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jag hade aldrig känt det så lätt på länge. — Män se då var jag 
vaken förstås, så då sof jag inte. 

Låg du på ryggen under tiden du hade det där åt dig? 
Näj — ja det var inte maran, för det var något annat. 
Ja det var mycket Anders-Petter har varit ute för. 
Ja det skall jag säga, att om jag kunde skrifva upp allt vad 

jag har sett, så skulle det blifva en stor bok fullskrifven. 
Näj god natt, god natt! Tack för vad jag har fått, många tjog tacker 

allihop! 

Hur det var när Nisse hade frossan. 

Hur är det med Gustaf i Bårstad nu? 
Å nu är han bra, nu går han ock gräfver diken, ock tröskar 

ock — arbetar som en slaf, så lång dagen är. Det var bara det, att han 
hade för mycket ond blod, ock den steg åt hufvudet. Sen lät han sig 
åder, ock då blef han bättre. Det var så med mig en gång, när jag 
var i Smedby. Det kom på mig så där vuret, män se det kom 
sig utaf frossan, som jag hade. Jag var galen, jämt, presis. Jag 
låg på sängen — äller soffan var det då väl egentligen — ock jag 
hade haft frossan, så jag skäcktes, jag ristades, si kroppen gick på mig 
se så här (skakar). Så kom den där Pälla-Fransen, som skulle 
hetas vara bokhållare där då. Så sa han: »Ligger du där, din djäfvul?» 
sa han. Ock så i det samma så kom gubben med sin lilla Myra ock kärran 
ock körde förbi. Så stannade han ock knappade på fönstret med pisk-
skaftet, så sa han: »Jaså du har lagt dig till, här i dvale, din lat-
fan!» ropade han. Ock se jag låg ock hade mina grunningar ock mitt att 
styra med, ock var så ledsen ock altererad ock hade just haft frossan 
då. 	Ock se det där tyckte jag var obildat, att de skulle tro, jag hade 
lagt mig till i onödan, när jag var så usel. Se det var på den 

ock r, a i tal, a i tall, u i hus, u i hund, 0 i bo, e i sofva, a = å. 
Sv. landsm. IX. 1. 	 13 
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ct, k tonlösa; tv = m, p = tj ; 	J, o. s. v. svagt muljerade; 

tian, no j-da hcestahafsvna va se z,censna, e da va 'tgrot aan, 
stn kun-mce dce n-ya.si ia satta  po d deha, ovampo, 
o da va 1,,sznk24 e loft-ep o venq-, e se dceha vuvt: ,za va 
-se dan, s -n -a ada-vat ut-e hafsat e skula-hep-ovv-t 
tka, si se blask -p kul. ya d- ce sang, da- yov 

e .92,  len e antajhad sefn-a va fohut, se to cl-da rn-mcp, 
ska-r-veta, no di kum se da, P5kst6s. si agaan skul, 
nev-ta skhcilan. o ya ep o ut ceta..,e skhek: si m-nta-, kam-
håtv? dah-ce an! si m-nt-tcen otelsa? cov-fav ju del?! 
skheA-ya. ch va ut-e volt-em-n dyna. o guban-qn hal sa 
,y-cta po avstan, e di anh,a di skal-ta ma, e ja-sphan, h,unt-
rn 2•Ichin, o ep po dynhogn, e vela ba-a halt i guban. harv-
ktos an lapda-sa i vceb .2-fovt ag-kuna. e sarv-fek..4-
-cte tay 2-ma e dho in ma e la ma i sefan nen. ch va 
festos 2,1chie ma alihp, o ch ahbetad-nta mev dcen halva 
dan. 

da va se-da va celvattan. dk-be ceta mahia. orv-
va-nta hema, orv-va dah-ep„4 böathegvn e honsada, e hon 
svemlad-do festos, se hon-kum-nta hem po-n stan. sag-
kum-Qn do hem. e dce-va fe h41-lceg-o-ut-ta fika-
mdln cet snekv yönsan. han lceta ma adv, e si blom 
pesada-ep takat, svat va an,-n-kana orn-blo dce-tapacl-ch 
de a ma. men sn se letad-dce P99-ma, da »cende-gt 
ma-ens. sem-ble a bete, mer-fofckvha slak-cta va ,ka, 
se ),a ahkada knaft sta po bena, ne-a kam ep. o fett 
toki -ya-a va .5-s-tahk se. a kemv se mei MO, ha gc 
hada-at P99-rna, no ,.‘ ct l dwi sefan. cer-va ia po 50-
butn, o cer-va ),a epi luftaii-,- a va-se lcetv se; em-plakade-
gc hoa epla, ghana, sy, -va se thevha se, e cer -va ,ka ut-
p0 fon, uta-po favty o heta, e gt had-t sont styh,a. men 
si innstcens 

ne-a kam ut san e guban hetta ma, se sa an: hu ce 
da mce dej nu? du a xy,z vat fant-tu? — po va set a gc 
dez vist mig-galnskap mot pathön? så la. du va ,,u eta 
ma e skul-sle ma, sa an. yå do kam da vcel fov ma, sa 

k = i, a = e, Ce = ä, a mellan a ock ä, 0 ock 0- = ö, v =  er 
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tiden, när de där hästräfsorna var så gängsna, ock det var ingen annan 
som kunde med det än jag. Se jag satt där på den där, ofvanpå, 
ock det var kinkigt att lyfta upp ock vända, ock så där vuret. Jag var 
så dan, så när jag hade varit ute ock räfsat ock skulle hoppa öfver ett 
dike, se så blåste jag kull. Ja det är sanning, det gjorde jag. 
Ock se ledsen ock altererad som jag var förut, så tog det där mig med, 
skall en veta, när de kom så där, förstås. Se han gubben skulle 
ner till Skrålan. Ock jag upp ock ut äfter ock skrek: »Ser ni inte, kam-
rater? Där är han! Ser ni inte den otäcke? Han far ju där! 
skrek jag. De var ute ock vältade om en dynga. Ock gubben han höll sig 
så där på afstånd, ock de andre de skulle ta mig, ock jag sprang, runt-
om ikring, ock upp på dynghögen ock ville bara ha hält i gubben. Han 
förstås han lagade sig i väg, så fort han kunde. Ock•sen fick de 
då tag i mig ock 'drog in mig ock la mig i soffan igän. De var 
förstås ikring mig allihop, ock de arbetade inte mer den halfve 
dagen. 

Det var så där vid älfvatiden. Det gick bud äfter Maria. Hon 
var inte hemma, hon var däruppe i Boträdgården ock ränsade, ock hon 
svimmade då af förstås, så hon kom inte hem på en stand. Sen 
kom hon då hem. Ock det var för hänne att lägga af ut till Fåra-
målen äfter snickar Jonsson. Han lät mig åder, ock se bloden 
pissade uppi taket, svart var han, en kanna ond blod det tappade de 
då af mig. Män sen så lättade det för mig, det kände jag 
med ens. Sen blef jag bättre, män förfärligt slak det var jag, 
så jag orkade knappt stå på benen, när jag kom upp. Ock förut 
tyckte jag jag var så stark så. Jag kommer så väl ihog, hur jag 
hade det för mig, när jag låg där i soffan. Än var jag på sjö-
botten, ock än var jag uppi luften, jag var så lätt så; än plockade 
jag röda äpplen, granna, som var så trefliga så, ock än var jag ut-
på sjön, ute på fartyg ock reste, ock jag hade ett sådant styre. Män 
ingenstädes kom jag. 

När jag kom ut sen ock gubben träffade mig, så sa han: »Hur är 
det med dig nu? Du har ju varit fånig du?» — »På vad sätt har jag 
då visat min galenskap mot patron?» sa jag. »Du var ju äfter 
mig ock skulle slå mig», sa han. »Ja då kom det väl för mig», sa 

ock r, a i tal, a i tall, u i hus, u i hund, 0 i bo, o i sofva, a = å,. 
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ka da, da a la. 2. mma fundatgv, ltta-gamla ov, sitt pathdn 
ada-sakt, så ta. met st sen se va an se bayli ve-ma yemt, 
so-am -va syi-at lekabla. i,a va da e tbafsack-, e ja-fek 
a int hest po gavw-va da, e va tn-o ct mceda, e fek an 
sup mcet vt mal, o va dt tt a ada vet te je ma ttc14 
dah—uta, se va pathdn fcelv uta-e sa te em. 

sem-ble an se fewt, no a ved, gebit, st s-am..
ble jemt-galv. e st dce,fosteis, ai-a ad-do alt t va t se da, 
so a ad-do alh,t vet obildad tmåt an. mcen s  i_ct ada-
aliti non ko t met sena, no a va da, se a kan-ttta va da 
her. st dt stal se faltt-ta, se a kan-tda thtvas-da. 

nce-nu stav ta ha se la se. go nat e tak fo mce,i! 
go nat! 

H. E. 

adlan. 

128 	En äldre fru sitter tillbakalutad i chäslongen i vardagsrummet. 
Genom angränsande rum kommer någon ock går, lätt ock tyst som 
en flicka. En liten gumma tittar in, män stannar, liksom hon undrade, 
om hon skall stiga på. Hon är nätt ock snyggt klädd, ansiktet är 

ne sth,o-ke„ia-nt-,-t-ce kal-ådldn svt, a ut-o gav! 
dce-va au kolt e fo st ev. 

ya git da, gutt! ,i,a skal-go ne+1,9gliga-, o „5-skitt-
-a go tn-Yott siat, tceeLya. ia tøkL,.a ve-st na-at sig te. 

a da va dalsk, nt-tek in. 
ya, a vet-vta, hit-d-ce fat, d—e icemt sa 

14-gamal 1,,scevlek te na. hon an—altp,„,-vat-baylt.,a vet-
vt-,-tt-d-ce fat, da hegah-t-an, da gamla. men da lav-lit-
-bli flev gap a kemv hit. 

vafo-dce? nt-kemak-alt-tt mev. ia tokv, nt-st 
lika duktt ut. me scet-v lita, set! (Visar med handen mot 
soffan.) 

i =i, a = e, ce = 	a mellan a ock ä, 0 ock 0 = ö, 22 = er 
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jag då, »där jag låg i mina funderingar, litet gamla ord, som patron 
hade sagt», sa jag. Män se sen så var han så beskedlig vid mig jämt, 
så han var som ett läkeblad. Jag var där ock räfsade, ock jag fick 
ha min häst på gården var dag, ock var inne ock åt middag, ock fick en 
sup med till vart mål, ock vad de inte hade vett att ge mig ändå 
därute, så var patron själf ute ock sa till om. 

Sen blef han så fånig, när jag ville dän, gubben, se så han 
blef jämt galen. Ock se det förstås, att jag hade då alltid varit så där, 
så jag hade då aldrig varit obildad emot honom. Män se jag hade 
aldrig någon ro i mitt sinne, när jag var där, så jag kunde inte vara där 
längre. Se de stal så farligt där, så jag kunde inte trifvas där. 

Näj nu står jag här så länge så. God natt ock tack för mig! 
God natt! 

Adlan. 

gammalt, skrynkligt, män hyn ännu nästan rödvit, dragen fina, mycket rörliga, 128 
munnen bred, ser ut som om den alltid vore färdig att draga sig till ett skratt. 
Hon tittar frågande bort mot soffan, så går hon varsamt litet längre fram, tils 
frun blir uppmärksam på att någon kommer ock vänder sig om: 

Näj se tror icke jag inte, det är Karl-Adlan som är ute ock går! 
Det var ju roligt att få se er. 

Ja god dag, frun! Jag skulle gå ner till Kylinge, ock så skulle 
jag gå in ett slag, tänkte jag. Jag tyckte, jag ville se hänne ett slag till. 

Ja det var duktigt, ni gick in. 
Ja, jag vet inte, hur det är fatt, det är jämt som jag hade 

litet gammal kärlek till hänne. Hon har alltid varit beskedlig. Jag vet 
inte, hur det är fatt, det hänger i en, det gamla. Män det lär inte 
bli flere gånger jag kommer hit. 

Å varför det? Ni kommer allt hit mer. Jag tycker, ni ser 
lika duktig ut. Män sStt er litet, sitt! (Visar med handen mot  
soffan.) 

ock r, a i tal, a i tall, u i hus, vt i hund, 0 i bo, 0 i sofva, a = å. 
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a tak ska on ha, a hmv so pafusi. a fha2d-i 
»okat, 	fek-go a, o g-sa di, oiv-va ensami,i,-n-i set 
hum, so ya jek. m so va 9-nta dcev, utan so jeb.-ja pa. 
ska-a va so nesvas o sceta ma hcep hona? (Sätter sig på 
ändan af chäslongen.) hon a vat jak, a ),a hot, hast 5uk? 

jet da hmv so da po gamladaq. 
a hon ce-nt-so gamal. hon ce-nt-so gang s -M-ja 

po laetna. ja ce i met otatiana av. 
),asc,  n•ce so gamal? 
ja, o aa a va t so-yuk, so-ci tceet-,-ta skul-bli slut 

meja. ,ka a ta in so-mo. gi va in-os-daktron, o a ga 
an »ufghci 5e,o-sn na-a kum ta-abataat, so va d-nt-
ant-ti lita kalsbadvsalt o-n halim gha pilv. aa 
icAt-ign nota. da baa kvalda ma, no-a to in at. — da va 
moea sm onktada faps-ma dah-uta, mn, da liksta sapvc, so 
va da-vest, klakvskan sa, ka skul-koka limfhovcelie ot-ma, 

dce toki-ja jcemLjoh-at. 
jeisa, ,ka da kafi-u hcenda, da va bha. 
yå aa ve-ta; eb.kagp..baa ful sa sa. lifstian-cfn 
gus han. vi-fomtfc teat-tuan han:§-jelp. anat forna 

va utan honom. 
nce vi-joy-nte-dce. 
nce-dce jov vi inta, d-ce scekvt. d-e sm dej 

knivij4nm rna hceh,-iblcin (tar med ena handen öfver magen), 
e-kniv sm ah-eg ot ala hal. no dce-komah-at-ma, do 
kafi-a yceint Jean tie, do e a jemt fan. phostinån sa te 
-ma i vas, 2-sa on te-ma: in ni aska mo 9t,hg, so kom 
ep a thegvn o icelp os lita-, sa on. cl-ce-nt-mo likt te de, 
mo tho. ),ct a fot leja fa min la bit. c 1- ce...ntn, -no me 
-ma nu. 

ja ni a vat so obaghipli ta ahbet a ev da. mcen 
avna ska tyl, ta ev me, vei-ja. no ahbastian 	folidn, so- 
ce an. 

ja ,ka vd etmnsffigån, di- ja -hah-ah,betat, -ta vi- ja. 
ja a sat te vadn, aha,a ay-nyspahat ma. 

= i, a = e, Ce = ä, a mellan a ock ä, Ø ock e = ö, v = er 
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Ja tack skall hon ha, jag kommer så påfusig. Jag frågade i 
köket, om jag fick gå in, ock så sa de, hon var ensam inne i sitt 
rum, så jag gick. Män så var hon inte där, utan så gick jag på. 
Skall jag vara så näsvis ock sätta mig här hos hänne? (Sätter sig på 
ändan af chäslongen.) Hon har varit sjuk, har jag hört, hårt sjuk? 

Ja det kommer så där på gamladar. 
Å hon är inte så gammal. Hon är inte så gammal som jag 

på långtnär. Jag är i mitt åttionde år. 
Jaså ni är så gammal? 
Ja, ock jag har varit så sjuk, så jag tänkte, det skulle bli slut 

med mig. Jag har tagit in så mycket. Jag var inne hos doktorn, ockjaggaf 
honom tjugofyra skilling, ock sen när jag kom till apoteket, såvar det inte 
annat än litet Karlsbadersalt ock en halftjog grå piller. Jag tyckte, det 
gjorde ingen nytta. Det bara kväljde mig, när jag tog in det. — Det var 
många som ordinerade för mig därute, män det likaste som var, så 
var det visst, klockerskan sa, jag skulle koka linfrövälling åt mig, 
ock det tyckte jag jämt gjorde åt. 

Jaså, ja det kan ju hända, det var bra. 
Ja jag vet inte; det kanske bara föll sig så. Lifstiden han 

ligger i Guds hand. Vi förmår intet utan hans jälp. Intet förmår 
vi utan honom. 

Näj vi gör inte det. 
Näj det gör vi inte, det är säkert. Det är som det ginge en 

knif igenom mig här ibland (tar med ena handen öfver magen), 
en knif som har ägg åt alla håll. När det kommer åt mig, då 
kan jag jämt ingenting, då är jag jämt fallen. Prostinnan sa till 
mig i våras, så sa hon till mig: »Om ni orkar med någonting, så kom 
upp i trädgården ock jälp oss litet,» sa hon. Det är inte mycket likt till det, 
må tro. Jag har fått lega för min lille bit. Det är inte något med 
mig nu. 

Ja ni har varit så obegriplig till att arbeta i er dag. Män 
åren skall väl ta er med, vet jag. När arbetstiden är förliden, så 
är han. 

Ja jag vet åtminstone, att jag har arbetat, det vet jag. 
Jag har satt till var ådra, jag har inte sparat mig. 

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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nce-ni a vest-pty-spahat-v. mens ni ffi mogq-ap 
da va vest avt cete-ja kum hit — tio a da va — da hcegnada-
so faskhcbkit po kask, s-at patetka sto 'end unv vak, o 

cen-ih,an clethbffl o ht, o k o plusad-i vakt o jcel pt-
os o ta -ap patdtka, o vanad5 si- sa. metko 
de moga 8132-v4-va me, no cl-ce so da-nontig si a ilakt. 
ni-jek-dah-i vakt mce, so ni va-so vt so. ct-dce ha-d- ce-nt-
falt, sa ni. 

ia-ja nzens vest-tce, i,a vato jc2lt-tont-tp kost 
(drar så gott på munnen). 	ycelpa vahdnha den tvitem 
te. — intz, na-ct va-os saka, o v ada-ala baprot sma, mens 
on •dce do? da no kala va do, o hon to ag-khcekan ~sta-
gavn? haiv-va en o-n hal-man, -dcen mensk-, no kala do, 
o smet ala fcem! 	ba inta solsnan-enz et oha. 

q,  da va tt dukti mcenska-, e sonahustha, o sncel 
ve na va ni o jcel pk-na. d huka val scp, svailmohan-eit-ce 
so holi o ha, nitz, ni bcega ni-kum gut ovahins. 

de jov vi. hoiLek ute-jcemt, o ja Ma bctipti. hop 
vao ja va mop. hav fi-non mat, mop? va clici -, no 
og-kitin in. ja da hav ict val, tokte-ja. fcem sma ban! 
mo tho ja ada-alt o jaha. mcen dce jek. 

hit va da, hacl-di fcem bapn? hon hade...m et-bapn 
fopvcg? va kala fah-ot-tce? 

nie da va an-inta. da had-on, znartkum ot-tcetyt 
halt. da-ad-p,,, utakadehat, no oiv..,va z phostagavn, o ba-
tcilta ffip. mceg-lcal9 batdata moga mana ona, incfn d kum 
ihöp, 	alhi vest-em det. 

me sen, tt-dx blede-jef ta, .y-to di hem an? 
ia-san to di an te-sa. da va en °pot eibysökan, 

sv-va fap ta dcem-poikan. da va vl-ih-khabl-ti dceha, an 
adl-lcet-topa bapp,t fa set, o lcet ta hcen-i Isahka si cekta. 
mcen sam-fek on hoh,, at an had-en te. da va ipIa da 
ltfin 	 -fek-bapn ltcea, sm di sa skul-va hans...de 
m. o do ovvga on an o fota hcep nehdt. da si hap jet, 
-tce kan -igf ycelpa, sa on, o dce bli da val non ha fop. 

= i, a = e, ce = ä, a mellan a ock ä, 0 ock 61. = ö, v = er 
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Näj ni har visst inte sparat er. Mins ni för många år sen, 
det var visst året äfter jag kom hit — tror jag det var — det rägnade 
så förskräckligt på hösten, så att potaterna stod jämt under vatten, ock 
ni gick ända ifrån Dörby ock hit, ock gick ock plussadeivattnet ock jälpte 
oss att ta upp potaterna, ock våndades se så. Måtro det är inte alltid 
det är många som vill vara med, när det är så där någonting som är elakt. 
Ni gick där i vattnet med, så ni var så våt så. »A det här det är inte 
farligt», sa ni. 

Ja jag mins visst det, jag var här ock jälpte dem en höst 
(drar så gott på munnen). Ja se jälpa varandra det är en tvungen 
till. — Män när jag var hos Sara, ock vi hade alla barnen små, mins 
hon det då? då när Kalle var död, ock hon tog an kräken i prost-
gården? Han var en ock en half månad den minste, när Kalle dog, 
ock små alla Uni! Män vi bad inte socknen om ett öre. 

Ja det var en duktig mänska, er sonhustru, ock snäll 
vid hänne var ni ock jälpte hänne. De brukar väl säga, svärmodren inte är 
så rolig att ha, män ni bägge ni kom gott öfverens. 

Det gjorde vi. Hon gick ute jämt, ock jag hade barnen. Hon 
var far, ock jag var mor. »Har ni någon mat, mor?» var det, när 
hon kom in. »Ja, det bar jag väl», tyckte jag. Fäm små barn! 
Må tro jag hade allt att göra. Män det gick. 

Hur var det, hade de fäm barn? Hon hade ju ett barn 
i förväg? Var Kalle far åt det? 

Näj det var han inte. Det hade hon, innan hon kom åt detta 
hållet. Det hade hon utackorderat, när hon var i prostgården, ock be-
talade för. Män Kalle betalade många månader åt hänne, innan de kom 
ihop, som jag aldrig visste om då. 

Män sen, när de blef gifta, så tog de hem honom? 
Ja sen tog de honom till sig. Det var en uppåt Åbysocken, 

som var far till den pojken. Det var väl en krabbel den där, han 
hade låtit döpa barnet för sitt, ock låtit ta hänne i kyrka som äkta. 
Män sen fick hon höra, att han hade en till. Det var en piga där 
litet ifrån som fick barn litet äfter, som de sa skulle vara hans det 
med. Ock då öfvergaf hon honom ock flyttade härneråt. »Det som har skett, 
det kan ingen jälpa», sa hon, »ock det blir det väl någon råd för.» 

ock r, a i tal, a i tall, u i hus, u i hund, 0 i bo, e i sofva, a = å. 
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men int-at orv-vela ve an mep, na-aiv-va-se dan. e si do-
-kum-yu  hcep nehsit ta phostys, o da va no-kala Iscenta da, 
se cicep ble d bakcinta. 

da va loka fo, kala dce, at aiv-fek-ti son dukt 
wienska, sip, -va hoiv-va. 

a kan 	tho dce, hon a thz hunh,a-hikstalvs 
da on nu ce, o-g-kana OUC  em dån, o 

vah-ce das.on ce nu? 
hon ce po 	gem,- epot stakelm o sto fop n stop 

lagah, o a åt hanha khonvs lon. o dy, celsta pe2kan an 
Iscena 	stakolm-os 	haha-o a »ufchin, khonah-i man, o 
mat, o alt ig fat. 

a do a on sth,it ovv da vasta mce dem nu snapt. 
e da fleh-o bapy-utkumna? 

a dn, anh,a pe2kan am-bhukt-alty se, at aw-vel-ta 
jos, o an a talt-em nu, at avv-vek-e sa ut. men so-ah-em 
dån ,y feA a bhev-ffhan an, e do skhev an, at nu bova 
fahmo -nt-tceeka po aLja legv po fobaty e blaska, fa nu 
a-a stat nza ty-sama haha, sem mop j,,scpna hos, skh.ev an. 
ea bhukt-sce, at an skal- yte -2e-sa ta 50s, fa dce-ble baa 
ti -lega po fobutn o blaska, så a. my, si, nu feb• a bhev 
em a ja t..'bøvdva ced frp dce nu. si ag-kam ihOi, 
ia bhuktsce se dceha. (Ser så förnöjd ut.) 

ni-tokt-tit-ein t0Llega po 50buty, o blaska, ni. 
nce-ja bhuktq-se se deha. o fhoiv-flekan me a„a-at 

Ahev. na-ci skhzvv, se bhuka phosty alt y hetsa mce, at on 
yt-ska glima ans fonicinigy o nu kam da-at-bhev, o da 

sto da, at-t-ce-anas stapsta gkp -jgcena hahan, sto da. 
o i da; husat,-ta on »cena, dah-ce gas op dehas-ctai_lia fe-

skhev on, o ada-skheva se moka so da. vi  kan-
-tit-lceta bli o ghata nen, no vi letat. phostn,u-ghat, o 
phostinag-gh,at, o ja ghat. e nu sa am-phostn, at ne-ni vel 
a skhevat hanc'est, se ska„a fe/ca mce-at-bhev fhon mce) ince, sa 
an. 2,a kaiv-val tho, ni vel-tit-thola se lega, sa an, mcen 
sce-ma te. — a tceekv, da blip-val at....bhev oiv-fa! 

= i, a = e, ce = ä, a mellan a ock ä, 0 ock 0 = ö, v = er 
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Män inte att hon ville vid honom mer, när han var så dan. Ock se då 
kom hon härneråt till prostens, ock det var när Kalle tjänade där, 
så där blef de bekanta. 

Ja det var lycka för Kalle det, att han fick en sådan duktig 
mänska, som vad hon var. 

Ja kan hon tro det, hon har tre hundra riksdalers lön, 
där hon nu är, ock en kanna mjölk om dagen, ock — 

Var är det hon är nu? 
Hon är på en gård uppåt Stockholm ock står för en stor 

ladugård ock har tre hundra kronors lön. Ock den älste pojken han 
tjänar i Stockholm hos en härre ock har tjugofäm kronor i månaden, ock 
maten ock allting fritt. 

