sa jag: »Vad kommer ni två!» -- »Ja, har hon något arbete
nu åt oss, så —.» — »Ni har väl aldrig fått något arbete här!»
svarade jag. »Näj jag vet det», sa han. Han går så där ock
förtener, män egäntligen så går han ock tigger. Det borde
vara lag på att inte sådana där skulle få gifta sig — till att
gå tocka där ock drif-va!
Varför kallar de honom för Bukvärk?
Ja det vet jag inte. Om han äter så mycket? Tjock
är han då.
14.

Såsa Kajsa.

Båksa Kajsa, det är en gammal piga, som går ikring. Hon
är litet besynnerlig, den där. Hon bjuder alltid på bröllop.
Än skall hon gifta sig med den ene ock än med den andre,
ock så säger hon: »Ni är väl snälla ock kommer då? Det skall
bli tjugefam präster, ock biskopen skall viga oss. Jag skall
vigas i kyrkan, ock det skall komma nu många koffertar med
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kläder, för sen skall jag kläs tre gånger om dagen, ock nu
är jag glad, för jag får då en snäll man, han är då precis
som en ängel. Hör ni, att de skjuter nu? Det är för mig det.»
Ock så går hon på. Så brukar hon monemäst be om någon
ting. »De skall nog få det igän sen, för jag blir så rikt gift»,
säger hon. Så går hon. Ock när det sen har varit en tid, så
kommer hon igän, ock då är det någon annan hon skall ha,
ock så är det det samma igän. Ibland är hon så utstyrd, när
hon kommer, med gamla pappersblommor ock flor ock grannlåter, som de går ock hänger på hänne, mänskorna. Hon skall
vara hemma södernerför i Mortorp äller Arby, äller var det är.
Hon tjänade hos Ljunglunds, när hon var ung, ock då var hon
som en redig mänska. Män hon var bara så fånig äfter manfolk. Gift har hon aldrig varit, män hon har fått tre barn
ändå, män det var innan hon blef så här dan.

22. Fru Skutt.

Fru Skutt — ja de kallade hänne fru Snörpröf med förstås
— hon sprang tocken där i gårdarna ock lånade hus. Ock så
sa hon, att hon ville ha rena lakan, som ingen hade begagnat.
Ock så ville hon inte ha någon säng, utan hon ville bädda på stolar.
Ock så ville hon ha kaffe kokat på rena bönor, ock friskt vatten.
Ock så sa hon, att det gjorde ingenting, i vilket rummet de
la hänne: om det var malet gull, så rörde hon det inte.
»Mitt namn är fru Vallön», sa hon, »ock jag har en dotter som
är finsömmerska i Mönsterås.» Hon var hemma på Öland, sa hon.
Första gången hon kom, det var vid nyårstid, ock vi
kokade kaffe åt hänne på morgonen, män hon steg inte upp,
ock vi for åt kyrkan. Så när prästen hade halfpredikat andra
tjänsten, då kommer hon insättandes i kyrkan, kommer genom
främsta dörren ock satte sig i klockarestolen. Sen äfter tjänsten for vi hem, ock hon följde med, ock blef här den
dagen ock dagen äfter med. Så när det led fram på vintern,
så kom hon igän. Ock så där böll hon på. Värst var det, att
hon aldrig kom upp om morgnarna. Hon kunde begynna på
att räta upp sig lite vid klockan tie, män sen satt hon där
ock slätade ock plockade i sina trasor, så att hon var aldrig
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färdig förr än älfva åtminstone. Så hade hon en gammal
mössa ock ett hattskrälle, så hon skulle vara fru förstås.
Mellertid så blef pigorna galna på det där, att hon kom jämt,
ock de skulle gå ock passa på hanne ock bära äfter hanne.
Så en natt hade de ställt om, så att det var någon, jag mins
inte, vem det var som tjänade här då, som smög sig in ock
drog dän en stol för hanne, så hon trillade i golfvet. Ock hon
upp till att skrika: »Värdinna, värdinna, här är slokar inne!» —
ock kommer ock glänter på dörren ock skrek: »Värdinna, kom ut
ock se, hur dant här är! Här är slokar inne!» — Ock jag kom
då ut med sömnen i ögonen, ock vi lyste under sängarna ock
öfver allt, män det syntes ingen mänska. Ock vi var ute i
köket ock lyste — de hade barkat ut med ens, skall en veta
— det fans ingen mänska, så jag sa: »Det är fel», sa jag.
Sen kom hon aldrig hit mer, det jag mins.

27. Gunten.

Gunten, Svante Gäder, han fick det där namnet för han inte
kunde säga 1, utan när han skulle säga läder, så sa han gäder.
Han bodde där i stugan uppi markagatan, så de kallade
honom för »Svänte i gatan» med. Stugan står ett stycke på
Landa ägor, så de gör ett dagsvärke äller två, jag vet inte vad
det är. Han är död nu, Svante. Dottern är gift med 011eAndersa-Johan, ock de har stugan nu. Största bekymret han
hade, Svante, nu på sistningen, så var det, hur han skulle få
snus. Ett skålpund i månaden det räckte knappt aldrig till
för honom, sa Kristina — dottern — nu äfteråt, »så att, som
jag säger, en fjärdedel i veckan det var ingenting för honom,
ock trätti öre i veckan, må tro — — pängarna skall på ett
ställe tas. Jag visste då aldrig förr än äfterå,t», sa hon, »hur
mycket det i själfva värket gick åt, för han var ock lånade pangar över allt. Ock se han snusade så dumt med: han stoppade
bara in det i näsan, ock därmed så kunde det då inte förslå
häller. Trätti öre, det har jag hört sen, att han hade fått
af rättaren här. Män om han hade fått mera, det får de lof
säga, för se det vet jag inte.»
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Jag vet, när han var här, gubbstackaren, så grät han, för han
inte fick något snus. Må ,tro när en skall gå ock titta andra i
händerna äfter var smula, så är det inte så gott. Snus, det tror
jag värkligen inte, att de kan försaka. Mat det tycker de förr
kan dra öfver med.

32. Hästhags-moran.

De var dagsvärkstorpare under Barkestorp, ock jag kände
dem så litet. Sen blef hon änka ock blef gammal, ock sen
satt hon ock spann. Hon bodde hos sin son i en liten kammare, som de gjorde litet i ordning åt hänne ute i hans värkstad. Det var en liten kofve. Han var väl en fyra alnar på
var sidan, kammaren, ock där hade hon sin lille mat ock sitt
för sig.
Sen hon begynte på att spinna åt mig, så spann hon
inte åt någon annan. Förut så kände jag hänne så litet. Det
var för någon gång vi gick till hänne med spånad. Äljest kom
hon monemäst tjaskandes själf, när hon hade slutat ock ville
ha mer. Hon hade alltid käpp, när hon gick, så att hon hade
visst svårt för att gå. Men hon tyckte, hon ville ut ändå. Ock
aldrig var hon jänkig äller °förnöjd med spånlönen. Det var
alltid så bra. Ock se så väl som hon spann! Inspektorsfrun
på Ingelstorp var här en gång, ock fick se utaf det här Hästhags-morans garn, ock då frågade hon, vem som hade spunnit
det granna garnet åt mig. »Det har Hästhags-moran gjort», sa
jag. »Å, spinner hon så,» tyckte hon — »jamenigo skall icke hon
spinna åt mig med!» — »Hon brukar inte spinna åt någon annan
än mig», sa jag då. »Å det gör hon allt», sa hon. »Ja, försök,
du», tyckte jag. Ock hon var allt ihop med hänne, män det var
slut. Hon sa, hon hade så mycket hon hann med ändå.
Hon var så dålig på slutet, så hon låg mycket. Så var
jag där en gång med ett lakan, som skulle vara litet lent att
ligga på, ock så sa jag, att hon skulle ha det, så länge hon
lefde — för barnen dem behöfde ingen ge, de stod sig nog.
Sen kom syster Kristina dit en gång, ock då hade hon bara
lagt det lite uppe på _kudden ock så där. Hon hade inte nänts
ha det annorlunda. Kristina körde hänne allt till att ha det sen,
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förstås. Män hon lefde inte så länge sen, så hon behöfde
varken det äller något annat.

37.

Jakob a•Stina.

Det var en gammal käring, de kallade för Jakoba-Stina.
Hon hade egen gård den där, ock den hade hon bortarrenderad, så hon hade det så bra ock så roligt hon kunde önska,
tycktes till. Så var det en pojke, han hetade Jon Nilsson den
där, han var mycket yngre än hon, så jag tänker, hon kunde
ha varit mor åt honom. Ja, jag tänker ni hörde väl talas om,
det var ett sådant bestyr, det var en där som hade tänt på,
det brann upp några stycken gårdar där i Älfverslösa, ock det
blef han trodd om att ha tänt på. Så han satt på cellerna en
långlig tid för det där, män han blef aldrig fast för det. Han
satt på cellerna, tänker jag, ett halfår, män de fick aldrig
några skäl på honom. Ja emellertid så friade han till hänne;
män det förstås, att det var innan det här skedde det. Ock
alla mänskor så tyckte de, det där var så fånigt, ock mänskorna sa till hänne ock frågade hänne, vad hon tänkte på,
som ville gifta sig, när hon var så gammal, ock i all synnerhet
med en sådan där ung pojke. Män se det kunde inte jälpas,
hon var tvungen att ha honom. Han såg duktigt ut, så det var
många också, som undrade på att han ville ha hänne. Män se
det var gården som gjorde det. Så var hon på Lund en gång,
så sa farbror till hänne — se han var alltid så där, så han
var aldrig för några illavurna parti, utan så sa han — han gick
så där fram ock tillbaka på golfvet ock spatserade, så sa han:
»Ja män tycker inte gumman, att det skulle vara roligare att
vara ensam, att dagarna skulle vara lika korta nu, så här
på sistningen, om gumman vore ensam?» sa han. »Ja, jag
skall säga rätt hur det var», sa hon: »jag bad Gud, att han
skulle säga mig, hur jag skulle göra; ock så en gång när
jag låg ock läste bön, så sa Gud till mig, att jag skulle göra
det, ock sen så var det så, så sen så skulle det bli.»
— Hur blef giftet sen då? Tyckte hon äfteråt, att hon
hade gjort dumt?
8
Sv. landsm. IX. 1.
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— Ja jag vet inte det. Jag talade vid hänne, medan han
satt inpå cellerna, ock då så sa hon: »Är det så han har gjort
det, så måtte icke de kunna dömma honom då!»
Det var Kitt-011e det. Det kallade de honom för, sen.
Han fick aldrig heta annat, sen han fick hänne. Det var hans
rätte titel det.
38. Jin-011en.

Jin-011en han bodde i Vedby. Jag vet precis inte, vad
han var. Skräddare det var han, det vet jag; torpare kan en med
säga att han var, för han hade stuga ock en liten trädgård
ikring, som var riktigt grann. Jag glömmer aldrig när syster
Marias bröllop var, så hade de honom där i Vedby att passa
upp ock göra vad som hälst. Jag kommer ihog, han var inne
ock eldade, ock då gaf han oss så mycket namn: »mina små
midsommarsblomster» ock »gräsuäjlikor» ock »pingstliljor» ock
vad det var. Jag vet jag tyckte, att han var så obegripligt
rolig till att prata så.
Det var den gubben som var på ett läsmöte i Vedby. Så
frågade prästen honom om ett stycke. Så kunde han inte
svara, utan prästen började att läsa, ock tänkte: Han kommer
väl på det. Män den andre han började inte, utan vart ord,
som prästen sa, så sa An-011en: »Ja, det är rätt, ja det är
mycket rätt.»
45. Kalle i köket.

»Kalle i köket» det är en gubbe som bor i Dörby fattighus,
i köket. Han är uppfödd i Tingby, ock far hans hetade Nils
Pärsson. Han predikar värre än den värste präst, både Guds
ord ock allt möjligt. Han går åt stan en äller två gånger i
veckan ock köper brännvin. Män han super aldrig, när han
är i stan, så poliserna kan komma åt honom. Utan när han
är på vägen, så tar han sig litet, män när han kommer i sitt
kök, då begynner han på riktigt, ock sen super han ock sjunger
ock regerar ock läser upp lagen för fattigstugekäringarna, så
prästen har varit där ock skulle styra honom ibland. Män han
predikar värre än prästen, så prästen rår inte på honom. Ja
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ni må tro, att hans far han kunde, han med, så må tro honom
slog de inte af varken i bibeln äller salmboken.
»Kalle i köket» han skulle vara öfverens med den här vindögda Stina de kallade. Hon var så välsignat led, den där
stackaren, brukade alltid komma ock skugga med näfven
för ögonen, när hon kom, ock ögonen var så röda ock dana
på hänne. Hon gick ock sålde karameller, ock så bad hon om
litet med det samma. De brukade vara så onda på hänne, för
de sa, att hon tiggde åt Kalle. »Näj, må tro det gör jag inte»,
sa hon. Män så när hon kom hem, så fick allt Kalle smulorna,
hon hade tiggt ihop, ändå. Nu är hon död, ock nu brukar han
gå upp på kyrkogården ock se om hännes graf ock hålla den
i ordning. Ock när en då kommer dit, så brukar en få höra,
hur han går ock predikar, när han går där ock räfsar ock
plockar på grafven, ock talar om att »de är fagra att se på,
medan de lefver, ock vad är de sen äfter döden, annat än en
skopa mull ock några ben!»
Den kärleken ändå, vad den är besynnerlig!

50. Karl Dunder.

Karl Dunder, han kom så där ock hälsade på emellanåt.
Ibland kom han så tidigt på morgnarna, så vi visste inte, hur
han hade burit sig åt en gång. En skall veta, han var uppifrån Kristvalla-socken, ock det är väl ett par mil. Jag vet
en morgon kom han, innan det var dager. Män vi satt ock
spann. — Så undrade vi, hur det var fatt, att han kom så där
titt ock tätt. Slutligen så frågade far honom, vad han hade
för ärende. »Ja, jag vet inte jag», sa han. »Å det måtte ni
väl veta!» — »Ja, Stina ock jag har talats vid om någonting.» —
»Jag?» sa hon, »vad har jag talats vid med er om!» — »Jaså, det
kan så vara det då», sa han. Syster Kristina hon blef så arg,
så hon biet' så röd i synen, ock jag biet* så full af skratt, min
stackare, så jag fnös som en vrensk. Sen hörde vi aldrig af
honom mer.
Ja ock ni till ock med det, så hade han äpplen med sig ock
gaf oss var sitt en gäng, när han kom. Ock så vet jag inte,
hur det var, vi gaf en so de där äpplena, ock son sprang bort
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ock sprang sin väg, så vi fick aldrig se hänne mer — en stor,
fullväxt so! Ja det är så sant så! Vi vet aldrig, var son
tog vägen.

54. Knalle Jakob.

Knalle Jakob, det var en redig knalle. Jag mins, när
de gick så många knallar, det kunde komma en varannan
dag ibland. Först så var det bara västgötar, män sen kom
det sönnerboar med, ock det var så fullt som sot. Sönnerboarna de kallades just inte för knallar; män det förstås, att
när det kom en med en säck på ryggen, så sa en: »Nu kommer
det en knalle!» — vad det var för en. Äljest så var det egäntligen västgötarna som var ifrån rätta knallabygden. Se sönnerhoarna de hade andra varor med, så där allt möjligt; män
västgötarna de handlade bara med hemmaväfda varor. De
hade sina hustrur äller systrar till att sitta hemma ock väfva,
ock sen for de ikring ock sålde.
Det var så elakt, när de kom om kvällarna, så ville de
låna hus. De kom för det mästa ett par i sällskap. Det var
när jag var hemma ock var flicka. Ja sönnerboarna de gick
allt sen, ett bra stycke sen jag blef gift; män det tror jag allt,
att de hade varit en halftjog år, innan jag blef gift. Jaja det
gick knallar med. Knallarna de må tro var inte örat af son då.
Näj dem var flickorna så vilda äfter! De hade gård hemma,
knallarna. Det var många flickor som gifte sig till knallabygden. De här knallarna de var alltid litet mer vigilanta, ock
mer bildade än en vanlig skogsbygdepojk.
Jag mins, när Knalle Jakobs far gick. Han låg på Lund,
då kommer jag ihog, att han talade om, han hade legat hos
Karl-Pärs i Dörby en gång. Ock så på morgonen så steg
Ann-Maria — ja det är 01-Nilssan i Älfverslösa, hon var hemma
ock var ogift då — hon steg upp så tidigt ock satte sig att
spinna vid spisen. Hon skulle låtsa, att hon var så idig ock
duktig förstås. Ock se han låg vaken i sängen, fulingen, ock
såg att hon bara spann af ock trädde ock spann af, ock nickade ock sof. Så fort hon hade trätt ock fick upp trådända') i
totten, så gick det af igäu. Hon var sömnig, kan en begripa.
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»Så bittida ni är uppe ock arbetar!» sa han. »Å, jag är alltid
van att vara uppe så här tidigt», tyckte hon. »Jag tyckte, hon
kunde lika gärna legat som suttit där ock nickat», sa han. En
del de var så tosiga äfter knallarna. De tänkte litet på att
Ann-Maria skulle ha den här Knalle Jakob.
Knalle Jakob, må tro han hade varit en hushållare. När
han var i sin välmaktsdag, då brukade han köra stora lassen
ifrån knallabygden, ock så hade han sitt kvarter någonstädes,
där han hade sitt nederlag. Sen var det bara för honom att
gå dit ock fylla på, när påsen blef tom. Ock han förtjänade
pängar duktigt, så han var förmögen. • Män sen slog han sig
ibland storgubbarna till att supa. Det var de här Anders
Olsson ock Anders Nilsson han kom i lag med; ock sen
begynte det på att gå bakut för honom. De tyckte, det var bra
att ha honom med, skall en veta, för han hade alltid pängar, så
de lånade pängar af honom. Anders Olsson det var hans supebror. Jag mins, när han bodde här uppe, så var Knalle Jakob
där, ock så kom hans bror dit ock skulle ta hem honom.
Ock Knalle Jakob han skulle änteligen in hit. Han hade ett
ärende, sa han — han ville ifrån honom förstås. »Ja, jag skall
följa med dig», sa hans bror, »män nu skall du följa med mig
hem, det jälper inte.» Det förstås, att när han kom in, så hade
han inget ärende. De tog hem honom, om det var den gången,
det vet jag inte, män äljest så var de äfter honom många gånger,
män han blef inte hemma. Ock sen till slut kunde de inte
med honom, ock så gick det precis ut sig för honom. Se då
öfvergaf han att handla i många år, ock bara gick ock söp.
Äljest tänker jag, att då när han var i sin välmakt, så hade
han allt en tjuge tusen riksdaler på fickan.
Sen begynte han på ornigän, ock då köpte han sig bara litet
band ock nålar, ock hakaringar ock tvål ock sådant där, som
han hade bara i en näsduk. Män sen handlade han upp sig
litet igän, så han brukade ha en sådan där vanlig knallasäck
ock gå ikring med, som är öppen på mitten ock som de lägger
öfver axeln, när de går, ock har halfve bak ock halfve framme.
Så gick han där ock »handlade», tils han fick sig en tjuge
trätti kronor. Sen låg han på Dörby ock söp, tils de var slut,
ock då kastade de ut honom, uslingen. Full ock galen som
han var, så var han väl ovettig, så ibland stängde de ner
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honom i källaren, sa de, ock där var en glugg, ock i den låg
han ock satte ut hufvudet ock svor; så att ibland band de
honom utvid eken på gården, när de inte slapp honom på
annat vis. Så hade gästgifvaren byggt upp den där nya byggningen då, ock så sa han till honom, att »den där byggningen
den är la min, den ene knuten — fjärndelen det har la jag släppt
till», sa han. Ock det kunde då väl vara sant kanske, för han
hade några pängar lagt på Dörby.
Män så, rätt som det var, så kom han ock stabbade igän
ock frågade, om en ville »handla någon ting i dag?» Jag vet, vi
hade så roligt åt honom ibland, för han kunde inte säga korderoj. »Jag kan inte säga det, det är rakt omöjligt», sa han.
När han var tvungen till att säga det, så blef det ragoj.
Män sen till slutet så biet* han så usel ock skräpig, så det
blef ingen ting med honom. Då gick han mäst ikring ock
hälsade på. Då hade han ingenting att sälja.
Han låg nerpå Johan Anderssons gödselhög ock slogs
en gång. Det var klockare Högstedt ock han. Då röskte
de håret af varandra. »Du sa la gå hem o bälga dä te
söndan, du!» sa Knalle Jakob. De var fulla bägge två, förstås.
De sa Högstedt han hade sin tulubb på sig. Han brukade alltid
gå i en tulubb, så snart det var aldrig så litet kallt. Det skulle
vara så rart det där. — Ja, det var ett par riktiga dusar, de
där bägge.
Ja nu har han inte varit här på så länge, Kalle Jakob,
så nu är han nog död. Ock dem han var i lag med, de är också
döda; Anders Olsson 'med, som han brukade mäst ha sitt kvarter
hos. Hans »lilla änka», som han alltid brukade kalla hänne
för, sen Anders Olsson var död, hon lefver då än — fast hon
börjar bli gammal ock losig nu.

59. Lilla Anna.

Lilla Anna, det var en liten gladredd mänska. Hon brukade
gå ock sälja kakor, ock bussar med. Förkläden ock Jaletter
brukade de också skicka med hänne att sälja. Hon brukade ha
en stor lockkorg på den ene armen till att ha kakor ock bussar
i, ock så hade hon ett knyte på den andre armen med för-
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klädena ock faletterna i. När moster bodde här, då brukade
hon gå hit mycket, för hon köpte för det mästa kakor af
hänne. Vi var små då. Vi brukade alltid köpa bussar, enstyfversbussar. De brune höll vi alltid för att vara bäst. Äljest
hade bon randiga med, röda ock vita, ock bruna ock vita, ock
gula. Må tro det blef en sådan glädje, när Lilla Anna kom med
sin korg så!
Hon hade en liten stuga uppvid Kärrstorp äljest, ock den
där stugan den rödfärgade hon ock målade fönsterna vita, ock
gjorde den så grann. Må tro, det var många som ville ha den.
De friade till hänne, män hon tyckte, att »funkendalarna måtte
gärna lunka». Hon gifte sig aldrig, hon ville inte gifta sig,
för hon tyckte, hon hade det roligare som hon hade. Nu är
hon död. Hon dog bara för litet sen.