Å då har hon stritt öfver det värsta med dem nu snart. 
Är det flere af barnen utkomna? 

Ja den andre pojken han brukade alltid säga, at han ville till 
sjös, ock han har talat om nu, att han ville ge sig ut. Män så här om 
dagen så fick jag bref från honom, ock då skref han, att »nu behöfver 
farmor inte tänka på att jag ligger på sjöbotten ock blaskar, för nu 
har jag statt mig till samme härre, som mor tjänar hos», skref han. 
Jag brukade säga, att han skulle inte ge sig till sjös, för det blef bara 
att ligga på sjöbotten ock blaska, sa jag. Män se nu fick jag brer 
om att jag inte behöfde vara rädd för det nu. Se han kom ihåg, 
jag brukade säga så där. (Ser så förnöjd ut.) 

Ni tyckte inte om att ligga på sjöbotten ock blaska, ni. 
Näj jag brukade säga så där. Ock från flickan med har jag haft 

bref. När jag skrifver, så brukar prosten alltid hälsa med, att hon 
inte skall glömma hans förmaningar. Ock nu kom det ett bref, ock där 
stod det, att det är hännes störste glädje att tjäna Härren, stod det. 
Ock i det huset, där hon tjänar, där är Guds ord deras dagliga för-
nöjelse, skref hon, ock hade skrifvit så mycket så där. Vi kunde 
inte låta bli att gråta någon, när vi läste det. Prosten grät, ock 
prostinnan grät, ock jag grät. Ock nu sa han prosten, att »när ni vill 
ha skrifvet härnäst, så skall jag skicka med ett bref frän mig med,» sa 
han. »Jag kan väl tro, ni vill inte dröja så länge,» sa han, »män 
säg mig till.» — Jag tänker, det blir väl ett bref hon får! 

ock r, 	i tal, a i tall, u i hus, u i hund, 0 i bo, e i sofva, t = å. 
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aee scekvt tce. mn  tmeiti se at? nt glj.o 
bon!, nu. 

la-da go val an o ha bckm-, bhuka ia sce ta-sana — 
dt ce sona majdnv dt da bcega pe2kana, no dt koman-, o st 
se kavtt-o dubba ut — mn do bhuka a sce te sona: vcent-, 
tes-crt blm? Jeft-e fa n hopaha ban, o kemah-t fatdom, do-
-ska da fo st, va da 94 scel-o ha bavn. ya a fest ai-ya; 

vet,-n dant-tcp-ce. 
vi }nk- sakt,-ta ska go set foh-ala. da kan 

altli bha sen mce. 
ya d c e....kan hcenda, cl-a-tenttg ontioltt fag, da vet vt. 

man ttit4namcbst! menamcestAltv da altn nen, 8, go ta fatt-
dom o elcbnda — po •ne vis. o vadn ce se lestt. dn ce se 
feskhcalt, dna yacht. o d ce vt si.  j/an se dan. d. 
sia stit-a bhuka sa>: vdiice se dan st v-vt-jen-an. gu  kan 
-ft-stt nen-e vcena alttg ncet ma stn han. vt fe la fesdka 
pava. nity - tt dan ce an t stn ugdom? klcedan-e foa iLee 
alt-ty sthceva fo?. e se gav da sa. mcen cetat se st an at. 
ok 	va ce dia vad n o sthva fot?! d ce snot-ty skoga alt 
thcåp. no not-bltp gamal, se st-an at. 

aya dce ion-n alt. met da vet tgty-, vekat stp -nt-bcest, 
antian som d-ce, cela 	sci-ro-vadn, ma sama gan i sin 
ugdom, stp.4-jev 	 gamal, se bed da vttv-ntn- 
nottt-tce hcelv. 

nck, va ltsalv fo la a sec no scekvt-tce. hakan 
a vi sa utstakat at. (Drar äfter andan, liksom om hon pratat mera, 
än lungorna velat tillstädja. Sitter så tyst en stund.) 

ya tceek, ah-on kopt te do, at tt va o stal-os ma t 
tjo?? po fcelva ptgalsctetn? 

nce-mtn tt, va 4-dce! va stal dt da? 
mina klcpdv! to dem al-thOp, sa dt hcegl-po vcegan. 
fek ni alh,t veta, vem da ada va? 

da va -g - gh,b-eptfhon soknvna, sek e div. 
of t -yek a ve stapty o ala stces. on ada-vat tmpo Man 
-os ~tv sin e biet se epklced, se otv-va 'end stn-y, -fhu. 

= i, a = e, ce = ä, a mellan a ock a, 0 ock 0. = ö, v = er 
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Ja det är säkert det. Män emellertid så har ni glädje af 
barnen nu. 

Ja, »det går väl an att ha barn,» brukar jag säga till Sara — 
de är sådana majorer de där bägge pojkarna, när de kommer, ock ser 
så katiga ock duktiga ut — män då brukar jag säga till Sara: »Vänta, 
tils de blir gifta ock får en hop barn, ock kommer i fattigdom, då 
skall du få se, vad det vill säga att ha barn. Jag har försökt det jag; 
jag vet, hur dant det är.» 

Å det är väl inte sagt, det skall gå så för alla. Det kan 
allt bli bra sen med. 

Ja det kan hända, det är ingenting omöjligt för Gud, det vet vi. 
Män m on em äst! Monemäst blir det alltid någon, som går till fattig-
dom ock elände — på något vis. Ock världen är så listig. Den är så 
förskräcklig, denna världen. Ock det är vi som gör honom sådan. Det är 
som jag brukar säga: världen den är sådan som vi gör honom. Gud kan 
inte stiga ner ock vända allting rätt med sin hand. Vi får lof att försöka 
s,jälfva. Män hurdan är en i sin ungdom? Kläder ock föda det är 
allt en sträfvar för. Ock så går det så. Män äfteråt så ser en det. 
Ack vad är denna världen att sträfva för! Det är som en skugge allt-
ihop. När en blir gammal, så ser en det. 

Åja det gör en allt. Män det vet ingen, vilket som är bäst, 
antingen som det är, äller 	Såge en världen med samma ögon i sin 
ungdom, som en gör sen en blir gammal, så kanske det vore inte 
nyttigt det häller. 

Näj, var tidsålder får lof att ha sitt, det är nog säkert det. Härren 
har väl så utstakat det. (Drar äfter andan, liksom om hon pratat mera, 
än lungorna velat tillstädja. Sitter så tyst en stund.) 

Ja tänk, har hon hört det då, att de var ock stal hos mig i 
fjor? på själfve pingstdagen? 

Näj min tid, var de det! Vad stal de då? 
Mina kläder! tog dem allihop, som de hängde på väggen. 
Fick ni aldrig veta, vem det hade varit? 
Jo, det var en gräbba uppifrån socknarna, som gick ock dref. 

Hon gick här vid stationen ock allestädes. Hon hade varit inpå Öland 
hos syster sin ock blifvit så uppklädd, så hon var jämt som en fru. 

ock r, a i tal, a i tall, u i hus, u i hund, 0 i bo, e i sofva, a = å. 
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mcen st no og-kum htt-to vdn, se jek on e dh,ev, o sedd-
a-sa vade smul, s-at og-knaft ata 5yla sa mc — salda, 

jpofta bih-o sont-ta. se  kum-Qn ta phostinan o ba 1i t  
19o12ti. on had 	gamal svalt' pa - sa, sm da va -4t pa 
sphols po met fham. 	cl-ce se moga sm bev, sa, phostinan, 
se ea hata se-a kan de, sa on, utan seek on ta-at fah-
kla-o ga na — hcet at ,font fahkla. o-sy-kum-Qn ep ta mcey 

fhagl-, e fi-ja-nLvela jpopa 	da fahklat. n, nta-hav 
not o ',sopa fm?, sa ja, o nta bahOvv gt et fahkla. se  

moga falt/de-p bahOvv, se f  a o m2n dotv, så ,k• a. ja ni 
a gut em klcedv, da sa-ja, sa on, o htack-sa se 2khig. ch. 
hegda po vcegan, kledea. 

a s d fak on si at. 
ia, o sm-plgalscrd n do va ,2;a bavta. ia fek ta bajet 

t-te,ket -to mig -kusin ff,2 stan; 	fek ta bo mco) o polkan. 
hov-va-og-ma de, lela mensta-2 fjc2p, va-os ma thi th,ebga. 

f-foh-in ta stan, foh-im-po tel« o va dah-tna hela dån. 
me no 222 da bom hem, do va col-tomt po vegan! mcen 
lokas va, se polkans kledro ch hcegl-da bh,av6 o dom ad-on 

nce si dem ad-ow-v1„-vat hced at-t2 letaha skr4..312 
,Acenipcenda, m-Qn to dem. s2 smabavn d..e cla-2nta-sakt 
-cle fens i va stuva. 

a da va val dce 	 sefi-ek on ep ta ståhm- 
eintan o salcl-dem, al-210p klcedea. de huha klean dit 
a Å.ct spovt ce-os ståhm-etntan cen. da va en huh bomals-
kl4g, mest ny, o ,y-va da-eg-ghon vekt6h2aklc'efkg, o 
svala, o i unvi§ovq, oat pa bsegv.rn de, sly.,vel va, 
da va do-nt-t2 beta, fe dem acl-ja pa-ma. 

kue-222-nt-fo not ijdn? 
int-e smul a ya fet 2jdn. d c e -nt gut o jeta 

/magi- em takat -teka. o da kan 20-2,-icelpa, ja fa val se 
mo ,2,a bahOvv. o nit - al - ya a sakt se mo em na set 
»knalt ta na!» 	gag, fe on to at. 

ni tah,-al tig se lcet n. 

= i, a = e, e = ä, a mellan a ock ä, 0 ock 0. = ö, v = er 
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Män sen när hon kom hit då igän, så gick hon ock dref', ock sålde 
af sig var smula, så att hon knappt hade att skyla sig med — sålde 
ock köpte bir ock sådant där. Så kom hon till prostinnan ock bad om en 
kjortel. Hon hade en gammal svart på sig, som det var ett par 
spräck på mitt fram. »Ja det är så många som ber,» sa prostinnan, 
»så jag har inte så jag kan det,» sa hon, utan så gick hon äfter ett för- 
kläde ock gaf hänn e — rätt ett skönt förkläde. Ock sen kom hon upp till mig 
ock frågade, om jag inte ville köpa det där förklädet. »Näj, inte har 
jag något att köpa för,» sa jag, »ock inte behöfver jag något förkläde. Så 
många förkläden jag behöfver, så får jag af min dotter,» sa jag. »Ja ni 
har gott om kläder, det ser jag,» sa hon, ock tittade sig så ikring. De 
hängde på väggen, kläderna. 

Ja se då fick hon se det. 
Ja, ock sen pingstdagen då var jag borta. Jag fick till biljett 

till tåget utaf min kusin ini stan, fick till både mig ock pojken. 
Han var hos mig den lille minste i fjor, var hos mig tre trättingar. 
Ock vi for in till stan, for in på tåget ock var därinne hele dagen. 
Män när vi då kom hem, då var det tomt på väggen! Män som 
lyckas var, så pojkens kläder de hängde där bredvid, ock dem hade hon 
inte tagit. 

Näj se dem hade hon väl varit rädd att de lättare skulle bli 
gänkända, om hon tog dem. Se småbarn det är det inte sagt 
det finns i var stuga. 

Ja det var väl det som gjorde det. Sen gick hon upp till Storm-
Antan ock sålde dem, allihop kläderna. Den rutiga klädningen den 
har jag sport är hos Storm-Antan än. Det var en rutig bomulls-
klädning, mäst ny, ock så var det en grön viktoriaklädning, ock så den 
svarta, ock en underkjortel, ock så ett par känger. Män det, som väl var, 
det var då inte de bäste, för dem hade jag på mig. 

Kunde ni inte få något igän? 
Inte en smula har jag fått igän. Det är inte gott att ge sig till 

att krångla om tocket där. Ock det kan ingen jälpa, jag får väl så 
mycket jag behöfver. Ock inte att jag har sagt så mycket om hänne som 
»hunden tage hänne!» en gång, för hon tog det. 

Ni tar allting så lätt ni. 

ock r, a i tal, a i tall, u i hus, u i hund, o i bo, e i sofva, u = å. 
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ja-de atc,-alto vat me t set ta go-9 sava se falt cetv 
smula. da bliv-val utsit po no vis. vi fel6hada fcem tusan 
dalart,..4 et tai. va  bl i? da fe betan—, em-e-gon,-e savan,-o 
gh,cemv sa? 

fcent tusen? ne-va dce? 
je) ne 	'Ca es, se fek v, to hans fal?, se fek 

n thavcis po fem tus. o dceiv-va ovv fpup 	gamal, 
guban ad-ntiJcet fongat-tcen. si-en hevcis-ctcen ska fe- 

va tiana 	ela jcelv dti.,93ta. ya dn da 5etlapan 
dceg-kan du se lana kast -i eln, sa ist ta adl,fe dcefi-jcelv 
-nta. da-sa 4,,ct te an, ma-ens, 	foLa fek si an. 

o ni fek igeitig? 
igan tig fek v. o bon, ar., va po, ctiv -fek mim) 

P0 thdetifc'em tusn. dce an ha, da lbcektLta 
ipso. ja do ha-ni val inta-fet se mo nda, iihet 

kavcisan ada va t avnkg. 
nce nzt4....had?„.in dce. o seiv-feba devta ha gick- 

po 	segan i tv a av — i tv a 	feb•-ja pas-unfi-jcemt o 
unni po scegan. 

hu, kim, de-sa? va ev svahfa hanakat? 
nct, da va an-f,ta-celast, mn, sc?-ble ag-§uk, o ja 

skul-clit ep te an o si etan,-an lita, men an la. e.a skal-
fa klakan a ag-, gubatv-, fe ist pasada-an. mn se jekada-
kal-jdtkep.,pe te-ma o sa, at- lit-ja-nte-kum hem snavt, se 
va husat tomt, ney-ct kam. o da thodq- .nok, s 	ja to 
guban me ma o ya knep an hade foi? hem. o sen se feb.... 
ja ha unni legans i tv a rzh-o fek-tity-se nio fotat, sip,, de 

legv-po min han. klatatv-festos, mn, dcen sup acll ep 
ma-ens. han sa14-dcen ta kal-ptvs datb-ute -fe tolv hilest‘tla, 

di a klakan cen. 
va an se da dan, adi, s9-an &bo bavt-te ni hala me? 
haja! metko da va-nta mo iii, 90-a kum hem 

ma gaban. o 	ma klakan, e di smulna an hada 
me -sa, lika vuvt ta beivran. g-se lege-da fans net, sno% 
ag-kuip-vcena, se — — 

i =i, a = e, ce = ä, a mellan a ock ä, 0 ock e = ö, v = er 
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Ja det har aldrig varit mitt sätt att gå ock sörja så farligt äfter 
smulorna. Det blir väl utsett på något vis. Vi förlorade fåm tusen 
daler i ett tag. Vad blir det för bättre, om en går ock sörjer ock 
grämer sig? 

Fäm tusen? När var det? 
Jo när vi gifte oss, så fick vi, utaf hans far, så fick 

vi en revers på fång tusen. Ock den var öfver tjugo år gammal, 
ock gubben hade inte låtit förnyat den. Se en revers den skall för-
nyas vart tionde år, äller gäller den inte. »Ja den där skitlappen 
den kan du så gärna kasta i elden», sa jag till Adolf, »för den gäller 
inte.» Det sa jag till honom, med ens, så fort jag fick se honom. 

Ock ni fick ingenting? 
Ingen ting fick vi. Ock bonden, han var på, han fick inlagor 

på trättifäm tusen. Det han hade, det räckte inte till hälften. 
Jaså. Ja då hade ni väl inte fått så mycket ändå, om rätt 

reversen hade varit i ordning. 
Näj inte hade vi det. Ock sen fick jag därtill ha gubben 

på sängen i två år — i två år fick jag passa honom jämt ock 
ha honom på sängen. 

-- Hur kom det sig? Var er svärfar härneråt? 
Näj, det var han inte äljest, män så blef han sjuk, ock jag 

skulle dit upp till honom ock se äfter honom litet, medan han låg. Jag skulle 
få klockan af honom, gubben, för jag passade honom. Män så skickade 
Karl-Jakob bud till mig ock sa, att om jag inte kom hem snart, så 
var huset tomt, när jag kom. Ock det trodde jag nog, så att jag tog 
gubben med mig ock litet knåp han hade ock for hem: Ock sen så fick 
jag ha honom liggandes i två år ock fick inte så mycket för det, som det 
som ligger på min hand. Klockan förstås, män den söp Adolf upp 
med ens. Han sålde den till Karl-Peters därute för tolf riksdaler, 
ock de har klockan än. 

Var han så där dan, Adolf, så han drog bort det ni hade med? 
Han ja! Måtro det var inte mycket igän, när jag kom hem 

med gubben. Ock sen gick det med klockan, ock de smulorna han hade 
med sig, lika vuret till brännvin. Så så länge det fanns något, som 
han kunde vända, så — — 

ock r, a i tal, a i tall, u i hus, tt i hund, o i bo, o i sorva, a = å. 
Sv. landaira. LY. 1. 	 14 
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tonlösa; Iv = ra, f = tj; 	cl, ft o. s. v. svagt muljerade; 

hukip nt-v do-te? dce va-t-baj§jmn fok-v. 
vest va-da baj,,94,-, mrp-va 	 a sa akt tate 

te an. an acl-yq-lcet-blit fia de. Ja du e se sncelv, m09, 
smt-j§ceta po-ma, sa an. <beta po dej, ck, luns! s a, va 
skula de fog? du a fet ltka gut vet s 	iv, du val bkuk- at, 

d-ce du som skul-va hitv-fo bo hustk-e ba9n, sa ,ka. va  
skuk-a peta po dce,2 fog? da vet val bo du e ala niceyskia, 
hu dan du ce ydei, $å la. tbldn na-ag-kum hem-fulak-, 

a ved-, at ana peea kan- a hat, s4 la: va a du 
fet kust t da, du ce-se fulv? sa a. ja,161 du ce-se sncelak-
e-nt-j,sceta po-ma, s-ska -a tal-ep, va a-a fet at, sa an; o 
so-talt an em,-u, da ateget. el-ad-am-baa iwa-fop-ma. 
va-d-yta betak„e leva lagt, se feb. -a veta, va a had- an. 

jo-est va-da bet, y-nt baa kana. 
nce, va skuk-a kala vccaiv-fok-e Iscent satan ma dce? 

nu va da etm&istfiecim-bka, no-aiv-va no/tv. la bagkipak„ 
at nita, fe du, mol?, du ha9 do yemt, sa an. gt bagkipv-nta, 
va du tak-at, sa an. a akbetad-e vanadas, se vt dko es 
Ikon. han sa sy, no am-ble ,fik: 	dce-n dalt ka du a hat, 
sa an. an sa at alt, me tko. kom-tt e lceg da ha tvase-
fotvna! sa an — ar-vel-baa, a skava hos an. du a vat 
se sncelv, sta-fia-a 'petat po-ma, sa an. my d-ce y dalt 
kg du a hat, sa an. han sa at alt. 

ha va da, hady-nt moea kon, no-an do? 
nct da va kal-o ena. s v ada hat eta, my hakan 

ata bapt- tom. han sa alt, va a talta, han to ba9t-tem, 
my dt va smet. o nu vi-ja do, dt ce t gut fov49. da 
kaiv -4,,-va kokt, em dt fe leva; my de vet-e, at ta nota 
fe ifcelag kan 4., al» bli. d- ce tey da sni 
tceekv po kala, vak-an ce — 	an c§ dy evta-ely? (Ser 
ledsen ock äftersinnande ut.) 

la dt dfi.' derc-fo vt la lemna. hu, d-ce nia dem, cl-ce 
fodgt fok-es. 

a fy,-fe lev-e tonna de. fy-fe lev-e de. my st dt 
sma, deiv-vei-ja at-tt e hema. 

a = e, CE == ä, a mellan a ock ä, 0 ock e = ö, v = er 
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Hur bar ni er då till? Det var ett bekymmer för er. 
Visst var det bekymmer, män vad vill en göra? Jag sa aldrig någon-

ting till honom. Han hade inte låtit blifvit för det. »Ja du är så snäll, mor, 
som inte kätar på mig», sa han. »Käta på dig, din luns!» sa jag, »vad 
skulle jag det för? Du har fått lika gott vett som jag, om du vill bruka det, 
ock det är du som skulle vara hufvud för både hustru ock barn», sajag. »Vad 
skulle jag käta på dig för? Det vet väl både du ock alla mänskor, 
hur dan du är ändå», sa jag. Ibland när han kom hem full, 
ock jag visste, att han inga pängar kunde ha haft, så sa jag: »Var har du 
fått ruset i dag, du är så full?» sa jag. »Ja för du är så snäll 
ock inte kätar på mig, så skall jag tala om, var jag har fått det», sa han; ock 
så talade han om, hur det hade tillgått. Aller hade han bara ljugit för mig. 
Var det inte bättre att lefva lugnt, så fick jag veta, var jag hade honom. 

Jo visst var det bättre, när ni bara kunde. 
Näj, vad skulle jag hållit väsen för ock tjänat satan med det? 

Nu var det åtminstone bra, när han var nykter. »Jag begriper 
det inte, för du, mor, du har då jämt», sa han. »Jag begriper inte, 
var du tar det», sa han. Jag arbetade ock våndades, så vi drog oss 
fram. Han sa sen, när han blef sjuk: »Ja, det är en dålig karl du bar haft», 
sa ban. Han såg det allt, må tro. »Kom hit ock lägg dig här tvärsöfver 
fötterna!» sa han — han ville bara, jag skulle vara hos honom. »Du har va-
rit så snäll, som inte har kätat på mig», sa han. »Män det är en dålig 
karl du har haft», sa han. Han såg det allt. 

Hur var det, hade ni många barn, när han dog? 
Näj det var Kalle ock Amma. Se vi hade haft åtta, män Härren 

hade tagit bort dem. Han såg allt, vad jag tålte, han tog bort dem, 
medan de var små. Ock nu vet jag då, de är i gott förvar. Det 
kan väl vara roligt, om de får lefva; män det vet en, att till nytta 
för själen kan det aldrig bli. Det är ingen dag som går, utan jag 
tänker på Kalle, var han är — om han är i den evige elden? (Ser 
ledsen ock äftersinnande ut.) 

Ja de döde dem får vi lof att lemna. Hur det är med dem, det är 
fördolt för oss. 

Ja vi får lof att lemna det. Vi får lof det. Män se de 
små, dem vet jag att de är hemma. 

ock r, a i tal, a i tall, u i hus, u i hund, o i bo, e i sofva, s =- å. 
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a mens,-da va-atv-fleka n sa3da so. a mens, ni 
sa, at ni ba phcesku-ketisth4m,n skui-fo ha na hena lita. 

fet, da va lela hana ck. å ia ba an, a-i-ja skial-
fo vcenta lita tzt-baghtcva na. i‘a gah-o loftv po loket lit- 
ibldn o tita po-na, sa i‘a; 	tokv, cl-ce-so 	o ha na 
te. — 	sa an, d e vi best ni lemna hcena. no om 
baly,,ta ga k-sitv-fovdnlig, se blm d..iglceza figh-v ta st 
na. cl-ce betv, ni komah-ihtb na, so dan-Qw-va, 
leda, tokt- an. e 	sat-an ut ta nota da cetaat-baha. ni 

kaft-th vcenta ta-des, so-fo vi st sen, sa an. atv-fostO noj, 
-vt da bom ta ga. o q-fek on sta helna da, j-cla daana. 
mtt, do po slut, no a sa po-na, so tog- ja, at-n,.....bajånt-po 
eblio bashnli so — so do tokt-a ja mce, da va bcest, otv-
fek kemi ghavan. 

ta de va alt mota-, at sceks stolsana i,ek-bapt foh-v. 
da va ba-em-polk e etv-fleka ni fek ha i baht. 

cem-o kale-ta. 
hu hah-cema-at?-di-mo vi bha da bapt-i j6mbp? 
at,a di stap sa bha, d-ce-nta-fait mce dom. han a 

tahpat,-basmanstahpat, o-se ha an ahandåhat 	o 
Zan daksvahka-fot?. 

d do hala di al-th kaptit-ta. (Skämtsamt:) do hatan 
at vi, s9-ag-kan a tt t scea da, cetah-an a tht savta-yot?? 

han a åt sct i,a! (Skrattar.) 
ja huh-ce da, ni ni a vest alhi onskat-v ta ha mg 

ta mens-ag-gae, ni kum hit, so ta4„ni ont, at ni ada-get 
hian. fast adni vat i bast-o sti i 	o-se-kum ni 
hit o skui-go hem dcena vceon. 19-så vi: ja, no-ft-nu hmv 
hem, do a ni agat 	ibti btt. om  ni hacta alt-tce, om 
alt tce vup ept? sa vi. nck nct, da vel a vest etta! dce 
-skai-bli at fait-baf§htnah-o omtaekt?...,-u i,a skui-bceha ma (zt 
mce alt-tce, sa ni. 

(Sitter ock tittar utåt rummet utan att egentligen se på något, 
drar på munnen ock ser fundersam dt. Så klarnar det till i ansiktet, lik-
som om tankarna just nu redde sig. Bestämt ock övertygande :) ja moka 

= i, a = e, ce = ä, a mellan a ock ä, ø ock e = ö, v = er 
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Jag mins, det var en flicka ni sörjde så. Jag mins, ni 
sa, att ni bad prästen Karlström, ni skulle få ha hänne hemma litet. 