63. Luns.

Luens de bodde uppi Kylinga-skogen. Tångarna kallades
allmänt trakten där ikring, där de bodde. »Luens förstu»
det var hele Kylinga skog. Någon annan förstu hade de
inte. När de hade varit uppi skogen äfter ved, så sa de
alltid, att de hade varit uppi Luens förstu äfter den. Ljungen, som växte i skogen, den kallade de för »Luens klöfver».
När ljungen blommade, så sa de, att »nu blommar Luens
klöfver»; ock när de fodrade sina kräk med ljung, så sa de,
att de fodrade med Luens klöfver.
Jag var inne i Lua-stugan en gång. Det var bara ett rum,
ock litet var det. Det var så en knappt kunde komma in.
Där var sängar ock ämbar ock tinor ock allt möjligt; ock så
var det väl några fyrskankastolar med, tänker jag. En skall
veta, de hade inte ett ämne att ha någon ting i mer än den
där stugesmulan. Det var en liten grå stuga, fyrkantig som
en annan fyrkappe, män hon var tämligen hög.
Luen det var en liten gubbe. Han var så där mager ock
smal. Jag kan inte precis säga, vem han liknade. Luan hon
var en stor ock tjock ock grof mänska.
Män han trifdes ju inte med sin hustru?
Trifdes? Joo (med förvåning) —
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Ja män de slogs ju?
Slogs ja! De slogs så! Hon fick ligga ute många
nätter. Hon fick ligga i förstun, Lua-förstun. Män det var det
inte något afseende på. Slogs det gjorde de 'näste förr. Äljest
trifdes de nog. — Hon gick åt stan med granris. — De var
så stygga till att stjäla, det där folket. Lua-pojkarna de kom
på fästning. De bröt in sig ock tog. Lua-Johan han kom hem,
när han hade tjänat ut. Så när han kom hem, så skulle JonasPärs jälpa honom, ock de skulle då, bevars väl, ta honom.
Han skulle tjäna hos dem. Ock han var så snäll, ock det var
så bra! Så var det Drags marknad. Då bad han, att han
skulle få gå dit, ock sen kom han inte igän. Män så, när det
hade varit en tid, så var de ock stal hos Jonas-Pärs, tog måst
så mycket löst de hade. De trodde allmänt, att det hade varit
Lua-Johan; män Jonas-Pärs de sa, att »det var visst inte han!»
Det hade de gjort honom för mycket gott till, sa de. Män
sen fick de veta, att det hade varit han ändå. Ock han talade
om, hur han hade gått in. Han hade stigit upp på en stol
ock gått in genom fönstret.
Kalle han skulle varit värre än Johan. Det sa de, att
han bara satte en knif i väggen, ock sen kunde de inte vakna,
utan han gick in ock tog, vad han ville. Han kunde mer än
stjäla. Jag tror visst, han fick lifstids fästning sen. Nu är
han visst död.
Vad Luens egäntligen hetade, det vet inte mamma?
Näj, de nämndes aldrig för annat än Luens, så det vet
jag inte, vad de hetade.
Män hon, Luan hon hade nog gjort sina barn olyckliga,
för hon stal, vad som fans. Hon var så stygg till att stjäla så,
— hon hade nog fördärfvat dem.

69. Madam.

Det är jämt besynnerligt att inte få se Madam komma
jaskandes nu, rätt som det är.
Jaha, äljest kom hon fafflandes ibland.
Ja hon var så losig till slut, stackars Madam, så det
var gott hon fick sluta. En kunde aldrig låta bli att tänka,
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nu på slutet, när en såg hänne, att det var besynnerligt, att hon
hade varit så grann, så de kunde vilja äta upp skobottnarna.
Äta bröd till skobottnarna, du! Äta upp hela mänskan
ock äta bröd till skobottnarna! — Ja bon var värkligen grann
— då när hon stod brud vill säga. Jag begriper det inte, hon
var aldrig grann mer än den gången. Hon var en lunsa, när
hon var flicka, ock värre biet* hon sen, när hon blef gift. De
var så ovanligt stora, Fuggens — ja 011e ock Gertrud förstås.
De var lika sin far, Fuggen han var så stor så. Karin ock
Jödde de var inte så stora, de var lika mor sin. Fuggen,
honom brukade de kalla kungen, utaf det han var så stor
ock katig. Jag vet, de var på ett brytöl en gång, både han
ock de andra Barkestorpa torpare, ock då blef de okontanta,
så de tog ihop att slåss. Jag vet inte hur, om de särskilt
ville åt Fuggen, män emellertid så var det en som hetade
01-Håkes, som var med. »Stryk krona å an!» sa han. Män
det gick väl inte, kan jag tro, rör det var kungen sen som
förut.
Den här Lill-Svänte i Mossebo friade till Gertrud. Män
Fuggen sa, att han skämde ut rasen, »så det blir inte något
med det», sa han.
Mins ni Lill-Svänte?
Ja litet.
Ja se han var så förfärligt liten så. Han blef så illa
arg, för han inte fick Gertrud, så han sa, han skulle slå
Fuggen. Män det sa de, det var inte lönt han tänkte på, för
då hade han åtminstone fått lof klifva upp på en grindstolpe
ock passat på, när Fuggen korn ock gick förbi; äljest kunde
han aldrig kommit åt honom.
Slöjdarn, var han stor ock lång, han då, äftersom han
estimerade honom till måg?
Jaså ni mins inte honom? Ja han var en ordäntlig
karl, lika lång som Gertrud, tänker jag, så de passade nog
ihop, på det viset.
Män hur var det fatt, att hon var så grann den där
ende gången, när hon stod brud?
Ja det vet jag inte. Hon hade en svart klädning, män
det mästa som var så var det, att hon hade så mycket granna
sidenband på sig.
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Det var ju hon som fick den där bibeln utaf prästen
Carlström, när hon skulle gifta sig?
Ja det var Madam. Den fick hon för hon hade varit
en ärlig ock stadig flicka. Hon hade gått ock läst för honom
med. Jag såg, när hon fick bibeln, han var så grann ock
förgyld. Han gaf hänne den, ock sen höll han ett tal så
långt. Hon grät, så hon var jämt förbi. Hon visste väl hon,
hur hon hade det. Jag ser hänne så väl, när hon stod där ock
höll bibeln. Hon fick honom, när han hade vigt dem, så de stod
framme än. Det var just för det att hon skulle ha bibeln, som
vi skulle gå ock se på. Jag vet jag frågade hänne sen äfteråt,
vad hon tänkte, när hon fick honom. »Vad jag tänkte!» sa hon.
»Min usling! tänkte jag», tyckte hon.
Var bodde de sen, när de biet* gifta?
De bodde hemma hos Fuggens en tid. Sen flyttade de
hit ock dit ock härjade sin tid, de som andra. Det var fattigt
för dem ända igenom.
Män så länge han lefde, så hade de det väl inte så
illavuret?
Ja, det vet jag inte — de hade det inte bättre då.
Jag vet inte, vad jag skall säga — han var på all ting, män
det gick inte. Han var en mycket lätt arbetare, män han
räknade inte ut det, så det bar sig. Han snickrade, ock han
var mjölnare ock mycket duktig att arbeta; män det blef
aldrig mer än ur hand ock i mun.
Var han beskedlig vid hänne?
Ånäj, det var han inte.
De slogs väl inte ändå?
Å det var väl inte så säkert, om de inte torkade till
varandra litet ibland. Det var en strid, med matbekymmer ock
barnbekymmer ock allt möjligt.
Sen när de länge hade härjat ock flyttat, så köpte de en
gammal stuga, ock den byggde de upp här nere. Män sen
skulle de flytta lika väl, ock då arrenderade de en kvarn, ock
så skulle han slå på stort ock köpte sig hästar, ock han köpte
sig vagnar ock tross, så han skulle köra. Ock så räckte det
där väl några månader, sen blef det godnatt med det. Så
gjorde de konkurs, ock så tog de stugan med, ifrån dem. Män
just som det då var i gång med konkursen, så dog han, ock så
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stod hon där ensam med sina barn. Kalle han var liten, han
var yngst han, så han var hemma, män flickorna de var borta
ock tjänade. Hon hade en sådan förfärligt tung kropp, Madam,
så hon orkade inte just gå ute ock arbeta, utan hon brukade
gå till folk så där i husen ock jälpa dem litet med vad som
var, om det var någon som behöfde 'Anne.
En tid skulle hon ta sig för att ha handel. Hon fick
litet ad äfter sin far, ock då tyckte hon, att det kanske kunde
gå att göra daler af styfver, om hon hade litet handel. Män
hur hon handlade, så blef det styfver af daler i stället, så att
innan hon visste ordet om, så var det slut med pängasmulorna.
Hon tog hem litet kakor ock sådant ifrån stan ock skulle
sälja, ock pojken var hemma ock var liten, ock det kan en
väl veta, hur det gick med det. Hon var litet barnslig så där,
så att hon, så väl som slöjdarn, kunde just inte räkna ut det,
hon häller.
Jag vet det var vid den där tiden, se så bodde hon hos
sin bror — han köpte stugan, då när det blef konkurs — ock
så tog det eld i stugan en natt, ock de andre upp allihop
ock skulle försöka att släcka. Män Madam hon rörde sig inte ur
stället. »Vad ligger du där, Gertrud!» tyckte 011e, bror hännes;
»upp med dig ock jälp till att släcka! Du ser ju, det är på
ock skall brinna upp alltihop!» — »Låt bli mig! låt mig ligga
ock läsa!» tyckte hon. Ock de var knappt stånd att få upp
h änne.
Så länge 011e hade stugan, så fick hon bo i kammarn,
ock då hade hon sin Kalle hemma, ock den var hon så glad åt.
Sen kom han då ut ock skulle tjäna, han med, ock så blef hon
ensam. Han kom hit ock skulle tjäna, så att hon hade då inte
så långt till honom. Ock såg om honom gjorde hon. Hon
lappade åt honom, ock hon sydde klockdynor åt honom, ock
hon styrde så. Sen till slut så gaf hon hans kamrater klockdynor
med. »Jag undrar, om ni har några granna klutar äller spetsändar äller någon skit, som ni inte frågar äfter?» brukade hon
säga, när hon kom. »Ja, jag vet inte», tyckte vi. »Ja ni får inte
bli onda på mig, för jag är barnslig ock dum», sa hon. Sen
fick hon litet knåp i förklädet, ock så gick hon hem. När det
så hade varit litet, så kom hon ock visade en klockdyna. Hon
vurnade inte ihop det så dumt.
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Hon brukade gå ock hälsa på så där både hos oss ock
andra. Utaf det att hon var så där ensam, så biet' väl tiden
lång rör hänne. Så begynte de på att ta sig för att skicka
bud med hänne. Än var det pigor, ock än var det lytessmörja,
ock än var det ett ock än ett annat. När hon då var ute ock
gick jämt, så kom hon ut i så mycket afärder med, så det var
besynnerligt, hon bara stod vid lag.
Jag vet en gång skulle hon gå ner till Fuggan, ock då
skulle hon gå öfver naaderna, för det var så mycket längre
utikring. Det stod is öfver hele maxierna, män hon tänkte, hon
skulle kunna gå vid kanterna, för där låg snö; ock det gick
inte. Se det bar ner för hänne, så det var omöjligt. Då visste
hon sig ingen annan råd, än hon la sig att krypa på isen,
ock det var inte näpet det! Det stod vatten på isen. Ock så
hade hon en brödkaka med sig. Män det solade hon kakan
före sig på isen, ock så satte hon till hänne, så hon tor i väg
ett stycke, ock sen kröp hon själf äfter. Ock hon blef så blöt
ock dan, så hon var mäst förbi, när hon kom fram.
Ock en gång så hade hon varit i Fuggan ock fått litet
knåp i ett knyte, ljus ock mjöl ock litet bröd ock vad det var.
Ock då skulle hon också gå öfver maderna. När hon då skulle
gå öfver kanalen, så tappar hon knytet i kanalen, ock det gick
upp, ock ljusen simmade på en kant ock mjölet på en, ock
brödbitarna for de för sig själfva. En skall veta, vattnet rann.
Ock hon låg där nere ock motade ock plumsade en halts dag,
innan hon fick upp det.
Ja ock en gång var hon här ock hade väl kan jag tro
köpt en fjärndels brödkaka ock en kalfbog, som hon skulle
gå hem med. Ock så när hon kom ut på trappan, så fick hon
se, det var slädparti, så de hade ett sådant styre, det kom den
ena slädan äfter den andra upp på gården. Ock hon tittade
på dem ock nådde inte tänka på att det var halt, utan rätt
som det var, så slog hon dit. Ock brödkakan den solade hon
borttill runddelen, män kalfbogen den låg hon ock höll i. Den
var hon gladast åt.
Ja, jag har aldrig sett så dant, vad hon var ute för jämt!
Hon slog nerför skomakarns källartrappa en gäng, ock då
hade hon en karaffin i näfven, hon skulle gå ner efter dricka.
Då slog hon ner, ock slog sig rätt illa själf, män karaffinen
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den höll hon i vädret, så den slog hon inte sönder. När de
kom ner i källarn, då låg hon ock tackade Gud, för karat.finen var hel. Det var väl det hon visste, att om hon hade
slagit sönder den, så hade hon fått förtret. Det var underligt
bara, att hon inte slog ijäl sig, en sådan tung kropp som
hon hade!
Ock slog hon inte kull ute på vägarna ibland, när hon
var ute ock gick! Ibland orkade hon inte stiga upp själf,
utan hon låg på vägen, tils det kom någon, som kunde jälpa
upp hänne.
Ute i Dörby gata en gång kom det en bagge ock sprang
fatt hänne ock körde till hänne bakifrån, så hon slog framstupa. Sen gick hon till den som rådde om baggen, ock bad
att hon skulle ge hänne litet, för baggen hade slagit hänne.
Hon hade fått fara så illa, så hon hade legat många dar äfteråt.
Hon fick en tjugefämöring, ock det tyckte hon allt var farligt
litet tilltaget. Det var en ogift mänska, som rådde väl om en
säxti sjutti tusen riksdaler. »Jag fick fara så illa, så det kan
ingen tro, hur illa jag fick fara i Dörby gata för mamsells
bagge,» sa hon
Utaf det att hon var så där förfärligt lunsig, så tyckte de
många gånger, det var roligt att göra spektakel med hänne.
Män det var när hon var ung förstås. Se hon var en sådan
där tung duska, ock så skrek hon ock gormade med så dant,
när det var någon ting, så de hade roligt åt det i många dar sen.
Jag vet Jon-Karlssan narrade hänne ut till en bagge en gång.
Hon skrek på hänne, att hon skulle gå ock köra ut några får,
där hade kommit in, för hon hade inte tid. Se hon kände till
baggen, hon. Ock den andra hon visste ingen räf om, utan
hon gick. Ock se det blef ett sådant lefvande så! Det förstås,
att han smet väl till hänne ett par duktiga tag, sen lagade
hon väl, hon kom in någonstädes, så att då var det då inte så
farligt, som det var sen många gånger. Hon var så full af
spektakel, den där Jon-Karlssan så.
En tid så tyckte hon, att hon var så ovanligt tung i
kroppen, så hon visste aldrig, vad hon skulle ta sig till, utan
då tänkte hon, att hon skulle tappa af sig en hop blod, så
skulle det väl bli lättare. Så bad hon Skomakare-Pällen komma
dit en kväll ock låta hänne åder. Ock det gjorde han då.
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När då bloden hade runnit en stund, så ville han stämma.
»Näj, bara låt det rinna!» sa hon; »jag har varit så tung ock
dan så. Se så svart han är, bloden!» tyckte bon. »Det är ingen
god blod må tro.» — Ock det fick rinna med — så att rätt
som det var, så slog hon i golfvet. Det förstås, att då stämde
de bloden, ock sen var de knappt stånd till att bära hänne
i sängen bara. Sen blef hon då så illa tung, så att hon kunde
inte röra sig på en lång tid. Så det var då inte likt sig till
att det jälpte. Ock sen var hon då så vit i synen, när hon
kom upp, så hon var som ett lakan.
På sista tiden så var hon allt bra losig, stackars Madam.
»Det susar i mina öron,» brukade hon säga, när hon kom, »så det
susar, som jag sutte vid en stor susandes å, så susar det.» Ock
så brukade hon komma fram ock sätta sig ijärnte en. »Ja, ni
får förlåta mig, för jag är så här dum ock barnslig, så jag går
fram ock sätter mig jämt ijämte er. Män se jag var tvungen
till att gå in till er litet ock prata med er litet, för se jag har
alltid varit så glad åt Hårstorp,» tyckte hon. Hon såg så dåligt
med på slutet, så hon brukade komma och ta tag i en. »Är
det Hilda?» sa hon, »äller är det Lisen? Ja se mina ögon är
så skräpiga,» sa hon sen, »så det är bara skit med dem.»
Johan, som mäst var borta, honom kom hon alltid ock ville
se, när ban kom hem. »Är Johan hemma nu?» sa hon, när
hon kom. »Då får jag lof se honom ett slag,» sa hon. »Ja
han är jämt som förr,» sa hon då sen, ock så såg hon så glad
ut. »Är han präst än?» tyckte hon. »Är det sant, som de säger,»
sa hon en gång, »att han skall bli prosessare? äller hur är det?»
Det var så ledsamt för hänne på sistningen, för hon hade
ingen varaktig stad. Än skulle hon vara hos den ene utaf
sina barn ock än hos den andre. Så när hon blef ledsen vid
dem på det ena stället, så gick hon till det andra. De hade
kommit duktigt ut allihop hännes barn, så de kunde nog ha
haft hänne för jämden vilken som hälst. Ock Kalle han ville
då ha hänne hos sig. Män där tyckte hon inte var roligt att
vara, för han hade så fint, så hon fick inte snyta sig på golfvet
en gång, sa hon. Utaf det att han bodde i stan ock var gift
där, så hade de det väl litet finare där.
Jag kommer aldrig ihog, hos vilken det var hon skulle
vara då på slutet. Män emellertid så hade hon fått för sig,
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att hon änteligen skulle gå till Härstorp till skomakarens ock
hälsa på. Ock då biet* hon sjuk ock låg visst inte i mer än tre
dar, innan hon dog. Hon hade alltid varit så glad åt Hårstorp
— ock så fick hon då dö där med.
Det där namnet Madam, det var jämt som det skulle
varit hännes dopnamn äller tillnamn, för vi kallade hänne
aldrig för annat än det. Det var så, så de hade bott i stan
en liten tid, ock när hon då kom hem så, barnslig som hon
alltid var ock alltid sa vad hon tänkte, så sa hon: »Vet ni, i
stan där får jag heta madam,» sa hon. Ja det kunde hon få
heta här med, tyckte vi. Ock äfter den dagen fick hon aldrig
heta annat här. Aljest så kallade de hänne för mor Gertrud, eller
Slöjderskan.

71. Mjölka-Marian.
Mjölka-Marian hon lefver än. Det är en sådan liten grann
människa, det där. Hon har svart, krusigt bår, ock är så liten
ock nätt, så jag har aldrig kunnat låtit blifvit att sett på hänne,
när hon har varit här. Ja de har inte varit leda någon utaf de
där syskonen. De var tre, det var Snabba-Marian — de kallade
hänne för det med — ock Snabba-Lotta ock Smedbärg. Se
det var så, så Smedbärg blef gift med Snabbens dotter i Bårstad, ock så var de här systrarna där ibland, så kallade de
dem så. Mjölka-Maria det kallade de hänne för, för hon drog
till stan med mjölk. Nu bor hon ute i Dörby hos sin dotter
ock måg. Hon brukade så mycket gå till prästerna förr, för
hon skulle vara läsare, ock det gör hon nog än förstås, fast
jag inte har så väl reda på det nu. När en möter hänne ute,
så går hon alltid ock stickar på en strumpa.

74. Mörten.
Mörten han var rödögd. Det var en hygglig karl äljest.
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75. Nu-då.

»Nu-då» — han hade varit bonde i Bårstad, den där. Han
sa alltid så där: »nu då» sa han, vad det var. Han var så
lustig till att prata. Han hade gått ock lagt sig inne på PärJakobs gärde på renen att sofva. Så kommer Johan Gustaf,
Pär-Jakobs son, så sa han: »Vad ligger ni här, Jonas Pärsson?»
sa han. »Jaha, en trogen vård du skickar, som vaktar på din jord,
nu då,» sa han. De var undantagsfolk hos Pär-Jakobs, de där
Jonas-Pärs. Hänne kallade de för Måckan. De sa, att Jonas
Pärsson själf hade gifvit hänne det där namnet. De kallade
hänne också för Packa-full. Hon söp så förfärligt, så att hon
kunde knappt reda sig ibland. Förskräckligt led var hon med,
ock så tuggade hon tobak. De skrattade åt en gång, de skulle
ut ock ta af råg, ock då så Johanna, Johan Gustafs syster, så
sa hon, att de skulle göra Johan Gustaf det spektaklet ock låta
Måckan ta upp efter honom. Johanna brukade alltid ta upp
äfter honom äljest; män hur det var, så hade de blifvit
okontanta, ock så skulle hon göra honom det där spektaklet.
»Ja nu skall ni ta upp äfter Johan Gustaf,» sa hon till Måckan,
när hon kom. »Ja,» tyckte den andra, ock lagade sig till att
begynna äfter honom. »Kom inte hit!» stod han där, för då
hugger jag lien i er!» — »Är tu pölen, pojke!» sa hon — hon
talade litet så där på tungan; män hon gick inte sin väg, utan
när han begynte att slå, så tog hon upp. Hon gjorde, som
Johanna hade sagt. Johan Gustaf han var så galen på Måckan
så! En skall veta, han ville ha haft någon af flickorna.
Hon kunde inte läsa, Måckan. Han skulle ha hänne till
att läsa, Jonas Pärsson, när han var full. »Du skall lära dig att
läsa, nu då, du är ju inte kristen, du!» tyckte han, ock la till
hänne bibeln. Må tro han, han kunde läsa. Jag tänker, han
kunde hälften af bibeln utantill. Ock orden hade han i ordning, vad det var, både när han var nykter ock när han var
supen med förstås. Jag vet Anders Petters Lovisa korn dit
till Bårstad ett ärende, det var medan hon var liten, ock som
låg han i sängen ock var full, ock han
hon öppnar dörren, så
till att svärja ock skälla: »Hör du Mäcka! din bölen nu då! —
ditt luder — as, nu då!» Ock Lovisa, hon ut med en liten hast,
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,ock stannade inte förr än långt utåt gatan. Sen mötte hon
Jonas-Pärssan, Måckan vill säga, där. Vi kom till att tala om
det där en gång. Så frågade jag hänne, om hon inte hörde
äller kom ihog, vad han skällde för. »Vad han skällde för?»
sa hon; »å det var väl ingenting särskilt. Det vet en väl,
hur det är, när de är fulla. Det är som en hund, när han
:står ock skäller: han brukar sitt kall. Han kan inte låta
bli bara. Det vet en väl», tyckte hon.
Män han var inte äljest någon storsupare, Jonas Pärsson,
det var han inte. Då förr när de hade brännvin i var stuga,
.så var det inte många utan de tog sig ett fylle då ock då;
män jag såg honom aldrig, sen de flyttade hit, annorlunda
än han redde sig. Han var litet munter bara ibland. De
flyttade till Pär-Jons här, se det var sonen det, Pär Jonsson,
.ock där bodde de länge sen. Han gick med ock arbetade,
han som en annan, gick med jämt. Hon, käringen, hon orkade
väl inte att vara med då, det jag tror. Hon blef sjuk sen,
ock då så kom han in här, så sa han: »Nu är hon så sjuk,
Anna — äller vad det var han kallade hänne, jag mins inte
-det — så för nu kommer bon då inte upp mer, nu då,» sa han.
»Å, det är inte gott att veta,» sa jag; »så länge de lefver, så
kan de allt komma upp igän, det vet ingen.» — »Näj se det gör
hon då inte, nu då,» tyckte han så säkert. Sen ett par dar
äfter så kom han in igän. Så skrattade han: »Ni sa, att hon
kanske kom väl upp igän, män nu ligger hon allt lik där inne,
nu då,» sa han ock var så glad så.
Jag vet inte, om inte hon var mycket äldre än han, för
hon såg så gammal ut, ock han han lefde ock stod i länge äfter
det hon var död. Pär-Jonssan ock han, »Nu-då», de hade allt
litet ont vid att komma öfverens. Han gick där ock kätade,
-ock Pär-Jonssan hon sa som så, att hon tyckte hon hade inte
ont gjort honom, så hon kunde väl få vara i fred. »Ja det
är utaf Västersläta ätt, Västersläta etter, nu då, ni känner
väl Västersläta etter, nu då? Män om hela satans här mig
vore till besvär, så skulle jag dock emot dem strida!» sa han.
»Nu ligger hon sjuk där inne, Svarta-Kitta. Pälle är för flat
mot hänne. Han skulle bara köra upp hänne, nu då», sa han.
Hon var från Västerslät, män vad han menade med Västersläta
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ätt, det vet jag inte, för Pär-Jonssans föräldrar de var hållna
för att vara ett stilla ock hyggligt folk. Svarta-Kitta, det var
meningen för hon var så mörklagd. Hon var en liten rask ock
arbetsam mänska, ock styrde nog sitt hus. Män hon var väl
litet kvicksint, kan jag tro. Jag mins, deras hästar hade skurit
sig i nacken en gång. Kläckebärgarna hade gått ock hängt
sina liar på hagsgärdesgården, där hästarna var, ock de hade
fått hufvuden under dem, ock den ene hästen åtminstone han
hade skurit sig illa. Så skulle de tvätta de där såren, hålla
dem rena, ock så där. Ock så stod Pär Jonsson ute på gården
ock hade fått sig en disktrase, ock skulle tvätta den ene
hästen med. Ock rätt som det var, så kommer Pär-Jonssan
utsättandes: »Har du varit inne ock tagit disktrasen, ditt
förhärdade fä!» sa hon. »Om det vore rätt, skulle jag lägga
dig om näsan med honom, så att —» ock därmed nappar hon
trasen ock in med honom. Hon hade väl sprungit ock letat
äfter disktrasen ock inte kunnat hittat honom. Pär Jonsson
han stod där ock sa aldrig ord. Han fick allt kallbasta ibland.
Ibland teg han, män ibland skrek han allt, han med.
De hade en piga där, som betade Fia, en grann, glad piga,
ock hänne blef Pär-Jonssan så svartsjuk på. Pär Jonsson var
en glad ock rolig mänska, ock han hade väl lust till att prata
med den där pigan, kan jag tro. En gång så hade Pär-Jonssan
varit ute i ladugården ock kom in ock skrek ock grät ock
var alldeles vild. De sa, att hon hade träffat Pär Jonsson
ock Fia uppå slinnran. »Hon ljuger, Slöga-Kitta, nu då», sa
Jonas Pärsson. »Hon skulle slås häl, det ludret! Jag var ju
ute i gefrummet ock skar hackelse, när hon kom ut,» tyckte
han. »Pälle var inte längre än på trappan, ock Fia var uppå
slinnran ock drog hö. Det aset, hon säger inte ett sant ord!»
— Sen länge äfter så hade hon ingen ro, Pär-Jonssan, hon
bara gick ock tittade, om hon skulle få se dem någonstädes,
gick ock tittade i fönsterna, uppe ock nere, ock ute ock inne.
Sen slog hon sig på att läsa, ock gick till läsarne.
Det var ett sådant väsen om den där Fian, då, en långlig
tid, män sen dasnade det af med det med. De sa, att det
blef aldrig som det hade varit mellan Pär-Jons, män det vet
jag inte, för de flyttade härifrån, ock jag hade inte reda på
dem. Vi liksom de var ifriga på värden ock arbetade ock
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sträfvade både bittida ock sent, så att vi såg aldrig varandra,
utan det skulle vara på något kalas eller vid kyrkan. »Nu-då»
han var så gammal, när han dog, så att jag vet bara inte, hur
gammal han var. Pär-Jonssan åtminstone hon var väl glad,
när de slapp honom till slut.
76. NäIsi munter.
Näksi munter, det var en som högg ekstaf. Han var från
Bleking, den där. Han sa alltid så där: »näksi» sa han, när
det var någon ting, ock så var han så där munter. Jag vet
inte, vad det skulle vara det där, om det inte var tyska, för
han hade varit i Tyskland mycket. Han brukade tala om
Travemunde. Han hade varit i Danmark med.
Han hade studerat i sin ungdom, den där stackaren, fast
det sen hade gått baklänges rör honom. Män emellertid så
skulle han vara så där litet klokare än andra. Han brukade
säga, att han var en så kallad naturfuskare. Han sa, att om
en mänska lägger sig i sprit, innan hon dör, så skulle hon
kunna ligga där i dvala i så många hundra år som hälst, ock
om bara någon mänska tog upp hänne igän sen, så skulle hon
ha blifvit alldeles förnyad.
77. 01-Håkes.

01-Håkes han var rättare på Ebbetorp; det var han som
var så stark. Det är ett tal det där, män se det kan jag inte
veta, min far talade det — se han skulle ha gått ikring, när
han var liten, 01-Håkes. Så kom han till ett ställe, där de
skulle slakta svin, gödsvin. Se han var så rysligt stark, när
han var liten med. Så satt han vid spisen, de hade gifvit
honom litet mat, se det var ju bara en tiggeherde, han hade
väl legat där öfver natten,• kan jag veta, så han satt där ock
åt. Så satt han ock hörde på, de rådlade om hur de skulle
ta svinen, hur de skulle anfalla dem — de satt där vid bordet
ock pratade. Ock så satt han där ock lyddes, medan han
åt, de talade om hur de skulle lägga snärjorna. Män så när
han hade slutat att äta, så gick han ut ock sa ingen ting. Ock
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rätt som det var, så kommer han helt tyst ock hade varit ute
ock tagit sig en gris under armen ock kom med. Ock se då
blef de jämt litet skämsena, när de fick se honom komma
med svinet under armen. Se han höll näfven om munnen på
grisen, så det var jämt tyst, när han kom. Män sen fick
han vara med ock jälpa till där om dagen. Ock må tro sen
behöfde han inte sitta vid spisen ock äta, utan han fick allt
äta med de andre vid bordet ock blef den förnämste gästen.
Män det var det jag skulle säga: det var på senare tider
det, när han var rättare på Ebbetorp, så skulle han köra upp
ett hölass ur några mossar, var det var. Ock det var sankt,
så oxarna rådde inte med det. Så gaf han dem väl några
rappar, ock så kommer kanslirådet ock fick se det där, ock han
var alltid så rädd om kräk. Så hade han alltid det där till att
säga: »värkeligen» sa han, när det var någon ting. Så sa han:
»Värkeligen, es du får slå mina oxar!» sa han. Så blef han
arg förstås, 01-11åkes, ock helt simpelt så tar han ifrån oxarna
ock kastade tömmen till honom: »Tag dina oxar, skitgubbe!»
sa han — det förstås det var väl just inte meningen, att Linnerhjelin skulle höra det — ock det var inte mer med det, än
han tog i ock drog upp lasset själf — 01-11åkes förstås.
Jag har tänkt många gånger, att om en vore så där stark,
det skulle allt vara roligt. Det skulle vara ibland bara, när
det behöfdes, när en träffar utför sådana där som vill göra
förargelse, som inte låter en vara i fred, när en är ute. Om
en kunde ta dem så där i krankarna ock kasta öfver dem
öfver en stenmur, så de finge ligga ock besinna sig litet. Om
de stötte sig litet på vägen, så gjorde det väl ingenting. Aller
kasta upp dem i ett busksnärje, så de finge få med att komma
dän. Det skulle allt vara bra roligt många gånger.
Den här 01-Håkes — se Skälby torpare de har alltid varit
ansedda för att vara ett otäckt folk, slagskämpar ock så där,
så att folk fick inte gärna vara till freds för dem. Det vet
jag, jag hörde talas om, när jag var flicka, de här Skälby
torpare, antingen att någon hade varit på ock skulle komma
utför dem, äller att någon hade varit. Så var de uppåt skogsbygden äfter ved, så hela godset var ute. Så när de körde
hem, så skulle de stanna ock pusta på Dörby. Så kom de i
slagsmål, dels sins emellan ock dels ville de åt gästgifvaren
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ock drängarna. Ock det gick bud upptill Ebbetorp äfter
jälp, äfter 01-Håkes. Ock han gick stad. Ock så var det
en till som hetade Nils Petter, en stor duktig karl var det
med, män en vanlig karl bara. Han gick med. Han gick
mycket lugnt stad, 01-Håkes, tog ingen ting med sig i händerna, varken till att freda sig med äller — alldeles tomhänt.
Han tänkte som så, han fick väl reda på någon ting, när han
kom dit, om det var så det behöfdes. Ock så när han kom
fram, då kom de ock skulle ta dem med, ock var så upplekta så. Så hittade han ingen ting som han tyckte var passligt, utan där stod ett brunnskar, ock det tog han tag i, ock
så fick han den ene vinkeln, två sidor vill säga. Så sa han
till Nils Petter: »Bara håll dig bakom ryggen på mig, du behöfver
ingenting göra», sa han. Han skulle freda ryggen, meningen.
Ock så gick han bort till dem ock svängde litet med den där
vinkeln. Ock se det där tyckte de var ledsamt, för hur
han svängde, så — stötte han väl till någon litet så där. Så
de gaf sig af, så fort de hann.
De var stygga åt Skälby torpare länge sen, när de
skulle begynna att vara folk med. Det blef ombyte på folk,
män de var rädda för dem ändå länge.
Var det inte han som var äfter salttunnan?
Jo, det skulle det visst varit. Jag mins aldrig, hur det
var, jag har glömt det där, jag tror det var i BärfAna-boden.
Han skulle få saltet, en tunnsäck, om han rådde med att bära
hem det. Jag undrar om det inte var så, så att han skulle
ha saltet, oni han kunde bära hem det. Män emellertid så
stal de en tiepunding i säcken. Män det var ingen frågan om
det, utan han tog säcken på ryggen, ock bar hem honom med.
Sen ville de ha igän tiepundingen. Män det var ljug: han
behöll allt tiepundingen med. Han tyckte som så, att när
han hade burit hem säcken på att den skulle vara hans, se så
skulle det vara hans med, så mycket som var i honom.

78. 011e Krans.

011e Krans ja! Hans far hade varit soldat. Han tjänade här den där 011en. Det var en slarf — en supare. Män
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han var så ovanligt stark, den där mänskan — då förstås,
när han var här; sen vet jag inte, för brännvinet fördärfvade
honom till slut. Jag mins då, när han var här, så brukade
han måst vilja arbeta på beting, ock då så — jag mins särskilt, när de skulle hacka där nere på Jon-Magnusa-gärdet —
så brukade han ligga ock sofva till klockan fäm på äftermiddagarna, ock sen redde han upp sitt beting till kvällen.
Ock på samma vis var det, när de brände. Han skulle hugga
ved, ock då låg han så där till frampå äftermiddagen, ock sen
högg han, så träna flög ikring honom.
Jag kan just inte säga, att han åt så mycket äljest, män
när han ville, så kunde han allt det med. Han satte upp om en
kanna brännvin med de andre drängarna, att han skulle dricka
ur den store kaffekitteln här full med kaffe, på en gång förstås.
Män se det var då omöjligt. En skall begripa det går väl
så där en tre ock en half kanna i den. Han drack ur sju
spilkummar, ock när han då hade druckit ur dem, så gick
han ock lyftade på kitteln, ock skulle se, hur mycket det var
igän. Ock se då var han måst lika tung. »Ja nu får de dricka
vem som vill,» sa han. Han trodde förstås inte, att det gick
så mycket i honom, som det värkeligen gjorde. — Det blef aldrig
af; män äljest så ville han sätta upp om att han skulle äta ur
ett fat söt gröt äfter vilket mål som hälst, utan att han visste
om det förut.
Män han malte tre tunnor malt på en hemkvarn en dag,
det gjorde han. Det var uppsättning det med förstås. Om
han bara inte hade varit så ojämn, så hade han nog varit
en karlakarl. Han tog sig till att handla sen, handlade med
virke, ock korpade upp sig, så han blef rik duktigt. Män så
med det samma så söp han, så han blef fördärfvad utaf det.
De sa, att det var mycket hans hustru som styrde affärerna,
för det skulle ha varit en sådan duktig mänska. En son hade
han, han tog sig också till att supa, så han blef svagsint.

80. Pillen.

Pillen — han skulle vara så där på sidolinjen. Ja han
är död för många år sen. Han hade reda på folk, hur vordet
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de hade det, det kan en ge sig säxton på. Han gick här ock
tiggde i tjuge år åtminstone. Han brukade sätta sig på spishörnet där ute i köket, när han kom hit, ock sen skall jag
säga, sen gick munnen på honom! När han sen gick, så tog
han alltid kvasten ock sopade upp äfter sig i spisen. Det var
meningen, att det skulle inte bli något otyg äfter honom.
Ja han var inte just halt, män han gick så där ock drog
det ena benet litet äfter sig, när han gick. Han hade ont i
det, män han hade det aldrig ombundet, utan han bara smorde
på tjära på det, så byxan på det benet hon var så full af
tjära, så att hon var jämt styf, ock sen for hon ock slog på
det där såret. Ja det var så dant, så det kan ingen omtala
det! Att han bara lefde! Benpipan var jämt bar ett långt
stycke, ock sen var det jämt svart ikring, ock så skall en
begripa, att gå så dan i köld ock i snö! »Jag frågar inte äfter
skanken,» sa han, »han får hänga med, så länge han vill.» — Det
hade blifvit utaf köld det där. Han hade varit full, uslingen.
Han hade varit rik ock varit fin, Pillen äljest, män det hade
väl gått till brännvin, kan jag tro. Gaml-Ante hade tagit
pängarna, sa han — hur det var. Gaml-Ante skulle varit
hans förmyndare.

83. Palle-Djärfvan.

Pälle-Djärfvan hon var gift med Pälle Djärf. Kalle Djärf
mins ni väl, som bodde uppvid Sillasumparna? Det var hans son,
Pälle Djärf. Hon, hon var alltid så ren ock snygg. Jag såg
hänne knappast aldrig, utan hon hade renstrukna förkläden
ock Jaletter, ock klädningarna var alltid så rena ock fina.
De var fattiga äljest, män en duktig mänska var det till
vad som var. Hon brukade mycket sticka strumpor ock sticktröjor ock så där. Det var en stor ock grof mänska. Så
mins jag, de sa, det var någon som hade sagt till hänne:
»Det år farligt så stora fötter ni har, Johanna!» — »Det gör
ingen ting,» sa hon, »de har hela värden att vara i.» De bodde
utpå Skälby äga, ock han gick jämt där på gärden — om de
hade stat äller — det mins jag inte.
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Det var ju Pälle-Djärfvan som var ute för »Tälle get»?
Ja det var hon. Då stod hon sig inte mer än jämt,
skall jag säga. Hon hade varit hemma hos sin svärfar
där uppvid Sillasumparna ock fått litet varjehanda. Det var
sommartiden, så hon hade fått plommon, ock råmjölkspannkaka
hade hon fått, ock ljus ock litet varjehanda sorters mat, som
hon hade i ett knyte. Ock så när hon gick hem, så var hon
här uppe med, för hon hade monemäst något arbete, några
sticktröjor, äller någon ting, ock så när hon skulle gå hem,,
så skulle bon gå öfver Tällhagen. Ock det var två pojkar,
äfven också från Älfverslösa, ock de hade ett krus att bära.
De var just här på en gång, både Pälle-Djärfvan ock pojkarna,.
ock de skulle ha sällskap, för det var sent, så de var glada
pojkarna, att de hade sällskap genom Tällhagen. Så när de
kommer där nere, så möter de någon ting vitt, de får se
någon ting, som lyste vitt, som de trodde var geten; ock
det blef så ljust i hele hagen, så att det var ljust uppi trädtopparna, sa de. Ock de till att springa, pojkarna för, de
var unga ock lätta, ock det bar af, med kruset emellan sig, så
kärngen bon hann inte med på tider. Ock det var brädlappar
öfver dikena till att gå på, män dem gaf hon sig inte tid till
att titta äfter, utan hon skulle öfver var som hälst, ock plum par
ner i dikena med knytena ock sig själf, ock upp igän. Ock
det blef gröt af alltihop, pannkakor ock mjöl ock smörgås ock
ljus ock plommon, det rördes ihop, alltihop. Ock så tittade hon
sig tillbaka ett slag, ock då tyckte hon, att hon såg geten äfter
sig, ock hon till att springa, allt dess värre. Ock när hon då
änteligen kommer fram till Gumsens, de kallar, då var pojkarna
allt inne där, ock hade slagit till dörren äfter sig, så hon till
att slå ock skrika, att de skulle öppna, så hon kom in. Sen
låg de där öfver natten, de tordes inte gå hem förrän morgonen.
Ock inte orkade de väl häller, kan jag tro.
Män sen när det kom allt omkring, när de fick höra till,
så var det en torparedräng, som hade tagit ett lakan om sig,
ock skulle visst ha gått ut för att skrämma några pigor, äller
vem det var.
Ock sen en annan gång hon kom, så skulle hon tala om
hela händelsen. Hon visste förstås inte då, vad det var. »Det
blef så ljust,» sa hon, »så det var ljusan dager uppi skogsskatarna,
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ock en kunde ha sett att sytt den finaste söm;» ock se det
värsta var, att när hon kom till Gumsens, så var dörren stängd!
Ja, det var inte näpet att vara med i tocka lekar, sa
Knock- Svän.
84. Palle friare.
Pälle friare, stackars Pälle friare! Han hade blifvit bedragen i kärleksafärder. Han var bekant med en flicka, ock så
satt han i kyrkan ock fick höra, att det lyste för hänne. Jag
kommer inte ihog den där pafasan, män jag vet inte om han inte
gaf hänne något namn — du so! äller vad det var. Emellertid
så blef han besynnerlig, ock så var det länge, män så »föll
stenen från järtat» .för honom, ock sen har han gått så där
med sin handel. Han brukade ge oss nålar, både Kristina ock
mig, så vi visste aldrig, vem han 'ville ha. Det var sådana
där små knappnålar med röda ock svarta knoppar. De var
inte värda någon ting. Så brukade han alltid fråga, om han fick
spela en salm, »som är om mig», sa han. Ock det var: Jag
är en främling ock en gäst. Han var mycket religiös så där.
Han sjöng mycket salmer, sjöng ock spelade. Han blåste flöjt.
Den där flöjten den hade han alltid med sig, när han kom.
Sist jag såg honom, det var vid Kristvalla, då hade han
köpt ett positiv. Han sa, vad han hade gifvit för det. Det
var så mycket, jag vet inte, om det inte var fämti kronor.
Jag vet inte, hur han hade kunnat skrapa ihop så mycket.
Han var alltid så dåligt klädd. Jag vet inte, antingen han
var så fattig, äller han var så noga.
Jag undrar om han inte skulle vara från Madesjö-socken,
män jag vet aldrig, vad han var äljest.
87. Pär Daniel.

Pär Daniel han vistades i Tvärskog. Det har inte varit
någon sådan där riktig storbof, sen han var. Honom var alla
mänskor så rädda för, så den tänkte en på både högt ock
sitt. Öfver allt hade de sett honom, ock vem som mötte någon,
som de inte visste vem det var, så trodde de, det var Pär
Daniel.
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Den var jag ock såg när han afrättades. Jag har aldrig
sett mer än den afrättas, ock aldrig vill jag se någon mer.
De tog honom på Tvärskog. Där var de tre stycken. De
hade ett fruntimmer med sig också. Så hade de byggt upp
en liten riskoja åt sig i skogen, som de höll till i. Män de
var inte goda att ta. Det var alla Ölfvingstorpa bönder
som var stad. Fia hon såg, när de kom hem ock hade tagit
dem. Hon sa, de hurrade se så dant, när de kom. De höll
på att ta ur en bikupa, när de fick syn på dem. De satt under
en tall ock hade bikupan emellan sig, ock så tog de honung
ur kupan ock åt. Män se det blef skott på skott, de sköt
ock tjufvarna sköt.
— Var det ingen som blef skjuten då?
— Näj inte utaf dem, män tjufvarna dem sköt de så illa så.
Det var denna här Anders-Jons' son på åttingen, Åttinga-Pällen
de kallade, han sköt dem. Det var en utaf de andre, han sa,
att om han inte hade slagit kull sig, så hade han blifvit skjuten,
män han gjorde en kullerbytta, så han slapp undan. De hade
bundit dem, så de låg bundna i skjutsarna, ock jag vet Fia
sa, att bloden rann, ock de låg så dana så. Fruntimret hade
de bundit händerna på. Hänne hade de inte skjutit. Hon
satt i vagnen. Det var en ung flicka så här. Män hon fick
visst inte något straff sen. Hon hade väl inte så noga något
illa gjort, kan jag veta. Ock den andre medjälparen ban dog
visst utaf skotten, tror jag, så den slapp de då.
Det var så mycket folk, så det var som en marknad, när
de kom med dem. Se han var så förfärlig, den där mänskan,
han hade mördat så mycket folk. Jag vet på ett ställe hade
de varit inne ock rånat ock mördat en hel familj. Det var
de här Starens. Jag undrar om det inte var tre stycken de
hade tagit lifvet af där. Ock de var så förskräckta mänskorna, så i Ölfvingstorp där gick de visst vakt om nätterna
för honom en långlig tid. De hade väl aldrig tagit honom
då, om det inte hade varit så, så det var en bror till honom
— äller det var till hans medjälpare — som hade kommit på
andra tankar, så han gick ock förrådde dem ock talade om,
var de fanns. De sa, den där mänskan han var så rädd, att
Pär Daniel skulle komma lös igän, för då trodde han, att
han hade ött honom, det första han hade gjort. Se han hade
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sådant tal för sig ock sådana ord, så han sa, att de skulle
aldrig kunna afrätta honom, för när de skulle hugga, så skulle
han göra så mycket, så det skulle bli tre hufvud i stället för
ett, ock se då skulle de inte veta, vilket de skulle hugga — så
han sa, de skulle aldrig duga till att ta lifvet af honom. Ock
de var så rädda för honom, se så det var en sådan bevakning,
så de förde honom bunden ända in på spetsgården, när han
skulle afrättas, ock se det hade då aldrig någon mänska
varken hört talas om äller sett förr. De körde honom bunden
ända fram till stupstocken, så fötterna de var hopbundna, när
han halshöggs. Han tänkte nog aldrig själf häller, förr än ini
siste minuten, annat än han skulle komma undan, så de sa, han
var så fräck ock konter ända igenom ock menade om, att de
skulle aldrig kunna göra honom något illa. Män se när han
då såg, det var omöjligt, då bad han, att han skulle få två
timmars delation. Ock då sa de, han bara läste ock bad
ända igenom, de timmarna. Se därför så fick folket vänta
så länge. Utaf det hade gått så mycket tal, så var det så
förfärligt mycket folk, som hade lust att se, hur det gick, för
de trodde aldrig annat än han skulle försöka att rymma. Det
var så ovanligt mycket folk, så aldrig någon mänska hade
sett en sådan folksamling på en gång. Ock i skogen i träden
runtom ikring satt det så fullt, som träden rådde med att bära.
Ock de skrattade ock pratade, ock färdades ock skuffade varandra, ock höll ett sådant farligt väsen så. Det var just det
som var så otäckt. Hade de varit tysta ock stilla, ock varit
som de skulle, hade det nog inte varit så elakt, som det nu
var. Jag kommer så väl ihog, skarprättaren han gick där
fram ock tillbaka med sin yxa. Så sa han ibland: »Är ni
kvackelmagade, pojkar? det är inte jag,» sa han. Män när de
då kom med honom, då var han — Pär Daniel förstås — så
vit i synen som en duk, ock tittade bara rätt ner, ock så
satt han ock knäppte ihop händerna. Det var en hop pojkar
ock ungdom, de skrattade ock skrek ock regerade, män han
tittade inte upp en gång. Det var som han inte hade hört
någon ting. När han då la sig ner, så högg skarprättaren två
hugg, ock sen bara skar han litet det tredje, ock då trillade
huvudet dän. Sen när det var gjort, så slog han ett rep om
fötterna, så la han repet öfver axeln, ock så drog han kroppen
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bakäfter sig till hålet, de hade gräll, ock kastade ner honom
där. Sen gick han äfter hufvudet, ock så kommer jag ihog,
att när han kom dit, så höll han i håret med bägge händerna,
ock så slog han dit det se så! Män jag tyckte, det där var
så otäckt så! Nu är jag gammal, män om jag rätt hade varit ung
ock fått, så hade jag aldrig farit ock sett något sådant mer.
Systrarna de hade varit ock sett en förut afrättas. Han
betade Arvidsson. Män han gick lös hele vägen från Vassmolösa ock till afrättsplatsen, gick ock sjöng på en salm, ock
så hade han en präst på var sidan om sig. Det var rätt en
bra bit emellan älj est, som de hade att gå.
Farbror han var ock såg en afrättas vid Galgkrogen. Män
det sa han, han trodde, att han var allt död, när de halshögg
honom, för han slog dit så förfärligt, när han skulle lägga sig
ner, så han slog dit jämt handlöst. Han betade Stille den.