Ja, det var lilla Hanna det. Ja jag bad honom, att jag skulle 
få vänta litet med begrafva hänne. »Jag går ock lyftar på locket litet 
ibland ock tittar på bänne», sa jag; »jag tycker, det är såroligt att hahänne 
litet till». — »Ja», sa han, »det är väl bäst ni letnnar hänne. När hon 
börjar gå till sin förvandling, så blir det ingen glädje för er att se 
hänne. Det är bättre, ni kommer ihåg hänne, sådan hon var, medan hon 
lefde», tyckte han. Ock så satte han ut till några dar äfteråt bara. ))Ni 
kan ju vänta till dess, så får vi se sen», sa han. Han förstod nog, 
hur det kom att gå. Ock så fick hon stå hemma då, de där dagarna. 
Män då på slutet, när jag såg på hänne, så tyckte jag, att hon begynte på 
att bli så besynnerlig så — så då tyckte jag jag med, det var bäst, hon 
fick komma i grafven. 

Ja det var allt mycket, att säx stycken gick bort för er. 
Det var bara en pojke ock en flicka ni fick ha i behåll. 

Amma ock Kalle ja. 
Hur har Amma det? De mår väl bra därborta i Ljungby? 
Åja de står sig bra, det är inte farligt med dem. Han har 

torpet, båtsmanstorpet, ock så har ban arrenderat litet jord, ock 
litet gör han dagsvärken för. 

Å då har de det ju katigt då. (Skämtsamt:) Då har han 
det väl, så han kan ha tre säden då, äfter han har tre sorters jord? 

Han har tre säden ja! (Skrattar.) 
Ja hur är det, ni ni har visst aldrig önskat er att ha mycket? 

Jag mins en gång, ni kom hit, så talade ni om, att ni hade gått 
rund. Först hade ni varit i Bärstad ock sen i Kylinge, ock sen kom ni 
bit ock skulle gå hem denna vägen. Så sa vi: »Ja, när ni nu kommer 
hem, då har ni ringat in en bra bit. Om ni hade allt det, om 
allt det vore ert?» sa vi. »Näj näj, det ville jag visst inte! Det 
skulle bli ett farligt bekymmer ock omtankar, hur jag skulle bära mig åt 
med allt det», sa ni. 

(Sitter ock tittar utåt rummet utan att egentligen se på något, 
drar på munnen ock ser fundersam ut. Så klarnar det till i ansiktet, lik-
som om tankarna just nu redde sig. Bestämt ock öfvertygande :) Ja mycket 

ock 	r, a i tal, a i tall, u i hus, n i hund, 0 i bo, 0 i sofva, et -= å . 
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cei,endom dce •ce bals6in -ma dce. 	hap a do szt nu nylta, 
se d-ce do sekvt. ålsbahiasme:an ad-n sotat ep} steialm, 
o nu x venthas s9-kum da be ni at oiv-va do. o d ad-nta 
va t men tv a sostha, se de-va lon mep ta cav-an smean, 
-tuan g-skala han hes-ep o ta Vaha po dce on adl-lemnat 
ceta-sa, o kemi) hem men son odhchl 	ndom, s-at nu 
a clx at fa7y-bals4mv, va clx ska i,uha me at alt. da-a kuma 
tv a keft7 se ful.stepada, o a a spopt — em d ce sant — 
at-ty-ska kema et te nu. cl-ce-se mo klenmah-e ffal-e alt 
fint, 

 
sam epteekas kan. cl-ce selkayala, sm kasta fcemtx kho-

natt—, e selkaklcefkgah-e — o va-ska dx-ma de? da da-dce 
kan dx-nta go-9 ta paa. va-ska clx-oha me at? 

olx kav 1 lys-afOn o sceijat, vei-ya! 
ya-sx da e clx hceda, cle-nta gap, se d fa-ne fort-at. 

dce-kagia We' tg-lcet-at go bapt fa halva vcepdat, 0 meny mo. 
me tho de. dt skul-salt at x strilsgm, 

hala dalt va n si j§opv 4-dceha. 
ist darna se s 	n dce, at endom dce -ce da ba- 

p4mv mce. a tio, ac at meny baphmv, fe cl-toxfton 
mce2, n di fa clx fels-en hopaho. 

hu e da me gamla-  6lsbahjasmMn nu? 
a hon thel-e ahbet-e gno, s9-og-kan sa 'cent f6p-

scbta. se j§opah- on hem gapn e scetah- ep „-vev, 9 sly-V(2119h., 
on e slep, tas ow fe neh an. o .2-ta stan ma dcen, e se 
hem ma mep gapn, o ep ma n an. ha d 	nta hena, 
smSis,-cto fa d svelta hel. lita ahbeta hu_zh-an, e dalt 
-Met a — — e me tt° dc e gap -nta po ledan. 

e s9-a on skal po husen e thcesa mce. 
jec de - fo om -batetla me. . ce da skav, komne- 

skåtah-e kh,onskatah-e 	e tal-em ai-joh-on mce. alhx 
at-n, th,cep na, utan-n,„-fe hoha, ha basvdpixt on halt-at. 

ya dc e &enas scet-ta deha. hon a at n tokt,,ta a 
vat-basvcbdt. 

ne a tcegkv po smean — — cl-ce bas4nlit, va folk 
phat„e phata. no kala va do, e sa va x phostagavn, e 

2,  = i, a = e, ce = ä, a mellan a ock ä, 0 ock e = ö, v = er 
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egendom det är bekymmer med det. Ock det har jag då sett nu nyligen, 
så det är då säkert. Ulfsborgasmedan hade en syster uppi Stockholm, 
ock nu i vintras så kom det bud om att hon var död. Ock de hade inte 
varit mer än två systrar, så det var ingen mer till att ärfva än Smedan, 
utan så skulle han resa upp ock ta vara på det hon hade lemnat 
äfter sig, ock kommer hem med en sådan odräglig egendom, så att nu 
har de ett farligt bekymmer, vad de skall göra med det allt. Det har kommit 
två koffertar så fullstoppade, ock jag har sport — om det är sant — 
att det skall komma en till nu. Det är så mycket klädningar ockschalar ock 
allt fint, som upptänkas kan. Det är silkeschalar, som kostar fämti kro-
nor, ock silkeklädningar ock — ock vad skall de med det? Det där det 
kan de inte .gå ock ta på sig. Vad skall de göra med det? 

Å de kan väl lysa auktion ock sälja det, vet jag! 
Ja se då är de rädda, det inte går, så de får något för det. 

Det kanske blefve att låta det gå bort för halfva värdet, ock mindre med. 
Ja må tro det. De skulle sålt det i Stockholm, tycker jag. 

Här lär det aldrig vara någon som köper det där. 
Ja därmed så ser en det, att egendom det är det be-

kymmer med. Jag tror, jag har haft mindre bekymmer, för de tog ifrån 
mig, än de för de fick en hop. 

Hur är det med gamla Ulfsborgasmedan nu? 
Å hon trälar ock arbetar ock gnor, så hon kan sig jämt för-

sätta. Så köper hon hem garn ock sätter upp en väf, ock sen väfver 
hon ock slår, tils hon får ner honom. Ock så till stan med den, ock så 
hem med mer garn, ock upp med en annan. Hade de inte hänne, 
Smedens, då finge de svälta häl. Litet arbete har han, ock dåligt 
betalt ock — — ock må tro det går inte på längden. 

Ja ock så har hon skuld på husen att trässa med. 
Ja det får hon betala med. Så är det skatter, kommunal-

skatter ock kronoskatter ock — — ock talar om det gör hon med. Aldrig 
att en träffar hänne, utan en får höra, hur besvärligt hon har det. 

Ja det är hännes sätt det där. Hon har alltid tyckt, det har 
varit besvärligt. 

Ja när jag tänker på Smedan — — det är besynnerligt, vad folk 
pratar ock pratar. När Kalle var död, ock Sara var i prostgården, ock 

ock r, a i tal, a i tall, u i hus, u i hund, o i bo, o i sofva, a = ft. 
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vt had4...ala ban, e da va3 styiet ahbeta, bett-e sent, se sa 
on te...ma, smean, se sa on: cl...ce ttnitt, at nt gav se da e 
thcela ftst deltas skut, sa on. des 
ept stela, sa on. dcen ttg...-k4s...kema, sa t,a baha. e an 
hav kumat. on hah,...tnta men en sen, e dcem...fo ow...vanas 
fe, .6dndltt. vad, se sceh—an: dcv fe mov batåla, 
opknna jovt, 	„ja sa: h4..a56n, ne sm6v....va dg, e Ud 
petleatv„fet set, e sn ada hon hat set fe scey mcen da kun...on 
...tnta. enda sen..4„, had...ti&n! olt..lcum no, ovatb&s! — 
neh...adl va do, ja kul a5c5n e salda, se 2.,a hata mev 
kak e kvastn tjc'en. katta e kvask, da va alt' a ka,cl em 
kvceln. stuvan hofte-la tg,..felv, e c14.,anha dcek te.ettafcem 
khonv — o se møsrn sa (stryker med ena handen öfver den andra) 

at. 
fov da stn,...vcel foh-v dce me? da va do falt! 
1,a 4man dah—uta hut afOn, e ne 4...kum alt this, 

se va an.444...se sutVhad, se abkulp...batåla. dce..va mosa 
sffl—ble lians po hunem. des bagib6p gan fovvcet at..., ,.. 
sku4,..ga po dc e myt. 

k,ct da va do vcel fon—y, at nt fek bakeila stuvan...ndai. 
eq,a, d ...cc gut e ha...n l",,keva ta khyp ii . dt 

va e "bjuda huntba khonv fe stuvan, ne saka va hema. se  
saha, se sa on: hu ska? skca scelja, 

mov? sa on. jå, t dc e fe du ja, som du vd, så 'k,ct. sceljv 
du, se bltv....dg att ne n ha fe mcei, sca. nce, mov, sa on, 

sceljvs,nta stuvan, se lcega ntcv na, sa on. e nu ce-da...n 
skhcep staans...da, se cl...ce liCCt tibast fo9„ma. 

mceiLja sep de, at...ntq...scelp ja de, faviLa fo s, em hos 
kaii—tsktha sa n nota mg at, scev.4a, utan dce...fo va. 

ja, nt a stheevat festh—gc ban. mn se vet...tt at mce, 
e nt a glgja a dem nu mg, etat. 

jå, cen em stunv. mcem.,ver...vet,..46 lega dce 
vaha? usdom, dt kan ta sa te, e dce...kag4e mo po„n lttn 
Tucie.si baa lov i2 	'bob 	fatthug lm hcencjl...dce....nta 
ma hena! t sondas, men dt va t 1§atbkan, 

= i, a = e, g = ä, a mellan a ock ä, 0 ock 0 = ö, v = er 
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vi hade alla barnen, ock det var ettstyre ock ett arbete, bittida ock sent, såsa 
hon till mig, Smedan, så sa hon: »Det är underligt, att ni går så där ock 
trälar för deras skull», sa hon. »Det gjorde inte jag, om jag vore i 
ert ställe», sa hon. »Den tiden kan komma», sa jag bara. Ock han 
har kommit. Hon har inte mer än en son, ock den får hon våndas 
för, oändligt. Vad det är, så säger han: »Det får mor betala», säger han. 
Hon kunde ha gjort, som jag sa: hållit auktion, när Smeden vardöd, ock låtit 
pojken fått sitt, ock sen hade hon haft sitt för sig. Män det kunde hon 
inte. Ende sonen hon hade igän! De kom nog öfverens! — Jag, 
när Adolf var död, jag höll auktion ock sålde, så jag hade inte mer än 
katten ock kvasten igän. Katten ock kvasten, det var allt jag hade om 
kvällen. Stugan ropade jag in själf, ock det andra det gick till åttiofäm 
kronor — ock så mycket Som Så (stryker med ena handen öfver den andra) 
fick jag af det. 

For det sin väg för er det med? Det var då farligt! 
Ja Öman därute höll auktionen, ock när det kom allt ikring, 

så var han inte så sutenerad, så han kunde betala. Det var mänga 
som blef lidandes på honom. Det begrep ingen i förväg, att det 
skulle gå på det viset. 

Ja det var då väl för er, att ni fick behålla stugan ändå. 
Åja, det är gott att ha en liten kofve att krypa in i. De 

var ock bjöd hundra kronor för stugan, när Sara var hemma. Så 
tittade hon på mig, Sara, så sa hon: »Hur skall jag? Skall jag sälja, 
mor?» sa hon. »Ja, i det får du göra, som du vill», sa jag. »Säljer 
du, så blir det allt någon råd för mig», sa jag. »Näj, mor», sa hon, 
»jag säljer inte stugan, så länge ni är i hänne», sa hon. Ock nu är där en 
hop af bråte ock skräp ståendes där, så det är rätt trångt för mig. 
Män jag säger det, att inte säljer jag det, förrän jag får se, om hon 
kan göra sig någon nytta med det, säger jag, utan det får vara. 

Ja, ni har sträfvat för era barn. Män så vet de det med, 
ock ni har glädje af dem nu med, äfteråt. 

Ja, än om stunder. Män vem vet, hur länge det kan 
vara? Ungdom, de kan ta sig till, ock det kan ske mycket på en liten 
momang. Som bara Lovisas gräbba i fattighuset, hur hände det inte 
med hänne! I söndags, medan de var i kyrkan, så hade hon gått ock 

ock r, a i tal, a i tall, u i hus, u i hund, 0 i bo, o i sofva, & = å. 
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tat-n4-laceik fhoiv-vasan, o et pa 1,9cegv fhog-fambaskan, o 
se-ad-on tat elva khonv fhon,„-mov sin, e se -acla -a-jet sa a. 

kum heip-fhon 19ahkan, so saknada vasaiv-favst si 
kl, e sti salsnada jambaskan sina »ngn—, o do bahyadl-

dha olun e skul-go 9 si, om di ada-sina pcega, o 
do-va di bavta. o ghol2ctiv-va bavt-, e kam int-iy&n,-tuan 
di ut ta soka. di ana-di sokta hemikhze, mcen lovis-on la 

vce,, ta stan. o thcep ghceban, o komv hem me na. di skul-
hal-at so tost-ta da, se-iyan skul-fo vet-at. mij da va 
sia sa: znag-kvceln so va da bag hela soknan. 

how-fe/ vl smit-ta, no og-kum hem, ghceban? 
inta et ov hovc.1-di lovisa sa te na. vc_t da so on 

ad-basat ep na, s ack - orv -vi-jovt-tce po vCi. o v-vel 
di se fo hcestn? di clodviza di lev bavn, dom hav di. hu  
dan lovisa-a vat„-te vet-ny-vcel.e fav hcena§-, Joan, an 
a lega-po pak. va  kan di ant-bajdha? 

aia bavna bha alt fovfedna lita, d e noi sekvt. 
hu  lemc 1.  da,i fatihuyt nu celast?-di thcetv val o slchikv, 
sin ch huka ja? 

ja-el -ce 4t sont liv dah-glcin, so da hovs lagt -tu 
po vcexn. stela-ev, stela-ev/ huka p go vi c+ sce tedom. 
kom giv, at ni bo va vcejan, o lev inta po c,l-da visat! sep 
Åa te dom. da-tiv di. 5ambaskan adq-sakt fe ht.y-sen, 
spovde-i,a, at om adlag-koinv Tittin ee-gag te, ,,y-ska a sie 
te na, so /tinat ska thel-a na, ad-on sakt, spovde-i,a. 

niii, hu jek-cta da? 
'etsa, teete-ja (ser fundersam ut, liksom gående igenom tan-

karna, hon hade då). se-no-d-ada vat nota da, §-je4-a in da. 
o do sat 5ambaskan dah-ina mce, na-a kum. „5-sa 	Jaha, 
5ambaska, sa la, o skhatada, cen-e-gae komp ,4a o goh-im-po 
livats-bana, s ia. o hon ev, o fham po golvat, o op ma 
snusdosan, o — da va-so vcel so. vi a vat-ti alka bcesta vcenv, 
alt sen. 

hu va da, va d5-sant, at 5ambaskaiv-folda me an slas-
ag-gay, sii kum? om-bhuk-alhi vela tas me, at-te-ce sant. 

= i, a = e, ce = ä, a mellan a ock ä, ø ock e = ö, v = er 
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tagit en klädning från Vassan, ock ett par känger från Stjärnbärgskan, ock 
så hade hon tagit älfva kronor från mor sin, ock så hade hon gett sig af. 
När de då kom hem från kyrkan, så saknade Vassan först sin 
klädning, ock sen saknade Stjärnbärgskan sina känger, ock då började 
Lovisa att dra olund ock skulle gå ock se, om de hade sina pängar, ock 
då var de borta. Ock gräbban var borta, ock kom inte igän, utan 
de ut att söka. De andre de sökte hemikring, män Lovisa hon la 
iväg till stan. Ock träffar gräbban, ock kommer hem med hänne. De skulle 
hälla det så tyst det där, så ingen skulle få veta det. Män det var 
som jag sa: innan kvällen så var det kring hela socknen. 

Hon fick väl smitt då, när hon kom hem, gräbban? 
Inte ett ord hörde de Lovisa sa till hänne. Var det så hon 

hade basat upp hänne, så hade hon väl gjort det på vägen. Ock vad vill 
de säga för rästen? De dygderna de lär barnen, dem har de. Hur 
dan Lovisa har varit, det vet en väl. Ock tår hännes, Johan, han 
har legat på pallen. Vad kan de annat begära? 

Åja barnen brår allt förfäderna litet, det är nog säkert. 
Hur lefver de där i fattighuset nu äljest? De träter väl ock skriker, 
som de brukar göra? 

Ja det är ett sådant lif där ibland, så det hörs långt ut 
på vägen. »Stilla er, stilla er!» brukar jag gå in ock säga till dem. 
»Kom ihåg, att ni bor vid vägen, ock lef inte på det där viset!» säger 
jag till dem. Då tiger de. Stjärnbärgskan hade sagt för litet sen, 
sporde jag, att »om Adlan kommer hitin en gång till, så skall jag slå 
till hänne, så hufvudet skall trilla af hänne», hade hon sagt, sporde jag. 

Hm, hur gick det då? 
Jaså, tänkte jag (ser fundersam ut, liksom ginge hon igenom tan-

karna, hon hade då). Så när det hade varit några dar, så gick jag in där. 
Ock då satt Stjärnbärgskan därinne med, när jag kom. Så sa jag: »Jaha, 
Stjärnbärgska», sa jag, ock skrattade, »än en gång kom mer jag ock går in på 
lifvets bana», sa jag. Ock hon upp, ock fram på golfvet, ock upp med 
snusdosan, ock — det var så väl så. Vi har varit de allra bästa vänner, 
allt sen. 

Hur var det, var det sant, att Stjärnbärgskan följde med en slase 
en gång, som kom? Hon brukar aldrig vilja tas med, att det är sant. 

ock r, a i tal, a i tall, u i hus, u i hund, 0 i bo, e i sofva, a = ä. 
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jo-da va vet sant. hag-kum,-n da ledagan — da va 
boj -tu po ployn,gan a dn, da p kamvn — se kuva 

an. o da skul-va se vl, o aw-va ep-os phostn o sa te, 
at aw-vela tega ektnskap mce na, fstos. ala mcenskv sa 
te na, on-nt-skul-aa sa galn o feta me n son dar. mn  
si dce-va-se vel, se cle-fek la bli a. han sa, an ad-gena 
hus ampo 4lan, o on skyig,- mce o pas -unna po gamladaa. 
da va at sont styka, on sedda kamvn o fek f§ufc'em loks-
kav fe, o ?ta shcep, stol -o sceect, da kastad-om-po eka 
o bhcencl-ep. o kledaho se da, da smulna on ha, dem 
knut on in o to me-sa, o se ga da sa a. n-j-do kum in 
a stan, ,y-sa an te na: sta ha lats.! sa a,ya ska baa go 
an o »apa ma lat.y-snus, sa an. o se-ak an in-fi-nem-bo 
da, vekan da va. o hon sto dato ventad-o vcentada, 
ow-va po.,9 skul-mesas. mcen-ant-at hae-kum ijc 	fek 
aha sa hokan cet-an-e-gag. how-va an-a kan o fn,a,2d-cet„. 
an, o hon kesta-an ta lan o sokta-cetah-an — fhaad-ala men-
sky. mn  dce -va slut,...ta fans agan. km-vela baa na/sa sa te anas 
smulv, va da va ftstp.,n, leda. ea skala val antadnt ta ma 
te, an t-fola ince n son da ()hen anda! haw-va se le se! 
mn, at ow-feld-an, de va aean sanag, fe aw-fon,-afhan hcena. 

sm a sant, ta fe- an la sce. how va map° Nan hela 
semvn, mn da va on-os-bh.Q92 san. 

ia on scen—, ow-va-os-bh.oi? san. 
da va on. de si a sant,....ta fe-an la se. sam,. 

po hostn do kum-Qn ayckn, mn do vei-cla-nt-a hit na ta 
soknan. di tokta val sin sa, ne on ade-yet sa a ee-gae o 
salt-te on hada, se vel-cla-nt,a ne mev nice-na o »ha. 
oe-gthat o ba o Jon sa sei-aijackv — o tel a ma ful po kne 
fe pitostn,-, fe on skul-fa kem-a fatahuyt. mn, nu me tho., 
nu cv on-anty-se jukv. hon slckikak-o dunclbta, se on ce 
dy,)-vasta-a dem da. 

ya a,a tcegkv, vasan ce val en okse, ne om-baaena pm. 
ya-sa em da •baa kun,..tha, se valv d-nt-se falt. da 

had-alt hUM al-ah6p-cta. inti  da ce-se duma mcenskvna, fe 

= i, a = e, ce = ä, a mellan a ock ä, 0 ock 0. = ö, v = er 
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Jo det var visst sant. Han kom, den där ledingen — det var 
medan hon bodde utpå Plöjningen i den där lille kammaren — så kom 
han. Ock det skulle vara så väl, ock han var uppe hos prosten ock sa till, 
att han ville ingå äktenskap med hänne, förstås. Alla mänskor sa 
till hänne, bon inte skulle göra sig galen ock följa med en sådan där. Män 
se det var så väl, så det fick lof att bli af. Han sa, han hade egna 
hus inpå Öland, ock hon skulle med ock passa honom på gamladar. 
Det var ett sådant styre, hon sålde kammaren ock fick tjugofäm riks-
daler för, ock litet skräp, stolar ock sängar, det kastade hon på elden 
ock brände upp. Ock kläder ock så där, de smulorna hon hade, dem 
knöt hon in ock tog med sig, ock så gaf de sig af. När de då kom in 
i stan, så sa han till hänne: »Stå här litet!» sa han, »jag skall bara gå 
in ock köpa mig litet snus», sa han. Ock så gick han in i någon bod 
där, vilken det var. Ock hon stod där ock väntade ock väntade, tils 
hon var på ock skulle mossas. Män inte att han kom igän — fick 
aldrig se röken äfter honom en gång. Hon var inne i boden ock frågade äfter 
honom, ock hon reste in till Öland ock sökte äfter honom — frågade alla män-
skor. Män det var slut, det fanns ingen. Han ville bara narra sig tillhännes 
smulor, vad det var för en leding. Jag skulle väl inte annat tagit mig 
till, än att följa med en sådan där oren ande! Han var så led så! 
Män att hon följde honom, det var ingen sanning, för han for ifrån hänne. 
Det som är sant, det får en lof att säga. Hon var inpå Öland hela 
sommaren, män det var hon hos bror sin. 

Ja hon säger, hon var hos bror sin. 
Ja det var hon. Det som är sant, det får en lof att säga. Sen 

på hösten då kom hon igän, män då ville de inte ha hit hänne till 
socknen. De tyckte väl som så, när hon hade gett sig af en gäng ock 
sålt det hon hade, så ville de inte ha något mer med blaue att göra. 
Hon grät ock bad ock gjorde sig så mjuk — ock till ock med föll på knä 
för prosten, för hon skulle få komma i fattighuset. Män nu må tro, 
nu är hon inte så mjuk. Hon skriker ock dunderar, så hon är 
den värste af dem där. 

Ja jag tänker Vassan är väl en också, när hon begynner på. 
Ja se om de bara kunde tiga, så vore det inte så farligt. De 

hade allt rum allihop där. Män de är så dumma mänskorna, för 

ock r, a i tal, a i tall, u i hus, tt i hund, o i bo, 6 i softa, a = å. 
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skhikak-o dunda-o levv, so d-a vat....qn satan st6 met 
ibldn dom. so  gak-on tac'elvvslOsa, vasan, 4-sin dotak-, o 
sen no og-kemv hem, q..ska on tal-em,-u dant-t levah-o slog 

o-th dant han husala me hena. ya huka sce te na, 
at va hap nfon skkikv se dceka? t o thoka neh-at in4in 

s-ce da igti tig, scepa. M'tbs d ce-se duma, fo di kan 
alhi hala tytig in4m sa. no f3,..va o plokad-påte_ttah—i hostas, 

da fata di kam po ycevt, so baivacl-di pa. babl babl babl, 
stcekle-F ma te. do tei, ch. so fek 	fatistuvan /toka 

sen no di bahyada pa, so kam an alk ma da sama: 
babl babl baj — bay4nt-am-pa. 

cr-skul-va holt o koka, va di scek-om ep. 
ram, mo tho adlan, hcend vel ch-nta ve (drar på munnen). 

st vak an dem. la vet, no kålghens-bod-i fahhint, so 
kurn-a-ag-kvel, o do hada-am-fet-e-kniv o sto ovv hena 

skal-steka hl na. o han SVOlt..0 han sicka, o atv-va 
ya in o napv knivan ifh4n an, o kastacl-den 

i 4,, o fek ut honom, m9;ii dam-vasta zskafLek ovv. o 
ee-gav-na-lek fobi kcihpa-heisans, se sliy—a kam da metfåp, 
so komv lion ut, sm- on -ada vat solad, o han etv. vet-tu, va-an 
honas het e? skhek an. e spak asogt o se ut,-t-ce-an 
kokas ket! da na-atv-fek s mce,2, so 	mft: -ya yek alt 
cetv. va  levv ni om hcep? sa ist. e hon-ty hoka, so-e da 

du si a yopt na te at, sa a. va hap du o se? kan 
go-du ut etti-na, o lev stp, -folk,-dce dim-bcesta hel, sa la. 

haft-ek ut cena, o naLji mk-den, so va di goa vent,. 
-- nto tho, ni ap-nta-vat len a ep. 

yå, ska di-ng-leva mce fhe? ce-dce-nt-nb bcetv, di 
tiah o thoka nek at inka sa? ya a va t va hanka netia 
bapnscer (som barnmorska), se ya ah-alt sit pina po-a di 
hak-at i hunna, o-udana matvfolk kov-va; mceiLya sep dce, 
at h ma dcen lok ni a fet! da bin2 ty gav vas, om ni halv 
vcegan. nce, 

stela vad, salig cettcla, 
dt har gud telsciman sa. 