90. Rulta Becksmäll.

Det var en piga i Kylinge, den kallade de för Rulta Becksmäll. De finner upp sådana där namn. Hon var en liten
kort ock tjock mänska. Jag vet inte, om hon lefver än.
94. Sjungare-Lena.

Sjungare-Lena, det var en gammal piga. Hon fick det
där namnet för hon bodde i en stuga, som en hade bott i, som
hetade Sjungare. Hon bodde utvid Tingbybacka. Hon var
så innerligt rolig ock glad, hon var så hiskeligt lustig, den
där mänskan. Hon var så gammal, så jag vet inte vem jag
skall likna hänne vid. Hon var väl en säxti år, det tror jag
då, ock hon dansade i träskor ock sjöng se så!
95. Skomakare-011e.

Skomakare-011en, det var han som kastade katten i grytan.
Det var en sådan där fuling. Husch ja, han var så led så! De
hade kokat välling, ock så gick väl katten ikring grytan ock
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snodde, ock han nappade katten ock kastade honom i grytan,
i kokheta vällingsgrytan! Så köpte han hem brännvin, ock
sen drog han dit en hop fyllehundar. Så körde han sin kärng
till att sitta ock hälla upp brännvin hela nätterna. Ock ville
hon inte det, så fick hon Stryk, ock så körde han ut hänne.
Han var så förfärlig till att slåss så. Han låg här nere på
vägen ock slogs, han ock någon mer här i roten, vem det var.
»Om inte Sverges lagar vore så stränga, ock hälvetet vore så hett,
så skulle jag sticka häl dig på fläcken!» skrek han. En pojke
var det, det var ett sådant här Stockholms-barn, de hade tagit,
ock den gick han så förfärligt illa åt. Han betade Frans, den
där pojken. Han brukade säga, att om han skulle lefva, tils
han blef stor, så skulle han då slå ryggen af Skomakare-011en.
Han var här ock gjorde skor, sen han blef stor, pojken. Män
han sa sen, att sådant där det växer bort med tiden.
Skomakare-011en han var här ock gjorde skor, ock hade
Karp-011en med sig, ock då brukade Fia kalla de där bägge
för »hassebissen» ock »hornpetter»,
Var Karp-011en en sådan där fuling med?
Ja, fuling — det vet jag inte. Det var en fyllebult. Slog
sin kärng gjorde han med. Män om han just hade kastat
någon katt i grytan, det vet jag inte.
När då Skomakare-011en blef änkeman, så sa jag: »Ja jag
brukar då väl aldrig tro, att inte någon får gifta sig, män nu
kan jag då väl aldrig tro, att han får gifta om sig.» Han såg
så obegripligt farlig ut, så det kan ni aldrig begripa. Män se
fruntimmerna, de var som de hade varit jämt fåniga. Det var
så fullt som ville ha honom så. Sen var han ock friade i
Rinkaby till en änka, som satt ock hade egna hus ock hade
det riktigt bra. Ock hon gick ock sålde sina hus ock flyttade
till honom! Se han hade egen stuga, Gustafs stuga där ute i
Haget. Sen slog han hänne så förskräckligt. Hon var här
något ärende, ock då talade hon om, hur olycklig hon var. Han
hade visst slagit hänne då, så hon hade legat några dagar,
så jag frågade hur det var med hänne. Ock då sa jag: »Män,
vad tänkte hon på, som tordes ta honom?» — »Ack, han förställde
sig, så han var som en ulf i fårakläder,» sa hon. »Ja män
hörde hon aldrig, hur dan han var mot sin förra hustru?» sa
jag. »Jo, det hörde jag väl, män jag tänkte, att de var väl
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litet skulden var.» — Män hon lefde inte så länge sen. Det
var en sådan duktig mänska. De var duktiga bägge två. Den
första var också en duktig mänska.

96. Skräddare-Hanen.

Skräddare-Hassen, han var läsare, ock skräddare var han
äljest; män så öfvergaf han det hantvärket, ock så blef han
lumpsamlare ock gick ock hade litet småsaker att sälja, till
att byta sig till lump för, ock så där. Då var det Lump-Hasse.
Sen begynte han på med handel i stor skala, så han begynte
resa åt marknaderna, ock så där, ock då gick det så bra —
gick framför för honom. Då sa han, att »det vill så till att akta
sig, så att det inte växer upp ett litet frö i järtat», sa han
— för det att det gick så bra förstås. Ock sen rätt som det
var, så gjorde han en kullerbytta, ock det blef cession. Han
fick sälja — de sålde husen tör honom, ock sen flyttade han
till stan. Jag vet aldrig, vad det blef af honom sen; han fick
visst be om sitt. Jag undrar om han inte tog hop med att sy
sen omigän.

98. Sommar-Elin.

Vem det var? Ja det kan jag inte säga så noga, annat
än att hon var en gammal piga, som hade tjänat, så länge hon
orkade, ock sen satte hon sig for sig själf ock jälpte till med
att passa upp på kalas ock klä lik; ock så tvättade ock strök
hon. Ock blommor gjorde hon mycket. Var hon härstammade
ifrån äljest, det vet jag inte.
Det var den där tiden, så brukade de så mycket vita klädningar ock vita kläden ock vita förkläden; ock det brukade de
skicka till hänne till att tvätta. Jag var några gånger hos
Sommar-Elin äfter vita kläden ock förkläden åt systrarna, när
de skulle gå till kyrkan. Jag mins ändå en gång, jag skulle
gå för dager en söndagsmorgon, ock blef så illa rädd för posten.
Jag skulle gå öfver skogen, ock som jag gick, så får jag höra
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ett sådant besynnerligt läte, så jag blef så rädd, så jag kunde
inte röra mig ur stället. Jag hade aldrig hört posten förr.
Sen kom han då _råkandes, ock då blåste han ett slag till, innan
han hann förbi, så jag fick då se, vad det var för ett vidunder. Vad var det för blommor hon gjorde, Sommar-Elinan?
Pappersblommor ock tygblommor med. Det var granna
blommor hon gjorde, af alla slagen så där. Det var så vanligt då, att de satte gjorda blommor på gardinerna. De brukade
sätta en något när stor bukett så där mitt på gardinen, ock
så hade de buketter ståendes äljest i rummet, ock så hade de
ljusstakar öfverklädda med papper, när det skulle vara väl.
Sådant där det gjorde hon så väl. Ock brudkronor ock brudpigekransar ock allt möjligt. Ock så var hon så mycket i
husen ock jälpte till på kalasen. Det var den bästa de kunde få,
Sommar-Elinan. Hon ock så en till, Erik-Jonssan, de var måst
själfskrifna, när det skulle vara någon ting. De var var ock
en till sitt. Hon var kocka, Erik-Jonssan.
Hur dan såg hon ut då, Sommar-Elin?
Ja jag kommer inte så noga ihog, hur dan hon såg ut.
Män hon var en stor mänska, alltid var hon snyggt klädd,
renstrukna förkläden ock klädningar hade hon beständigt, när
hon kom. Ock alltid glad, när en måtte träffa hänne. Hon
bodde i en liten stuga nära uppvid Harby. Hon var mycket
hårt dö!', så att hon hade en liten hund, som skulle säga till,
när det kom någon ock hon inte hörde det. Var hon var,
hemma äller borta, så var hunden med. Ock om en kom till
hänne, så kunde en lita på, att han begynte att skälla, det
första en rörde dörren. Det var ingen förstu på den där
stugan, utan det var först ett något när stort rum, som hon
brukade ha till förstu ock kök, ock så var det en kammare
inom, som hon bodde i. Alltid när en kom dit, så hade hon
så mycket saker där inne, arbete hon hade förstås, blommor
ock sådant. Monemäst så hade hon så mycket att göra, så
hon fick arbeta både natt ock dag.
Att hon bara orkade med det!
Ja, det var förstås tvättningen, äljest satt hon mycket
så där med småarbete, till lik ock brudar ock — — ock det
var ju inte så strängt.
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Ock alltid skulle en fägnas, när en kom dit. Vad hon
hade, så bjöd hon på, om inte annat så fläsk ock bröd; äller
smörgås, äller vad hon hade. Det var inte då som nu, kaffet
var inte så allmänt då. De fick fägna med vad de hade.
Det var ju utaf Sommar-Elin, som mamma fick en
hönsgård? .
Ja det var det. Den kom hon hem till mig med en
gång. Hon brukade ge oss litet var. De andra flickorna, dem
gaf hon ljusstakar ock träd ock — — ock så var jag liten då,
så skulle hon ge mig det där. Det var en liten låda med
urklippningar ock grannlåter uppe vid kanten, ock så hade
hon klippt höns utaf papper, ock somliga stod, ock somliga
låg i korgar ock skulle värpa, ock så stod där en gumma
mittpå golfvet ock hade en förgyld skopa med litet korn i
i den ena handen ock en käpp i den andra — se hon var så
gammal — ock så var det en dörr med ett vred till att öppna.
Det var så roligt att ha den där dörren till att öppna ock
stänga. Det var utaf papper förstås alltihop. Så kom hon
in i köket, ock så bad hon mig gå till sig, så skulle jag få
se någon ting.
Mamma blef väl inte glad då?
Näj det är säkert, det blef jag inte! Det var väl den
störste skänk jag kunde få! Ja ock så sjöng hon hönsgummans visa med. Det var då jag lärde mig den. Sen fick
jag visan utaf farbror, ock sen sjöng jag så. Jag var väl
en åtta, nie år då.
Hon var ju läsare?
Ja det var hon, män inte en sådan där som går ock
grinar illa, utan hon var så glad så. Män jag vet inte, hur
det var fatt, de hade en sådan aktning för hänne. Drängar
ock så där så ville de aldrig sjunga några leda visor, så hon
hörde det. Hon sa aldrig någon ting åt dem, så jag vet inte,
hur det kom sig. Vi hade en gång en dräng, ock far ock han
skulle köra äfter gödsel en gång. Så satt den här drängen där
bakom i kistan ock satt ock sjöng på en led visa. Ock
rätt som det var, så fick han se Sommar-Elin komma vid en
krök på vägen, ock han slog sig baklänges i kistan ock låg
som han hade varit död, tils de var förbi hänne. Jag vet far
tyckte det där var så besynnerligt.
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De var väl rådda, att hon skulle förtala dem?
Ånäj, det var de inte! Hon talade aldrig om någon
mänska. Förtal ock skvaller det var hon aldrig med om.
Hur gick det med hänne sen, när hon blef gammal ock
losig ock inte orkade arbeta?
Hon blef inte så särdeles gammal. Jag vet inte, om
hon kunde vara en — sjutti år, när hon dog. Mina systrar var
där en gång, ock då hade hon så mycket att göra, så att hon
visste inte bara, hur hon skulle ta sig till med det allt. Så
sa hon: »Jag tänker det är väl så hopkört ock brått nu, för
det är väl inte så lång tid för mig igän att arbeta på», sa hon.
Ock det var det inte häller. Hon blef sjuk sen litet äfter, ock
dog. Hon låg väl en fjorton dar.
Var det någon som gick ock såg till hänne då, medan
hon var sjuk?
Ja det var det nog, må tro. De gick dit jämt, den ene
då ock den andre då, så där var folk jämt. De sa, att hon
var nöjd med att få slippa ifrån denna värden. Hon hade
allt arbetat så mycket, så hon kunde vara trött.

99. Stenvalls Svänte.

Ja, det var Stenvalls Svänte. Han talade om, när de var
ute i krig, så rymde folket undan förstås. Så kom de in på
ett ställe, ock där låg en kroppkakedeg, ock de la i grytan
ock kokade. Så var de rädda, att det skulle vara förgiftat, så
de tordes inte äta, när det kom allt omkring. De förgiftade
brunnarna, så de tordes knappt dricka. Män Svänte han åt.
Så stod de där ock såg på, ock undrade, hur det skulle gå.
»Känner du någon ting»? sa de. »Ja dä ifver o dä appar
i buten», svarade han — han kunde inte tala rent — »män dä
kan ingen göra ve, ja äter ändå.» Ock det var osanning
alltihop: han kände ingen ting, män det sa han för han skulle
få behålla alltihop ensam.
Stenvalls Svänte vad var det för en?
Deras föräldrar var blekare, de hade bleke, så de blekte,
ock bykte gjorde de. Det var ett torp de hade. Det ligger
Sv. landsm. IX.1.

10

150

H. 451 E. FOLKM1NNEN.

IX. 1

uppvid Harby, litet på detta hållet om Harby. Jag mins både
Svänte ock Stenvalls ock deras torp. Om de sålde -- äller
dog, det vet jag inte. Mellertid så kom det en äfter dem
som betade Granlund, ock Granlunds son han tjänade på Lund,
Nisse Granlund.

101-103. Stynga-Kittan ock Styng-Anten.

Stynga-Kittan hon var barnfödd i Bårstad. Fallnes far
betade 01-Andersson, män så fick han heta Styngen, för han
hade inte mer än en oxe, han for ock styngade med den där
oxen. Nu har jag sett många, män då mins jag aldrig mer än
han, som körde med en oxe. En ko hade han med. Den där
kon skulle han lega bete till en gång, ock då var han ock bad,
att hon skulle få gå i Barkestorps ängagärde. Det var en slåtteräng, män det växte så mycket videbuskar i den, ock se de grönskar så tidigt. Så bad han, att hon skulle få gå där ock äta,
videbuskar. Män se det kan en veta de tyckte var inte möjligt,
för då åt hon ju upp gräset med. Män han sa, han skulle ansvara för, att hon skulle aldrig röra smul annat än buskar. Ja,
tyckte de, kunde han bara det, så skulle hon nog få gå där.
Då tog han ock la en stake längs ryggen på kon, ock band fast
den ene änden i hornen ock den andre i rumptången, se så aldrig
så litet hon satte hufvudet neråt, så blef det upptåg bak, så det
gick inte för sig förstås. Hon kunde inte sätta näsan åt jorden.
Han ville vara så där rättvis, 01-Andersson, så må tro han
gjorde det nog rejellt. Kon hon gick så redigt ock åt videbuskar. Det var ett sådant spektakel, den där ängen låg vid
kyrkevägen, så allt kyrkefolket skulle de se kon om söndagarna,
där hon gick så kramp i nacken ock satte upp hufvudet. Det
såg så fånigt ut så.
De hade bara två barn, ock pojken kallade de för StyngAnten, ock flickan kallade de för Stynga-Kittan. Möllare-Anten
ock Möllare-Stina kallade de dem också, för deras far hade
varit mjölnare. Äljest tog han sig namnet Rosenlund, män det
fick han aldrig heta. De hade ett sådant gott hufvud, de där
barnen. Se på den tiden var det någonting ovanligt: de var
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nästan de likaste till att läsa i socknen, de läste igenom bibeln
många gånger. Skref gjorde de med, utmärkt bra, bägge två.
Sen blef han gift med Söderlunds dotter; män de slogs
ock lefde så illa, så skildes de åt. Han sa, han hade fått fan
om foten, sa han. De sa, han sålde hänne till en färgaregesäll
för säx riksdaler -- Johan Olsson i Bårstad var ändå till
vittnes på handeln. Egäntligen så var det så, se det var på
den tiden som det var sådan lag, så en frånskild hustru fick
inte gifta om sig utan sin förre mans medgifvande. Ock så
ville nu färgaregesällen ock hon gifta sig, ock då ville StyngAnten ha säx riksdaler för han skulle ge det löftet, så de
skulle få gifta sig. Så hade de det där till att säga sen, att
han sålde hänne för säx riksdaler.
Kitta hon var puckelryggig. Hon var en sådan där liten
mänska. Liten var hon, män mun hade hon, skall jag säga!
Hon var en sådan vilding till att prata ock sjunga. Det var
de förstås både Ante ock hon, de kunde så mycket visor så.
De hade alltid ostkalas. De hade alltid det, utaf det hon
sydde kläder mycket åt folk, ock han gjorde skor, så kom de
till dem med mjölk. Så skulle de roa sig med. De hade ett
stort rum ock ett litet. Det stora var jag då aldrig i, män de
kunde dansa ock styra där, ock därmed så kom det dit mycket
sällskap med, för att fä dansa. Vi hade roligt hos den där
Kittan många gånger, fast jag aldrig var med ock dansade
förstås. De så kallade bättre de skulle vara i det lilla rummet,
ock allt sällskap så här det hade hon i det stora rummet. Jag
kommer ihåg en gång, de tog ihop till att färdas ock slåss
med, ock det bar af ut; män det hördes in, att det var ett
farligt lefvande. Ock så springer hon ut i dörrhålet, stod där
som en annan liten gåse, så skrek hon: »Vill ni så regera, då
vill jag vara med!» ock så sprang hon in ock slog till dörren
om sig. Vi gjorde en sådan tid på hänne för det där sen så,
för hon sa, bon ville vara med, ock så slog till dörren om sig,
så det kunde ingen komma åt hänne en gäng. Se munnen se!
den hade hon i ordning.
Då hade hon det så fint, i det lilla rummet. Hon hade
en säng där. Ock så kommer jag ihåg, se utaf hon sydde så
här, så hade hon ett klutatäcke, som var så vackert så. Det
var så många sorters klutar i det, ock hon hade vurnat ihop
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det, så det var så snitsigt så, det var så galet grant så. Hon
var inte dum, Kitta. Då var de så vördade på den tiden, utaf
det att hon var så mycket i husen. Lagade mat gjorde hon
så här på småställen, rätt bra. Ock kläda lik brukade hon göra.
Kläda brudar gjorde hon också, ock så sydde så här.
Män på senare tiden blef det bara ett lett folk af dem,
så de drogs med tjufvar; ock stal själfva med.
Näj, gjorde de det!
Jo det gjorde de visst. — Det var ingen annan än
Möllare-Anten som var ock stal på Lund, det är då säkert,
ock var med där om natten, då när de sköt; han ock en
annan tjuf, som de kallade för Karlsbo-Johan. Han hade varit
afförd, ock det var väl troligtvis för tjufveri. Ock han höll
till där, hos dem. Sen fick då Kitta en barnunge hop med
honom, ock en hade hon då fått förut förstås, män det var då
förlåtligt. Det var med den här Fjärdingsmanna-Jödden.
Sen dref de af hänne, de ville inte ha hänne där uppe i
Bårstad, utan de dref hänne i fattighuset. Det var synd om
den gamla käringen, mor hännes, för hon hade ingen annan
att hålla sig till än Kitta. Hon fick följa med i fattigstugan,
så hon dog där. Både Kitta ock hon dog där.
Ante är död han med nu. Män han var omgift sen, så
käringen hon lefver än, inte annat än jag vet. Det var en
rätt duktig mänska, den där han fick. Hon härjade med ock
bakade, bakade vete ock sålde. Män hon var bara så Guds
välsignat led så.

Det var ju Styng-Anten som käringen kramade där ute
vid Råbyinåla, äller var det var?
Ja det var det, män det var medan de var folk det,
innan han hade varit gift någon gång.
Hur var det det gick till, det där, det var ju en lång
pajasa?
Jo se vi hade varit åt Värnanäs, så stannade vi litet i
förbifarten vid Kulltorp, stannade litet medan vi pustade bara
— det var exercis där. Se det var jag ock bror Jon ock syster
Kristina, det var vi tre. Så hade Möllare-Anten ock hans syster
varit på Kulltorp, ock de skulle gå hem. Män så mellertid
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utaf det att det var bara vi tre, ock två hästar hade vi, så
skulle de få åka med oss, så de fick sitta bak. Han var förstås
hos oss både förut ock äfteråt ock gjorde skor. Ock så när
vi då körde, så for vi förbi, det hade stått en stuga, som bodde
en gammal käring i, som hette Ljungmanskan. Det var bara
planen förstås ock spisen ock stenfoten, ock stugan hon var
nerrifven. Så när vi kom där ock körde, så sa han, svor han
till så otäckt: »Här har bott en käringdjäfvul, som har kramat
mig.» Hon hade systrar, som bodde nära intill, där den här
Ante Rosenlund, äller Styng-Anten de kallade, bodde; så hon
var ibland hos dem. Ock han var en liten pojke ock hade väl
haft ont af hänne då. Han var väl odygdig. Män detta var
inte för det, utan hon hade kramat honom en gång förut, när
han hade gått förbi. Män se nu var det så länge sen, så han
trodde väl inte, att hon skulle våga sig på honom mer. Ja,
så sa* han så där. Förut pratade han ock var munter ock
glad, ock satt visst ock sjöng på en visa. Män så, som vi
kom förbi den där stugeplanen, så satt han så tyst en stund
sen. Ock när vi då hade kört en liten bit, så begynte han
att åge sig ock bli så svett, ock sen kröktes han ihop, ock till
slut sattes hufvudet jämt emellan knäna på honom. Så frågade
vi hans syster, om han var van att få sådan där sjukdom åt
sig. »Ånäj», sa hon, »det är bara ett ställe här borta, som han
har litet svårt vid att komma förbi», sa hon. Ock det där det
höll på, så vi körde väl ungefär en fjärdingsväg så där vuret.
Se hon bodde litet på denna sidan om Råby, ock vi körde till
Tomteby vägskäl. Så hade vi Tomtebyarna äfter oss, ock det
var Jon Nilsson, jag skulle vara litet bekant med honom förstås.
Ock när vi kom dit, till vägskälet, så stannade vi ock skulle
säga adjö, ock så gjorde vi det, ock så körde vi. Ock då
begynte han på att skrika: »Åt hälsingland med dig, din otäcka
rackarekona! Gå din väg! Jag vill inte vid dig, din otäcke
käringleding!» — ock ville stiga af ock vända om, ock sa
han ville slåss med hänne. Ock vi tyckte det var skämset,
för de kunde höra det ock tänka, att det var åt dem. Män
vi bara körde, så fort vi kunde.
Ock sen talade vi inte något med honom den kvällen, för
han var så sjuk ock härjig, så vi tyckte det var inte värt att
säga något åt honom; utan när de kom till vägskälet, så steg
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de af ock gick hem. Män så dagen äfter kom han till vårt,
ock då frågade vi honom, hur det var med honom förstås, ock
vad det kom på honom. Ock då så sa han, att så fort vi kom
förbi det där stället, där stugan hade stått, så kom det en liten
gubbe ijärnte vagnen ock hoppade ock sprang utmed, ock hoppade så fort som vi körde. Ock som han hoppade, så var
han ibland litet öfver häckstången, ock sprang så där. Ock så
rätt som det var, så blef det en trase, som slog fast vid julet.
Ock som julet gick ikring, så slängde trasen ikring med, för
varje slag. Ock som den hade slängt en stund, så slängde
den där trasen om halsen på honom. Ock den där trasen han
tryckte ihop honom, så han blef trind som ett nystan. Ock
han höll äfter, så han var inte kropp till att räta upp sig,
utan han kröp ihop så där. Män när vi kom till Tomteby
vägskäl, se då släppte det, då blef han af med det. Se det
var meningen det, att där kom vi till häradsgränsen, ock då
hade hon inte rättighet att följa med längre. För där går
gränsen, emellan Ljungby ock Dörby, ock då fick hon lof att
släppa honom. Ock se det var då han skulle tala om för
hänne, hur dan hon såg ut, ock hur dan hon var. Förut kunde
han ingenting säga. Män se att jag inte mins alla ord, som
han hade! Se när han då slapp hänne, så gaf han hänne så
obegripligt många namn. Om jag bara kom ihåg dem, så
kunde det bli någonting, män det kommer jag aldrig ihåg nu,
vad han sa.
Han rådde inte med att göra någonting då, dagen äfter
häller förstås. Män då var han så upplekt ock arg, så han
var jämt uppsurrad. »Jag kan inte bärga mig», sa han; »jag är
tvungen till att gå dit ock slåss med hänne i dag med.» Män
det rådde då vi honom af med. Män han gick så där i åtta
dar sen, som han inte rådde med att göra någon ting.

Ja den käringledingen, det var fler än han, som hon hade
kramat. Hon bodde på Tomteby ägor, så Tomteby bönder skulle
draga försorg om att hon kom till kyrkogården, när hon var
död. Ock så var det mycket snö ock lett väglag, så skulle
de gå den genaste vägen de kunde, ock så skickade de stad
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på lördagskvällen en fyra karlar med ett par oxar ock en drög.
Ock så hade de ett par oxtömmar med sig, ock bar ut hänne
med, ock satte hänne på drögen, kistan förstås; ock körde
hänne till Ljungby kyrka, ock bar in hänne på kyrkogården
ock satte ner hänne i grafven. Män det tog inte bättre, än
på natten så kom hon hem ock var på ock skulle fördärfva
allihop Tomteby bönder om natten. Män forslade dit sig sen
igän det gjorde hon själf, så de behöfde inte köra dit hänne
fler gånger.
Män hur var det med det där? Såg de hänne, äller
var de värkligen Sjuka, så det var sant?
Ja visst var det det. Hur hon bar sig åt med dem precis,
det kommer jag inte ihåg nu; män att hon var hos dem allihop
ock gick mycket illa åt dem, så hon var jämt på ock skulle
fördärfva dem, det är sant, för de var då så illa komna så —
sa de åtminstone, jag var inte med om det.
Talade ni vid någon utaf dem själfva, äller gick det
bara på kä,ringposten?
Hm, ja kära mänska, visst gjorde vi det! Jag kände
dem ju mäst allihop: det var ju Olaus' far i Hagby, Nils
Andersson, ock det var denne här Håkan Olsson ock Johannes
Nilsson, fan de kallade, ock Jonas Pärsson ock Svän Svänsson;
ock jag kände dem så väl allihop, som jag känner dig, ock
var mycket tillsammans med dem. Så det var nog sant, de
talade själfva om det.

106. Svartlocka - Pallen.

Svartlocka-Pällen — vem är det?
A, det är ett riktigt nöt, det är ett ärans as!

109. Tag- mig- djäfvulen.

Tag-mig-djäfvnlen, det kallade de gamle Nils Jonsson för,
Nils Jonsson i Kylinge. Han hade det där, så att han visste
inte riktigt, när han sa det. Så fick han aldrig heta annat.
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Gamla Nils-Jonssan, hon bodde hos Nils-Anders-Elin i den
där stugan där nere mittför Kylinge-smedens. De hade haft
den där gården, som Jonas-Petter-Jans har nu. Emellertid så
blef de så fattiga, så Nils Jonsson han bodde i fattigstugan,
ock dog där med. Mellertid medan de var i välmakten ock var
bönder, så var hon så galen på alla fattiga. Så är det — äller
var då förstås — ett stort törnrör med törnbuskar, ock så
önskade hon, att hon skulle ha alla fattiga i det där törnröret,
så skulle hon tända på det ock bränna upp dem allihop.
Stackars mänska, så blef hon så fattig sen!
Nils Jonsson han hade nog han med velat varit en stor
karl, ock styrt. Det skulle varit han, sa de, som ställde om,
så tjänsterna här i kyrkorna blef i ordäntlik tid. Se förr var
det alltid bittida ock sent, liksom det har varit vid Ljungby
ock Hossmo sen, så att varannan gång började tjänsten här
vid klockan åtta, ock varannan gång klockan älfva — var det
väl; ock likadant vid Dörby förstås. Män så hade Nils Jonsson glömt det där, när det var bittida äller sent, så att han kom
ti kyrkan en gång, när tjänsten var mäst slut, ock det tyckte
han var försmädligt, så att han la in till domkapitlet om ändring
i det där. Ock det biet* ändrat med. Han tyckte, när det var
två präster här i socknarna, så —
Så att det har vi då
Nils Jonsson att tacka för.
Ja, män hur var det fatt sig, medan de blef så fattiga sen?
Ja det vet jag inte. Han såg väl inte äfter sitt, kan
jag tro. Han skulle visst bara velat suttit ock skrifvit åt andra,
med processer ock sådant där, ock sen fick det väl gå hur
det kunde med gården. Jag vet de sa, att han tröskade aldrig
fortare än han åt, så att säden låg i ladan framtill midsommar.
Se på den tiden så var det alltid vanligt äljest, att bönderna
skulle ha aftröskat till jul. Män det brydde han sig inte om.
Mellertid så sa de, att råttorna hade så väl ordning på det där,
så att när det var slut med säden hos andra, så gick de till
Nils-Jons. Det kunde de gå bele fjärdingsvägen ock halfmilen.
Jag vet pappa han gick ifrån Mossebo en gång, ock då ringde
han slag äfter en råtta ända där uppifrån Mossebo, det var
väl en half mil åtminstone, ända till Kylinge, ock där hade
hon mycket riktigt gått in i Nils-Jons' lada, som står där nere
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vid vägen, ni mins. Det var nyfallen snö, så att det syntes så
väl, hur hon hade gått. En skall begripa, att hon hade gått förbi
Kärrstorps härregård. — Så råttorna de hade nog ordning på
hur vuret Nils Jonsson hade det, att där fanns mat.
Han ville prata så förnämt ock vara så här så vigilant, ock
det hade han nog velat varit i alla tider. Så kommer jag
ihåg, när han blef gammal, så blef han darrhänt, skall en veta,
ock så när han skulle ta med fingrarna, knäppa knapparna
åt sig äller någon ting, så gick det inte för honom, de ville
inte lyda honom. Så sa han (med förnäm anstrykning i tonen): »Jag
begriper inte mina fingrar, de är så besynnerliga», sa han;
»när jag skall ta med dem eller göra någon ting med dem, så
bara fantiserar jag med dem, jag bara fantiserar.» Han brukade
komma så där ock hälsa på, då på slutet, när han ingenting
orkade göra, så han kunde förtjäna någonting.
Hade de inte några barn, Nils-Jons?
Jo de hade många barn. De kom ut var på sitt håll,
somliga utaf dem — ja flickorna det var fina flickor det. En,
det mins jag, att hon var hushållerska här på härregårdarna,
hon var på Kläckebärga. Män sen dog hon, hon hade lungsot
så illa så.
011e han tjänade här. Ja Jödde var här med, män bara
så där när vi skickade äfter honom. Han var snickare — en
utmärkt duktig karl till att arbeta, män en suparetrase äljest.
Det var Nils-Jonssa-Jödden som stod på hufvudet på ryggåsen på
Kläckebärga kyrketak. Så ropade prästen Karlström på honom
ock sa, att om han slog ner, så fick han inte ärfva kyrkogården — det var meningen, att han hade varit en själfspilling
då. Han var en sådan där vildfärling.
Ja män det var ju farligt, han kunde ha slagit häl sig!
Ja det kan ingen veta, han kunde kanske ha stått sig
bra nog, om han rätt hade åkt ner ett litet slag. Han slog
inte häl sig, när han slog ner af bränneritaket här nere. Jag
trodde då, att han dog, så jag blef så förskräckt. Ock så när
jag kom ner, så satt han på ett säte i spisen — de hade
alltid ett säte i spisen där nere då — ock där satt han, när
jag kom ner. Så sa jag: »Hur är det med dig, Jödde? Lefver
du än?» — »Ja, det är inte farligt med mig», sa han, »det bara
skrapar litet här», ock så tog han sig i sidan. Ban hade slagit
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af ett refben, uslingen. En skall veta, när han slog ner, så
slog han tvärtom hörnet på brunnskaret. Det lyckades då så,
så att han inte slog ner i brunnen. Så sa jag: »Det skall jag
säga dig, Jödde», sa jag, »när du inte dog nu, så dör du inte
kvickt», sa jag. »Änäj det gör jag inte», sa han. Han var full
förstås. Sådana där stackare de lefver, om det ser rätt bra
mörkt ut — ja det gör de det.
112 -113.

Troll-kissens.

Hela Jon-Magna-gärdet det var hage, när jag kom hit.
Det var bara den där Jössa-lyckan där var, på backen där
vid gatan.
Vem bodde där?
Det var Troll-Jössen ock Troll-Jössa-Allan.
Varför kallade de dem så?
Det vet jag inte, varför de kallade dem så.
Kunde de trolla?
Trolla ja! Det kunde de. Ja det förstås det var egäntligen hon som kunde. Jag mins den där Troll-Jöss-Allan så
väl så. Hon spådde väder. Hon var åt farfar en gång ock
ältade med honom så illa så. Det var sen hon var död, medan
hon stod ofvan jord. Så var farfar där nere ock gjorde någonting, arbetade, ock så bad Jösse honom gå in, ock bjöd honom
på kaffe. Ock så satt de ock talades vid, ock så tyckte de,
att det var farligt väl hon hade slutat, för hon var bara till
besvär för dem — det tyckte Jösse, ock det höll farfar med
om. Hon söp, så hon trillade ibland, ock då svor hon ock då
skrek hon; ock då trollade hon, ock då skällde hon upp varenda mänska som —
Hon kom till Pär-Jakobs i Bårstad, när där var bröllop.
Ock så vet jag inte, om de hade fyllt hänne, äller hur vuret
det var, män full var hon, ock då skällde hon upp dem allihop,
både prästen ock bröllopsgästerna. Hon sa dem, hur de såg
ut både på den ena sidan ock den andra — ja våra var med
allihop där. Ock så visste de inte, hur de skulle få ut hänne.
De tänkte sig till att asa ut hänne, män så var det just ingen
som ville taga i så där i närheten. Så hittade de på, de tog
ock la ett par brädlappar på en drög, ock så bar det af ut
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med hänne i skalk, ut på ladugården, jag tror de satte häpne
på dynghiigen.
Trollade hon då?
Ja det vet jag inte, det gjorde hon väl, det är väl
säkert. Hon lofvade dem nog, att de skulle bli både halta
ock blinda. Män emellertid så var de inte räddare för hänne,
än de tordes asa ut med hänne.
Män hur var det, när hon var åt farfar?
Jo, det var så, så när de var här ock arbetade, farfars,
kom hit ifrån Mossebo, så låg de här på nätterna. Ock farfar
han hade sin säng inom fönstret, hon gick måst utför hela
fönstret. Så då när han hade varit där nere hos Troll-Jössens om
dagen, så på natten — han tyckte han var alldeles vaken —
så kom det en likkista inasandes igenom fönstret ock häfde
sig på honom, så han kunde knappt andas. Så han sa då, att
han skulle aldrig tala om någon som var död mer.
Lefde de sen mamma kom hit?
Näj, de var döda bägge två, han med; ock stugan hon
var borta. Det var bara ett stenrör igän.
Ja det mins jag, det var mur ikring planen.
Ja det var Jössa-lyckan.

De var så där beryktade hela släkten, män se det var
ingen som yttrade sig i det mer än den här gräbban. Jaja
hon var så gammal som gatan förstås, när hon dog. De var
tre syskon, som jag mins. Det var den här Jössen, ock så
Elin, 'Ålla de kallade; ock så var det Anders Jönsson i Skrufveslätt. Se då skulle deras far hetat Jösse. Se det kan en ta
på den här Troll-Jöss-Allan med: det var nog så, så hännes far
hade hetat Jösse. Se hon hade aldrig varit gift, ock inte Jösse
häller för den delen. Män Anders Jönsson i Skrufveslätt han var
gift ock hade en stor käring ock två barn. Ja det var en
stor huggarekäring. Hon brukade köra enbett med en oxe.
Det körde hon åt stan varenda lördag med viskor ock granris.
När de talade om de barnen, så kunde de säga så där, att de
»var utaf trollsläkten». Den där pojken han var så rysligt otäck,
det var en sådan där klufser. De lefde så! Han slog far sin.
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Johanna var där inne ock frälste gubben en gång: då låg
gubben på golfvet ock blodet rann. Ja han var gubbe pojken
med då förstås, de var visst lika gamla. Flickan hon var ute
ock tjänade förstås. Hon tjänade i Mossebo. Hon var så där
stor, hon med, män det var visst en duktig gräbba, tyckte jag
de sa. Män hon blef visst sjuk ock dog sen.
Käringen, Anders-Jönssan, hon doktorerade skorf, hon satte
på bekhätta. Det var så allmänt, hon var visst den enda som
kunde bota det. Det var alla som hade skorf, så skulle de
upp till hänne ock bli botade.

114. Trua Pälle.

Trua Pälle, det var en supare, som gick i all min tid —
Trua Pälle ock Trua Kajsa. Troligtvis betade väl deras far
True. :iller det skulle vara äfter något ställe? Han gick ock
söp så där jämt, liksom Karl-Erik nu gör. »Gif mig en sup!»
sa han, när han kom; »jag går på stunden.» Han visste nog
det, att alla mänskor var stygga åt den där fyllebulten. Det
var han, som sa till son: »Min vän, du är så kall.»
Hur var det?
Det var så, så att han var full, ock så hade han legat
ock spytt i ett dike, ock så kom det en so ock ville se om det
där. Hon var väl kall om näsan, tyckte han väl.
Män aldrig någonsin att han teg, utan han gick ock pratade
jämt, som han hade haft en halftjog stycken att tala med.
Män en kunde aldrig reda, vad det var han sa. Han bara
gick ock mumlade.
Hur dan såg han ut?
Han var en sådan där, inte precis män nära på som
Balkman, supig ock rödfrasig, som de blir alltid, besynnerligen
när de blir gamla. Ock så hade han en knippa träbitar på
ryggen. Han gjorde litet borstar ibland, ock var han kom,
som de hade någon träbit, som han tyckte var passlig, så bad
han han skulle få den, ock därmed så hade han alltid. När
det kom för honom, så satte han sig till på något fattigt ställe,
ock då gjorde han en borste, ock gjorde den så kvickt ock
så väl. Jag har aldrig sett några bra borstar sen. Han betade
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väl inte Borsta-Pälle för inte — de kallade honom för det
med. Ock monemäst fick han sälja dem med ens; ock så var
det till att supa upp det. Det var väl så, kan jag tro, så att
när han behöfde sig pängar till brännvin, så gjorde han en
borste. De brukade härma honom: när han kom, så brukade
han be, att han skulle få »leta litet ibland håren» — ibland
svinhår äfter borster, menade han; män emellertid så hade de
alltid det till att säga: »till att leta ibland håren, sa Trua Pålle».
Han gjorde både långa ock korta borstar, klädborstar ock
handborstar ock skaftborstar, ock så gjorde han dem så där
spetsiga i änden, så en kunde komma åt med dem i vrärna.
På senare tiden har jag aldrig sett några annat än tvära i
änden, ock de är så dumma så.
Denna här Trua Pålle — som de alltid har några galenskaper — de sa, att han hade sålt sig.
Skulle det vara till den lede det?
Näj, det skulle varit till en doktor — till att koka
honom, sa de. Ock det kan jag väl tro, att de kunde väl
tycka, att det var roligt att se, hur dan han såg ut till slut.
Han hade väl sålt sig för att få brännvin, det är naturligt —
om han ens någonsin hade sålt sig. Jag tycker, det skulle
inte varit gott för någon att gett något för honom, för de kunde
ju aldrig veta, var de skulle ta honom till slut.
Lilla-Kajsa i Kölbygärde, har du hört talas om hänne?
Hon var läsare hon — var precis en sådan som Stynga-Kitta
äljest, så där kulryggig, såg så gammal ut. De talade mycket
om hänne, äljest så kände jag hänne inte. När de fick se
Trua Pålle åtminstone, så sa de alltid, att det var ena olika
syskon, det där. Hon hon var så ledsen för honom så, sa de.
Han ville aldrig tala vid hänne.

115. Tutte.

Tutte han bor i Dörby fattigstuga. Det är en sådan där
slarfver, för han vill inte göra någon ting, han vill bara gå ock
tigga. Han säger alltid, att han inte kan få något arbete.
Han var på Ebbetorp ock frågade om arbete, ock då sa Lundell,
att det kunde han få, antingen slå sten äller gräfva diken.
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Så hade han ingen spade med sig förstås, utan han skulle gå
hem äfter sig en, ock han har inte kommit igän än. De hade
inget arbete åt honom på Ebbetorp, män Lundell var så säker
på att han inte skulle komma dit, så han sa, att han skulle
få där. Han tyckte, han skulle vänja honom af med det där
talet, om att han inte kunde få något arbete. Han brukade
säga, att Dörby var den sämsta socken som fanns emellan
Stockholm ock här, för det fanns ingenting att göra hos någon
där. På Ebbetorp har han emellertid inte varit synlig sen.
Han har varit gift ock har en dotter. Det är Tuttas Lis det.

118. Ved-Jödden.
Ved-Jödden — de kallade honom visst för det, för han
gick mycket ock högg ved i skogen. Han gjorde knappt aldrig
annat, sen han stannade upp med att tjäna. Män sen när
jag kom hit, så gick han här för dagspänning, ock gjorde vad
som hälst. Då hade han åtta skilling om dagen ock maten.
Han var så rolig ock glad, den där mänskan, för han blef
aldrig arg. Jag glömmer aldrig, när 011e Krans ock han slogs
med ler. Det var när de murade i byggningen här. De tog
näfvarna fulla med ler ock slog på varandra, så det syntes
inte, vad de var af.
Ock inte ledsammare var det, när han skulle oka af oxarna
här ute på ladugården. Han hade fått af horntyglarna på den
ene oxen, män inte på den andre. Ock då så -- förstås det
var hans egen skuld, för han hade själf vant dem den där
vanen, han var en sådan där tosing, så hela värden lekte för
honom på en kalfrumpa — så när han tog af oket, så lyfte
han upp det på händerna, ock så brukade han skrika till: hi!
skrek han till, så att oxarna tog ett flöj på var sitt håll. Män
den här gången så hade han inte fått af horntyglarna mer än
på den ene, förrän den flöjer till, när ban kände han var
ledig, ock då ville den andre med förstås, ock tog så oket.
Ock se det är så farligt, när oxar tar oket, för då springer de
aldrig rätt fram, utan då bara snurrar de runtomikring, så att
okänden står rätt ut, ock då kan ingen mänska gå när dem,
för se då kan en få sig ett drag, så en sörnar med ens. Ock

IX. 1

MÄNNISKOR.

163

se Jödde han fick tag i okänden ock tordes inte släppa, ock
inte kunde han hinna att följa med förstås, utan han for kull,
ock se han satt så här, så rak i ryggen ock höll i sin okände,
ock satte hälarna i jorden ock körde, så skiten stank ikring
honom, så det tordes ingen gå när honom. Det blef en lång
ränna äfter honom i lorten, som de hade kört med en plog.
Släppa tordes han inte, ock stanna kunde han inte.
En gång, det var medan han var ung ock tjänade hos en
bonde i Harby, så hade de varit åt Ölands marknad ock köpt
en oxe, som han skulle leda hem ifrån stan med. Ock så
en galning som han var, så satte han sig upp till att rida på,
oxen. Män när han hade kommit till Tingbybackar, äller så
där, så vände oxen. Ock det bar af åt stan igän. Se inte
kunde han komma af, ock inte kunde han stanna, utan det
var bara till att sitta ock hålla i sig. Vem han mötte, som
kände honom, så sa de: »Var skall du hän, Jödde?» — »Det vet
jag inte», sa han, ock så bar det af. Han sa, det måsta han
var rädd för, så var det, att han skulle springa i sjön med
honom, när han korn till stan — utaf det att han var ifrån
Öland; så han kastade sig visst af, när han kom till Sandås.
Oxen hade de visst fått tag i ini stan sen.

120. Vindmunte 011e.
Vindmunte 011e han hetade 011e Sjögren äljest. Det var
han som styrde ut sig så illa, när han skulle mönstra. Först
ock främst gick han ock lånade sig utaf en gammal gubbe
en sådan här långtröja, som de hade förr, röd ock svart, bredrandig, med spader äss på ryggen. De brukade sy ut så där
med rött på ryggen på tröjorna — var det tröjor, så var det
där sprundet begynte, ock var det rockar, så var det där skörtet
begynte. De hade mycket sådana där långtröjor utaf ljusgrått
vadmal, ock så utsytt en röd blomma på ryggen — fast röd
det var den inte alltid, utan det tog de den färgen, som de tyckte
passade till tyget, äller den som de ville ha. Ock det brukade
de alltid kalla för spader äss; äljest var det inte det förstås.
Ja så hade han den där tröjan, ock så hade han lånat sig ett
par kortbyxor — sådana har ni väl sett? Ock strumpor det
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vet jag inte vad han hade. Män så hade han ett par stora
becksöinsskor. Så stoppade han en stor knöl på ryggen. Ock
mycket vindmunt det var han. Så gick han stad. Ock se
när han kom in ock skulle under kryckan, så skrek de bara
till: »Ut för tusan! du är oduglig!» — så han blef kasserad
med ens. Hemma i byn där skrattade de, när han gick stad,
så de höll på att kikna af, så många som såg honom. Han
tjänade på Lund då. Han ville alltid vara så fin äljest, hade
alltid så fina kläder. Män det var en sådan fipsig pojke det där.
Han var brännmästare hos oss, var hos oss i många år. Det
var en duktig pojke, 011e, en rejell ock duktig karl. Sen gifte
han sig, ock då köpte han ett ställe i Ljungby, ett litet grant
ställe, en stuga med litet jord till. Jag tyckte alltid, det där
stället var så grant, då när jag var liten ock inte så mycket
hade sett af värden. Hon stod litet ifrån vägen, stugan, ock
så var det satt buskar ock fruktträd som en allé upp till hänne.
Sen skulle han bli härre ock ingenting göra, han skulle
vara riktig storbrännmästare, togs med många brännerin, ock
hade arbetare, ock så bara for han emellan ock såg till dem.
Män då gick det ut sig för honom. Sen gick han ock tiggde
i många år — förstås inte riktigt tiggde, för det skulle mer
hetas, att han gick ock hälsade på så här.
122. lisa.

Älsa hon bodde utpå Plöjningen. Hon var religiös, ock
så kunde hon inte gå, så de brukade bära hänne i kyrkan.
Ja de körde dit hänne med en kärra, ock sen brukade de,
ett par fruntimmer, knäppa ihop händerna under hänne ock
bära in hänne. Jag mins så väl, hon brukade ha en ljusblå
ullklädning. Jag tror bestämt hännes stuga står där än. Hon
var så farligt liten, hon stod där ute på backakanten.
Den där Älsa hänne bar de till så mycket. Hon var en
utaf värdens fyra pelare. De påstod, att hon hade sagt det
själf, utaf det att hon var läsare ock så där. Det räckte väl
inte till att vara så många sådana som hon. Bror Jon sa, att
värden måtte vara bra lätt, när en sådan där stackare kunde
bära upp hänne.
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— ga da, faleiLa sto pa!
da skadtk -tnt-tce. ce-nt ute gav?
ja ya skul f-fogya fkun,,m da kurp-va molltt ta fo
j§tip-at pa skedpn ul?
ya d-ce-cla vuvn ta. ,s-pak-btakas cema va hak-e
vela ha, mceft-a sa,-gz kun-q-lemna nt ta hena, fav-n
nt ada-fet, se mo-nt vela ha, tAte-lo-adl-levat.
ya-da va bita. eft a kurv, fa at pa ske4pan? ja
twgt:..ma ta go ep o be, ai-ya fek-ctn, da fasta vt kum-tt,
met da vel an- *ifta, ya vet-ett...y—da va fat. mcvn an sa,
at tnts-ska vt go ep e hceg-cetn-nu, da fasta vt kemak-,utaii-a ska-val fasdk-o Jaka jcel få ltta-fast.
jama 4-dafa rit vcentada?
ya ary-vele-icemt tyda —
ya-vt ska st pa at-mtelti. ya ska sa-te
s-slepv y.cb o go ep po vn. — set ht-,
ep
go ep ceta
ta-og-kemv nev.
takv! (Sätter sig sakta ock betänksamt på en stol.)
Paus.
(För att något säga:)

ce da vektöktaty', nt a t-ipovtl?
nie, cl-w-an tt a o va slamt, vektbkiagezvn o alggin.
ja ciakcf a tko. ya tokta-vaLya, da-sa se alt ut.
ya d-ce-an tka o va slcwt,-tce-ce da. —ja hav neka
gkana gavn o nea bkuna gan, sa skula vceva ma-t pa
fq-a st.Blv rna lttn-, no da bev sa, o sn)-vcevvthiip at, nq-a fo tt. ya fat-so mo Jaka, fa-ut9-ya
hak-ala manielkan t-tvwt-o lapa-at, se hmv ya-nt-sa-m„
maj. ya hqr? ch tia si a hemq-, e sa-a-tsa em-peyk utpo
drikbyt, e hag-kemv hem tzt o tcet mcf-cen de—en-o (en da
ank-o — ali e da-ant-n lap-o tvceta.
dcen sen, sm-a-po dåkbyY, an ska-yzu ot stakelm
o ble gadist,-la va dcf-ce fa slat,?
= i, a =

e, ce = ä, a
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När statan var uppe äfter ullen.
God dag, förlåt jag stiger på!
Det skadar inte det. Ar ni ute ock går?
Ja jag skulle fråga frun, om det kunde vara möjligt att få
köpa ett par skålpund ull?
Ja det är det vurn till. Se Pär-Eriks Amma var här ock
ville ha, män jag sa, jag kunde inte lemna något till hänne, förr än
ni hade fått, så mycket ni ville ha, utaf jag hade lofvat.
Ja det var bra. Om jag kunde få ett par skålpund? Jag
tänkte mig till att gå upp ock be, att jag fick den, det första vi kom hit,
män det ville han inte, jag vet inte hur det var fatt. Män han sa,
att inte skall vi gå upp ock hänga ätter nu, det första vi kommer, utan
jag skall väl försöka att göra skäl för litet först.
Jaså var det därför ni väntade?
Ja han ville jämt inte —
Ja vi skall se på det emellertid. Jag skall säga till Fia, hon
går upp äfter ullen, så slipper jag att gå upp på vinden. — Sitt litet,
till hon kommer ner.
Tackar! (Sätter sig sakta ock betänksamt på en stol.)
Paus.
(För att något säga:) Är det viktoriatyg, ni har till kjortel?