= i, a = e, (e = ä, a mellan a ock ä, 0 ock G = ö, V ---= er 
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de skriker ock dunderar ock lefver, så det är värre än satan stode mitt 
ibland dem. Så går hon till Älfverslösa, Vassan, till sin dotter, ock 
sen när hon kommer hem, så skall hon tala om, hur dant delefver ock slåss 
där, ock hur dant han hushållar med hänne. Jag brukar säga till hänne, 
att »vad har ni för ni skriker så där? Tig ock tråka ner det inom 
er, så är det ingenting», säger jag. Män se de är så dumma, för de kan 
aldrig hålla någonting inom sig. När vi var ock plockade potater i höstas, 
så det första de kom på gärdet, så började de på. »Babbel babbel babbel», 
ställde jag mig till. Då teg de. Så fick Pälle i fattigstugan höra 
det där, ock sen när de började på, så kom han alltid med det samma: 
»babbel babbel babbel» — begynte han på. 

Det skulle vara roligt att höra, vad de säger om er. 
Hm, må tro Adlan, hänne vill de inte vid (drar på munnen). 

Jag har sett värre än dem. Jag vet, när Karlgrens bodde i fattighuset, så 
kom jag en kväll, ock då hade han fått en knif ock stod öfver hänne 
ock skulle sticka häl hänne. Ock han svor ock han skrek, ock han var 
som en galning. Ock j ag in ock nappar knifven ifrån honom, ock kastade den 
i elden, ock fick ut honom, medan den värsta ilskan gick öfver. Ock 
en gång jag gick förbi Karpa-Hassens, så som jag kom där mittför, 
så kommer hon ut, som hon hade varit kastad, ock han äfter. »Vet du, vad en 
horas rätt är?» skrek han. »En spark i ashålet ock så ut, det är en 
horas rätt!» Då när han fick se mig, så han in; män jag gick allt 
äfter. »Vad lefver ni om här?» sa jag. »Är hon en hora, så är det 
väl du som har gjort hänne till det», sa jag. »Vad har du att säga? Utan 
gå du ut äfter hänne, ock lef som folk, det är din bästa råd», sa jag. 
Ock han gick ut äfter hänne, ock innan jag gick dän, såvar de godavänner. 

Må tro, ni har inte varit ledsen af er. 
Ja, skall de inte lefva med fred? Är det inte något bättre, de 

tiger ock tråkar ner det inom sig? Jag har varit vid hundra nittio 
barnsängar (som barnmorska), så jag har allt sett skillnad på hur de 
har det i husen, ock hurudana manfolk kan vara; män jag säger det, 
att »tig med den lotten ni har fått! Det blir tio gånger värre, om ni håller 
väsen.» Näj, 

Stilla vandel, salig ända, 
det har Gud tillsamman satt. 

ock r, a i tal, a i tall, u i hus, u i hund, 0 1 bo, o i sofva, a= å. 
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de n sig cel tel gibd vel Vcenda, 
stanak—i an evig nat. 

cLce sant. stela ska vi vanka, de hok—es te, mta 
pcena satan mce vcesan. o ala cc v syndatba wf gu. 

cice ~kv& 
dscen—i fatmtuvan, at ve:alba bffn cc se hokfceydia, 

sop di. se  bat.t.yadi pa ma 4.-dagay,a kvm in da. 
ja tey — a sa alki 	•hap ni...nta mal i min, adla, ta 

fasvåk...v? sa j'ambas.kan. inja te. ti-di da ad?...bablat 
ut, se så ?a: ,fcl nu...ska vi baja talas ve, så ?a. di scetak., 
ep ncesan lita, vaka kom, sa ?a, mip.fo  di leva lita, se 
val van dem o sceta nep na. da bkuka se ga, så 
nu ska vi go em at, o hilka va ni hak—o bak4nza eka bapn 
a, sa ?a. hiak-ce da ma,,e9, vasa? sa la. ha ni iga fel po 
eka kapa ea tø, ja a ligyt„zi tala em dem ibldn, sa ?a. 

ni, lov isa, va hag? n?, o bak4ina...eka a? sa ?a. o—se da 
leA,,a em at. o do 	aki see non tig ta slut. 

mceni,,me tko, da baja pa o,,nt„va.,se m„...mce„ma nu. 
za bact...iiLhaq-da ha ona hak...i majan! cLce jcemt Sly 

-g-kniv da setak—iblcin. ,ia bagkfpak..alki, va da kaiv-va ut, 
ma tko cl.-ce-4„.cto sa), ala sakyv ?a a hat i min da. da 
kemah—tyctn, 	 gamal. 

Dottern i huset kommer in, stannar framför dem ock säger så vänligt 
till Adlan, som för tillfället sitter så allvarsam ock tittar nedåt framför sig: 
nu ska adlan centkian Mia mc e mcey o ha slita mceda. 

nce tak, inamsca lela, ska a -  de? (glatt; män ser sedan 
nedåt, liksom skämsen :) mamsdl leta,  de va..mta mefgaii„,.. a 
skial-go hit o tega. 

nce inta va da mefigan sa inta (allvarsamt). mi2, 
mceda, se vi ska a mat -Ita va, o c_tcllan fe la ceta mce, veLja. 

tah, cLce ycemt f61 mo. 
R. 

= i, a = e, cc = ä, a mellan a ock ä, a ock a = ö, v = er 
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Den sig äj till Gud vill vända, 
stannar i en evig natt. 

Ock det är sant. Stilla skall vi vandra, det hör oss till, män inte att 
tjäna satan med väsen. Ock alla är vi syndare inför Gud. 

Ja det är säkert. 
De säger i fattigstugan, att våra barn är så högfärdiga, 

säger de. Så började de på med det där en gång jag kom in där. 
Ock jag teg — jag sa aldrig ord. »Har ni inte mål i munnen, Adla, att 
försvara er?» sa Stjärnbärgskan. Män jag teg. När de då hade babblat 
ut, så sa jag: »Ja nu skall vi börja talas vid», sa jag. »De sätter 
upp näsan litet, våra barn», sa jag, »män får de lefva litet, så lär 
väl värden dem att sätta ner hänne. Det brukar så gå», sa jag. »Män 
nu skall vi gå om det, ock höra vad ni har att berömma era barn 
af», sa jag. »Hur är det med er, Vassa?» sa jag. »Har ni inga fel på 
era barn? Jag tycker, jag har hört er tala om dem ibland», sa jag. 
»Ock ni, Lovisa, vad har ni att berömma era af?» sa jag. Ock så där 
gick jag om det. Ock då kunde de aldrig säga någon ting till slutet. 

Män må tro, det börjar på ock inte vara så mycket med mig nu. 
Om jag bara inte hade det här onda här i magen! Det är jämt som 
en knif där sitter ibland. Jag begriper aldrig, vad det kan vara utaf, 
män jag tror det är utaf sorg, alla sorger jag har haft i min dag. Det 
kommer igän, när en blir gammal. 

Dottern i huset kommer in, stannar framför dem ock säger så vänligt 
till Adlan, som för tillfället sitter så allvarsam ock tittar nedåt framför sig: 
Nu skall Adlan äntligen följa med mig ock ha sig litet middag. 

Näj tack, mamsell lilla, skall jag det? (glatt; män ser sedan 
nedåt, liksom skämsen :) Mamsell lilla, det var inte meningen, jag 
skulle gå hit ock tigga. 

Näj inte var det meningen så inte (allvarsamt). Män det är 
middag, så vi skall ha mat litet var, ock Adlan får lof äta med, vet jag. 

Tackar, det är jämt för mycket. 

ock r, a i tal, a i tall, u i hus, a i hund, o i bo, o i sofva, s = å. 
Sv. landsm. IX. 1. 	 15 



230 	 H. <k E. FOLKMINNEN. 	 IX. 1 

b, ct, t tonlösa; 	 = tj; t,6Z, ft o. s. v. svagt muljerade ; 

vanan. 

129 	— ga da, ga da, funt lela! o fkokan, cena ht p 1,,ct hcelsf-po. 
ga da! d - ce vanan, tko ia. 	so n levak-cen. 

set ep! set lita! 
tak ska on ha. jet, ist hcegak-t. (Tar en stol ock sätter 

sig.) mft, -a hap-so ont i in?t oja. (Stryker med handen öfver 
ansiktet, ett gammalt skrynkligt ansikte med starkt framskjutande kinder 
ock haka. Knyter upp den blårutiga schaletten under hakan ock låter 
snibbarna hänga.) 

ya i_ct st dce. bagtigna ft no fon, at? a tokv, ni 
lakta Meka? 

nc, a bagetena gan tig. d 	vp..tue j§cegvna 
kagya. i,a smopcl-clotit lita, incfft-a yek. (Sätter fram fötterna 
ock tittar på dem.) 

ist &e-kan hcenda. 
yet, 	va t se 5uk, vet on. a fek son' .vak akslan 

o 2. nakan, o 2. kogan o 2. hcekan-o — a va-so dan so. 
sett 2. scegan o ha l2.tz, stekady,stkompak-o lita — mcen 
si-so usal e fobi! i‘ a vet alki, va-da kutp-va. ck-Una va 
-os ma, o hon skat ovv ma. hon sa, da va skotat. a vet 
alki, va da kutp-va. 

t4, d-ce gat-tce ble betv. 
aja, nu gu vaka lov a-,ea Netv. ma ce-se om po 

dcena stan (höger). ei-hada-se ont i tuan, lagt nak-i halsam-
po da na stan, ade-ict-so oni,-a va ycemt lam dcep. int nu 
e da bcetv. a- a smopt ma kabölay e fotogn, o — va 

„ a kant. 
ha go-da ince-ak-celst? ha dc_in ce ev dan nu? ce 

om-bcetv mot-v nu? 
— nct, dce-ska- a sep na, fkun lela, hom-blip -nta bcetv, fapn 

haken fo sie sov yatat po-na; we-de—Joh—on inta, &k blik-
on ft,ta bcetv. de fr la bli hans vakk ctce. — nu slos 

mce. 

= i, a = e, cp = ä, a mellan a ock ä, 0 ock a = ö, v = er 
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Värnan. 

God dag, god dag, frun lilla! Ock fröken, hänne har jag hälsat på. 129 
God dag! Det är Värnan, tror jag. Jaså ni lever än. 

Sätt er! Sitt lite! 
Tack skall hon ha. Ja, jag hänger i. (Tar en stol ock sätter 

sig.) Män jag har så ont i mitt öga. (Stryker med handen öfver 
ansiktet, ett gammalt skrynkligt ansikte med starkt framskjutande kinder 
ock haka. Snyter upp den blårutiga schaletten under hakan ock låter 
snibbarna hänga.) 

Ja jag ser det. Begagnar ni något för det? Jag tycker, ni 
luktar tjära? 

Näj, jag begagnar ingen ting. Det är väl utaf kängerna då 
kanske. Jag smorde dem lite, innan jag gick. (Sätter fram fötterna 
ock tittar på dem.) 

Jaså, ja det kan hända. 
Ja, jag har varit så sjuk, vet hon. Jag fick sådan värk i axeln 

ock i nacken, ock i ryggen ock i härdarna ock — jag var så dan så. Jag 
satt i sängen ock hade litet gärning, stickade strumpor ock litet — män 
se så usel ock förbi! Jag vet aldrig, vad det kunde vara. Ann-Lena var 
hos mig, ock hon sköt öfver mig. Hon sa, det var skottet. Jag vet 
aldrig, vad det kunde vara. 

Ja, det är gott det blef bättre. 
Åja, nu Gud vare lof är jag bättre. Män jag är så öm på 

denna sidan (höger). Jag hade så ont i tungan, långt ner i halsen 
på den ena sidan, hade jag så ont, jag var jämt lam där. Män nu 
är det bättre. Jag har smort med karbololja ock fotogen, ock — vad 
jag har kunnat. 

—• Hur går det med er äljest? Hur dan är er dotter nu? Är 
hon bättre mot er nu? 

— Näj, det skall jag säga hänne, frun lilla, hon blir inte bättre, förrän 
Härren får slå sönder järtat på hänne; näj det gör hon inte, förr blir 
hon inte bättre. Det får lof bli Hans värk det. — Nu slåss 
de med. 

ock r, a i tal, a i tall, u i 'ms, u i hund, o i bo, o i sofva, a ---= ä. 
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a de sant, ..4-a ea hovt,-tx a sagt. 
i„ct jo hosa! zda-or felda ma x sondas cen 

xfsotv fatxhud o ut -ta ve?,,icelt, ma ja [ek hosa! In a 
alttiv -vat-goa vcenas-celast, idc,i-o ja — 	de vi nti 
mce, a halv- nta me ksestina — mce a- feg hosa nu, xa 
fek hona se-in,9! horv-felda ma cen-efsetv-fatehint. 

va kum da pa dem, tosxgana, mcen di slos? 
jå, di motps x gatan das-x iffspak. kttestin-ade-vest 

at ta sten, o dtt ank ada v01 sevas m, kg-g tho. isa sa, 
ksestin-ad..v. skitarna po ncevan, rna teet-tik-se mo pa at. 

tt.., on ad?-vat o seva sa a - eg-ghen,la tp teg. ya 
aa sakt-te, ck skal-scetas in i •ticinkgan: tv »Gagn slas 

em ee-guba! (Skrattar ock slår med händerna på knäna.) z,a sa 
te ksestina dce: s som ni levv, så i,a, er.,..skuls.scetas zn 
tidfMan. 

» ea tokt,-tx sa, eda va duktet sonvitevan hon mce. 
få 1,,a vet-tita dce, 	vest-ti4-em at favn cetat. 

sondas se sa ianta dce. mcen dce tio a noi.  khestina, on 
fykideklx! si id-ada kalat na fa hopkena, o skulda 

go ty-stajött mce-?t-bsev, e motro se khestina. o .y-stant-tx 
o hcelste-po rat4n4 e sa, va di skula hen, kg-g bto. jå 
em mostv vd, ska-a ta bsevat mce-ma, f& ,ea-ska go dit, sa 
ksestfna. nce dce ska bli slut, at tu ska beim met,.bsev, 
din hovkona! sa ida da — ha ta hovt sen. o sida aLdi 
tat x hop. o di skttek o di SV0h-, o da, ses, sa di, o di skhek, 
se da hovdps epta sxkstasmans. 

hu, e da me q.,dren,a? e da vaskleen sant, se da 
kav vat-tthg mek idas-kulm-e khestina? 

ja vest e-da sant,-te sa ist ve! haii-ek hem lceea, 
sek,- a alttx thod at-la teeta po-tetxg. mcen serv-fastå za 
at. mtho, di lusa rna nk se bet. va  had on mce e ga 
e fob unm em? o da va -se dant, ne-ag-kum, se da 
va van, - eg - kosan ada kuma. ,ect tceet ast non tee fat, 
mcen sere-fastå i,a at vcel. di motps i hagina, så di. o va 
hadq-on mce e ga o fob-unite em? 

-= i, a = e, ce = ä, a mellan a ock ä, 0 ock 0 = Ö, v = er 
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Ja det är sant, det har jag hört, de har sagt. 
Ja, jag får höra! Ida hon följde mig i söndags ända 

ifrån fattighuset ock ut till vägskälet, ock vad jag tick höra! Vi har 
alltid varit goda vänner äljest, Ida ock jag — ja ja, det är vi nu 
med, jag håller inte med Kristina — men jag fick höra nu, jag 
fick höra så mycket! Hon följde mig ända ifrån fattighuset. 

Vad kom det på dem, tosingarna, att de slogs? 
Ja, de möttes i gatan där i Gösbäck. Kristina hade visst 

haft en sten, ock den andra hade väl rifvits med, kan jag tro. Jag såg, 
Kristina hade en skråma på näfven, män jag tänkte inte så mycket på det. 
Jag tänkte, hon hade varit ock rifvit sig af en gren, eller någon ting. Ja 
jag har sagt det, det skulle sättas in i tidningen: två käringar slåss 
om en gubbe! (Skrattar ock slår med händerna på knäna.) Jag sa 
till Kristina det: »Så som ni lefver», sa jag, »det skulle sättas in i 
tidningen». 

Ja jag tyckte, de sa, Ida var duktigt sönderrifven hon med. 
Ja jag vet inte det, jag visste inte om det förn äfteråt. I 

söndags så såg jag inte det. Män det tror jag nog. Kristina, hon 
är förskräcklig! Se Ida hade kallat hänne för horkona, ock så skulle Ida 
gå till stationen med ett bref, ock möter så Kristina. Ock så stannade de 
ock hälsade på varandra ock sa, vart de skulle hän, kan jag tro. »Ja 
om moster vill, skall jag ta brefvet med mig, för jag skall gå dit», sa 
Kristina. »Näj det skall bli slut, att du skall bära mitt bref, 
din horkona!» sa Ida då — har jag hört sen. Ock se då hade de 
tagit ihop. Ock de skrek ock de svor, ock de revs, sa de, ock de skrek, 
så det hördes upptill riksdagsmans. 

Hur är det med det där? Är det värkligen sant, så det 
har varit någonting mellan Idas gubbe ock Kristina? 

Ja visst är det sant, det såg jag väl! Han gick hem länge, 
som jag aldrig trodde det eller tänkte på någonting. Män sen förstod jag 
det. Måtro, de lurar mig inte så lätt. Vad hade hon med att gå 
ock följa honom om? Ock det var så dant, när han kom, så det 
var värre än kungen hade kommit. Jag tänkte aldrig någon ting först, 
män sen förstod jag det väl. De möttes i hagarna, sa de. Ock vad 
hade hon med att gå ock följa honom om? 

ock r, a i tal, a i tall, u i hus, u i hund, o i bo, e i sofva, = ä. 
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yek on o fold 
ya t,a sa te na-m-gag: va ha du mce o ga o foly-

unT nesot halm? så za. va had, du neo hat,?n o psa? 
— yoa skgo nes-o ht-, om da va nosa embcev, sa on. 
skula han centhpv-va me om de? da kan du val a yovt 
jcelv, så la. ya ea baa fold unnt ta stcetan, da ag - klev 
ovv, så on. mn ...§-ta tala fe hee 	d cc omoodt. hog 
kan slos tp-tnuaj hon, no otn-blts-asj. — etb•-ja, an som-
paskada za hada, fsun lela! 

hu dec do? 
j , d skusad-o bakt-o lazyd?-fastabsoant-paskciftn, 

o fcesadas so. dt va po smMY) cetv iijok o bakta veta, fcem 
skalpet bakta dt, o skiusad-o 	so så la: hov-du, be- 
stina, så za, ska-dn-no fscemat ht paskadaana? så la. nck, 
ta de ja vet, sa on. za om du ska be ht nosa, so be 

fsedsik-t bliftm4sn mce, så la, fe hcena veka tala ve, st a. 
sCe7.3 nt.,5- so mo, so ,ea s basa dce. a tet, con-on 

skul ju nosa kvenv — tcegte -la. men st sen so clso 
thöp n son hopas-o scelskap,-ctseho pozic-o gscebas—o — o 
dt sup, o ch spaskada-, o d svos-o d hopada! o st stuvar -
va fe hk, ska-q sce na, fin lekt. yå za sa dce: dm 
paskada, vt a hat, tu ksestfna! så za. oft-a ska go ta 
psesk, so blev da fe dm skal, så ta. 

Nso,d skul-a ugdomskalas. da va-nta-unitt, mcen 
ch sostacl-d6t. 

jet d fatn-usltgana! hoat that fe dom andan, o 
dt a vat seikvlosa cena sen. men st ta otceksty! no dt hu-
sala so ?not so! da va vtn ta flekvna — så d — ya vet-
nta, fe ya fek-znta smak -at. da a4...1,soft hem, o da va uto 
ala savtvna — o-so ble ch bsolosa andan. hoti Jet? sty, 
ksestina. ea mens, no sostv henas penta hona, no dt 
va po c'ebatåsp, at sont namstaskalas st2t d hu l da! o hon sa, 
ttlda-, at-tt fek svcelta, s-at <hena kun-tsel-u dom, sa on. 

no cty-ska get ta kalås, no ch fet-an smul, so 
kan dce-nta sceka sen,-tuan ch fa svcelta. 

-= i a = e, CC = ä, a mellan a ock ä, 0 ock e = ö, v = er 
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Gick hon ock följde honom? 
Ja jag sa till hänne en gång: »Vad har du med att gå ock följa 

honom neråt hagen?» sa jag. »Vad hade du neri hagen att göra?» 
— »Jo jag skulle gå ner ock titta, om det var några enbär», sa hon. 
»Skulle han äntligen vara med om det? Det kunde du väl ha gjort 
fjäll», sa jag. »Ja jag bara följde honom till stättan, där han klef 
öfver», sa hon. Män se att tala för hänne, det är omöjligt. Hon 
kan slåss med munnen hon, när hon blir arg. — Ack ja, en sådan 
påskdag jag hade, frun lilla! 

Hur då då? 
Jo, de skurade ock bakade ock lagade förstubron påskafton, 

ock färdades så. De var på Smedby äfter mjölk ock bakade vete, fän 
skålpund bakade de, ock skurade ock —. Så sa jag: »Hör du, Kris-
tina», sa jag, »skall det något främmat hit i påskdagarna?» sa jag. »Näj, 
inte det jag vet», sa hon. »Ja om du skall be hit några, så bed 
Fredrika i Blötmossen med», sa jag, »för hänne vill jag tala vid», sa jag. 
Jag säger inte så mycket, så jag sa bara det. Jag tänkte, om hon 
skulle bjuda några kvinnor — tänkte jag. Män se sen så drog de 
ihop en sådan hop af sällskap, drängar ock pojkar ock gräbbor ock — ock 
de söp, ock de sparkade, ock de svor ock de hoppade! Ock se stugan 
var för liten, skall jag säga hänne, frun lilla. Ja jag sa det: »Det är en 
påskdag, vi har haft, du Kristina!» sa jag. »Om jag skall gå till 
prästen, så blir det för din skull», sa jag. 

Jaså, de skulle ha ungdomskalas. Det var inte underligt, att 
de rustade då. 

Ja de fattige uslingarna! Brödet tröt för dem annandagen, ock 
de har varit sockerlösa ända sen. Män se till otäckstyg! När de hus-
hållar så vuret så! Det var vin till flickorna — sa de — jag vet 
inte, för jag fick inte smaka det. De hade köpt hem, ock det var utaf 
alla sorterna — ock så blef de brödlösa annandagen. Hon gör så, 
Kristina. Jag mins, när syster hännes tjänade hos hänne, när de 
var på Ebbetorp, ett sådant namnsdagskalas som de höll då! Ock hon sa, 
Tilda, att de fick svälta, så att ögonen kunde trilla ur dem, sa hon. 

Ja se, när det skall gå till kalas, när de får en smula, så 
kan det inte räcka sen, utan de får svälta. 

ock r, a i tal, a i tall, u i hus, a i hund, 0 i bo, e i softa, a = ä. 
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— nta kan da heka da! de gut-ta gah-, em-tx hu-
sala, ska sce na, fh,un lela. — ta va ot f ‹,sahkaw -fast paska- 
daan, e se ft 	a ep ta anas o mahia, o da sat ja kesa, 
how-vela sceta po kala o bju-ma; o n9-a do-kum hem, se 
va -da sent, da va x skaman, o s da 'ada x ful gas: 
clx dansad-, o clx s/ak, o da va-se fult, se dce kun-xy-kema 
fham baa. e do stank 	te etslat x fastan o titada pa 
dem o 'armada, hu 9,a baa skul-kem-Onem o tit x mas-kava. 
mni  sa-lek nanx xn ta mce,2 cetv stol, o do tegi-a, at no 
os -kalv- fham rna dcen, se hop-val-Ja korna fham me. se  
do 	• a in ta mce2 o saga ma. van no clx sen ada get 
po kvceln,, se skul-a go xn CCv mxn stol On, o do va khes-
tina ensamn ina-o sto o bcedada. se  sate-ta ma po stol, se 
så ta: he-du, khestina, så ta, d-ce am-paskada tu a hat,...tu 
skav te! så ta. kem 2.110 de du: deta husat-ta a alt o vat 
at lustahus,-4an de a va t at savahus, så ta. ia fo vel ga-
-ta phcestn, ta Akt fe da oteka levana, så ta. o s do-be-
yont-om-pv-e ,ycela: ja em nx-nta ttv! sa on, o hota ma hotha 
ncevan — s-at em-Qn skul-a sla-te, sadce blet po den 
stan (pekar på vänster), se da ha cj -do -nta va t po den stan 
(pekar på höger), fe dceh-a-ta se om. 'å hogv-te, du! så ta. 
hogy-te, dce - ma du, d...e vakvt a da! da stah-x skheftan, 
at em negon 5lQt dg po hopta imat, so vend ok-etce venstha 
tel. mceit-a tcesta de, at-ten da stan den ce-se om, teste- 
,xa, mcen-n anka dcen — 	jet hog-clit-ctu! sa ta. men 
...cpit-johq-at inta. m ska /leta vav vcet, sa on, se fo-nx kem-x 
fatxhuyt, sa on. ta tho -du dce, så ta, at -nta gaj utsth-ot 
mcei rama smulv, em nx-hcet flotv, så ta. han ah-utsit at 
hitils, ok han skal ab-Joh-at hcehceftv, kem du dcet xh(J! 
så ta. 

st clx tho dce, at em di flotv &iv vcet, 	skuleja bli 
tvusan ta flot-} fatxhuyt. da va stit. -a sa: tho-du-nt-, at 
-gud utsth-ot mej? så ta. 