Näj, det är en tråd af vart slaget, viktoriagarn ock ullgarn.
Ja det kan jag tro. Jag tyckte väl jag, det såg så nuet ut.
Ja det är en tråd af' vart slaget, det är det. — Jag har några
gröna garn ock några bruna garn, som jag skulle väfva mig ett par
kjortlar af'. För jag ställer mig litet, när det bär sig, ock sen väfver
jag ihop det, när jag får tid. Jag får inte så mycket göra, för utaf jag
har alla manfolken att tvätta ock lappa åt, så hinner jag inte så mycket
mer. Jag har de tre som är hemma, ock så har jag en pojke utpå
Dörby, ock han kommer hem titt ock tätt med än det ena ock än det
andra ock — aldrig är det annat än lappa ock tvätta.
Den sonen, som är på Dörby, han skall ju åt Stockholm
ock bli gardist, äller vad det är för slag?
ock r, a i tal,

a i tall, u i hus, vt i hund, o i bo, e i sofva, a = å.
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a do blm nk ne rna do. fah-ovh,tt saian ta
stcesal ta hot, da an ce nu, fa st-la tokv de se dunt-i...,
ja ve!. alio, dt ska faha v,,,,stc'ens se da. ja tok,,
d vd l ahbeta.
kaw-fet bo foan o klce4-da d
n hap ju en sen sa a-jeft?
ja tok, at vt hah-alt en si a-jeftv. haro-fek-gghceba dah-ut-t limbåhja. hon ad-tt hcet-bha stuva dat
yta, u stop stuv-, o d-ce-an lt thcegah-tkhig. hons, faho hon ce-os-dem nu, fasteis.
an ce do, mu bsahgan-eu
d} va se myts -om ej ...da, so da-kun-kget abata dom.
pojkan cov-vel-uta pa at, fa han sa dc, at em an tnta-fek
skhefatt po stuvan, se vel-anta ha ghoban. fa st em an
skul- a Lsahgan, se k4-9m-ble fmk o basvdplt, s-at an
to/t-, alv-vela ha stuvan,-m da skul-blt
mv,. se skh,ev
— fo-on a tv a body mce, si ce amt.h,aka, o se skhev
cf-ta dem om dce. o dv,. ena-an ap-ntl-lot hoh-a sa, mon
anh-an a skhev-, at alv-vd-tita go tm -pa do. mu se
så bah,gan, at honas-del da skul-atv-fa, o sa-kat' do-nta
pelkana fa me p n sn del t fapsahvat. o da ap dt fet
skheftltt pa, fa fåjrosthkm slcktmåsatv va dah-o skhev, s-at
-t-ce nok-bha skhevat.
ja, do fek an cli-ju bha.
jå, da fek an — s vuvt.
ja.a hqt? n utan nu — —

= i, a = e, ce = ä, a mellan a ock ä,
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Å det blir inte något med det. För öfrigt så har han tagit
städsel till hösten, där han är nu, för se jag tycker det är så dumt,
jag vill aldrig, de skall fara någonstädes så där. Jag tycker, de
kan fä både födan ock kläder där de är, om de vill arbeta.
Ni har ju en son som är gift?
Ja tänk, att vi har allt en som är gift. Han fick en
gräbba där ute i Linnebärga. Hon hade en rätt bra stuga där
ute, en stor stuga, ock det är en liten trädgård ikring. Hännes far
han är död, män kärngen hon lefver, ock hon är hos dem nu, förstås.
De var så envisa om det där, så det kunde ingen afbatta dem. Män
pojken han ville inte på det, för han sa det, att om han inte fick
skriftligt på stugan, så ville han inte ha gräbban. För se om han
skulle ha kärngen, så kunde hon bli sjuk ock besvärlig, så att han
tyckte, han ville ha stugan, om det skulle bli af. Män så skref
de — för hon har två bröder med, som är i Amerika, ock så skref
de till dem om det. Ock den ene ban har inte låtit höra af sig, män
den andre han har skrifvit, att han ville inte gå in på det. Män så
sa kärngen, att hännes del det skulle han få, ock sen kan då inte
pojkarna få mer än sin del i farsarfvet. Ock det har de fått
skriftligt på, för Fagerström i Slätmossen var där ock skref, så att
det är nog bra skrifvet.
Ja, då fick han det ju bra.
-- Ja, det fick han — så vuret.
-- Ja se här har vi ullen nu — —

ock r, a i tal, a i tall, u i hus, u i hund, o i bo, o i sofva, a = å.
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— gu da!
gu dal e da du!
ya-da-ce da.
- ya unka ket, va du ve? du fe ga dav-vey, nev du vel..
pso (skrattar). ja a setv ma kcet hep.
p du vel a peva, kcf-a tko?
ya da hinak-ow-vi me. cl-ce-nt-so mo-p ska ha,
me tko. gut-te vuv lta mev!
hi mo e cf-do, du ska —?
ya ya va io fek lap-os ketron.
st vi dop.
(Stiger upp ock lemnar lappen.)

eg-kkon-o sceksti» ok?-e da, tokv-p. ya-vi, ska
em-ak-ce, se cla-bcev sa. — o ot-kam-bh yemt.
(Lemnar pängarna.)
hcev, kcelsna fo
(14- sie
e og-kan alt kekna, se cl-ce kcet. d-ce-nt- se vilotid. ya a baa vat lita-po vakat. -ct-ce-nt-se etta di,
bahivak-an. d-ce se yekart,-tt a artig o jota. (Sitter ock
håller pängarna i handen.)

— •a, du a vl o yoha. vcev o — spen!
(Buttert, skämtsamt:) va-sk-a veva fq-sla?
jpop-cta i4 o spe!
va sk-a jpoa fov?
see ta gabti-9m peva!
han! — va ska an ta pcega?
va yek-an do? hak-an-kga pcega?
han, an setty...z spint o ttti askan, o da bliv-nt-tild-snihts.,ag-gag.
a, dak-ak-aiv-vi-ttt-suta-se lcega.
han a st-ta saiv-fov jul.
de-va da vasta. — ya, ya ska see da, da fens }ga
pceg
vadn, nu. oh a yemt-get-to vedvt.
a ha ii-leta yoka
=i, a = e, Ce = ä, a mellan a ock ä, 0 ock e= ö, v = er
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När Möllare-Karolina korn upp ock skulle ha pängar.
God dag!
God dag! Är det du!
Ja det är det.
Jag undrar rätt, vad du vill? Du får gå din väg, när du vill.
Jaså (skrattar). Ja jag sätter mig rätt här
Ja du vill väl ha pängar, kan jag tro?
Ja det hinner hon väl med. Det är inte så mycket jag skall ha,
må tro. Gott det vore litet mer!
— Hur mycket är det då, du skall —
Ja jag var inne ock fick lapp hos rättaren. Det står väl där.
•

(Stiger upp ock lemnar lappen.)

En krona ock säxtisju öre är det, tycker jag. Ja vi skall
se, om här är, så det bär sig. — Åjo det kan bli jämnt. Se
här, räkna får du se, om det slår in. (Lemnar pängarna.)
Å hon kan allt räkna, så det är rätt. Det är inte så vidlyftigt. Jag har bara varit litet på värket. Det är inte så ofta de
behöfver en. Det är så ynkligt, en har ingenting att göra. (Sitter ock
håller pängarna i handen).

Ah, du har väl att göra. Väf ock — spinn!
(Buttert, skämtande:) Vad skall jag väfva för slag?

Köp dig ull ock spinn!
Vad skall jag köpa för?
Säg till gubben om pängar!
Han! — Var skall han ta pängar?
Vad gör han då? Har han inga pängar?
Han, han sitter i spisen ock rör i askan, ock det blir inte till
litet snus en gång.
Ah, där har han väl inte suttit så länge.
Han har suttit där sen för jul.
Det var det värsta. — Ja, jag skall säga dig, det fins inga
pängar i värden nu. De har jämt gått åt vädret. Det är ingen som
har räd till att låta göra någonting.
ock r, a i tal, a i tall, u i hus, u i hund, 0 i bo, 0 i sofva, c =
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o on hak-alt/ hon a lavna ful-o bolma fula. hat?
-nta hon?
ja du skula ha bovna o so dijeftvna me,
fek
-du si!
ja-p ska sce te kcetvn dce do, hanc'est no In kompo in, di-ja ska ha at om han.
ja-mn du ska stela sa, s..at ala di fa, ni ska ha.
cl-a alt-h sp,i a at lavna fula, mp, di ap-nta vana po dce.
joyluns,,,ch aci-ju lav! va to de. vcemn?
ja-ni bagkipv de — va to-da ven? o ya sep
dce, da e da bcetak-o al» no a hat,-p, ta a hat o
sem-bh fa b. Clfp fah -an a menst-bajp4mv. hak-am-baakbet4-, so bahk-an-nta-gkana legv...9v-fo dån. mn
da yykhasta, no-p, znt-a t o ja. d-ce so yykld, at m
ska sea da hema btegi spisn, utan nti o ja.
hak-ce da, han eju kul» i the? kan an-nte-ma
n ti sont? kcf-n-ni-joa kapa)? da ble-nt-so mo, mn,
da vala bcetak-n Inta.
ji>. da kun-an alt, an ce-nt-so dam. ja vet, no f..,
vji p-pa-Onsa-gavn, so lajad-am-vayn-o jul o sont-ta.
men st am-bky-sa-nt-om o ta te, utq-cfg-gap da bac.t...o
blas-o pysv. so tak-am-bQkan o les-n stan, o cl-e nok
-bita de, mtp-va bliv da o de? o so lcegak-an san stan, o
so gak-an ut..4 sko o tda, o so pys-an kykn. ),a-bkuka se
te an: va jcelpv da, du gap son .da? om du pysv da nek,4
jakan, so va blw-da des-bcetv?
ja -si d-a 2,gp, iu i an t- fen -ep nontly. nL
ja-ska sce da, du a sont-ta sena, so du kan stel.i gay.
ga du sta o jpop-cta-n alabd o dka hem, o sce te an, at
ay-kaft-joa 5of iv. da bahjvv vad, mcenska. o da blmotmkshgån se mo, .99-an snusalv sa.
nc si de-,lop ja do »ta, fe dce-kan-cenda-am-bla
galn, na.,cov-figa si mej koma ma ktompan, o-nta-fig-a-sa
o titt an-y-gay. mo tt, dn han,..n ska noa ta skos,
am-bg.tv-nta moya pm?.
2 = i, a = e, Ce
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Åh hon har allt! Hon har ladorna fulla ock bodarna fulla. Har
inte hon?
Ja du skulle ha bodarna ock så utgifterna med, så fick '
du se!
Ja jag skall säga till riittaren det då, härnäst när vi kommer
på logen, att jag skall ha det om hand
Ja män du skall ställa så, så att alla de får, som skall ha.
Det är allt de som har haft ladorna fulla, män de har inte vunnit på det.
Ljunglunds, de hade ju lador! Vart tog det vägen?
Ja vem begriper det — vart tog det vägen? Ock jag säger
inte om det, då är det bättre att aldrig något ha haft, än att ha haft ock
sen bli fattig. Den fattige han har minst bekymmer. Har han bara
arbete, så behöfver han inte grunna längre än för dagen. Män se det är
det ynkligaste, när en inte har något att göra. Det är så ynkligt, att vi
skall sitta där hemma bägge i spisen, utan någon ting att göra.
Hur är det, han är ju kunnig i trä? Kan han inte göra
någon ting sådant? Kan han inte göra räfsor? Det blefve inte så mycket, män
det vore bättre än intet.
Jo det kunde han allt, han är inte så dum. Jag vet, när vi
var på Pär-Jonsa-gården, så lagade han vagnar ock jul ock sådant där.
Män se han bryr sig inte om att ta till, utan han går där bara ock
blåser ock pyser. Så tar han boken ock läser en stund, ock det är nog
bra det, män vad blir det af det? Ock så lägger han sig en stund, ock
så går han ut ett slag ock tittar, ock så pyser han igän. Jag brukar säga
till honom: »Vad jälper det, du går sådan där? Om du pyser dig ner i
jorden, så vad blir det dess bättre?»
Ja se det är ingen rusch i honom till att finna upp någon ting. Män
jag skall säga dig, du har sådant där sinne, så du kan ställa i gång.
Gå du stad ock köp dig en alebit ock drag hem, ock säg till honom, att
han kan göra skyfflar. Det behöfver varenda mänska. Ock det blir
åtminstone så mycket, så han snushåller sig.
Näj se det gör jag då inte, för det kunde hända han blef
galen, när han finge se mig komma med klumpen, ock inte finge af sig
att titta åt honom en gång. Må tro, den hunden en skall nöda till skogs,
han biter inte många djur.
ock r, a i tal, a i tall, u i hus,
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aya, an e se da-ta se —
vet,-gamla molvskan-qm_.bhukta hahm-an: no da va kalt, y-khup an ep
x sink, e se hul an hcetza oval e o spahad - ut ma
fig/tana. ah — sa an, o khup se vel-fM.
ja me -tho moh-og-kuna hahm-an! o on ady,
nok et. et,,..lek v s dce, na-an skul-a kvan.
jq da tokt-arv-vest-eita-em. ya vet, an'-va hceh-egag, o do veLya-an sa: (långsamt, med djup bas ock framskjutna läppar) ja tcegi-, ya skul-stela ma x "ha, nipji-ja stelda
ma x •oho x skelat, sa an.
yå, va skal - an me kvanan! vx sa dce, bo 9220h
ja, te an, no da fast-bla fhayan em at, at an skul-ett-tceeka
pa at. ev, -vedvmolaha- an ska va x gag bo betx-o sent, o
no d-a •hunavedv, ne-n xnta vel
•hun, da ska
han ut. tzta vela han de! harv-vela va x ha, snoz an sa.
o-nta-festo an sa pa kvanan hcelv. my .y-eta va oryold
t -abat- an. da va-nta me p ma de, ft-ya fek-eita vet:at
Acta, fa-n da va alt skreva& my, aw-fek val si sen!
ya, sa an-ta da, at ni ada-at het?
--a da fek an' val - nta
sa-e tas me se phesis,
my-cpv va lesaw va kvanan, da va an. harv va pa o
skut bl x gak. ~sfs. o fatxa va
foh,åt, mi skul -an
a hat-ten lxt -te, se-ada-vt-nta hat kledya po khepet-e_
gag ta slyt.
a de -yek nok at, se mo ag-kurp-fa, fapst o sta
baa ty-stela na
apnxg. J,a vet, an acl-tel,kh,onv
staany hep, ne-aw-flota, o dem to an ep tt-lala kvanan me.
ya dce-jek at,-de o mep te. -de skal va hep o
sjal o — stenqna skula hakas o — da-ena vant-ta anha
lzkt. o mojp sa an de, nov tos me na.
aza, molvskan gr -vesty-nok, va da ml- se ta-a
kvan.
ya horv vest at! o ya vest aL.ja me. o - ta
sta dat-o mata sen! hana-o ya, vx a noa gav slettah-ep po dy •otcekada kvanan. s fatt an' va se dan
= i, a = e, ce = ä, a mellan a ock ä, 0 ock 0 = ö, v = er
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-- Åja, han är så där inte så — --. Jag vet, gamla Möllerskan hon brukade härma honom: när det var kallt, så kröp han upp
i spisen, ock så höll han händerna öfver elden ock spärrade ut med
fingrarna. »Ah» — sa han, ock kröp så väl intill.
— Ja må tro mor hon kunde härma honom! Ock hon hade
nog rätt. En fick väl se det, när han skulle ha kvarn.
Ja det tyckte han visst inte om. Jag vet, han var här en
gång, ock då vet jag han sa: (långsamt, med djup bas ock framskjutna läppar) »Jag tänkte, jag skulle ställa mig i ro, män jag ställde
mig i oro i stället», sa han.
Ja, vad skulle han med kvarnen! Vi sa det, både mor ock
jag, till honom, när det först blef frågan om det, att han skulle inte tänka
på det. En vädermjölnare han skall vara i gång både bittida ock sent, ock
när det är hundväder, när en inte vill köra ut en hund, då skall
han ut. Inte ville han det! Han ville vara i ro, som han sa.
Ock inte förstod han sig på kvarnen häller. Män se det var omöjligt
att afbatta honom. Det var inte mer med det, än jag fick inte veta det
bara, förr än det var allt skrifvet. Män han fick väl se sen!
Ja, sa han inte då, att ni hade haft rätt?
Å det fick han väl inte af sig att tas med så precis,
män han var ledsen vid kvarnen, det var han. Han var på ock
skulle bli galen precis. Ock fattiga var vi förut, män skulle han
ha haft den litet till, så hade vi inte haft kläderna på kroppen en
gång till slut.
Ja det gick nog åt, så mycket han kunde få, först å stad
bara till att ställa hänne i ordning. Jag vet, han hade tolf kronor inneståendes här, när han flyttade, ock dem tog han upp till att laga kvarnen med.
Ja det gick åt, det ock mer till. Det skulle vara rep ock
segel ock — stenarna skulle hackas ock — det ena var inte det andra
likt. Ock mor sa honom det, innan han togs med hänne.
Åja, Möllerskan hon visste nog, vad det ville säga till att ha
kvarn.
Ja hon visste det! Ock jag visste det jag med. Ock se till att
stå där ock mata sen! Hanna ock jag, vi har några gånger stått
där uppe på den otäckade kvarnen. Se far han var sådan
ock r, a i tal, a i tall, u i hus, u i hund, o i bo, o i sofva,
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han nue, se cov vel
o
erce - kan da blas -ep
metpo natan, e do ce el-ta ep e ut. tzt mavn do kan da
va stelt.
o da vela val tnt-an.,5-pav?
tjta vela han do! ya vet vi tbicifi-, ya kult-lega vakt
-tzt netvna e hoh-, at-ta blast-ep. se stote-ta pa an:
hov-du, sa, nu-fe du-la ep! ----- nce da bhy-t,a ma do
-nta-erv-fav-n
maym-betta, ya-gav-nt-ep nu, to&t-an.
yo-d-a vt tvustfra te, t mavm-Utta do kan da-va stelt,
sa ya, o ya ep. nu-go ya t f0vvc_ey, sa-ta, o ya ep po
kvanan, o sto dah-e vcentada pa an, te:§-a va-se vak, se
vadtx,„„blotav va kal t-ma. sa hadta mce o vhta en
sam, se-a kan-ta fa at t gag, utan se mei-ya go hem.
do la an o ada holt om) hoat se-vcel. o da-se — dce
neka-p-nt-te — se bl e 4-ta kota-, e se va da basvgpltt,
da-ena ovt-ta da-anha. clt,v-•fohcidada kvanan! ya teltt-o s na baa! ya Watt-, n0-a fek st na, at ei-n-a kan,a spahkat te da-ctsat!
jt av-festö sa vestta pa na hcelv?
td-yoh-an dce! ta vet-, ya kam ut-%-gag, o da
blasta, s-at hovg-kum-blas-o khcekan — mon st hon std!
ya ha nt stt po dce asat! vala gav-nta pakv? sa-gt. o
ya ep o skal-st, va da fatad,s,. n0-a da kam ep, se sto
an da x dohan o hal i sa i duvposk, s-at an:et-skalblasa nev, o an dahad-o clealt han u muum-pa an. vafo
gav ni tce etsat sia. da veLya nta-, sa aiL, ya baghtipv-nta, va da fatas, sa an, e ghat o hal t-sa, o da han
ltka fovt u bo 0Jan o nos-0 mun. atv-va se lik gam7,yog-lecilstot, da an sto, se da va ycemt han. phesig.-yog-kålsan!
ya sceh-cen-ag-gag, va du yovt mcena, la vafo
on-nta paa? toki-ja. mn, am-baa stQ dato kne2lad-,
vest-at-n,ta. my, so ad-an stot o fylt t, so hel-skhuvy,)va jcemt ful, o ojat o dce, da va so slopat so — da kanta ga! z da ada blaSt, s-at vadvig ad-blast a, se
kun-ta kvatta -ct huvt paa mce-n son stepntg/ ojat o dce,
= i, d = e, ce= ä, a mellan a ock ä, 0 ock = ö, v = er
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han med, så han ville inte ut. Ock se det kan det blåsa upp
mittpå natten, ock då är det till att upp ock ut. Om morgonen då kan det
vara stillt.
Ock det ville väl inte Anders-Petter?
Inte ville han det! Jag vet väl ibland, jag kunde ligga vaken
om nätterna ock höra, att det blåste upp. Så stötte jag på honom:
»Hör du», sa jag, »nu får du lof upp!» — »Näj det bryr jag mig då
inte om förr än i morgon bittida, jag går inte upp nu,» tyckte han.
»Jo det är vi tvungna till, i morgon bittida då kan det vara stillt»,
sa jag, ock jag upp. »Nu går jag i förväg», sa jag, ock jag upp på
kvarnen, ock stod där ock väntade på honom, tils jag var så dval en, så
varenda blodtår var kall i mig. Se jag rådde inte med att vrida ensam, så jag kunde inte få det i gång, utan så måtte jag gå hem.
Ock då låg han ock hade höljt öfver hufvudet så väl. Ock då så -- det
nekar jag inte till — så blef det till att träta, ock så var det besvärligt,
ock det ena ordet gaf det andra. Den förhärdade kvarnen! Jag tålte
inte att se hänne bara! Jag tyckte, när jag fick se hänne, att om jag kunde
ha sparkat till det aset!
Ja han förstod sig visst inte på hänne häller?
Inte gjorde han det! Jag vet, jag kom ut en gång, ock det
blåste, så att hornen kunde blåsa af kräken — män se hon stod!
»Ja har ni sett på det aset! Varför går inte pocker?» sa jag. Ock
jag upp ock skulle se, vad det fattades. När jag då kom upp, så stod
han där i dörren ock höll i sig i dörrposten, så att han inte skulle
blåsa ner, ock han darrade ock deglet rann ur munnen på honom. »Varför
går inte det aset?» sa jag. »Det vet jag inte», sa han, »jag begriper inte, vad det fattas», sa han, ock grät ock höll i sig, ock det rann
lika fort ur både ögon ock näsa ock mun. Han var så lik gamle
Jon Karlsson, där han stod, så det var jämt han. Precis Jon Karlsson!
»Jag säger än en gång, vad har du gjort med hänne, äller varför rör
hon inte på sig?» tyckte jag. Män han bara stod där ock kneglade,
ock visste det inte. Män så hade han stått ock fyllt i, så hele skrufven
var jämt full, ock ögat ock det, det var så stoppat så — det kunde
inte gå! Om det hade blåst, så att varenda vinge hade blåst af, så
kunde inte kvarnen ha rört på sig med en sådan stoppning! Ögat ock det,
ock r, a i tal, a i tall, u i hus, a, i hund, o i bo, e 1 sofva, & = å,.
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da va se fult, se da va igti mo2lihet. o dce-va fe mce2 ta
spkig-et-felk, se di fak ta ep stenana-o sop-u o tom-u
yos-at i apitig ven. sti-yek-cta bi a fostos.
da va du vl eplekt?
yet ya - a - sa mo lat fe dy, otelsada kvanan, se
d-a-yemt ffiskscbkit. o mc»? sen! la vet. vg , no fy-va smet,
se va da fe na t-ta en uga po asman o en i ncevan, o se
epfo bakan o ep po da etsat. o sen no 12,.,ble-se staka, hanya, se vi-katt-sta da, se va cl-ta pasya pa es fars
palta, s-at vi-vet-se Lsaka som tonv. o
blask. fas-aiv-va se ful-ycemt, s-an ad-tita-bsyt sa em,
-not int kVq&a ada-kopt sa po atal, sLeivv ad-fsayt .
hel. va ad-am-byt s-em de!
Kl on had-alt at stylta, sta/c molvska!
ya akana mcei, va-dce vet, da kan igm-bagsipal o
had-igti-net o eta. di da dysa avna, va-vi le da!
vi kan-ta-a bko i hut po eta da iblan, o 3-va-se saka,
se vi skkek — e gkat. ek min tt, va yoam-, bkoij min, o
ya kag-ga o td-cet-em dce-nta-kum non mcelapesa. da
kaiv-va eta da d-ty-kum! o-n sog-gleya da ble san, no
da va i sm, kam! e-do va cl-ta ep po kvancfn,-m, da va
sa se vo haka ga blast, ela va d-ta vcent-cet-cte. o stt
no
fek at malt, s-at vi fek mcelasmulan/ ek min a va
vi sopada po di usla stenana! o-se hem me smfdan! o
da va 4-ta sekt-, e y-koka velig o da fina, o sii di gsovasta spetvna deiv-va 4-ta baka glokakak-a. intt se meta
vi at es sen! o va di glokakvna va gQa! — ya mens on
ib.da dyka avna?
ja da meid -a vl d, vift,
vet-iya-, em d-a fati54 du mena?
ja di fe4-ye fyka sikstetiv fe sect§cepan. mens on de.?
ya ct-tkoa nols-d'i fek.
fek tv a marbkv bio fof
telfelit. da va dce avi-ya kam hit, fatific.
ya-id mens-0-, em-ipte -va hitIcanin det. myoandnaskdn-Qiv-va oeftas-o va hema da, fo-ct mens han-o
i, a =
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det var så fullt, så det var ingen möjlighet. Ock det var för mig till att
springa äfter folk, så de fick ta upp stenarna ock sopa ur ock tömma ur
ock göra det i ordning igän. Sen gick det bra förstås.
Då var du väl upplekt?
Ja jag har så mycket lidit för den otäckade kvarnen, så
det är jämt förskräckligt. Ock mor sen! Jag vet väl, när vi var små,
så var det för hänne till att ta en unge på armen ock en i näfven, ock så
uppför backen, ock upp på det aset. Ock sen när vi blef så stora, Hanna
ock jag, så vi kunde stå där, så var det till att parja på oss fars rockar
ock paltar, så att vi var så tjocka som tunnor. Ock vi frös ändå i
blåsten. Far han var så full jämt, så han hade inte brytt sig om,
om' inte kvarnen hade rört sig på åratal, äller om vi hade frusit
häl. Vad hade han brytt sig om det!
Ja hon hade allt ett styre, stackars Möllerska!
Ja ackana mäj, vad det var, det kan ingen begripa! Ock
se vi hade inte något att äta. De där dyra åren, vad vi led då!
Vi kunde inte ha bröd i buset på åtta dar ibland, ock vi var så sultna,
så vi skrek — ock grät. Ack min tid, vad Johan, bror min, ock
jag kunde gå ock titta äfter om det inte kom någon mäldpåse. Det
kunde vara åtta dar det ingen kom. Ock en sådan glädje det blef sen, när
det var någon som kom! Ock då var det att upp på kvarnen, om det var
så så vår Herre gaf blåst, äljest var det till att vänta äfter det. Ock sen
när vi fick det malet, så att vi fick rnäldsinulan! Ack min tid vad
vi sopade på de usle stenarna! Ock så hem med smulan! Ock
då var det till att sikta, ock så koka välling af det fina, ock sen de gröfsta spetorna dem var det till att baka glödkakor af. Män så mätta
vi åt oss sen! Ock vad de glödkakorna var goda! — Ja mins hon
de där dyra åren?
Ja det mins jag väl det, män jag vet inte, om det är fyrtisju du menar?
Ja de fick ge fyra riksdaler för sädesskäppan. Mins hon det?
-- Ja det tror jag nog de fick. De fick två marker bröd för
tolfskillingen. Det var det året jag kom hit, fyrtisju.
Ja jag mins inte, om hon var hitkommen då. Män JohanAnderskan hon var ogift ock var hemma då, för jag mins Hanna ock
ock r, a i tal, a i tall, u i hus, u i hund, 0 i bo, e i sofva, r = å.
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yg, vi bhukta-sphiga ni ta deltas em kvcelan-o beha ve a
dia ho o bceha vatv, o ycelpa te ma va-vi Una, fe vi skalfa es-ni-bit. "i3- va pa e skul-svcelta hel. e da-se, ya
mens at se vet, no fia kvm ut i lagvn, 8-ad-on-vy-kw5iv-o-n stlabit mce-sa i luman te es. o da va sip.vi ada
fet salsv phesis.
va yon fcip din do?
aLjekos anas-61s o sup — yacht da!
— ya -1,p -va Joh-an? mena-p. hacl an ahbeta -os
anas-6ls?
yek &ah,- o sup, hon,- ofi-yu! am -bhende-lu,
a
anas-6lsan, e salda bhceivvin. e si da po deu tian, no
thettas utpo vcelen mceuskvna, se ftekid -du en- dv, ann—,
em-cpv-vel-ga me? vi ska gn-ep ta-anas-6ls — ya-baståp,
va da. da fata di kam ut o fek s vahdnh,...em mapnana,
se va
o se bast6 di va-sag-gag, no di vel kam
dgt, tes-ti va-se fula sni bladv. da vg 8, at hektit khoahahel, anps-6ls. no di-ble se fula, se di-nt-kuy-ga da, menskvna, ,yo-sat-ti dah-o la da hel dån. o sii di speld-ut
-bhceivvin, se da han...tuot hela golvat! o-spycla! da sta
-v, sovip-dah-ina/ o an-6lsu o an,y-ölsån, di va lika fula
som di anha k-slut, se di la i va-sin seg, o vetta va
di sa. u n soiv-vcep
ya si di fek vestAhewviut po bahyan dcep?
ya di fels-de. da va de sly-va olokan. di bg,a
skhev ep-cta, o sen-ymv-fati stalsaha kun-ah,beta sa
Selig neg-gag, se yek an ta bhew_vinskulan. han dho kutsthek po skapsdohan, anas-61,99p-, fe va halstop-cti fek, s-at
-totbcov.-va Jena vit o sthek.
va d it os ans-as sp,a di yels o st/bak ut bitsthelsan-e-gag, 8-at arv-fek-vt-ne a dem?
jo de-yov di, o dce-met ti ja, f aw va se ful
moga gagn, s-at atv-vest-vt-, u moga sthek an skhev. dce
met-ti »ja! no di ad -tat stgp, se kav§ -an skhev ep
ag-kana.
= i, a = e, (e = ä, a mellan a ock ä, 0 ock e = ö, v = er
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jag, vi brukade springa ner till deras om kvällarna ock bära ved ock
dra hö ock bära vatten ock jälpa till med vad vi kunde, för vi skulle
få oss en bit. Vi var på ock skulle svälta häl. Ock då så, jag
mins det så väl, när Fia kom ut i ladugården, så hade hon en brödskifva ock en sillbit med sig i lumman till oss. Ock det var som vi hade
fått socker precis.
Vad gjorde far din då?
Han gick hos Anders-Ols ock söp — varenda dag!
Ja män vad gjorde han? menar jag. Hade han arbete hos
Anders-Ola?
Han gick där ock söp, hör hon ju. Han brände ju,
Anders Olsson, ock sålde brännvin. Ock se då på den tiden, när de
träffades utpå vägen mänskorna, så frågade den ene den andre,
om han ville gå med? »Vi skall gå upp till Anders-Ola — jag består»,
var det. Det första de kom ut ock fick se varandra om morgnarna,
så var det det. Ock så bestod de var sin gång, när de väl kom
dit, tils de var så fulla som bladdor. Det var som ett riktigt kroghål, Anders-Ola. När de blef så fulla, så de inte kunde gå där, mänskorna, så satt de där ock låg där bele dagen. Ock som de spillde ut
brännvin, så det rann utåt hela golfvet! Ock spydde! Det stod som
en sump där inne! Ock Anders Olsson ock Anders-Olssan de var lika fulla
som de andre till slut, så de låg i var sin säng, ock visste inte vad
de sa. Usch en sådan värd att lefva i1
Ja se de fick visst brännvinet på borgen där?
Ja de fick det. Det var det som var olyckan. De bara
skref upp där, ock sen om en fattig stackare kunde arbeta sig till en
skilling någon gång, så gick han till brännvinsskulden. Han drog kritstreck på skåpsdörren, Anders Olsson, för vart halfstop de fick, så att
dörren var jämt vit af streck.
Var det inte hos Anders-Ols som de gick ock strök ut kritstrecken en gång, så att han fick inte något af dem?
Jo det gjorde de, ock det måtte de göra, för han var så full
många gånger, så att han visste inte, hur många streck han skref. Det
måtte de göra! När de hade tagit ett stop, så kanske han skref upp
en kanna.
ock r, a i tal, a i tall, u i hus, u i hund,
Sv. landsm. IX. 1.
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,tst da va falta basvy ma dce supant po dcen han.
ja o se kum clt o skul-panta. ja tokvemt
-a st leensmans vita hcest, n-ag-kum.
kum clt o skul-panta? -os vem da?
hos es, vei-ja!
fe bnwnYvtn?
bahjan, ne arv va bona.
flt m st fah ada ste
fet?...m-bonahan ada-ste-t banyan, han o
cen ep, töyseis fe ti tung -khonv — nce ta hunna va da
— nce ta tunt' v-va da vet, feta va-,su dalv po (hen
han. men se do ol-cinasty, e ,y-sa fah-ep sa. a vet, an
talt-em cb-da, at an ada-sakt ep sa. mrt-up-cla va, se.,
ad arv val t sakt ep sa nedtt, utan se kuva dt, no da
fatad.2 eta da t tn„exp, se da va, da kvm clt o sa, dt skala ut at. va ya mens vL da kvceln, no clt kam! fat?
va ful, o rnot? gnat, o vt gnat. -dt skhev ep vidn smul —
stuvan o kvanan o grann, o sceeklooln,a o ghytan-o panah— vadtt smul. fqt? va epot tötaseis sen o had eks, a
kal-dsn' mce-sa, o dt-skuln-nok te ep at. va hed-dt ep!
fah-atv-festö „s-se mo po
ja ml?,n hadu bo kvanan o stuvan sen?
jada saldas po clecnbyl, men do hopad-an,5-ölstt
tn at-to fat?s vuvt, s-at han skul-fa at, em-qg-kue-stcela
pceea, cela had-cla vat hans fastos. mcen q-, stp-vwl vg, se
do manbno, s-at vt f-fek attva dcep, o fqt? kutp-batecla. celaada-vt-nta hat-tt smul.
da va vcel fen,-ey, nt fek-etw da.
ya va skul-vt a ta es te cela? no d lcafl o ska
dta a rna sceeklcedtta ta dåhby', da-tekmcjto skt4-yeh-a
skaman so jek o, yek neh-t haten-a neka.
mce-sa.
tn-nen tig. ya veta, em
ya ceta. clt anno dt fest
han-o joo' v-va hem-e-gag, o dt anna dt-va sma. dty,
mesta la t svepan. o mQ ojei, o »j ceta. noa do
kam neh-t kajan, se sat on dcen-e gnat. ga hem mce da!
sa on, ne-a kam. na-ta goh-alht hem„-, fat?...n nt gap mce,
i, g = e, <e = ä, a mellan a ock ä, Ø ock 0 = ö, 19 = er
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Ja det var farligt besvärligt med det supandet på den tiden.
Ja ock så kom de ock skulle panta. Jag tycker jämt än,
jag ser länsmans vite häst, när han kom.
Kom de ock skulle panta? Hos vem då?
Hos oss, vet jag!
För brännvin?
Näj män se far hade stigit i borgen, när han var bonde.
Han hade stigit i borgen, han ock 01-Andersson i Nygärde, för en bonde
ända uppi Torsås för tio tusen kronor — näj tio hundra var det
— näj tio tusen var det väl, för se det var ju daler på den
tiden. Män så dog 01-Andersson, ock så sa far upp sig. Jag vet, han
talade om det där, att han hade sagt upp sig. Män hur det var, så
hade han väl inte sagt upp sig redigt, utan så kom de, när det
fattades åtta dar i tio år, sen det var, då kom de ock sa, de skulle
ha ut det. Vad jag mins väl den där kvällen, när de kom! Far
var full, ock mor grät, ock vi grät. De skref upp varenda smula —
stugan ock kvarnen ock grisen, ock sängkläderna ock grytor ock pannor
ock — varenda smula. Far var uppåt Torsås sen ock hade den här
Karl Andersson med sig, ock de skulle »nog reda upp det». Vad redde de upp!
Far han förstod sig så mycket på det där som jag.
Ja män ni hade ju både kvarnen ock stugan sen?
Ja se det såldes på Dörby, män då ropade Anders Olsson
in det åt far så vuret, så att han skulle få det, om han kunde ställa
pängar, äljest hade det varit hans förstås. Män så, som väl var, så
dog morbror, så att vi fick ärfva där, ock far kunde betala. Äljest
hade vi inte haft en smula.
Det var väl för er, ni fick det då.
Ja vad skulle vi ha tagit oss till äljest? När de kom ock skulle
dra af med sängkläderna till Dörby, då gick mor ock skulle göra af
med sig. I skutnningen så gick hon, gick ner i hagen här nere.
Ock jag äfter. De andre de förstod inte någon ting. Jag vet inte, om
Hanna ock Johan var hemma en gång, ock de andre de var små. Den
minsta låg i svepen. Ock mor hon gick, ock jag äfter. När jag då
kom ner i hagen, så satt hon där ock grät. »Gå hem med dig!»
sa hon, när jag kom. »Näj jag går aldrig hem, förr än ni går med»,
ock r, a i tal, a i tall, u i hus, tc i hund, 0 i bo, e i sorva, = å.
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sa ja, o bolad-e gkat. hom-vel-baa sleva nicey, se on skulbh ensam da neka. o fatan la hem-unv bovt se ful sm
at kkcek. ak se dat-tce vai go hem, ma da du, o s ta
bapn! sa oa-ska baa go nep ta sOkaggivn. — a gap
ni dit, se gap ja mce, sa ja, o ja -jt. s- a yek inta.
ja-vesta vl, va de-lek ut-pa, mcen-Qrv-vel-slepa ma. o da
sat In nek-i /talen, tes-cta bavad-o yusna, e do yek vi tasktagdvn. sm-fkamot kvceln se 5ekad -on hem nicvy, num
hoii-ek inta hem. on tcegt-, on skul-joa fql? lesn, sat an
skicl3ceta bh o supa, mn dce jek inta. hafi-jek-baa bapt
o se fek on la go hem, bapnabkyd-sa-nt-em nen
vakigana va p o skug-fogeis. hog-kun-nta-va fkon dem.
ja si am-va se ftstv&nd ma .yt supana, s-at am.,
bkyd-sa-nt-em nen tig.
nce-ffii-jok-an dce. ! a da-va falt, va alt ont skutovak-es po den tian. se stal d fi&n es mce, stal vadn
smul vi hact-i kamvn. »okat, sm-T.-vet molvns kap nu,
utft9 fastan, da va-g r kamaka da, o da hada v di smalna
vi hada. klcedna va da mcesta. sstuvam-va-nta-paboydv
dtt, sy?-9n yov sen, utam-vi hada-al tig da nov. d adabka klcedv. s mok-ada vurma, dels po dcen tian ne ow-va
hema, o dels se om - ble yeft o fap va bona, so - ad om vcev valmv, se hon ada valmvsklamig, o fak-ada valmvskapa, o d 0-dixktit ma klcedv. alt ihöp to ch! vi haclnt-n smul, men da vi je k o sto i, On.
hopde-ni-ntn,...ned kum?
-vi kam ut
nce vi-vest int 92, ana, fap
po mavn, fal? va ot tigat po dn fe -n da banjan o dce,
la sa,
kam, ,ta hem po kvceln; me, mop ho
utan-n. sat ep-o spar. on span-n da tian se — nepakblanak-o valmvsvamo o v e —. mn sam-va minat se kvavfal?. e da no-ag-klced-a 19-, se jek an ut i kam» ma ens o la klcedna, o to in vadasklcedna, sem la dcek-, uto
an ad-val vat-tak-o lacet em sa, inan-ny-fop — se mo
skul-fa dem mce fkitstos. o sen-to de-va sent, se
a = 1, a = e, re = 11,, a mellan a ock ä, 0 ock 0 = ö, v = er
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sa jag, ock bölade ock grät. Hon ville bara slippa mig, så hon skulle

bli ensam där nere. Ock far han låg hemma under bordet så full som
ett kräk. Ack så dant det var! Gå hem med dig du, ock se äfter
barnen!» sa hon, »jag skall bara gå ned till Södragården.» — »Ja går
ni dit, så går jag med», sa jag, ock jag tjöt. Se jag gick inte.
Jag visste väl, vad det gick ut på, medan hon ville slippa mig. Ock där
satt vi nere i hagen, tils det började att ljusna, ock då gick vi till
Södragården. Sen framåt kvällen så skickade hon hem mig, män
hon gick inte hem. Hon tänkte, hon skulle göra far ledsen, så att han
skulle låta bli att supa, män det gick inte. Han gick bara bort
ock brydde sig inte om någon ting. Ock så fick hon lof gå hem, barnviringarna var på ock skulle förgås. Hon kunde inte vara från dem.
Ja se han var så förvänd med sitt supande, så att han
brydde sig inte om någon ting.
Näj inte gjorde han det! Ja det var farligt, vad allt ont skulle
öfver oss på den tiden. Så stal de ifrån oss med, stal varenda
smula vi hade i kammaren. Köket, som hon vet mjölnarens har nu,
utför förstugan, det var en kammare då, ock där hade vi de smulorna
vi hade. Kläderna var det mästa. Se stugan var inte påbyggd
då, som vi gjorde sen, utan vi hade all ting där nere. De hade
bra kläder. Se mor hade väft, dels på den tiden när hon var
hemma, ock dels sen hon biet* gift ock far var bonde, så hade hon
väft vadmal, så hon hade vadmalsklädning, ock far hade vadmalskappa, ock de hade duktigt med kläder. Alltihop tog de! Vi hade
inte en smula, mer än det vi gick ock stod i, igän.
Hörde ni inte, när de kom?
Näj vi visste inte en ande, förr än vi kom ut i kammaren
på morgonen. Far var åt tinget på dagen för den där borgen ock det,
ock kom inte hem på kvällen; män mor hon gick inte ock la sig,
utan hon satt uppe ock spann. Hon spann den där tiden så — noppor
ock blånor ock vadmalsvarp ock öf ock —. Män sen vid midnatt så kom
far. Ock då när han klädde af sig, så gick han ut i kammaren med
ens ock la kläderna ock tog in vardagskläderna, som låg där, utaf
han hade väl varit där ock klätt om sig, innan han for — så mycket
så de skulle få dem med förstås. Ock sen utaf det var sent, så
ock r, a i tal, a i tall, u i hus, u i hund, 0 i bo, e i gorm, & = å.
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semnad,-di-nok hapt. d ack-nok vaktat hem fap, vem
da ade-vat.
fek ni cdu veta, vem da ad 4 vat?
xnt-en ana fek vg veta de, o nt smul fek v si
dce J-to. yo-d-va sant:-da ada vat non sitt ada
hetat-ik-gag i-n hay-iivva stan, ch ac4-hetat li4-sktt,cep, o
da va mops-gavaduk me. d ad4„klept an i, snep sea ta
halstuka, o anyvcent an
hwadd kumzt, ledigana?
jo d ad sagat ken mek,„„posten„ po fonstvt o
kkupe-in. ela va de-Jaggalak-utfo hUtvna, m sg-no cl-to
den metn„npostn, skum d 212.
da da alt-ta va vi znaii-ya kum hat, fri ja mens aliå,
hopcf-talas om dce. ja-tegt, ni sto ep bha, no-la flota
hit. ni bojda vest pa stuvan da?
jasi f.,fek lit-akv da sen. da vg f -fek ceta mahbko,
de-jek at ta-ti da banjan; mn„ so do mostan, o lit4-fek y}
ativa den—, o man,mo den,ceta, o iitq-fek vi cetq-hena.
ja o so vcekstet-rn te, ni, bapn, o kuiv-fohsdna lita.
ja de-jov v. o de-jek,-dti eti-tien mcedi anka.
mcen da hap-ga salst, o dce scep-ga: at sa ila sip-va vg. fek
fatta, no ya va betpn, d-ce da alm, non sip-fa nu. o alh,i
at-ta a vat so dynt o basvcbplt sen helv, dce hap de inta.
(Stiger upp från stolen:) nce-2a sa,-ga-n4-hadti-not o irstita,
o da bcep do syn fri sceyan.
ja d- ce
pceian -du fek som bhceij -da. du ska
-442, o Lsopa nu?
ga-a ska ut o Josopa gan, vetja, o veva, n-a fek
nia-n styvv. a2a mce dom, o tak fri de-a fek!
t"-ak fri dce!
a.