— ta da va mad, ni baa to hem dem. khestinas sena 
da j,pcenclet-nx ma te. 

x 	a = e, e = ä, a mellan a ock ä, 0.  ock e = ö, v =-- er 
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— Inte kan det räcka då! Det är gott det går, om en hus-
hållar, skall jag säga hänue, frun lilla. — Jag var åt kyrkan först påsk-
dagen, ock sen gick jag upp till Anders ock Maria, ock där satt jag länge, 
hon ville sätta på kaffe ock bjuda mig; ock när jag då kom hem, så 
var det sent, det var i skymningen, ock se då var det i full gång: 
de dansade, ock de skrek, ock det var så fullt, så det kunde ingen komma 
fram bara. Ock då stannade jag till ett slag i förstun ock tittade på 
dem ock undrade, hur jag bara skulle komma igenom ock in i min kofve. 
Män så gick Nanny in till mig äfter stolen, ock då tänkte jag, att när 
hon kom fram med den, så kunde väl jag komma fram med. Så 
då gick jag in till mig ock satte mig. Män när de sen hade gått 
på kvällen, så skulle jag gå in äfter min stol igän, ock då var Kris-
tina ensam inne ock stod ock bäddade. Så satte jag mig på stolen, så 
sa jag: »Hör du, Kristina», sa jag, »det är en påskdag vi har haft, du 
ställer till!» sa jag. »Korn ihåg det du: detta huset det har aldrig varit 
ett lustehus, utan det har varit ett sorgehus», sa jag. »Jag får väl 
gå till prästen till slut för ditt otäcka lefverne», sa jag. Ock se då be-
gynte hon på att skälla: »Ja om ni inte tiger!» sa hon, ock hötte med högre 
näfven — så att om hon skulle ha slagit till, så hade det blifvit på den 
sidan (pekar på vänster), så det hade då inte varit på den sidan 
(pekar på höger), för där är jag så öm. »ja hugg till, du!» sa jag. 
»Hugg till, det må du, det är vackert af dig!» Det står i skriften, 
att om någon slår dig på högra örat, så vänd ock det vänstra 
till. Män jag, tänkte det, att den där sidan dän är så öm, tänkte 
jag, män den andra den — —. »Ja hugg dit du!» sa jag. Män 
hon gjorde det inte. »Vi skall flytta vår väg», sa hon, »så får ni komma i 
fattighuset», sa hon. »Ja tror du det», sa jag, »att inte Gud utser åt 
mig mina smulor, om ni rätt flyttar», sa jag. »Han har utsett det 
hittils, ock han skall ock göra det häräfter, kom du det ihåg!» 
sa jag. 

Se de tror det, att om de flyttar sin väg, så skulle jag bli 
tvungen att flytta i fattighuset. Det var som jag sa: »Tror du inte, att 
Gud utser åt mig?» sa jag. 

— Ja det var underligt, ni bara tog hem dem. Kristinas sinne 
det kände ni väl till. 

ock r, a i tal, a i tall, u i hus, u i hund, 0 i bo, o i softa, = ä. 
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,ka - st da va fe an. f, a tce&te 	skal fo ve ta 
min le kevq-uto dem, se-a slap o fhysa. la sa de te fat? po 
kvceln — da va po topstaskveln, an do sam-po fh,edaskvceln — 
se så ka: he-du, fap, så ,Act, om du skul-fal-tfhån, ska 
ta hegt-jonsots, så tst, cela hu ska ?,,a? jaha, sa an, cl-ce-nta 
gut o ta hem sina hesbonv, sa am-baa — så an. men sn 
talta vt-nta mep. da va po topstaskvceln, han talt4ta mep 
sen, 4an-cin do. men se tceete-N sen, at-te kutp-va fe 
v - n, o se e a ble gamal e usal, se em dt sa cetv ma bt- 

ycelpta ma lita, se skal-dt fa stuvarv-fe de. mn hade-gc 
-nta mLa fek uto dem, da-sk-a sce na, mtyv-fhu lela, 
da vup-dce-nta mo me -ma. 

n 	_cc kam vet tho d. ia tcegkv, n a at vcvl  
betah-an dt, o da gap val-nk-se mo tgt foh-ep. 

j 	me tho, da-jop da alt. t,a hap„,n thevlt kh,e2?, ska 
sce-na, fhun lela. ja vel a mat. meg-gu utsth-at alt ot 
mcei. a a vanas o ahbetat, alt va ja a fem«, spant o 
stekat sthempah-, o — hat ltta-eph,ev hgl?a, o ia a vana-
jcemt, se snapLa a hat mce e scet-ep hivat. nu  hap tå 
thas 	htv- ep. dce blm-nk...se mo, met de bltp -nda net. 

t-tylas-cto jea lita. ,ka va po steks stcela do te-jul. j-a 
alht vat-te fa, man t-lulas se tegte-la 	va t htkstas- 
mans, o lata feb• a dcep, o ta olåeusas mama, ta hcena da 
bhuka tst ga, hoft...,jep ma-n smul. o uto ftu kals  n da hade- 

ahtan feltg e fodha, se dit jeb• a, o da -feb• - a an stot? 
selstakak-o -an salbt. o mahia, 5ekada hon te-ma-an lempa-
kgka, en ma .kokt spa, se la hack_se mo, se da hekt-ovv 
hela hcetjan. 

va nt-nt-tn-os-ctem, julciftn? 
inta! tt ? on de? nc a st i min lela kova, o ia 

ska 809 na, fin lela, la hada hcet se go jtjl som dt. ja dce 
hade a. o me tho net ta ast ot mcel, dce hat? dt nta fe 
hestn. dt ada vim-paskadan o bjuda, nin4ta veste-ja em 
dce. dt ce se dt knalt tala, d ce da alha vasta, og-knaft 
tala, khestina. o se hat? sent-9n ce tm6t-ma! hom-bcedad- 

2 == i, a = e, ce = ä, a mellan a ock ä, 0 ock e ------ ö, v = er 
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Ja se det var för veden. Jag tänkte, jag skulle få ved till 
min lille kofve utaf dem, så jag slapp att frysa. Jag sa det till far på 
kvällen — det var på torsdagskvällen, han dog sen på fredagskvällen — 
så sa jag: »Hör du, far», sa jag, »om du skulle falla ifrån, skall jag 
ta hem Jonssons», sa jag, »äller hur skall jag?» »Jaha», sa han, »det är inte 
gott att ta hem sina husbönder», sa han bara — sa han. Män sen 
talade vi inte mer. Det var på torsdagskvällen, han talade inte mer 
sen, innan han dog. Män så tänkte jag sen, att det kunde vara för 
veden, ock så om jag blef gammal ock usel, så om de såg äfter mig litet 
ock jälpte mig litet, så skulle de få stugan för det. Män hade jag 
inte mer än jag fick utaf dem, då skall jag säga hänne, min fru lilla, 
då vore det inte mycket med mig. 

Näj jag kan väl tro det. Jag tänker, ni har det väl 
bättre än de, ock det går väl inte så mycket åt för er. 

Jo må tro, det gör det allt. Jag har en trefiig kropp, skall jag 
säga hänne, frun lilla. Jag vill ha mat. Män Gud utser det allt åt 
mig. Jag har våndats ock arbetat, allt vad jag har förmått, spunnit ock 
stickat strumpor, ock — haft litet uppref har jag, ock jag har våndats 
jämt, så snart jag har rått med att sätta upp hufvudet. Nu har jag litet 
trasar att rifva upp. Det blir inte så mycket, män det blir ändå något. 
Ock i julas då gick jag litet. Jag var på säx ställen då till jul. Jag har 
aldrig varit det förr, män i julas så tänkte jag —. Jag var i riksdags-
mans, ock litet fick jag där, ock till Olaus' mamma, till häpne det 
brukar jag gå, hon ger mig en smula. Ock utaf fru Karlsson det hade 
jag aderton skilling att fordra, så dit gick jag, ock där fick jag en stor 
siktekaka ock en sofvelbit. Ock Maria, skickade hon till mig en limpe-
kaka, en med kokat spad, så jag hade så mycket, så det räckte öfver 
hela bälgen. 

-- Var ni inte inne hos dem, julafton? 
Inte! Tror hon det? Näj jag satt i min lille kofve, ock jag 

skall säga hänne, frun lilla, jag hade rätt så god jul som de. Ja det 
hade jag. Ock må tro något att afse åt mig, det har de inte för 
rästen. De hade vin påskdagen ock bjöd, män inte visste jag om 
det. De är så de knappt talar, det är det allra värsta, hon knappt 
talar, Kristina. Ock så hård som hon är emot mig! Hon bäddade 

ock r, a i tal, a i tall, u i hus, a i hund, o i bo, e i sofva, a = å. 
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nita mat steg-an enda gag, no ea va fmk, utan dc e feb•-a be 
lela amz,  jaha (gråter), no ya inta-ahkada. o tst bi jonsan om-
lita halm, da va baa hatalsa-o sop) a l po. st  la hatt-
tgan madhc'es, utaii- a ha baa halytan, o-so -at lakan o - at 
teka; o halman, laghalmaii a ada fot, an' va so sottro-
legan o dan, da va baa hakalsa-o sopah,...o — lopp va da t, 

ia la so dant. ho du, yonsafi-, je.-tia bh halm! clefi-a 
te-so fobi, så la. da kant vcel a fot, ma a salt 

an nu, så an. yå so no du go fham ta nggeha, so be t,a fa 
-on pava, so la. iirne tho-da Joha-an-fita. 

yaso dt ad-sat hoy. 
yå de hal-di. dt katig-Ida hej, Inb st halman den 

sald-an. sn  noa kutv-fham ta beatethp n gag, so sa t.a te 
~alt, staldhcegans — han a »cent po ålcov-fohut-tn, da — 
so sa ,ea te hena, so så gc: ofn-a fina st hcihan, so skals-a 
be-untn, om -n halmpahva, så ta. let de-ska vt jaha, om ni 
-nta trop honom, sa on. st  gc trcefah-an...'nk-so ofta, cela• 
ce an so-baylt. o dan cetv so kam an hem (stalldrängen) o 
sat-n stop halm»ahv-utom dosan. mo  ko dce va nttg o st. 

dt gyyla-e betah-am-bapro-po de visat. 
ia dt ofyla dt ce bete, d-ce dt vet-te. — mcen da 

vasta ce, at tt Ulvs-pata go te ma. hon ad y -sakt, htktas-
manskan, no-a va 5uk, at on skal-a got te ma, mn..9g-kum 
sant -te fa Jonsans. st  dt kan- nta kom -at t mg kova fo 
Jonsans. 

yls° cp dt so falta? 
st on slos ma man. dc e som ea tegta paskadaan: 

khestin -om -bov -nk -dos ma ncevana, fe ho kan slos ma 
mun. 

tst hada von levat, do hal dt val ost kum - 
&ta hem. 

han ada-aht ta hem dont, o,3ci ada got-bat &pst- 
han cql-blet (etta, han ad-aht ta hem dom. han »enda-

alt te khestina. metv-fapsta ventpn do va ont-bejat. hon, 
vaboy& cena t po van, no dt skul-bolona pa ma-Johan. 

= i, a = e, ce = ä, a mellan a ock ä, 0 ock 0 = ö, v = er 
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inte min säng en enda gång, när jag var sjuk, utan det fick jag be 
lilla Amy göra (gråter), när jag inte orkade. Ock jag bad Jonsson om 
litet halm, det var bara hackelse ock sopor jag låg på. Se jag har 
ingen madrass, utan jag har bara halmen, ock så ett lakan ock ett 
täcke; ock halmen, långhalmen jag hade fått, han var så sönder-
legad ock dan, det var bara hackelse ock sopor, ock -- loppor var det i, 
ock jag låg så dant. »Hör du, Jonsson, ge mig litet halm! Den jag 
har, är så förbi», sa jag. »Det kunde ni väl ha fått, män jag har sålt 
honom nu», sa han. »Ja så när du går fram till Nygärde, så bed jag får 
en kärfve», sa jag. Män må tro det gjorde han inte. 

Jaså de hade sått råg. 
Ja det hade de. De hade litet råg, män se halmen den 

sålde han. Sen när jag kom fram till Nygärde en gång, så sa jag till 
Ameli, stalldrängens — han har tjänat på Öland förut den däre — 
så sa jag till hänne, så sa jag: »Om jag finge se härren, så skulle jag 
be honom om en halmkärfve», sa jag. »Ja det skall vi göra, om ni 
inte träffar honom», sa hon. Se jag träffar honom inte så ofta, äljest 
är han så beskedlig. Ock dagen äfter så kom han hem (stalldrängen) ock 
satte en stor halmkärfve utom dörren. Må tro det var någonting att se. 

De oskylde är bättre än barnen på det viset. 
Ja de oskylde de är bättre, det är de visst det. — Män det 

värsta är, att de törs inte gå till mig. Hon hade sagt, riksdags-
manskan, när jag var sjuk, att hon skulle ha gått till mig, män hon kom 
sig inte till för Jonssons. Se de kan inte komma in i min kofve för 
Jonssons. 

Jaså är de så farliga? 
Ja se hon slåss med munnen. Det är som jag tänkte påskdagen: 

Kristina hon behöfver inte slåss med näfvarna, för bon kan slåss med 
munnen. 

Ja hade Värn lefvat, då hade de väl aldrig kommit att 
flytta hem. 

Han hade aldrig tagit hem dem, om jag hade gått bort först 
ock han hade blifvit äfter, han hade aldrig tagit hem dem. Han kände 
allt till Kristina. Män förste vintern då var hon beskedlig. Hon 
var beskedlig ända till på våren, när de skulle begynna på med jorden. 

ock r, a i tal, a i tall, u i hus, s i hund, o i bo, 8 i sofva, s = å. 
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se va ct,2... se mo layhot -o sten, o o je k -otah-o plakad-o 
hafsad-o — o se bajOnt-om-p-o jcel-, at vi a(l-kunt hat at 
se dant! jå du, så a, fah-es, a da vceksa bi a po stenana, 
så ja. init on hal pa o 5celdpika dant. se  så 	ia 
vet igy (Lan h,a, så a, ag ... get du ut ta »ahkvn, da lela fql? 
legv, o fel ep honom duktit, fo-anto-a yolii-yohan &ving! 
sa gt; ja vet igan an 	o sen ah-on a» nemt at mey. 
nicefi a hav nta skheva te, dem skivan. d cc min stuva, 
scei?a. bapm -bh,uka se de: d-ce min styva, sep di. di-
a nok hoipt mce2 sce ck. 

ya ni kvitt nok fa i fativaydf yelp, se ni slup -e 
fah-ila, em ni lemnack-stuvan. 

ya ist ska st e na, fhun lela, bit cc jpakaha atv-vatet. 
za tokah-altte, at em di kat v-fa stgvan cetv ma, se bahiv4- 

at. fice»gsman sa te ma dce celqt:-go te landel, o be at 
ni fa !ta, sa an. ya cl-ce vita vt, så ict, fa 9,a lav-val 

ta fa not, se lceya do-ska hetas, ai-a ahna hus, $a., ,9a. 
lan fo lemna stavan, sa an. ma tokah-, ea kay-sthi,  
nzaiyOnem, sii-hacbdi stuvan sen. vt Lsopt-o l'ispakto nlsez 

ga thcetan hanh,a dalv, ga f-fa stavan, o Melvn oban 
— thcetan hanh,a dalv ga v. o nu dy, da boan dan hev-
yonsan ney, dyv.,gamla, o se jpopta-an sa lita -o bocl-ep an 
gan. aa vd l seja, han to da gamla mce, c,r-sm de2cla, s-at 
_g amin den cc min, o se va dti da hceva-pely, dah-o bhceslo. 

va kala ni cov-fov? h,eva-pely? 
ict h,eva-pc'el.tan  kala ia an, o d - ce ans heta nam. 

han sphae da se ycemt, e dy-skula-va se vel. o se skal-am..
bhsle stavan, dy, otcelsa h,ceva-pely. ad-a baa thot an em 
dc e ta boy‘fita me, ,y skal an alt a feLyet sa a. my ch. 
luha-nta mcei, ya fast at alt sen. no di va epi skolen e 

ahbetad,i1a6p-dah-epa-, o petah-ölsaiv-va mce, 
se skul-ow-vady da epU dem ty -mat, o da skul-laias te, 

da va se dant se! o-se-an da so-så on: nce da so-gap 
-nte-ya ma mat, fah,-i da s-ce-nta-petah,-6lsy da, sa on. utan 
se jekad-on en o bapy. 

= i, a = e, cc = ä, a mellan a ock ä, 0 ock 0 = ö, v = er 
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Så var det så mycket långröte ock sten, ock hon gick där ock plockade ock 
räfsade ock — ock så begynte hon på att skälla, att vi hade kunnat haft det 
så dant! »Ja du», sa jag, »för oss har det växt bra på stenarna», 
sa jag. Män hon höll på ock skällde lika dant. Så sa jag: »Ja jag 
vet ingen annan råd», sa jag, »än gå du ut till kyrkgården, där lille far 
ligger, ock skäll upp honom duktigt, för han inte har gjortjorden i ordning!» 
sa jag; »jag vet ingen annan räd». Ock sen har hon aldrig nämnt det mer. 
Män jag har inte skrifvit till dem stugan. »Det är min stuga», 
säger jag. Barnen brukar säga det: »Det är min stuga», säger de. De 
har nog hört mig säga det. 

Ja ni kunde nog få i fattigvården jälp, så ni sluppe att 
fara illa, om ni letnnade stugan. 

Ja jag skall säga hänne, frun lilla, blodet är tjockare än vattnet. 
Jag tycker allt det, att om de kunde få stugan äfter mig, så behöfde 
de det. Fjärdingsman sa till mig det äljest: »Gå till Lundell, ock bed att 
ni får litet», sa han. »Ja det är väl inte värt», sa jag, »för jag lär väl 
inte få något, så länge det skall hetas, att jag har egna hus», sa jag. 
»Ja ni får lemna stugan», sa han. Män jag tycker, om jag kunde strida 
mig igenom, så hade de stugan sen. Vi köpte af inspektor Nilsson 
ock gaf trätton hundra daler, gaf vi för stugan, ock källaren ock brunnen 
— trätton hundra daler gaf vi. Ock nu den den där boden den ref 
Jonsson ner, den gamla, ock så köpte han sig litet ock byggde upp en 
annan. Ja det vill säga, han tog det gamla med, det som dög, så att 
gafveln den är min, ock så var den där Räfva-Pällen där ock brädslog. 

Vad kallar ni honom för? Räfva-Pällen? 
Ja Räfva-Pällen kallar jag honom, ock det är hans rätta namn. 

Han sprang där så jämt, ock det skulle vara så väl. Ock så skulle han 
brädslå stugan, den otäcke Räfva-Pällen. Hade jag bara trott honom om 
det att begynna med, så skulle han allt ha fått gett sig af. Män de 
lurar inte mig, jag förstod det allt sen. När de var uppi skogen ock 
arbetade, de arbetade ihop däruppe, ock Petter Olsson var med, 
så skulle hon varenda dag upptill dem med mat, ock det skulle lagas till, 
ock det var så dant så! Ock så en dag så sa hon: »Näj i dag så går 
inte jag med mat, för i dag så är inte Petter Olsson där», sa hon. Utan 
så skickade hon en af barnen. 

ock r, a i tal, a i  tall, u i hus, u i hund, 0 1 bo, o i sofva, a = å. 
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at orv-vela sce de! 
aijda va vaL tl,ta man, me-og-kun-ta hala sa, 

st. o so skui-ch te os o vada stuvam-, peteh,-61sn, o anD6an, 
o d kam ticht po mann, o da va-so operukat o so t aprog 

stuvan ma kaf-o 'ok o so mo so! dce-vel sceja, fattdom — 
so kan da val tnty-so mo va. men da' va kaf-o 'ok o — o 

tcegte-?,,a: ha mo dt vadgha stavan te nu? tcegte-gc. sag-
kum petah-ölsy, cht-n mgvn, o do fheg,,cl-ja hunum,-an sat 
ensamtt stuvan, so så la: he-nu, petah-64, ha mo vack-
h,adti-nt stuvan te? så a. tie tt khonv, sa an. th,cett khonv! 
så ?,,a. d-ce lagt ta tibetan hunha da, s4 a. 

ja st dce-va iu dalv dce. 
ja-st vt hcekna4-dalv po den han. mta, n gi sa sa 

12,d6c: d-e lagt ta thcetan hunha, s a. da va val sa, so vt 
sk41-lcega vaha pcega dep. thcetan Imma dalv ga vt. (Sitter 
ock funderar litet.) 

mcen -uh -ce da, ha levv ionsans stns tmRn.? va sa 
han om petah-64? 

jonsan! als, va hah, an o se mot hcena! va vel 
an see mot stm-fian? han tv, d- ce hans -besk ha, kg„q 
tig. mcen no orv-va me dv, da ~can, do sa an alt skum ut. 
men st an sceh-tgn,tig. o dee-vet igan,-cig-kaw-va fah-ot 
-bannt,....erce vet tr. d- ce-at ht., hant-bapn cel.yt. han cc 

petatedlsn, ant-n da va my, khestina sa, at petah-
64 ce-so holt, sa ow-, fe no an skhata, so skhat-an rna 
oyna men, sa on. e cl-w pol,kan so lik an me: an skhata ma 
tryna, jemt som petah-asn. han ce-so sncel dy, da innkan, 
met clt ansa lceh-an. dt vd, at an ska inka 
ja sa3p te an: gak 2n du, avi tele, o joh at i din lela 
puta, sep ya, o dce joh, an da. an  c e -so sncel, cht da p 
"kan. 

tolo jonsot dce mce? 
ja la fhagi?-an, no pol/ear-va fod: va tokro du om 

da ha bapn,,t? så gc. ja la tokah-om akt bann, sa an; mf—a 
vet, va la hav hcep, sa an (lägger handen på bröstet). jå dce sa 

k = i, a ------ e, cc = ä, a mellan a ock tt, Ø ock e = ö, v = er 
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Att hon ville säga det! 
Ack, det var väl inte meningen, män hon kunde inte hålla sig, se. 

Ock så skulle de till oss ock värdera stugan, Petter Olsson ock Anders-Johan, 
ock de kom tidigt på morgonen, ock det var så uppdukat ock så i ordning 
i stugan med kaffe ock gök ock så mycket så! Det vill säga, fattigdom — 
så kan det väl inte mycket vara. Män det var kaffe ock gök ock — ock 
jag tänkte jag: hur mycket de värderar stugan till nu? tänkte jag. Sen 
kom Petter Olsson dit en morgon, ock då frågade jag honom, han satt 
ensam i stugan, så sa jag: »Hör nu, Petter Olsson, hur mycket värde-
rade ni stugan till?» sa jag. »Trätti kronor», sa han. »Trätti kronor!» 
sa jag. »Det är långt till trätton hundra då», sa jag. 

Ja, se det var ju daler det. 
-- Ja se vi räknade daler på den tiden. Män se jag sa så 

ändå: »Det är långt till trätton hundra», sa jag. Det var väl så, så vi 
skulle lägga våra pängar där. Trätton hundra daler gaf vi. (Sitter 
ock funderar litet.) 

Män hur är det, hur lefver Jonssons sins emellan? Vad sa 
han om Petter Olsson? 

Jonsson! Ack, vad har han att säga emot hänne! Vad vill 
han säga emot sin fiende? Han tiger, det är hans bästa råd, kan jag 
tro. Män när hon var med den där pojken, då såg han allt skum ut. 
Män se han säger ingen ting. Ock det vet ingen, han kan vara far åt 
barnet, det vet ingen. Det är ett litet grant barn äljest. Han är 
inte lik Petter Olsson, annat än det var som Kristina sa, att »Petter 
Olsson är så rolig», sa hon, »för när han skrattar, så skrattar han med 
ögonen med», sa hon. Ock det är pojken lik honom med: han skrattar med 
ögonen, jämt som Petter-Olsson. Han är så snäll den där pojken, 
män de andra lär honom. De vill, att han skall pinka på mig, män 
jag säger till honom: »Gack in du, Arvid lille, ock gör det i din lilla 
potta», säger jag, ock det gör han då. Han är så snäll, den där lille 
pojken. 

Tycker Jonsson det med? 
Ja jag frågade honom, när pojken var född: »Vad tycker du om 

det här barnet?» sa jag. »Ja jag tycker om alla barn», sa han; »män jag 
vet, vad jag har här», sa han (lägger handen på bröstet). Ja det sa 

ock r, a i tal, a i tall, ii i hus, u i hund, o i bo, is+ i sofva, a = å. 
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an. — on ce-se ahi-po nuej, khestina, fe-on sep ja a kilm?t 
ut at. 

hon tolv val, ni kan-a Mit. 
ja on sep dce, at em da kemv not imOno -foh&lh-o 

bapn, se bhukv da val ha dce sins imeln, sa on. 
ni skhytv do-nta ma-ep dotv. di bhukv vcel 

evatt-celast, ha dant-te ce; nin da,-jop-ntn-ni. 
n& da-yep ia inta. tita kane-ia tia, na-a sa satag-

ga po taha lant. a4-ja sa at-, ya sa at, se vcel! hany-va 
skal?-hofahist stavan me, o va had-on uta hos an o joha, 
sta dah o hcega! o jek on fta-o to vop lela faps nya 

bapgt-e jek o depad-i hofauan, o skale-jcelp-an o sthyka 
— faps ny? bapsta, som 0-jon lit?-fapn-cin do — to on o 
smopda nep! va ha-on ma dc e o »ha? da va baa fe-on 
skyig fo ga-¥thOs an. o na-ag kum in, se va 	t sont 
bakan-e niana-se 	e1-ja sa at val! my, si nu ce on se 
ahi-po mej, fe on sceh-, at-ja a stelt ut at. la skal-ge 
ot stan-ahemdeten, se-va on-ko fastan ceta ma o fcelda. 
ve l -nt?-s nota hopsloka ha, sa ist. — ida on ta o ag-gap 
dit cen, mn dcv tho-nte-ja. 

ist hseha 4e kan ni val inta veta. jonsn-cfn cv u 
bapt-ibldn. 

ja ag kam va bart epot solona fioptn da iblan 
me 	sneka, se dce kan an alt. mfi- a tho inta de. o 

baa si an, ,2 skut-a ali-jcelp-a an. ak ag-kam o 
sphag se let, j-cra va sm-qn .  ad at el a hevan. a It6eVMS 
fasta da skal-aiv-va, dta•otceka h&va-pc'eln! 

e,a vet alhi, vem khestina bha pa. inta hha om - po 
. 	ni va i,u hoglit folk -bcega tv. d-ce vaLjcemt at lyta. 

k -lyta! nced.cv vaskan lyt.la paha, utan cl-e 
satan som a lcept na-t,-ete-e da. satan e da, e anat lyta! 

si syn da kan-igaiv-fhanse sa, dce vet-n; men at-ja a vat 
fhi fe fhcemada maivfelk,-•elke ha t,a. o at-a kaw-fh,isce hunn,-
fe fhcemada fhuntemv, de-kaii-a, fe d-e do et sm a sc_ekvt. 
nce satans lcepdoma ce da, o intn-net anat. 

=-• i, a = e, ce = ä, a mellan a ock ä, 0 ock e = ö, v = er 
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han. — Hon är så arg på mig, Kristina, för hon säger jag har kommit 
ut det. 

Hon tycker väl, ni kunde ha tigit. 
Ja hon säger det, att »om det kommer något emellan föräldrar ock 

barn, så brukar de väl ha det sins emellan», sa hon. 
— Ja ni skryter då inte med er dotter. De brukar väl skyla 

öfver äljest, hur dant det är; män det gör inte ni. 
Näj det gör jag inte. Inte kunde jag tiga, när jag såg satan 

gå på torra landet. Ack jag såg det, jag såg det, så väl! Han var 
ock skulle rödfärga stugan med, ock vad hade hon ute hos honom att göra, 
ock stå där ock hänga! Ock gick hon inte ock tog vår lille fars nye 
borste ock gick ock doppade i rödfärgen, ock skulle jälpa honom att stryka 
— fars nye borste, som han gjorde litet förr än han dog — tog hon ock 
smorde ner! Vad hade hon med det att göra? Det var bara för hon 
skulle få gå uthos honom. Ock när han kom in, så var det ett sådant 
bockande ock nigande så —. Ack jag såg det väl! Män se nu är hon så 
arg på mig, för hon säger, att jag har ställt ut det. Jag skulle gå 
åt stan häromdagen, så var hon uti förstun efter mig ock skällde. tJag 
vill inte se några horslokar här», sa jag. — Ida hon tror han går 
dit än, män det tror inte jag. 

Ja kära det kan ni väl inte veta. Jonsson han är ju 
borta ibland. 

Ja han kan vara borta uppåt socknarna fjorton dar ibland 
med sitt snicke, så det kan han allt. Män jag tror inte det. Ock 
finge jag bara se honom, så skulle jag alltjälpa af honom. Ack han kom ock 
sprang så lett, så det var som han hade haft eld i röfven. I Räfvens 
förstu där skulle han vara, den otäcke Räfva-Pällen! 

Jag vet aldrig, vem Kristina brår på. Inte brår hon på 
er. Ni var ja hyggligt folk bägge två. Det är väl jämt ett lyte. 

Ett lyte! Näj det är varken lyte eller påbrå, utan det är 
satan som har lärt hänne det, det är det. Satan är det, ock intet lyte! 
Se synd det kan ingen. frånsäga sig, det vet en; män att jag har varit 
fri för främmade manfolk, det har jag. Ock att jag kan frisäga honom 
för främmade fruntimmer, det kan jag, för det är då ett som är säkert. 
Näj satans lärdomar är det, ock inte något annat. 

ock r, a i tal, a i tall, u i hus, i i hund, o i bo, 0 i sofva, a = å. 
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a, d kam..bl fovilada. 
sx d:2. c e -nta baka ja som stat; utag-khestin-a 

hata holst fa, at on a steftat ont x cektnskap. -cr-nta fata 
gagn dceta. 

a,a da talt-om dce, no on'-va po cbbatechp. 
a, d-ce-nta baa ja san, sek-at. mcen-Qn scea? dce, 

kkestina, at-teh-a fek, a 1,,,a am, tokt om, skon. petat.-
61.stio-facl so x met toka, an skhata so holt ma "ena, st-on. 

vafo to ofi-yonsan do? 
ja asa scev ?,,ct: d e at vakat tal a da, sov a,a 

te na; no du ce jeitv Ince an, so skut- du val xnty- se sa, 
sea? a,a da — sel) a,a. 

petat-öls, ah-arv-vat haln.,-fo ta va son da fah? 
eva da hak-an — ha la kopt sen. hacl-a baa ht 

-te fot, so hacLa vcel fost4t at fan.. ann eci-ja mata po 
at an talta po ida, da-,,Qaa sa. han sa, at ow-va-so av o 
almah4,, o an a< /-tegt, an skat- fo ha sat hal hcev, sa an 

o so deka. mcen da va val se mo, so om-fek stavam-bhce-
slaen, dce fek on. holv-fa vt batat, mata hav clx des mev. 
skul-a-nta ha-at likak-an di, do bl e dta mo mce-ma. 

a,a om nx ada hat-ek-anha dotv, 	skett! a,a 
vet, hena va van so gla at. 

a4-ja hena va an so gra at,...cra va an dc?. j °iii-
-a ada hat man lela talda (börjar gråta, män byter hastigt om röst:) 
inn at on -tita .5cvms! hon skhek ep Ospaka-gåta, satta 
hovdas opta kakstasmans. 

astia th,Q, cd-a scev ta ev, so-a sa ty,,smb-lina, no 
oav-va ha. hcenas poa,k va so sto o ml, so am-bod.y-slo na o 
mev te. a..a esa ska se da, lana, du al? nta na4 kleja 
dam -poa,k, sa a,a. 4-ada vat-betv, du ad?-fot ep an ogl-
uga, sa 'k,a. 

j 	da ma orv-val sce, fhun lela. mt: - ja ce-nta cch4- 
pa na, a kag-ga ut o an o scek-agn„ tig ablcin. om-v,h-baa 
-nta vuv so galth-tuan-a,v, u-fxg-a-sattjla, o so ast fa-va 
ta fie 	m lela kova! — nin sda vasta ce me, at og-gah-o 

= i, a = e, ce = ä, a mellan a ock ä, 0 ock a = ö, v = er 
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Åja, de kan bli förvillade. 
Ja se det är inte bara jag som säger det; utan Kristina har 

haft det ryktet förr, att hon har stiftat ont i äktenskap. Det är inte förste 
gången detta. 

Ja de talade om det, när hon var på Ebbetorp. 
Åja, det är inte bara jag som säger det. Män hon säger det, 

Kristina, att »den jag fick, har jag aldrig tyckt om», säger hon. »Petter 
Olsson föll så i mitt tycke, han skrattar så roligt med ögonen», säger hon. 

Varför tog hon Jonsson då? 
Ja jag säger det jag: »Det är ett vackert tal af dig», säger jag 

till hänne; »när du är gift med honom, så skulle du väl inte säga så», 
säger jag då — säger jag. 

Män Petter Olsson, har han varit hållen för att vara sådan där förr? 
Åja det har han — har jag hört sen. Hade jag bara hört 

det förut, så hade jag väl förstått det förr. Män att jag märkte på 
att han talade på Ida, det gjorde jag. Han sa, att hon var så arg ock 
illmarig, ock han hade tänkt, han skulle få ha sitt huld här, sa han 
— ock så där. Män det var väl så mycket, så hon fick stugan bräd-
slagen, det fick hon. Hon får väl betalt, män inte har de dess mer. 
Skulle jag inte ha det likare än de, då blef det inte mycket med mig. 

Ja om ni hade haft er andra dotter, Tilda, i stället! Jag 
vet, hänne var Värn så glad åt. 

Ack ja hänne var han så glad åt, det var han det. Ja om 
jag hade haft min lilla Tilda (börjar gråta, män byter hastigt om röst:) 
Män att hon inte skäms! Hon skrek uppi Gösbäcka gata, så det 
hördes upptill riksdagsmans. 

Ja jag tror, att jag säger till er, som jag sa till Smed-Lina, när 
hon var här. Hännes pojke var så stygg ock vild, så han både slog hänn e ock 
mer till. »Ja jag skall säga dig, Lina, du har inte mycket glädje af 
din pojke», sa jag. »Det hade varit bättre, du hade fött upp en uggle-
unge», sa jag. 

Ja det må hon väl säga, frun lilla. Män jag är inte arg 
på hänne, jag kan gå ut ock in ock säger ingen ting ibland. Om hon bara 
inte vore så galen, utan hon finge af sig att tala, ock så jag finge vara 
till freds i min lille kofve! Män se det värsta är med, att hon går ock 

ock r, a i tal, a i tall, u i hus, a i hund, o i bo, e i sofva, = å. 
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fetåla ma fe dt anka kivet. d bhukv feka ma lit fhan 
ståkålm, int da hap dt-nte-jopt nu. ist a spopt, at-9n a 
vat fnama dcep. e ifften sålbas x stan a i,a-nta fet men po 
-at ap, ei-th., fjandl bonah-e-t skedpan snus. men d- e 
sa scep: d-ce da beta ma de, at og-kan-nta-feka be ta 
gu, sep i,a, da kar -% inta. han Menv ma, o han a gapa 
fham gufnaktia fa. ist ce-se nceha futt ap nu, gc bl p futt 
ap te-jul, eik-a fo leva, o han a jalpa ma hites, se — 

ja d .,ce baskittmi, tokv menskan skal -a vast-ten 
tiam-bainx 	sma, o pfo anbet-e sth,eva fe dem. inft-a 
tno yemt,-t-ce da vasta bet ta slut, nen-alvg-kemv. 

za me tno de, d-ce alt-ta vasta bet ta slut,-tce ce da. 
i,ct ha — ah dtza ha —. 

a la ska sv, da stuna semaha te nu, se gap da 
betan-at stok-tjc'eil. 

ja cla-jep dce, gu-vaha lev! no da baa komakt maj, 
sg-khypv i„a uteiv-vegan, no solag-jinv. nu gap da alt. o 
d-ce-nty-se vuvt falt me at. la fek ltt-Mpnliielk ta pott), 
na-a va fuk, e da va-se gut. o sh§ekacb.ct cetv mat halt 
kvate map, o.,se ha f,a hat lita knott, o da-a e‘ a hat ni, ta 
dopa ghotti t. i,a titad-t putc'ek t gap, da va mest hceltij 
tjc'en, o ist a hat ant fem,- vekv. 

aa hcekv da se lega foh-v al tig, do 0. nt-nts -se 
ocky me at. 

ana, o a plak -o vanas, no a ce menska te, ,.,cta 
blth-altx nen styvv. no ist va fmk, se kuiv-fhu kalsi,,,t te-ma, 
se sa on, hon sat-ta, se så on: han-ce da, e on snuslosv 
nu? sa on. n&, fhuti leta,  dc e la inta, så za. a hack-se 

fekad-cetv-w-rjandl, inafi-a ble legap, o da hcekah-cen, 
så a. ia had-cleiv-rjandelei i seks vekv. a fe-la ha nedta 
kopn tblcin, rn cl-ce-nt,5-se mo da goh-at. 

ha bscens-d'a, no nt-nta hap no snus? 
jr? da e c1.2., se sokant,-to c e-d-tita hold. lita de 

fe-a la ha. — ja ,a fek-iya mei-n at halt skalpag-kaye 
-iv-banc1,1 snus fe fhuktan da ble i somnas. dt va ot stan 

= i, o = e, ce = ä, a mellan a ock ä, 0 ock e = ö, v = er 
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förtalar mig för de andra barnen. De brukar skicka mig litet ifrån 
Stockholm, män det har de inte gjort nu. Jag har sport, att hon har 
varit framme där. Ock ifrån Salbä,rgs i stan har jag inte fått mer på 
ett år än en fjärndel bönor ock ett skålpund snus. Män det är 
som jag säger: det är det bästa med det, att hon kan inte skicka bud till 
Gud, säger jag, det kan hon inte. Han känner mig, ock han har jälpt 
fram gudfruktiga förr. Jag är så nära sjutti år nu, jag blir sjutti 
år till jul, om jag får lefva, ock han har jälpt mig hittils, så — 

Ja det är besynnerligt, en tycker människan skulle ha värst den 
tiden barnen är små, ock en får arbeta ock sträfva för dem. Män jag 
tror jämt, det är det värsta betet till slut, när åldern kommer. 

Ja må tro det, det är allt det värsta betet till slut, det är det. 
Åbå ja ha — åhå ja ha —. 

Åja jag skall säga er, det stundar sommar till nu, så går det 
bättre ett stycke igän. 

Ja det gör det, Gud vare lof! När det bara kommer i maj, 
så kryper jag utom väggen, när solen skiner. Nu går det allt. Ock 
det är inte så vuret farligt med det. Jag fick litet kärnmjölk till gröten, 
när jag var sjuk, ock det var så gott. Ock sen skickadejag äftermigetthalft 
kvarter sirap, ock så har jag haft litet kröson, ock det har jag haft sen att 
doppa gröten i. Jag tittade i buteljen i går, det var mäst hälften 
igän, ock jag har haft honom i råm veckor. 

Åja räcker det så länge för er allting, då är ni inte så 
odryg med det. 

Ånäj, ock jag plockar ock våndas, när jag är [mänska till, så det 
blir alltid någon styfver. När jag var sjuk, så kom fru Karlsson till mig, 
så sa hon, hon satt där, så sa hon: »Hur är det, är hon snuslös 
nu?» sa hon. »Näj, frun lilla, det är jag inte», sa jag. »Jag hade, så 
jag skickade äfter en fjärndel, innan jag blef liggandes, ock det räcker än», 
sa jag. Jag hade den fjärndelen i säx veckor. Jag får lof att ha några 
korn ibland, män det är inte så mycket det går åt. 

Hur käns det, när ni inte har något snus? 
Jo då är det så söckent, då är det inte roligt. Litet det 

får jag lof att ha. — Ja jag fick inte mer än ett halft skålpund kaffe ock 
en fjärndel snus för frukten där biet' i somras. De var åt stan 

ock r, a i tal, a i tall, m i hus, u i hund, o i bo, 0 i sofva, 5 = å. 
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saldta-na, o.-at halt skalpag-kaf-o-?w-rjandi snus,...cta va 
ali-a fels 	na. 

aa s fhuktan da skavel va ep de? 
jet dce siad -da veel. mn si di e-se mesansaina 

mohcHthce da stap dann v?-bhue,-, fan hopta 4..da 
thceat o jon-ålsam-po lan o sa., o dce het stot nu, se i 
fjop se va cl-se mo bcep pg at se. s'e-g-gav-a je-da 
se to gc ma -g -klasa, ?„cc toa - a skul-smak,-a dana di va. 

dam etv se huk..ch thceat vagt et —puts vcels mce dem! 
da va-nta men mce dce cigt. 
ja em d baa hada mep fe de! mn da hceko-nt-ticlei 

fmv dem. di a vat sakvlosa nu lcega. ints eik-a bjup dem 
te neg-gag, se fa di-nt-a-sa. ta veta, d had-ffk,ne sav, 
se tegte-a, ,Qa skul-sle nep met sen?,,e flina dem,-ni di vela 
ha ute mcel. ho-du, khestina, sa ta, ja hap sakah-, em du 
val ha, sa ta. a-d-e-ntpont,-tce vet igti, na-a fa o batåla 
mce, sa on. cr-fek on4ta a-sa. mcen sag,kum atv n te., 
-nia, e do ga ta hunny,ip-bit. 

da va dij, da la-pei,kti de? 
i„ot d-e han dce. — — ahei ta ha! (Sitter tyst en stund, 

reser sig sedan upp ock tänker sätta bort stolen.) nct 
duktia Iscego da han ni. 
jå di a duktia. me thota a alt ahbetai-, ja a tet 

fem khonv fop dem. ,ea »08 t hceha e ga fcem khonv 
bah, -e se jpopte-la eg-kleing e ga fcein kh,onv fop. da va 
sem-fap va do. cl-ce sceks ap sij-cin do nu. 

tao,ce da-se lega. Nhå-da va-an dukti ka de, van; 
hoctl kah.,, o-n ahbetaha. hans lika tg,,lega stenmuha, d?-

a vi alhi hat, hcet se klen aw-va. 
jet an ahbetad-o metads-se jemt, cen-tite da sta. 

hcov-va-nta fuk mep-n fjoptti da. an  ad?-vat ut. skomn 
hug-kal-et tal. mcen s-kam an hem po cetcedan, se sa 

Ok: ja a hug-kul-ei tal, sa an, mti  nu fa oiv-va se lega, 
sa an, f,a jpcenv ma se ilamaatis, så an. fet, ga o icvkul 
da lita, talan 	lego val da on legv, s4 ta. o da joh- an 

= i, P = e, ce = ä, a mellan a ock ä, il ock e = ö, v = er 
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ock sålde den, ock ett halft skålpund kaffe ock en fjärndel snus, det var 
allt jag fick af hänne. 

Ja se frukten det skulle väl vara er det? 
Ja det skulle det väl. Män se de är så missunnsamma med. 

Det är ett morellträd där står därnere vid brunnen, far köpte det där 
trädet af Jon Olsson på Lund ock satte, ock det är rätt stort nu, så i 
fjor så var det så mycket bär på det så. Så en gång jag gick där förbi, 
så tog jag mig en klase, jag tyckte jag skulle smaka, hur dana de var. 
Ock dagen äfter så rök de af trädet vartenda ett — puts väck med deni! 

— Det var inte mer med det då. 
Ja om de bara hade mer för det! Män det räcker inte ändå 

för dem. De har varit sockerlösa nu länge. Män se om jag bjuder dem 
till någon gång, så får de inte af sig. Jag visste, de hade inte någotsocker, 
så tänkte jag, jag skulle slå ner mitt sinne ock fråga dem, om de ville 
ha utaf mig. »Hör du, Kristina», sa jag, »jag har socker, om du 
vill ha», sa jag. »A det är inte lönt, det vet ingen, när jag får att betala 
med», sa hon. Det fick hon inte af sig. Men sen kom Arvid in till 
mig, ock då gaf jag honom en bit. 

Det var den där lille pojken det? 
Ja det är han det. — — Åhå ja ha! (Sitter tyst en stund, 

reser sig sedan upp ock tänker sätta bort stolen.) Näj 
-- Duktiga känger det har ni. 

Ja de är duktiga. Må tro jag har allt arbetat, jag har gett 
råm kronor för dem. Jag köpte de här ock gaf fåna kronor 
för, ock så köpte jag en klädning ock gaf fäm kronor för. Det var 
sen far var död. Det är säx år sen han dog nu. 

Jaså, är det så länge. Jaha det var en duktig karl det, Värn, 
en reell karl, ock en arbetare. Hans like att lägga stenmurar, det 
har vi aldrig haft, rätt så klen han var. 

Ja han arbetade ock motade så jämt, ända intill det sista. 
Han var inte sjuk mer än fjorton dar. Han hade varit ute i skogen 
ock huggit kull en tall. Män så kom han hem på äftermiddagen, så sa 
han: »Jag har huggit kull en tall», sa han, »män nu får hon vara så länge», 
sa han, »jag känner mig så illamåendes», sa han. »Ja, gå ock lägg kull 
dig litet, tallen hon ligger väl där hon ligger», sa jag. Ock det gjorde han 

ock r, a i tal, a i tall, u i hus, u i hund, o i bo, e i sofva, a = ä. 
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da. o 	ble an nevlegatts. an  la- fta tnev n bov- 
dct. 

t„ct dak fot, no ck-skala. 
ist da yov dce. 	nee tak nu fe mce.2, faut'.t lela! 

a vat-ahåta..4 »okat mcest-el-daan e hat kalis. ea thcefta 
fia va »ahkan,-tet.. sa, cti-ja kto v-vcel go hit neg-gag.-  e 
se tcegi-a, a skitl-ga da. (h a phovph.cest-ah-i da, ma 
tcegkv-nta pa e fo hoAct dem-, vekan da bliv, s-ct bhycja ma 

nta em e ga »ah/can. d - ce se lega, t d kemv hit, 
mceg-gu jva, d fig-an hd li lcehaha! 

jet la vet-Ve-ja, vem ch tav, no da kemv daU. 
tuk, ,ect vet .ta; mtt, da bliv val i.gtot etn-ti ant&l. an 

ce-se-kapti se. 
-- 

j aja mce na, fitun 'eld! 1„.a. gav val- iftp-cen. met-
-a ska gut ta fia hta-vckn. tak ska on ha! 

tak tak! 
H. 
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då. Ock sen blef han nerliggandes. Han låg inte mer än i fjor-
ton dar. 

Ja det gick fort, när det skulle. 
Ja det gjorde det. — Näj tack nu för mig, frun lilla! Jag 

har varit härute i köket mäst bele dagen ock haft kalas. Jag träffade 
Fia vid kyrkan, hon sa, att jag kunde väl gå hit någon gång. Ock 
så tänkte jag, jag skulle gå i dag. De har profpräst här i dag, män jag 
tänker inte på att få höra dem, vilken det blir, så jag brydde mig 
inte om att gå i kyrkan. Det är så länge, tils de kommer hit, 
män Gud gifve, de finge en redlig lärare! 

Ja jag vet inte jag, vem de tar, när det kommer därtill. 
Näj, jag vet inte; män det blir väl ingen annan än Antell. Han 

är så katig så. 
Jaså. 

-- Ja adjö med hänne, frun lilla! Jag går väl inte än. Män 
jag skall gå ut till Fia litet igän. Tack skall hon ha! 

Tack tack! 
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Seder ock tänkesätt. 

hu d hatt at, o hu di ha at f62?sa — o hu ch 
hav hat at. 
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itnt. 

130 	lnit.ta had di,  ta tal - em ant k (ena. viv, d - 	baa 
fhuntemah-kmliy,„-, fost4iv du. falast se ce da: hav-nk sat 
evt lin cen? deka va kaholina-dtian-la uhbötnus, endeha 
daana ska da sa lin, se blm? da kavtkt. o-sti ce da: hav-nk 
konst evt lin en k av? hav-nk vakvt lin k av? o sy, e da: 
hav nk ,ost evt lin cev.? o saa .ce da: hav-nk hepat o bhet 
evt lin cen? o siv-fh,ala di: e evt lin hutat en? el-em di 
a ta ep at en? 	ce em hostv,,,- va-melcalsmces 	o sa 
ce da: hu-snavt ska du bheta? cels-kan,ij, se: hov-nk sat 
in evt lan cen? — a bastarv-vel sceja. so-kan di svaha: vi 
bahlad-o ela da e da.• bhet-o jcekta da gah-k et. hu moga 
tima fek-du? ce4-da. vi  fak hsuja hma, kan di svaha. sa 
scev clk: hav-du &eldat en? o sti o da: du hav-val-02-
slutat o spena en? o sv te da: hav-du bykt -kavn cell? sk 
di ce da ve hsinsmes. 

o set sv dt: hav du bejont p o veva linavceva en? 
sea ce da: hav du dina vcev utpo bleka cen? sk da ce da 
vav, se da bejona di po-os kcen. da ska altioty-va blekta 
ta thi dy fa mesemv. da-ska di va bykt-o intetna. sam-
bhcenv solan i seks-dyg, se seiv-fo dk-nti-leg-uta. 

da va inoka emtagkv mcv dce leta; o molsa Jpekkt o 
maka basvckh,-kfhen da favsta ta ds-sista. ne-iv-vcel fek hosk-
at, o hep at, o bhe at, o fek at hutat, se km,. L. da hcen,,kok 

-fek at tavt. do va 4...ta ga mce -n hafs o kavl-khåp 
at a sma tustv, o sceta dem o cena, ala scet opem'azot  
jaskah,-ala, busk -ala, leg -ep at po is stenmuh-, ala va -n 
heta pa. mcen da kung hcenda, dce nt Me ta 	da da 
kuna hdegna 6uphåvt, e do va 4...ta 19oh- /n at vet. -deilkt 
-Ne da da, da ble alhk tapt-ta, ela vakvt, mcer,-i p -va tvugan. 
e se la tt ep at i bastan, o no -n da bepant o ela, se han 
da a at, dc e svetads, o dcvhan. _ e _ ktopva se le t at at! 

=i, a = 0, ce = ä, a mellan a ock ä, 0 ock 6t = ö, v = er 
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Linet. 