= i, a = 0, CC = ä, a mellan a ock ä, 0 ock tik. = ö, v = er
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somnade de nog hårt. De hade nog vaktat hem far, vem det
hade varit.
Fick ni aldrig veta, vem det hade varit?
Inte en ande fick veta det, ock inte en smula fick vi se
igän utaf det de tog. Jo det var sant: det hade varit någon som hade
hittat en gång i en hage invid stan, de hade hittat litet skräp, ock
det var mors gåfveduk med. De hade klippt honom i snipp så här till
halsdukar, ock använt honom till det,
Hur hade de kommit in, ledingarna?
Jo de hade sågat dän mittenposten på fönstret ock
krupit in. Äljest var det järngaller utför rutorna, män se när de tog
dän mittenposten, så korn de in.
Det där allt det var väl innan jag kom hit, för jag mins aldrig,
jag hörde talas om det. Jag tänkte, ni stod er bra, när jag flyttade
hit. Ni byggde visst på stugan då?
Ja se vi fick litet arf då sen. Det vi fick äfter morbror,
det gick åt till den där borgen; män så dog moster, ock litet fick vi
ärfva där, ock mormor däräfter, ock litet fick vi äfter hänne.
Ja ock så växte ni till, ni barn, ock kunde förtjäna litet.
Ja det gjorde vi. Ock det gick, den ena tiden med den andra.
Män det har jag sagt, ock det säger jag: att så illa som vad vi fick
fara, när jag var barn, det är det aldrig någon som får nu. Ock aldrig
att det har varit så dyrt ock besvärligt sen häller, det har det inte.
(Stiger upp från stolen:) Näj jag sa, jag inte hade något att göra,
ock det bär då syn för sägen.
Ja det är väl pängarna du fick som bränner dig. Du skall
väl ut ock köpa nu?
Ja jag skall ut ock köpa garn, vet jag, ock väfva, när jag fick
mig en styfver. Adjö med dem, ock tack för det jag fick!
Tack för det!

ock r, a i tal, a i tall, u i hus, vt i hund, 0 i bo, o i sofva,
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hu da va an,-petv dkomda.

huth-ce da, eksthemskan-n. au - an ~tv sin a
svaysent?
ya, ya, da hah-on. ya d-ce val mce hena syy me
det„a mapaholan da bapta: on a ha
se-manei.t se
kemv da at na son-da
a s&asyukfima de smita,
knevv. ),a tekan,-, at tanavakk e fn,osan da...a-,ka hat —
fkosan dce-festeis — mens non a tanavahk,-cto hak-an
do zgan tx,o, do kan-',j do vaskan sta ala lega. mcen .5.2, da
nda — an hap sma sen, e Nie baheil.
ya o d fav vest falt ila, no ch fet-an hopati,.. sent,
sona da. da kan-n,,,,bagn.fpa, ne-an tcegkv po ha-g-kamvanas o agslas dhomnblan, ne-aw-fa ntig 'telef sthcegt
fep-sa.
ne-an dhemv-la, da-kan-da bh se ilavavt o basvdplt se.
huk-ce da, hap-nta-ans-pav hat moka-ont o svaiha
dhom-ftblcin?
iö da hap-N. y-a &tomt tbhin,
thelat ma
e skkeka
semn. eg gag do dtveynde-a se dant — cela
se huka dt alt — ni-me tho deg-gagan do feb•-ya alt
leg-e skuk-o-vanasrAta vcekta d ma-nta.
va ditomd-any-p«v da?
— ya-gt elhomda se dant, sea kan,..nt-tal-em-m gag,
hu dant-ta va. — yo da van sindasetameda,-la sat e las
hopan hest», s2,-se-),a las e ghat, e las o va se andcbktt, siLa kikna, tekte-la, o ensamw-feya va festås, e
sat-tah-e las. mn se sai-ya e ble søin, tota, e se
yet-ya e la ma e semnada. se tolc4.4,a, ai-ya vela ha-at
kvatv bkenron e vel-§eka sta mov t-bsepa de at-ma.
va da mot?din, ela kavatina?
= i, a = e, ce = ä, a mellan a ock ä, ø ock 61 = ö, t) -=- er
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Hur det var Anders-Petter drömde.

Hur är det, Ekströmskan hon har ju en syster som är
svagsint?
Ja, ja, det har hon. Ja det är väl med hänne som med
den här Ropar-011an där borta: hon är bra ibland, män så emellanåt så
kommer det åt hänne sådana där ilingar. Ja sinnessjukdomar det är svåra
knefvor. Jag tycker, att tandvärk ock frossan det har jag haft — se
frossan det förstås — män se när en har tandvärk, då har en
då ingen ro, då kan en då varken stå eller ligga. Män se då
ändå — en har sina sinnen ock förnuft i behåll.
Ja ock de far visst farligt illa, när de får en hop i sinnet,
sådana där. Det kan en begripa, när en tänker på hur en kan
våndas ock ängslas i drömmen ibland, när en får någonting riktigt strängt
för sig.
När en drömmer ja, då kan det bli så illavuret ock besvärligt så.
Hur är det, har inte Anders-Petter haft mycket ont af svåra
drömmar ibland?
Jo det har jag. Jag har drömt ibland, så jag har trillat mig
ock skrikit i sömnen. En gång då drömde jag så dant — äljest
så brukar de allt — män må tro den gången då fick jag allt
ligga ock skrika ock våndas, då väckte de mig inte.
Vad drömde Anders-Petter då?
Ja jag drömde så dant, så jag kan inte tala om en gång,
hur dant det var. — Jo det var en söndagsäftermiddag, jag satt ock läste
i »En ropandes röst», se så jag läste ock grät, ock läste ock var så andäktig, som jag kunde, tyckte jag, ock ensam fick jag vara förstås, ock
satt där ock läste. Män så satt jag ock blef sömnig, tyckte jag, ock så
gick jag ock la mig ock somnade. Så tyckte jag, att jag ville ha ett
kvarter brännvin ock ville skicka stad mor till att köpa det åt mig.
Var det mor din, äller Karolina?
ock r, a i tal, a i tall, u i hus, a i hund, o i bo, o i sofva, a = å.
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ne da-va Jakan mm, da va kapa — vel-feka
sta licen-ta jpepa ma-t kvatv bheivvin. ncehie,-sa hon, da.,
yevci-nta, sa ha.., ,ict gav-nk-sta cetn-ne bumpmn ot-tce.2.
—ia se gct §celv, fe bhcovvin ska-a ha i kvcel, sa ja. o
jk ta-stan, ta h,o,Ons-bhceivvinsbo, fe da veste-ia va der va, tolste-ia, da po hovr„t, fe da hade-ia val fa, se dit
hetade-ia, o dev vetest se vel, ha-i,a skula-ha at. men
noa kam in, se va cl-n som-bashnli thap, ho thap, da
va se hott ep si, sea kuta fa nerv-viivn pa at po no
vis. men se tcegt-ya:-ia gav val ep and ds fe den da hoa
thapan, teja, tso aa.t kumn,, fe da ska
hceh-andei. e ne-a da kam ep,-cto fe4-ja
— oa kan-nta-se at-baci , ja kan-nt-tal-em at, ha
vuvt-ta va! — da va-t stovt-bov dah-ina, e va dce bovt
sat fhcelsvn met fham, o neha stena te, e se va da sana
flamv, se da flamada po bega sahem. mensa fels inta
kem
øni dan, utafi-a peta se, sa 5ogta se jyft,
si het neh-i helvak. e si de ha-a hovt e da halv di
mce-ma em, di stv-festdh-at, e dce stav tl-les-em bokat,
inbakt o belsah-, at hemaltakat-cte-cp et, mcen s hcelvata
cl-ce 4-tva,s »dce nevsta» stav da. mcen si nu ful-ja
ta gu, o bai6nta-p-o hopa o
haha gu, skale-ja, hit! e
§-da svah,mada-ilehig ma si se dant, baa svahmada, mcefi-a
sa-ntn-ne folk — svahmada-, se da va sin, d ada ptlat
ilchig ma ht e dit, baa ptlacla-e svahmada. e si phesis
vea fov nev, sea ble a ma alt ihc5p. mffaivfoh- a ma, e the2an e vestn,„-,boksvna deiv-fey„,ya a pa ma.
du set tgljb el da?
nce-e-da va ign el dc?, si de nevsta bhenv da i,
mcen s hcev va ign el, da baa 50tlada-e svahmada-ikhig
ma; inns ne felk-da kune-ici-nt,5-81. se kam dce-t fhuntemv te-ma e fha2da — a fek hoha-an hosi-, ja »endase vel iycbn cht, sin-a Meny mm ei,an 19ahg — e kofta
pek ma: va ska-du hceh-e
an-ptv? —
sa ja,-i-a
kuma hit, se ya-nta ha fon-at. e se hofte-ia o ba ta gu,
= i, a = e, ce = ä, a mellan a ock ä, 0 ock e = ö, v = er
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— Näj det var kärngen min, det var Kajsa — ville skicka
stad hänne till att köpa mig ett kvarter brännvin. »Nähä,» sa hon, »det
gör jag inte», sa hon, »jag går inte stad äfter något brännvin åt dig».
— »Ja så går jag själf, för brännvin skall jag ha i kväll», sa jag. Ock
jag gick till stan, till Roséns brännvinsbod, för det visste jag var den
var, tyckte jag, där på hörnet, för där hade jag varit förr, så dit
hittade jag, ock där visste jag så väl, hur jag skulle ha det. Män
se när jag kom in, så var det en sådan besynnerlig trappa, hög trappa, det
var så högt upp se, så jag kunde inte få någon vurn på det på något
vis. Män så tänkte jag: jag går väl upp ändå för den där höga
trappan, tänkte jag, äfter som jag är ut kommen, för det skall väl vara
här ändå. Ock när jag då kom upp, då fick jag titta in genom en
dörr — ock ja kan inte säga det bara, jag kan inte tala om det, hur
vuret det var! — Det var ett stort bord där inne, ock vid det bordet
satt Frälsaren mitt fram, ock några stycken till, ock så var det sådana
flammor, så det flammade på bägge sidor om. Män se jag fick inte
komma in genom dörren, utan jag sjönk så, se jag sjönk så djupt,
se rätt ner i hälvetet. Ock se det har jag hört ock det håller de
med mig om, de som förstår det, ock det står att läsa om i böcker,
i bibelen ock böcker, att himmelriket det är ett, män se hälveten
det är det två, se »det nedersta» står det. Män se nu föll jag
till Gud, ock begynte på att ropa ock sa: Härre Gud skulle jag hit! Ock
se det svärmade ikring mig se så dant, bara svärmade, män jag
såg inte något folk — svärmade, så det var som de hade skyttlat
ikring mig hit ock dit, bara skyttlade ock svärmade. Ock se precis
naken blef jag, vid jag for ner, så jag blef af med alltihop. Mössan
for af mig, ock tröjan ock västen, byxorna dem fick jag ha på mig.
Du såg ingen eld där?
Näj se det var ingen eld där, se det nedersta brinner det i,
män se här var ingen eld, det bara skyttlade ock svärmade ikring
mig; män se något folk det kunde jag inte se. Så kom det ett fruntimmer till mig ock frågade — jag fick höra en röst, jag kände
så väl igän den, som jag känner min egen käng — ock ropade
på mig: »Vad skall du här att göra,Anders-Petter?»—»Ja,»sa jag,»jaghar
kommit hit, så jag inte rår för det». Ock så ropade jag ock bad till Gud,
ock r, a i tal, a i tall, u i hus, a i hund, 0 i bo, e i softa,
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at han skule-icapa ma den. mceii-a fpcencla-se vlhostn
ildn: va ska-du hceh-e )(ma-, an..y-ptv? sa an.
vet-tu, vem de vo?
ya da vd-ya se vol se. ia Iscendn-na se vol se.
da va-giva, sein-a phatadl-lita me, noa va a vc'estvslckt, e on do, se cla-feA-ya hosa sen, at ow-va do. e sa
baa hofta-e skhek e ghunada pa..ua skal-koma don;
fe sa at-ya kny-koma dn sciap-vcey ya ada-kunt-clit,-tce
a va omo2lat, se yyft segi -ya ada-§ogka. e si.-.a baa
va skule-ya hoh-e Jetta! e nu a.a blet a. ma alt vaa hav.
e-sa kum do-g-kah-in mce-w-vcest, e dcew-va ilnsta ho som
bio, se-an lysta som el. e-se sa an: ha-ska dy-fa-av-vost,
sa an. ncehce,sacz, doa v...vel-ya-nta ha, dceg-gap-nta pa
mej, sa ja. da-yop don, sa han.. don ska du ho, sa an,
don ska clu -ta, pa da! — da-yep dn inta, saa. mn ambeyilatta p o the pa dn,. mon si do va slut. ar -fek
ayginan, dn, ena -ahman e khcese,l- don tom hogan, mcen da
ana ahmhelt va fe thagt, se dce-va slut,-tceii-yek anta pa
-ma. e sa-an stop ho, ma selvropcega va </-da nev, sw-va
-se stop, ya-se stop som bihon da baa, se stop va an.
ya any-va slcul-pcegany-a kum-afhan?
jo vet, sa cl-ce ala da san scegyv sa ta-knos, sa se
hqtau alta gut em poga, sa dem hoh-an dop. dcep
tah-an dem, da sa.
mon si kem-ut sa-do kune4a-nta, utafi-a yek-ctah-e
titada. se-feb.-ya sii ypnag, e do-i,e4-a dit e titad-a den,
64 si do bhan da dcep, se da bh,an se dant e flamada.
do beyint-ya p-o skhika si-se dant, se-a skhek, sa se da
volst,-ta ma.
ya-da sk-a sce, da van mahkala dhom!
ya da va sa, se hahaw-vela stota pa ma, o cl-ce gut,
at aw vel hal. cetv ma. da va vl sa, s at ar-vela visa
ma-g-gag, hu dant-ta va, man da va fe sent e vcen-em,
o da feb•-ya do hektat si mce. e do vicv vest-gut. om hakan
k = i, a = e, ce = ä, a mellan a ock ä, 0 ock e = ö, v = er
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att han skulle jälpa mig dän. Män jag kände så väl rösten
igän: »Vad skall du här att göra, Anders-Petter?» sa han.
Vet du, vem det var?
Ja det vet jag så väl så. Jag kände hänne så väl så.
Det var en gräbba, som jag pratade litet med, när jag var i Västerslät, ock hon dog, så det fick jag höra sen, att hon var död. Ock se
jag bara ropade ock skrek ock grunnade på hur jag skulle komma dän;
för se att jag kunde komma dän samma väg jag hade kommit dit, det såg
jag var omöjligt, så djupt som jag hade sjunkit. Ock se jag bara sa:
»Vad skulle jag här att göra! Ock nu har jag blifvit afmed allt vad jaghar.»
Ock så kom det en karl in med en väst, ock den var eldande röd som
blod, så han lyste som eld. Ock så sa han: »Här skall du få en väst»,
sa han. »Nähä», sa jag, »den vill jag inte ha, den går inte på
mig», sa jag. »Det gör den», sa han. »Den skall du ha», sa han,
»den skall du ta på dig!» — »Det gör den inte», sa jag. Män han
begynte på att trä på den. Män se det var slut. Han fick
igenom den ena armen ock krängde den öfver ryggen, män det
andra armhålet var för trångt, så det var slut, den gick inte på
mig. Ock se en stor hög med silfverpängar var det där nere, som var
så stor, ja så stor som byrån där borta, så stor var han.
Ja män var skulle pängarna ha kommit ifrån?
Jo vet, se det är alla de som säljer sig till knös, se så
har han ju alltid gott om pängar, se dem har han där. Där
tar han dem, det såg jag.
Män se komma ut se det kunde jag inte, utan jag gick där ock
tittade. Så fick jag se en öppning, ock då gick jag dit ock tittade i den,
ock se då brann det där, så det brann så dant ock flammade. Ock se
då begynte jag på att skrika se så dant, så jag skrek, se så då
väckte de mig.
Ja det skall jag säga, det var en märkelig dröm!
Ja det var så, så Härren ville stöta på mig, ock det är gott
att han vill hålla äfter mig. Det var väl så, så att han ville visa
mig en gång, bur dant det var, innan det var för sent att vända om,
ock det fick jag då riktigt se med. Ock det vore visst gott, om Härren
ock r, a i tal, a i tall, u i hus, u i hund, 0 i bo, 0 i sofva, a = å.
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-f,ta vel-lemna ma, utan hal- tett) ma e stota pa ma, se-,ta
kota vcena ma ot sceta halat.
has-an.5,1Wtro hat flet? sona &tona?
ja-da ha-,ka hat se moga se. eg-gag sa-ta pa, no
clu,„-falxa va ut-e akta. men dce-ska-a se, at-teg-kaan- cfn
jps-alsx
ka-ska sce •— ta dce-sk-a se, at han »opda-e
han akta! m me tso de-jek-uta-kul fan, han st< poycl-alsx
x dikat. a svat hest had-an, e vagn clw-va bsun, e han
5 e- v va hutt e lxta-ypan ha fsama. e se had-an-u,,,t-pa
stolta beta, som sto ut em-po va stan, stv-va-se stosa, se
4-sto UtOM »Me. e se had-an-u stakvs ula, da va val
ute an§-esipla, sa spsag cetv, an smal, lagbent, sm sa se
mayas-e dan ut, e slasa& lxkse fovt sm, an 1,909da. an to
se laga flo). tblcin ada-an d
skaeko epo jult, e xblciwva am-bsev e floida. han spsag se fopt sem-u, ansa 1,09da.
men st se han jpopda !
hada-an xga hopn?
nce hoyn da hada-an ana, baa stoh,a beta, slIt sto
ut, em-po va stan-em mue, se hesa (visar med händerna).
santa ans,-pav, vasKsein ag -kuva, ala vat an to
vein?
nce dQsanto. meft-j-a stt moga jposa, o a
1909t moka 5elv, mu, alsx a-,,a hovt nesa vana skstka se
ygkalxt, som dcefi jcmda. fe da va jemt falt, va de -va
yekaltt.
o eg-gag — mu, da va ynii,a va-vukarv-fostds, se fe
ja se tla ont x kost, se-gt kun-nta fa fia m au, e-,ka ksup
ep ma knceana po kude e l po knce e ba, o las e las, e
lås e las. mcen de,-jek tut-te-jatat. e de e do sekvt, at
sis alsx, fay-n, da gap te-jatat, em-w-vel lces-e be alsx
se mo. men .5,-cto to-ta t ta gsat-e be, e slo tu-po luvan,
st do Jen, da te, se da-ble-se just x takat, se da va psesis
sm, da ada vat-tm-blekst, se j'en da-te. e sa d hacf-da get
te-jatat. e sa sem-ble da so let, se-,ka anadas se lct4, se
= i, o = e, ce = ä, a mellan a ock ä, 0 ock e = ö, v = er
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inte ville lemna mig, utan hålla äfter mig ock stöta på mig, så jag
kunde vända mig åt rätta hållet.
Har Anders-Petter haft flera sådana drömmar?
Ja det har jag haft så många så. En gäng såg jag på, när
den farlige var ute ock åkte. Män det skall jag säga, att den karlen han
kör aldrig kull. Jag skall säga —ja det skall jag säga, att han körde ock
han åkte! Män må tro det gick inte kull för honom, han körde aldrig
i diket. En svart häst hade han, ock vagnen den var brun, ock han
själf var brun ock litet öppen här framme. Ock så hade han ett par
stora betar, som stod ut en på var sidan, som var så stora, så
de stod utom munnen. Ock så hade han en stackars usling, det var väl
utaf hans jesiplar, som sprang äfter, en smal, långbent, som såg så
mager ock dan ut, ock sprang likså fort som han körde. Han tog
så långa flöj. Ibland hade han den ena skanken uppå julet, ock ibland'
var han bredvid ock flöjde. Han sprang så fort som den andre körde.
Män se så han körde!
Hade han inga horn?
Näj horn det hade han inga, bara stora betar, som stod
ut, en på var sidan om munnen, så här (visar med händerna).
Såg inte Anders-Petter, varifrån han kom, äller vart han tog
vägen?
Näj det såg jag inte. Män jag har sett många köra, ock har
kört mycket själf, män aldrig har jag hört några vagnar skrika så
ynkeligt, som den gjorde. För det var jämt farligt, vad det var
ynkeligt.
Ock en gång — män det var medan jag var vaken förstås, så fick
jag så illa ont i bröstet, så jag kunde inte få fram andan, ock jag kröp
upp med knäna på kudden ock låg på knä ock bad, ock läste ock läste, ock
läste ock läste. Män det gick inte till järtat. • Ock det är då säkert, att
Gud ser aldrig, förrän det går till järtat, om en vill läsa ock be aldrig
så mycket. Män se då tog jag i att gråta ock be, ock slog mig på ryggen,
ock se då sken det till, så det blef så ljust i taket, så det var precis
som det hade varit en blixt, så sken det till. Ock se då hade det gått
till järtat. Ock se sen blef det så lätt, så jag andades så lätt, så
ock r, a i tal,

a i tall, u

i hus, 22 i hund, o i bo, e i sofva,

= ä.
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had-alkt Ment at se het po lena. — Incen st da vaa
vakaw-festos, se do suti-a-nta.
la du po kogan-nu-ttan du hacj-da da at-ta?
ntv — ya da va-ta makan, fa da va nt anat.
-- ta da va meka-anas-pOak-a vat uta fov!
ya -da sk- a sg, at eii't - a lon- skktv- ep alt va
ja a stt, se skul-da bli -an stov bok fulskkevan.
nce go nal, go nat! tals fe vaja fet, mona »ey takek
althöp!
E.

hu da va 1.2.-nes..ad?..fitosckn,.
huk-a da mg gust-t båstå nu?
o nu g am-bka, nu gak-an o gkevv chka, e tkoskak— akbeta strt-n, slav, se-lan daan ce. da va baa dg, at an
hada-fe molsa-om-blo, e don ste ot kuvat. sn lceta -an sa
etdv, e da ble am-bcetv. da va-se tn, mcei ag-gan, na-a
va t st4byt. da kim pa mcej
da mot, men ?•-•da kurs
sa.,ute fkgsan, sa hada. ya-va garn-, ycemt, pkesfs. ta
la po senan — a sefam-va c21-do val tycåntltan, — oa
hada -at tkosan, sa-a 5cekta:§- , ta kestads, se kkepaft-yek po-rna
st se ha (skakar). se kum-n da pc'ela-fkånsn, som skula.,
hetas va bokalaka da da. se sa an: legv du dcev, cltfi-ygval?
sa an. e-sa-t da sama kam guban mce ma la myta o jyathan
190094UL se stant-an e knapada po fenstvt tzt-ptskaskap, se sa an: yaso du a lakt-ta te, hak-t vala, dttt latfan! kofta-an. e st-la i o hada mina gkuntnak-o met e
stylta me, o va se lesan o antakaad e hade-yust at fkosan
di. e st 4-da tolsLya va obtldat, at-tt skul-tko,..4-ad9
lakt ma te t onodan, ne-ta va-se usal. st da va po dcen
't= i, a = e, ce = ä, a mellan a ock ä, 0. ock e = ö, v = er

Ikke enhver tid kan frembringe en saadan folkedigtning, der,
for at blifve dertil, maa anslaa strenge, som ikke blot for et
ojeblik, men giennem lange tider, finder gjenklang i et helt folks
bryst. Hvem anslog disse strenge? Hvem digtede disse viser?
Deres navne faar vi aldrig at vide; men svaret er ellers let nok.
Det er altid de mest opvakte og fremmelige i folket, der synger
saaledes for, at alle de andre synger efter; og hvem der her i
middelalderen var de fremmeligste i alle maader, derom kan
ingen tvivl vffire: at det var den gamle hjemlige odelsbaarne
adel, som siden mest er uddod eller har tabt sig mellem bonderne.
At det ikke var almuen, men adelen, der dengang sang for, det
fremgaar da ogsaa klarlig af viserne selv.» 0. s. v. Se Danske

Keempeviser og Folkesang-e fra Middelalderen, fornyede i gammel
Stil af Svend Grundtvig. Kjobenhavn 1867. S. V. (Forord).

Några rader ofvanför uppgifver herr B., att »en liten samling
folkvisor af så sent år som 1878 fått titeln Från berg och dal»
i enlighet med den meningen, att folkvisorna »skulle vara ett
slags naturalster, eller åtminstone den, att de utgått från människor, som, lefvande sin måsta tid i det gröna, läto »naturen»,
skogen, dalen m. m. ock icke ett mera eller mindre förkonstladt
lif 1 människosamhällena förläna dem den poetiska ingifvelsen».
Enär mitt namn återfinnes under förordet till ifrågavarande,
af en annan person, »A. E.», utgifna samling — hvilken innehåller både folkvisor ock folklekar —, kan ock bör jag i afseende
på titeln påpeka, att, såsom vid närmare eftersinning enhvar
lätteligen inser, den icke ansluter sig till någon särskild åsikt
om folkvisornas ursprung, utan blott är gifven i enlighet med
det ostridiga sakförhållandet att våra gamla folkvisor äro upptecknade på landsbygden.
Stockholm i sept. 1889.
4

N. Linder.