Linet det hade de att tala om året i ända. Män det är bara 130 
fruntimmer emellan, förstår du. Först så är det: »Har ni sått 
ert lin än?» Det skall vara Karolina-dagen äller Urbanus, endera 
dagarna skall de så lin, så blir det katigt. Ock sen är det: »Har ni 
ränsat ert lin än i år? Har ni vackert lin i år?» Ock sen är det: 
»Har ni röskt ert lin än?» Ock sen är det: »Har ni repat ock brett 
ert lin än?» Ock sen frågar de: »Är ert lin ruttet än?» Aller om de 
har tagit upp det än? Det är om hösten vid mickelsmässa det. Ock sen 
är det: »Hur snart skall du bråta?» Äljest kan en säga: »Har ni satt 
in ert lin än?» — i bastun vill säga. Så kan de svara: »Vi 
började att elda då ock då». Bråta ock skäkta det går i ett. »Hur många 
limmar fick du?» är det då. »Vi fick tjugo limmar», kan de svara. Sen 
säger de: »Har du häcklat än?» Ock sen är det: »Du har väl inte 
slutat att spinna än?» Ock sen är det: »Har du bykt garn än?» Se 
då är det vid kyndelsmässa. 

Ock sen säger de: »Har du begynt på att väi'va linneväfvar än?» 
Sen är det: »Har du dina väfvar utpå bleke än?» Se då är det 
vår, så då begynner de på att så igän. De skall alltid vara blekta 
till tre dygn före midsommar. Då skall de vara bykta ock intagna. Sen 
bränner solen i säx dygn, så sen får de inte ligga ute. 

Ja, det var mycket omtankar med det linet; ock mycket kinkigt ock 
mycket besvär ifrån det första till det sista. När en väl fick röska 
det, ock repa det, ock breda det, ock fick det ruttet, så kunde dethända,en 
inte fick det torrt. Då var det att gå med en räfsa ock kalla ihop 
det i små tostor, ock sätta dem å ända, äller sätta upp dem emot 
gärdesgårdar äller, buskar äller, lägga upp det på en stenmur, äller vad en 
hittade på. Män det kunde hända, det inte blef torrt ändå. Det 
kunde rägna oupphört, ock då var det att köra in det vått. Dåligt 
blef det då, det blef aldrig tågigt då, äller vackert, män en var tvungen. 
Ock så la en upp det i bastun, ock när en då begynte att elda, så rann 
det af det, det svettades, ock det rann. En kunde vara så lett åt det! 

ock r, a i tal, a i tall, u i hus, u i hund, 0 i bo, 	i sofva, = ä. 
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my st,  lolsad.y...da sa, se..3v-fek at vcedvtavt,-da va da bha 
da, e do kam lit ta bh bha, o da-va da baa holt. 

bita da han -y neslys altå me, favn da va om fhivelsan. 
de kvop, -va ney, sem -vela jceta pet., mcen d hal „ da gamla 
felkat; mcen da va,nta„efta de. la dce...va,t vcesy, me dce 
bhetayt! bhet-e se lesmota, dce...va hostys stavsta cevantyh- 

bak., dce. da va -at faht styha da dra, da va kavta 
daa, o mo o j9ha, o dce-skul,siyhas te. y skul„blotct fesk 
— da fek alty la va fesk — o se skal „ y -buga bhetols-
dhekat, o bak o koka, baka pagkak o, koka Ml o — 
fpup thceh pasånv cle„va da vanha, ne...n skula beta, menv 
de -va da selan„ alla. n skul„rneymcest ha en tl-hmy. 

no „n skula jcekta, hkasa. o se pethetnad -y, at-e„,- fek 
en lzm-cet,imen, y f§et, Johvv. rp„fek la ha nem-bahcklsmg, 

moby skula be. du mens val,..0 dana Johvah-ce? st,  
d „ ce jelna po »ahv o Isehvo. z Isehva dy 	lxksem tva 
Jpah.va bua khys — yta f§ahva buya khys 	elit-a 
ska se at h,echt, utan-y tav heya fula, ne,n hoskv, hanmal 

e se lcegv-n dem kavs, tv a o tv, dy ena gan 
cetv cht ara, tes-da blav-n hte ;ohm, e se Innv,n em. y 
fm_ sana lsehvo de baheeknacLy tkAman. 

clT 	ce ii hech hostalt t -da bhetay,t, no ch bana pa 
mce sat klap klap, klapett klap, se da hovs ovv hela byy. 
ch byta-alhm„felk hela bytt, o ma anta Lscea me, fe ch• 
skal-bh moga, se ch lolstacLat po kvcely. se„os va bona se 
ba 	— da va alt my ch va ta — 9m da van litym-bona, 
si -yta hada-mev-n en dhceg, se kum ag-fcek e se dhegan 
ta bheta, e se pian ta jcekta; o va d-se ch hat:J-tya dhcega, 
da..A scelam„boyme jcelv, utan det-fek„baa dhcegana ga. 
no d kum o ahbet„dhcegan,a, do kim d 	o vel-a mehafty, 
y-c4„skula bavt o bheta, o sek,tt. • 

om da Ulv sa, se ch Una, se pasacl d meymcest pa, 
no d-va manayus, se ch sa-to der. sea da bastafastv, 
da va hon sly ctahkat byt, hoy to ut; o...se va da-et pay 
t,ta ut lalsa. o 	ch-sa 2.1t0p-ph,ethana, tv a o tv, alt sv,t 

= i, a = e, ce = ä, a mellan a ock ä, 0 ock e = Ö, n = er 
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Män se lyckades det så, så en fick det vädertorrt, då var det bra 
då, ock då kom linet att bli bra, ock då var det bara roligt. 

Bråta det hann en nästan aldrig med, förta det var öfver friveckan. 
Det kunde vara någon, som ville Såta på, medan de hade det gamla 
folket; män det var inte ofta det. Ja det var ett väsen med det 
bråtandet! Bråta ock så läsmöten, det var höstens störste äfventyr 
ock bråk det. Det var ett farligt styre det där, det var korta 
dagar, ock mycket att göra, ock det skulle styras till. En skulle blöta fisk 
— det fick alltid lof att vara fisk — ock så skulle en brygga bråtöls-
drickat, ock baka ock koka, baka pannkakor ock, koka kött ock — en 
tjuge trätti personer det var det vanliga, när en skulle bråta, mindre 
det var det sällan äller aldrig. En skulle monemäst ha en till limmen. 
Ock när en skulle skäkta, likaså. Ock så påräknade en, att en fick 
en limme efter tjoget, ett tjog kerfver. En fick lof att ha någon beräkning, 
hur många en skulle be. Du minns väl, hur dana kerfver är? Se 
det är skillnad på kärfvar ock kerfver. En kerfve den är liksom två 
kärfvar bundna i kryss — inte kärfvar bundna i kryss häller, om jag 
skall säga det redigt, utan en tar händerna fulla, när en rösker, handmål 
en kallar, ock så lägger en dem i kors, två ock två, den ene gången 
äfter den andre, tils det blir en liten kerfve, ock så binder en om. Ett 
tjog sådana kerfver det beräknade en till limmen. 

Det är en redig höstlåt det där bråtandet, när de börjar på 
med sitt klapp klapp, klappeti klapp, så det hörs öfver hele byn. 
De bytte alltid folk i bele byn, ock med andra känningar med, för de 
skulle bli många, så de lyktade det på kvällen. Så hos var bonde så 
bad en — det var allt som de var till — om det var en liten bonde, 
som inte hade mer än en dräng, så kom han själf ock så drängen till 
att bråta, ock så pigan till att skäkta; ock var det så de hade två drän-
gar, då gick sällan bonden med själf, utan då fick bara drängarna gå. 
När de kom af arbetet drängarna, då kom de in ock ville ha merafton, 
när de skulle bort ock bråta, ock sen gick de. 

Om det bar sig, så , de kunde, så passade de monemäst på, 
när det var månljus, så de såg utaf det. Så var det bastefaster, 
det var hon som hade torkat linet, hon tog ut; ock så var det ett par 
till att taga ut lockar. Ock så slog de sig ihop bråtarne, två ock två, allt som 

ock r, a i tal, a i tall, u i hus, u i hund, o i bo, 0 i sofva, a = å. 
Sv. landsm. IX. 1. 	 17 
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da ban sa, la ch va goa vcenv te. cr-skal-alty,va pah-em 
pay, fa tv a bhetlaka skal-lcegas 2120.p, tya bhetlata dskuL 
bh ert pektlak - ck, o do va clp 	fa dy,- ett-ta fnaska 
pa, se-am-fele syn lat fcendi se font sin-y anka. ch slo o 
sinceld o, sphag o sto 9,, se da vel -te, ska-q, se, o baa 
hin 	o ta ut laka at -tem. o -se phottac.1- dt, da- jek mun 

bita ltta font. 

	

in da va hoght falk, s a 	daltim-bet se noa, se 
da-va slut tå -klakan eta,,  t-dce:§-ek-Ja-altzm-bha; dho 
ut lcego, do ble d men,mmcest lil.nøda, se-dce 	no 
cl-da bnont-po-o ble slut 2,  bastan, s-fek-4-la 5eka hem 
cetn n lotta, 	fek soka keda po da sista. o s d, no 
di. kam cetv loktan, do fek-ct2 hoha hema, va d0Li, o di va 
cf-ta tcegka po at-tt had-at aning, ty-ch kam hem. 

bhukt-a se halt at — ugah-o tos2tro sea va da — 
no v bhogla bh4tglsd'haat, se bhukte-la sceta nen-t halstop 

	

phePvn dhekat, ne-ci ga po 	 baa sata nen på- 
t&ln, utam plog, o lcet-tcen sta da, o sen- yo - da-va 'kont 
-thekat, o ,2,a to ep an, se-va da baa dheka aiv-fyteis. da 
ble-se utmat-tat-thelsat; my OM ch-nt-aktacly-sa,-utan dhat 
fe mo, se ste-d?-ot kavat. gabana ch telt-at not, my »ah-
gona d ble-se gla-2bldn, sa-d baa skhatad-ot-Igla van, 

ogna sa se tetian y ut. »-cta va-at tmat se gat-theta, y, 
dhekia yemt men -n 	ahka», tokt, -h. e se-at-t2 o dh,ak o 
slamhad9-, o va-se bahitya. o me tho,bh4tolskalåsy 
alt,-cra va alt, se-d2 kant-ble nzceta. fanst-bhukt-t2 ha nen 
slas fenhcet, silsalat aci,1 - oh meymnicest, o se pot o kam; o 
bhuna kanak-, o sin-bh,ukt-t2 alty a kal-la On, ty-fa da 
mcesta se va da kal, e se blotfesk, e ,9,-sotv ghot, o sin-bhukt-
-h a pagkak-, e-se va 4.40  sagts kahah-cetat. 

sy, 92,-d2 ad?-ceta-, se va col -ta duk -a bovna o sie nen,  
dem, o se va el-t-ta-op Ince-9 dansa. dce-va inhyq o tah-
pah- o bona& -o dh,ceg-o bonapek-o, ug-o ganjl 0, gub o 
f§ahgah-o, alt moz.ht: 	mcv al -}håp. -clie -va -nts, 
se jpek2t. 

-= i, a =- e, CO -= ä, a mellan a ock ä, ø ock o = ö, v = er 
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det bar sig, äller de var goda vänner till. Det skulle alltid våra par om 
par, för två bråtlockar skulle läggas ihop, två bråtlockar det skulle 
bli en skäktlock det, ock då var det alltid för den ene till att fnaska 
på, så han fick sin lock färdig så fort som den andre. De slog ock 
smällde ock, sprang ock stod i, så det ville till, skall jag säga, att bara 
hinna att ta ut lockar åt dem. Ock så pratade de, det gick mun 
ock bråta lika fort. 

Om det var hyggligt folk, så hade de alltid bett så många, så 
det var slut till klockan åtta, till dess gick det alltid bra; drog det 
ut längre, då blef de monemäst liknöjda, så det ville en inte. När 
det då begynte på att bli slut i bastun, så fick de lof att skicka bud hem 
äfter en lykta, så de fick söka reda på det sista. Ock se då, när 
de kom äfter lyktan, då fick de höra hemma, vad det led, ock då var 
det att tänka på att en hade det i ordning, tils de kom hem. 

Jag brukade ha så roligt åt — ung ock tosig som jag var då — 
när vi bryggde bråtölsdrickat, så brukade jag sätta ner ett halfstop 
brännvin i drickat, när jag gaf på görseln. Jag bara satte ner bu-
teljen, utan plugg, ock lät den stå där, ock sen när det var gjort dric-
kat, ock jag tog upp honom, så var det bara dricka i honom förstås. Det 
blef så utmärkt gott drickat; men om de inte aktade sig, utan drack 
för mycket, så steg det åt hufvudet. Gubbarna de tålte det nog, män kärin-
garna de blef så glada ibland, så de bara skrattade åt hela världen, 
ock ögonen såg så tintrandes ut. »Det var ett utmärkt så gott dricka, en 
dricker jämt mer än en orkar», tyckte de. Ock så åt de ock drack ock 
slamrade, ock var så belåtna. Ock må tro, bråtölskalasen de dugde 
allt, det var allt, så de kunde bli mätta. Först brukade de ha någon 
slags förrätt, sillsalat hade de monemäst, ock så kött ock korf ock 
bruna bönor, ock sen brukade de alltid ha kål äller ärter, män för det 
mästa så var det kål, ock så blötfisk, ock så söt gröt, ock sen brukade 
de ha pannkaka, ock så var det någon sorts kakor äfteråt. 

Sen när de hade ätit, så var det till att duka af borden ock slå ner 
dem, ock så var det till att ta ihop med att dansa. Det var inhyses ock 
torpare ock bönder ock drängar ock bondpojkar ock, unga ock gamla 
ock, gubbar ock käringar ock, allt möjligt: de var med allihop. Det var 
inte så kinkigt. 

ock r, a i tal, a i tall, u i hus, u i hund, 0 i bo, e i sofva, d = ä. 
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da va-nt-utan, at-tce-nta-va po dt-stelna dt dansadn-, 
no d ada-ftektat nue. da va alk, dam etv de. da-va da 
baa fhunteitiv fosti.5, nk da hma hcenda, da va nect dheg-o 
polka po stcelt. -cta va alttg„halets da MCI', mr/  Ch ST nita 
va bytafelk, se-1.10-dt dakspefjg dasåtem, fo det va de-ty 
ta koma po mann o hala pa hel-dan o smcel-o sie. ta ska 
se, da va-t SUlt •_,4t Syl ma ala ipahgvna! clt set alt n t-at 
Syl o jektada. cle„va fyli-jcemt fult ma »ahgah,,, o Scee-
the, o tQiJ, o femma huk, se da-sto ept takat o — o 
da va-vel mei? som sto ept takat. alt-ts-sm ha Kent, o 
skula hcenda, o motlian k•-•ov..fhaniti kuna koma ta-o hcenda — 
cela tnt-ta hcenda, neh-o flop, dce-va fon da. da-fek-n7-
veta, hu vcehan sto. e se venief-dt at ut o in, o ep o 

fhamot o bakot, o la te o to fhan o — ta da ska-o se 
at munaheany-va apntg. 

mat-ta fek-n-lata te da 'end srn po bhAti0skalet§1 	po 
kvcelnvel se2a. po mann ta davos-cto va da mest-n sta-
ans h,et se va datt t plakad-thOp se mo 1,90t., sn,t a4-blet 
olm kvcelny-fganut, o la tspci o vaindm sata fham, o q-sat-
-tt fham ghotafak, sata fhant dem sin d-oda-blef ovah,-} om 
kveln. o sn ta mcedan so-va da-abe mcest-n stas het, 
se v i jot 0 hOtOITIQS, o 812. 	sapts sopa, olsup-ala — 

s sen ta kveln, da-va cl-tl-lata te-jcemt som bhotolskveln, 
-tuom kakla, da fek-ett-nt-ta. 

non hcelslacol-, do va da-aht not kalets-la sa, o da-tk 
-cta mep stdsamt tg. da van men,mmcestAaa th,t4yha stotana, 
n, ftelv-e se non inep,-m-ba te-jelpas. 

ne-an adg-fet ltnt tfhön sa-em hostana, do-va de-yemt 
sein-n aql-blet tvcetad om huvat. spen-o veva sen da va 
nati2p1tvis-4a dhyasta, m de-jek se smantgem de, alt sem 
da va tt ta fosteis. va  ck-se-iv-vela ha no pet hut, se va 
da-alt ta pasa s o-itty-sigka bapt smastuya. ta vet et ap, 
vt ada fent huith,a alna vev utpo blek5. da va jeint naktt 
hela hug no vt ble stoh-o kam ta styvt. me th,o da va alt 
nottg t-ta top me! vt-vevd o syd- o spat bo nat 01 da, 

i, 9=0, e tt, a menen a ock ä, 0 ock a = 0, v = er, 
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Det var inte utan, att det inte var på de ställena de dansade, 
när de hade skäktat med. Det var alltid dagen äfter det. Då var det 
bara fruntimmer förstås, män det kunde hända, det var några drängar 
ock pojkar på stället. Det var alltid kalas då med, män de som inte 
var bytefolk, så hade de dagspänning dessutom, för då var det ju att 
komma på morgonen ock hålla på hela dagen ock smälla ock slå. Jag skall 
säga, det varj ett surr i ett skjul med alla käringarna! De satt alltid i ett 
skjul ock skäktade. Det var skjulet jämt fullt med käringar, ock skäkte-
trän, ock tolockar, ock skäfvorna rök, så det stod uppi taket ock — ock 
det var väl mer som stod uppi taket. Allt det som hade hänt, ock 
skulle hända, ock möjligen i en framtid kunde komma till att hända — 
äller inte att hända, när ock fjär, det var för då. Då fick en 
veta, hur världen stod. Ock så vände de det ut ock in, ock upp ock ner, 
ock framåt ock bakåt, ock la till ock tog ifrån ock —ja då skall jag säga 
att munredan var i ordning. 

Mat det fick en laga till då jämt som på bråtölskalaset — på 
kvällen vill säga. På morgonen till dagvards då var det måst en ståen-
des rätt så var det att de plockade ihop så mycket kött, som hade blifvit 
öfver kvällen förut, ock la i spad ock värmde ock satte fram, ock så satte 
de fram grötfaten, satte fram dem som det hade blifvit öfver i om 
kvällen. Ock sen till middagen så var det också mäst en ståendes rätt, 
så var det kött ock rotmos, ock så någon sorts söpe, ölsupa äller — 
ock se sen till kvällen, då var det till att laga till jämt som brätöls-
kvällen, utom kakor, det fick de inte då. 

När en häcklade, då var det aldrig något kalas äller så, ock då gick 
det mer stillsamt till. Då var en monemäst bara tre fyra stycken, 
en själfva ock så någon mer, en bad till jälps. 

«När en hade fått linet ifrån sig om höstarna, då var det jämt 
som en hade blifvit tvättad om hufvudet. Spinna ock väfva sen det var 
naturligtvis det drygaste, män det gick så småningom det, allt som 
det var tid till förstås. Var det så en ville ha något på huset, så var 
det allt att passa sig ock inte sinka bort småstunderna. Jag vet ett år, 
vi hade f'äm hundra alnar väf utpå bleke. Det var jämt naket 
hela huset, när vi blef stora ock kom till styret. Må tro det var allt nå-
gonting att ta ihop med! Vi väfde ock sydde ock spann både natt ock dag, 

ock r, a i tal, a i tall, u i hus, u i hund, o i bo, 0 i sofva, s = ä. 
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no ds nia va it anat f fek la »ha f,s;t6s. de va lu 
lagvn o, btahUta-o, matn o, alt sm eld va fs hwts-bahOv. 

mens-?t av, da va so fsfcbolia kalt. ,da fhus te po 
hostn, o sn, hal da i 64pithvt, ena t-1,,sonsmces. si  1,09;;SMWSa 
mil, d-ce vanlit-tce, do bliv da nion,mmest lit upaha, hitclant-
te,-cel,st e. o do bav el?-sa so vel, so ycemt-ten dån no vi 
klapada gavn, do-va da milt. da va so da, so da han lit-i 
julspovna. ,e,a mens so vcel, vi had?-so mo gavn uto ala 
savtvna. o sn 	cetv mce va da milt. do hcegda vi ut 
at, o fek ta. mn  seiv-fhas-d'a te icen, o hal i vah—evalia 
da, o yvd-o snoad?-cen-fi maj. 

no-an hint-o fa gavnt iavni g o fek-byka ve fonsmces, 
-da va fint-tce. fah da va d?-ahi non sm bylst-la had-at 

sip-va el,4-spena sta o veva. let mens,-da-a 
kala avi-a tal-oin, feta tasta da, do mens-aa sat o jkada 
vcev. da-ble-at sont •hatans -vedv-n da dån. fan vela po 
mavn, ato 	n skak - loma ta Hbp ma -t las patåtv. di 
bhcenda dev, o vi bhukt-altn,vat en? bsoha dit ma -t las o 
lceta bhcena. i,(2922- va -nt„y-so livad pa at, fe da byjnt -alt 

sno o hyka lit po mann, mcv-gw-fek la sta nelei, da 
stos.nt-te o slepa. o seg-kum an-ljA-legv 	halveo. an  
elda fot sat in last i vc'estvslckt o ven -om ma hcestana. o 
la mens, fati.bho skak- fob -an tegah-o vis -an' van opot 
-bås.tå — de,-jek so fofckvit ma tegaha feta tzsta, so de-lek 

-t helt khapkakafåt t-tom — o d no- ag -kam 
fal/bo — f-fek so ho?t at an — skum an in i Jpgkat o 
stampad-o skhek, o hestada paa, han ad4-fot hela ohat fult 

sno o po halsn o — »ni kan-nt-tho, sont vcedv d-e!» sa. 
tegi-a skala hala foh,-ovna, men d-ce-so 

sa an, »satta-fatin, da-nta hel ce!» sa an. 
mens at so val, smi cl-admat i gav, sat i 'Mat i 

vcevstoln o 5eada, na -ag -kam insetans. men-m dee va 
favsta vcevan-la anh,a de avt,-tce-ineng -a-nta. fe da va 
ta go pet mce dn ena fovst o dn anka sen, so fovt-n hinta, 

so mit mce dom po bleka. 

= i, Q =  e, e = ä, a mellan a ock ä, 0 ock e =  ö, v = er 
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när det inte var något annat vi fick lof att göra förstås. Det var ju ladu-
gården ock, utarbete ock, maten ock, allt som äljest var för husets behof. 

Jag minns ett år, det var så förfärligt kallt. Det frös till på 
hösten, ock sen höll det i oupphört, ända till kyndelsmässa. Se »kyndels-
mässe mill», det är vanligt det, då blir det monemäst lite uppehåll, hur 
dant det älj est är. Ock då bar det sig så väl, så jämt den dagen när 
vi klappade garn, då var det mint. Det var så där, så det rann lite i 
julspåren. Jag minns så väl, vi hade så ,mycket garn utaf alla 
sorterna. Ock sen dagen äfter med var det millt. Då hängde vi ut 
det, ock fick torrt. Män sen frös det till igän, ock höll i var eveliga 
dag, ock yrde ock snöade ända ini maj. 

När en hann att få garnet i ordning ock fick byka vid kyndelsmässa, 
det var fint det. Förr det var det aldrig någon som bykte äller hade det 
i ordning. Ock sen var det att spänna stad ock väfva. Jag minns, det här 
kalla året jag talar om, feta tisdag då, då minns jag jag satt ock skedade 
väf. Det blef ett sådant härrans väder den där dagen. Far ville på 
morgonen, att bror Jon skulle köra till Vedby med ett lass potater. De 
brände där, ock vi brukade alltid vart år köra dit med ett lass ock 
låta bränna. Jon var inte så hågad på det, för det begynte allt 
att snöa ock ryka lite då på morgonen, män han fick lof stad ändå, det 
stod inte till att slippa. Ock sen kom han inte längre än halfvägs. Han 
hade fått satt in lasset i Västerslät ock vända om med hästarna. Ock 
jag minns, farbror skulle följa en tiggare ock visa honom vägen uppåt 
Bårstad — det gick så förfärligt med tiggare feta tisdag, så det gick 
åt ett helt kroppkakefat åt dem — ock då när han kom igän, 
farbror — vi fick så roligt åt honom — så kom han in i köket ock 
stampade ock. skrek, ock ristade på sig, han hade fått hela örat fullt 
af snö ock på halsen ock — »Ni kan inte tro, sådant väder det är!» sa 
han; »jag tänkte, jag skulle hålla för öronen, män det är så jäens», 
sa han, »så att det far in, där inte hål är!» sa han. 

Jag minns det så väl, som det hade varit i går, jag satt i köket i 
väfstolen ock skedade, när han kom insättandes. Män om det var 
förste väfven äller andre det året, det minns jag inte. För det var 
till att gå på med den ene först ock den andre sen, så fort en hann, 
ock så ut med dem på bleke. 

ock r, a i tal, a i tall, u i hus, a i hund, 0 i bo, e i sofva, = ä. 



268 	 H. dt E. FOLKMINNEN. 	 IL 1 

b, ct, g. tonlösa; ty = m, J  =-- tj ; 	d, 	o. s. v. svagt muljerade; 

ov-fovd!, da va -cl?-alt ince 4...da lica. da-va se lcet e 
fa tet xmot-ta-a fina, di nu hav. d-ce fhety„an em da ~stan-

som stukad-zz jopta. dce-va tk-lcega dem x blot, e se 
gno u dem lata ve linagvna, o sov -va l tl-lcega pet dem 
bah—o beaon-o osa. k skalpan sapa tet stovt-byk,-cta va 
oddntlat-tce. 

va had-aha ant-ta helzut po dwn tian tr„-nen tig, nepa-
gavnswev o tgavaslcevt o se da; te-ya skula bavt,..tce 
avt-to vcevde-z,c1-?rv-vcev uto bomalsgvan, fjovtanumv. da 
va da favsta f, a nenstan hadtz-ne bomul. i,a tolst-,-ta va se 
fint-ta. o sen no-a kam hat,-to vevde-i,a ta jovtah-ot pap-
uto bomal. o do mata la pa at-ta hal-jcemt-•ctobalt se lcega 
som di bua, se dee-sa a.ct da, at lina da va-nt-o cetvsthceva 
t?-sadant. vi sthcevade-zy ~Toa ma lan sen-rda, 	alhx 
ant-rca tg-lakan o handuk-o dukty e sont. da va gut o fa ta 
dce, so mo de-ak at. 

di da kalåsr,a ne-an skula bhet-o jcekta, dem la-vx bavt. 
dceg-kvcek di bhetc4-, do fek-ctx at mat,-t-tuktxt medl se 
da, me- jce*ta da fek-dx batålt fe lnztz,  o se inata4-dx va 
scej; utom kala poc'etamaddana da fek-da atij. di jcvktada 
mo? 	likaha da, no di fe k fe lama. si  do fek-ctx vah-o en, 
som di snodd pa te. da kam di em kvcelana ma va sxgf - 
knepa, Lsahgvna, e se fek-di sceta dem uti boan-la stcens, 
o sov-fele—di go in cal-thOp o ye ep va set o fa pcega. da 
va-n son ha, no da kam akt, tom o itu« i huvat. e se be-
yOnt-tx pa: ya ah-en lim-o tha lala — o ya en lint-o sceks 
— o ja a halvån lama — o-se kuta-da va: ya a baa jutan 
laka. mr, se hot sitt da va, se va da: tvi lzma — dce-va 
dunvbas-ctce! erkkstts-ahåta, bo ehekskan o hana, di va alk 
di vasta. di uga da va scemst. o sate-gz-nt-pia ta va mce, 
oiv-fek-cto alha 

nu vele anta ltiv-foh-ahx dce. dce-va x mina gina 
da dce, no-a kuro-va mc jcelv o styh,-o ahbeta. nu  vitv 
dce-ntl-lont. ta a pay ta sant, te-yoh-at ensaintact, dce gav 
-nta. rta kan dx he Og, da vel etna&astf,gån te 0 fa ck slit 

= i, a = e, ce = ä, a mellan a ock ä, 0 ock a = ö,v = er 
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En fördel det var det allt med det där linnena. Det var så lätt att 
få rent emot det här fina, de nu har. Det är frågan om det någonsin 
var någon som stukade en skjorta. Det var till att lägga dem i blöt, ock så 
gno ur dem lite vid linningarna, ock sen var det till att lägga på dem 
bara ock begynna att ösa. Ett skålpund såpa till ett stort byk, det var 
ordentligt det. 

Vi hade aldrig annat än hellinnet på den tiden till någon ting, noppe-
garnsväf ock tåggarnslärft ock så där; tils jag skulle bort, det 
året då väfde jag en väf utaf bomullsgarn, fjortonnumtner. Det 
var det första jag någonsin hade något bomull. Jag tyckte, det var så 
fint då. Ock sen när jag kom hit, då väfde jag till skjortor åt pappa 
utaf bomull. Ock då märkte jag på att de höll jämt dubbelt så länge 
som de linnene, så det såg jag då, att linne det var inte att äftersträfva 
till sådant. Vi sträfvade ju mycket med lin sen ändå, män aldrig 
annat än till lakan ock handdukar ock duktyg ock sådant. Det var 
gott att få till det, så mycket det gick åt. 

De där kalasen när en skulle bråta ock skäkta, dem la vi bort. 
Den kvällen de bråtade, då fick de alltid mat, ett duktigt mål så 
där, män skäkta det fick de betalt för limmen, ock så matade de var 
sig; utom kaffe på äftermiddagarna det fick de alltid. De skäktade 
mycket likare då, när de fick för limme. Se då fick de var ock en, 
som de snodde på till. Det kom de om kvällarna med var sin 
knippa, käringarna, ock så fick de sätta dem ute i boden äller någonstä-
des, ock sen fick de gå in allihop ock ge upp var sitt ock få pängar. Det 
var en sådan rad, när de kom alla, toiga ock urriga i hufvudet. Ock så be-
gynte de på: »Jag har en lim me ock tre lockar— ock jag en lim me ock säx--
ock jag har halfannanlimme»— ock så kunde det vara: »Jag har bara sjutton 
lockar». Män så rätt soni det var, så var det: »Två limmar» — det var 
dunderbas det! Erikssons härute, både Erikskan ock Hanna, de var alltid 
de värste. De unge de var sämst. Ock satte jag en piga till att vara med, 
hon fick då aldrig limmen full. 

Nu ville jag inte ha lin för aldrig det. Det var i mina gröne 
dagar det, när jag kunde vara med själf ock styra ock arbeta. Nu vore 
det inte lönt. Att ha pigor till sådant, till att göra det ensamma, det går 
inte. Inte kan de reda någonting, det vill åtminstone till att få den som 

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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kan — ya a alhr hat neft,..a kan -a sat 	a 4 svep -an)._ 
«ev ala stel-an i gag ala 	o sem-bop dr ha set favsata 
ahbeta, som ska bh slut po yes t,(da gen? de-nta — 2 van-
lrhetan etmUstftgån. 

nce, taka vet-a fas, no vi sat o span al-rhdp! dg va 
4-ta kampa, vekan sew-va likst. do sat yr o span al-rhöp, 
tes klakaw-va et-em kvcelana, o cice-yek, se da sa baa »h-

o-se 5ogcle-2,a vt» fg29 dem, 6n da ble enfahmrt, rim) 
sew-va se havlra, se dr ghat se. datja og-ghgt nota gav. da 
va Ls0pleksvisah-o skhcep. ),,a-ja kana holra V9 SV mee. dna ha: 

bhomsaw-fhiarf,ta flinans-gap, 
fa thim thadahr thuma, 

dceg-ggy se rlhcihmaht-bha 2 takt ta spena cet». me tho, vi 
ad-n,q-lesamt. o-se ov a spektkal fsjr clem,-222 dr sat o 
ble søiini..o semnada. ew-vaent-bglont-o salet-g se da, e 
oh sat-tah-o nekada, se hcen4-da-, a snapda ma te o tatel 
po-n httim  blansad o la 2, kneat, o se stot ja val te dem 

se dr valcnada. 2,,a ska 30, dr ble kyska dg.,  da hada 
vi noa gagv hart at. o-se fek-ctr batålt fe va mahk-ctr span. 
dr fek tva jelrg Inahkan. a vet,-ta va et ap, da va deti -o 
drot da stavan e se fra. dels vedi a pcega, o dels vel-ch 
va likst al-rhcjp. dr snavida, se dr span se mg se. 2,a mens 
ahr, vekan da va sew-va likst-s2p-po vajan, na-a v0l-ey 
at, mif-a mens,-ck ena va tta fgh-, o dn anha ble se an se. 
da va deti-o stava som mcest fcektada, f9-uto dr-va lagvsply 
beg-o-I.2ada sama J.ta east se — 

2,a vi hahvade-ph hal-o fek-batält? 
ia 	hahvada se; no nr ble se stoha, se nr kana. 

fahut fek non o dhcegana kern-zn o hahva neg-kvcel 2,2220not. 
da va okse se lcet ta fa at spat fa, 

da ha4-dr alt  f2 set vesa: fyha 5elrg fa 5cektafa?, o sceks fe 
nepah-, o eta fa blanvna, o tgyvna d0-men§-a-nta, mcen da 
va-  vest-t0 mcf, va da va. o dr va-se glaa, fa dr fek spett! 
nu po senaha tipv-vei-ya-nta, hu-vapna dr 0, menskvna. 
dr 0-224-se vavna sew-fah. alt  ne dr kam hem me at, 

= 1, a = e, 	= ä, a mellan a ock ä, 0 ock tst = ö, v = er 
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kan — jag har aldrig haft någon, jag kunde ha satt lit å till att svepa en 
väf äller ställa honom i gång äller — ock sen bör de ha sitt föresatta 
arbete, som skall bli slut på viss tid, äller går det inte — i van-
ligheten åtminstone. 

Näj, tacka vill jag förr, när vi satt ock spann allihop! Då var 
det att kampa, vilken som var likast. Då satt vi ock spann allihop, 
tils klockan var åtta om kvällarna, ock det gick, så det sa bara surr-
urr-urr. Ock så sjöng jag visor för dem, om det blef enformigt, visor 
som var så rörliga, så de grät så. Dorotea bon grät några gånger. Det 
var kärleksvisor ock skräp. Ja jag kunde roliga visor med. Denna här: 

Brömsen friade till flugans gård, 
för trim traderi trumma, 

den går så illharmligt bra i takt att spinna äfter. Må tro, vi 
hade inte ledsamt. Ock så gjorde jag spektakel för dem, om de satt ock 
blef sömniga ock somnade. Om vagnen begynte att sakta af så där, ock 
de satt där ock nickade, så hände det, jag snarde mig till att tutta eld 
på en liten blånsudd ock la i knäet, ock så stötte jag väl till dem 
lite, så de vaknade. Jag skall säga, de blef kvicka då! Det hade 
vi några gånger roligt åt. Ock så fick de betalt för var mark de spann. 
De fick två skilling marken. Jag vet, det var ett år, det var Dorotea ock 
den där Stafvan ock så Fia. Dels ville de ha pängar, ock dels ville de 
vara likast allihop. De snarde, så de spann så mycket så. Jag minns 
aldrig, vilken det var som var likast sen på våren, när jag vägde upp 
det, män jag minns, den ena var lite för, ock den andra blef så arg så. 
Det var Dorotea ock Stafva soul mäst fäktade, för utaf de var lada-
gårdspigor bägge ock hade samma göre äljest så — 

Ja vi harfvade ju rullar ock fick betalt? 
Ja ni harfvade så; när ni blef så stora, så ni kunde. Förut 

fick någon af drängarna komma in ock harfva någon kväll emellanåt. 
Det var också så lätt att få det spunnet förr, om en ville lega. 

Det hade de alltid sitt vissa: fyra skilling för skäktefall, ock säx för 
noppor, ock åtta för blånorna, ock tågorna det minns jag inte, män det 
var visst det med, vad det var. Ock de var så glada, för de fick spånaden! 
Nu på senare tiden vet jag inte, hur varna de är, människorna. 
De är inte så varna som förr. Alltid när de kom hem med det, 

ock r, a i tal, a i tall, u i hus, a i hund, 0 i bo, 8 i sofva, a = å. 
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se va d?-ant ant,„n d?-ada va t se dake-ct} tokt,-t} ade-lont 
lita men fon-at. dce,..skul-va scelss jel}e fe fcelstafalt 

tefe blemma o — cl} veta knaft, ne-d} fek nok. de-va 
se knut}t o — dce-va se nypadnyt o — dce-va se basvckpl}t po 
ala de vis. za had an,} ant %-knut}t o nypadnyt lin, d} 
sta aona 1,a hada lin. nce-tak ! -ctce va -nta nqt. ta get 
son da o busa gt o ala mcensh fo" t-fa di-font,...ctce-va 

pa. 	o lila  vad se bl e cl?-se dynt som selka, 
mo? van, f?,an d-ble anme. do kafi-a v ltka jana fopa, 

de-N vet ha. 	 • 
— a vet?, va ska se -- dT-ce viv -flen som tolsv 

serit-ja, fe za toka), d...e eust-nty-se 'noga han,-}lais som hav 
lan nu. dt tolso val, som saffean ce, at anbatslona cetan—ey at. 

J. 11. 

em kafat. 

131 	se lege-ja mens, se va d?-alni ant,..n cl} bagåenada kalat 
ypat; MCent•-•*w4an—an mendas, no cl} skula skata fotat. do 
smizz cl} sa ta dnek-at. ute d?-aln} bagåenadas ant-tim-po 
kalås, se tokt-t}, da va-ntn-ne-o skata fon., se do bukta 
cl} be fnuntenivna go in }-?t ånt hUM o duka. s-at-t} vet 
no em at al-}hc5p fests, mn da va mennan, at-ta skvq-nta va 
vetht. no-ieart ad?..sit at, se . . . 

do va da val po den ti?n den 1angarv-fek kala, 
som sup ma dt z lela ,yean. 

da va da da mes c, fasi-a-nta mens Jaan — 
fast mens na hade-la val-yont, mn, ow-va-nt?-}mn nenhet, 
-tuan da va da ha nes-meinsan som talt-em at fen-ma. how. 
vahem -}j6zb, Jpangan, ,ea mens Acta-nta, va on hetada. 

ha va dn,-nu da va }c'en? 
jo ow-va banta po-g stcel-o fek kap, o 4-ad-on 

aln} fet fan. .2-skul-on tal-em at, se sa, pik.: »ka fels at 

i, a = e, Ce  =  ä, a mellan a ock ä, 0 ock e = ö, v = er 
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så var det aldrig annat, än det hade varit så elakt; de tyckte,de hade gjort 
skäl för lite mer för det. Det skulle vara säx skilling för skäktefallet 
ock tolf för blånorna ock — de visste knappt, när de fick nog. Det var 
så knutigt ock — det var så nypedrygt ock — det var så besvärligt på 
alla de vis. Jag hade aldrig annat än knutigt ock nypedrygt lin, de 
sista åren jag hade lin. Näj tack! Det var inte roligt. Att gå 
sådan där ock krusa Gud ock alla mänskor för att få det gjort, det var 
jag inte besint på. Ock lika väl så blef det så dyrt som silke, 
ock mycket värre, innan det blef i ordning. Då kan jag väl lika gärna 
köpa, det jag vill ha. 

Ock — jag vet inte, vad jag skall säga — det är väl fler som tycker 
som jag, för jag tycker, det är just inte så många här ikring som har 
lin nu. De tycker väl, som sanningen är, att arbetslönerna äter upp det. 

Om kaffet. 

Så länge jag minns, så var det aldrig annat, än de begagnade kaffet 131 
öppet; män min far han mindes, när de skulle skatta för det. Då 
smög de sig till att dricka det. Utaf det aldrig begagnades annat än på 
kalas, så tyckte de, det var inte något att skatta för. Så då brukade 
de be fruntimmerna gå in i ett annat rum ock dricka. Så att de visste 
nog om det allihop förstås, män det var meningen, att det skulle inte vara 
veterligt. När ingen hade sett det, Så . . 

Då var det väl på den tiden den käringen fick kaffe, 
som söp med den lilla skeden? 

Ja det var det. Det minns jag, fast jag inte minns käringen — 
fast mints hänne hade jag väl gjort, män se hon var inte i min närhet, 
utan det var denna här Nils-Månssan som talade om det för mig. Hon 
var hemma i Ljungby, käringen, jag minus bara inte, vad hon betade. 

Hur var det nu det där var igän? 
Jo hon var borta på ett ställe ock fick kaffe, ock det hade hon 

aldrig fått förr. Så skulle hon tala om det, så sa hon: »Jag fick ett 

ock r, a i tal, a i tall, u i hus, u i hund, 0 i bo, 6 i sofva, t .= ä. 
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ct, g tonlösa; 70 = m, p = ti ;  i, .67, 0. 8. v. svagt muljerade; 

lltat litat fat, o-n lik liku-kep i cice fatat, o-n lik like-
§e i dceg-kepan, o se sup' t.a tv a gap ma ck lekt lela §ean, 
e se sa 	tals,  tai4es se mo, 89-a tya-nta me at)). 

132 	ia o ni ti-v rna dcp, dcen pahgan sm skul-koka kaf-ot 
lantmcetvn — ow-va helv-nta dum. 

hu va de do? 
io da va se viciat, sat-ta van lantmcetaita, se titod?-

an, snot scongaiv-va, at-ti-nt-f,cen-te kap, se da epot sko-
bindan, harv-va e met-epi bonagemana, 89-an to kap mes 
-sa e lemnad-at ta hustitam-po kvcek, o• ba nq-, at on skal-
kok at, te an skul sti ep po mavn. se  va d rot dulsti e 
avnigsam hustita cf-dceha, se on tcegt-,,ta va vl bcest on sata 
pa boja po kvok — on toe-,-ti sa heatet ut — se va on 
sekv pa at t skuL bli tetig po mavn. o se la on i-prv-flceska-
has me, fa on test, on skul.,jart-at se bita og-kua. s9-em 
mavn ,s-slo on ep -po bonatt-e flceskahasan e i,ek in te an 
— -cfn ad?-val sagt, at av-vela ha at po scegan — se sa 
on: »de va-?na falia bønv hatan hada», sa on; »la a allo 
suva blun i nat, o la a lakt met-n, dulsti ficeskahas ma?, 
men di ce lika halta!» 

Il. E. 

las-n8s-Molep. 

133 	— verv-va cl,s-sm, hac1-4-da kaptia bholepat, sii mama se 
mok-a talt em? 

gisa las-nits? i,a ni me thQ, at-tce-va-?t-bholep-de! 
va va-di fa falk, las-nas? 
di va bonalt-i igalskutp i min epvcekst. 
o-9t itikt o kaptit falk? 
a da va rya flep falk i cleutby-s61_can, sipva huka 

ftstp-ta ha n,tig,-ti las-nas o lunana o pa-jetkepas i Vista. 

= i, a = e, ce = ä, a mellan a ock ä, 0 ock o = ö, v = er 
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litet litet fat, ock en liten liten kopp i det fatet, ock en liten liten 
sked i den koppen, ock så söp jag två gånger med den lilla lilla skeden, 
ock så sa jag: tack, tack, det är så mycket, så jag tyar inte med det». 

Ja ock ni till ock med det, den käringen som skulle koka kaffe 132 
åt lantmätarn — hon var häller inte dum. 

Hur var det då? 
Jo det var så vuret, så att det var en lantmätare, så trodde 

han, som sanningen var, att de inte kände till kaffe, så där uppåt skogs-
bygden, han var ock mätte uppi bondgårdarna, så han tog kaffe med 
sig ock lemnade det till hustrun på kvällen, ock bad hänne, att bon skulle 
koka det, tils han skulle stiga upp på morgonen. Så var det en duktig ock 
ordningssam hustru det där, så hon tänkte, det var väl bäst hon satte 
på bönorna på kvällen — hon tyckte, de såg hårda ut — så var hon 
säker på att det skulle bli tillreds på morgonen. Ock så la hon i en fläsk-
has med, för hon tänkte, hon skulle göra det så bra hon kunde. Så om 
morgonen så slog hon upp både bönor ock fläskhasen ock gick in till ho-
nom — han hade väl sagt, att han ville ha det på sängen — så sa 
hon: »Det var ena farliga bönor härren hade», sa hon; »jag har aldrig 
sofvit blund i natt, ock jag har lagt i rätt en duktig fläskbas med, 
män de är lika hårda!» 

Lars-Nils' bröllop. 

Vem var det som hade det där katiga bröllopet, som mamma så 133 
mycket har talt om? 

Jaså Lars-Nils? Ja ni må tro, att det var ett bröllop det! 
Vad var de för folk, Lars-Nils? 
De var bönder i Ingelstorp i min uppväxt. 
Ock ett rikt ock katigt folk? 

-- Ja det var inte fler folk i Dörby-socken, som var hållna 
för att ha någonting, än Lars-Nils ock Lundarna ock Pär-Jakobs i Bårstad. 

ock r, a i tal, a i tall, u i hus, u i hund, 0 i bo, 9 i sofva, = å. 
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ct, g tonlösa; 	= m, J = tj; 	d, 	o. s. v. svagt muljerade; 

nes-61s 	dåbP ch skal-va haka fa ta va me ch bcesta, 
mcen s cb-selad-a. da va-nta flev sm oi-njeks-n nes-61s 2. 
dabffl o pa-jåkepas o las-nas, o so ian. fq-vav heknig va 
dta flev. a ol-nOs nffickha, di. va  akso mce. di-va so 
fint folk-ch da ol-n0s,-ch ha d at so fint, mn ch va nta 
taka, d had-ignhg. s ol-cinsns ngha, dom -va in al, 
tIscimans me. 

va 4-dalt folk4a3 do, ol-ansns? 
nc da va dce inta, mn s?, da Vg rna dom liksm rna 

pyhgana da nev nu: m va-nt?-hos-etom. 
da ha las-nOs-bholop-cra skal-vb-va so da noat neha 

blan ch lista bholopan, sm-va da? 
jå da va da liksta ya mens. dee vadat sont tal 

om so. da va ck celsta dothan — i_ohcina hetad-on — si 
skal bavt ta, o da va -pt sont styha so. sen no dv, anha 
skaL),efta sa, da va las-nOsn do, so do va4?-igan stat als. 

hacf-ch baa tya bann? 
nce ch ada-fem ban, sni tv a vasstybavn ta hena. 

dom tv a hada han,-"nan hog-kain dit. derv-va da baa skhcep 
me. hom,-flelsag-, kam ta khcislOsa, pc.kg-kum ta eibp-s6lon, 
man ch ble utfaba rna ens. 

verv va de „ 't,ohcina skala ha do? 'ek ta betv fa 
dom? 

jQ oii-jefta sa ta jlvigstahp, ta ol-heikas son, ),onas-
61sti hetad-an. s am-va enda bavnt, skala ha al hg da 
helna. da va nols-m-baf'eh 	9nth,cpv.,vao faskhc'ekbt 
pubb, o sen-so gu§-icemobt l, s-at om-ble jemt ve ht ve 
an tg-slut. a ska se so mo des men, s-at in}na sostha va 
dah-o ghatalånda, o ,y-sa bhuan t,5-sostv mahia, so sa OM,: 

»va tolsv du om an?» sa on. no bha», tokta mara. na da 
si du vel, d 	sm-n aot 1034sta, 'incen da kan ?gf,l-acekpa», 
sa on. 

ha va da fal, mn-n. skala ha an do? 
el, am-va iy rik! mn ?-sen d ble jefta, so ble 

on alag-jebt, no oiv-fek s sena fasa festamenv. 

= 	a = e, e= ä, a mellan a, ock ä, 0 ock et = ö v 
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Nils-Ols i Dörby de skulle vara hållna för att vara med de bäste, 
män se de selade af. Det var inte fler som umgicks än Nils-Ols i 
Dörby ock Pär-Jakobs ock Lars-Nils, ock så Lund. För vår räkning var 
det inte fler. Ja 01-Nils i Nygärde, de var också med. De var så 
fint folk de där 01-Nils, de hade det så fint, män de var inte 
rika, de hade ingenting. Sen 01-Anderssons i Nygärde, dem var vi aldrig 
tillsammans med. 

Var det dåligt folk det då, 01-Anderssons? 
Näj det var det inte, män se det var med dem liksom med 

Kylingarna där nere nu: vi var inte hos dem. 
Det här Lars-Nils' bröllop det skulle väl vara så där något nära 

bland de likaste bröllopen, som var då? 
Ja det var det likaste jag minns. Det var det ett sådant tal 

om så. Det var den älsta dottern — Johanna hetade hon — som 
skulle bort då, ock det var ett sådant styre så. Sen när den andra 
skulle gifta sig, då var Lars Nilsson död, så då var det ingen stat als. 

Hade de bara två barn? 
Näj de hade färla barn, män två var styfbarn till hänne. 

Dem två hade han, innan hon kom dit. Dem var det bara skräp 
med. Hon, flickan, kom till Krafslösa, pojken kom till Åby-socken, 
män de blef utfattiga med ens. 

Vem var det Johanna skulle ha då? Gick det bättre för 
dem? 

Jo hon gifte sig till Ölfvingstorp, till 01-Håkans son, Jonas 
Olsson betade han. Se han var enda barnet, skulle ha allting där 
hemma. Det var nog en beskedlig pojke, män han var så förskräckligt 
tjubblig, ock sen så Guds jämmerligt led, så att hon blef jämt virrig vid 
honom till slut. Jag skall säga så mycket dess mer, så att mina systrar var 
där ock gratulerade, ock så sa bruden till syster Maria, så sa hon: 
»Vad tycker du om honom?» sa hon. »Jo bra», tyckte Maria. »Ja det 
ser du väl, det är som en annan ko-Gösta, män det kan ingen jälpa», 
sa hon. 

Hur var det fatt, att hon skulle ha honom då? 
Ack, han var ju rik! Män se sen när de blef gifta, så blef 

hon alldeles gälit, när hon fick se sina förre fästemän. 

ock r, a i tal, a i tall, u i hus, u i hund, o i bo, o i sofva, a = å. 
Sv. landsan. IX. 1. 	 18 
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tonlösa; Yv =m, 0=4; 	 ft 0. s. v. svagt muljerade; 

va-nta mama mce o ghatYhada? 
n" la-va baa m po bholepat. ),a-va baa 

tt litny-flekstentpa. 
ba di se da ovv l sent-po bholepat? 
jet, da va 2vt avseattm -po vem stzt ad?-vat o ghat-

lhat• 
dce-ble moka felk-cret? 
jet eld ble-se mo felk se. dtt da ol-heikån-or-vela. 

ha at se bita hon, da va-n son da spy, kaolin-i gvigstethp, 
se ck skula va et sont-tunhanda bholep. da va os /mena. 
ser-fta j jscenta-, e do sa on, at em guban do — harv-va-n 
son da tafsitv stakaha — -skal on ha at se ftnt, se-on 
ska!-Icttn-ceta smop po golvat. 

had-or-fand4higv p-o slepa honom do? 
ja si atv-va gamal e-nt-se mo me. da va hon som 

stypd?-al tig. han,-Totan ad-alhi tjo  tig e 
pet,kam-bhad?s vcel po honom det? 
jå de-Joh-an alt, mti har-va-nk-se fafdplit-tum.. 

di sa, at an stypd?-sig-gew hcet-bha. my, si ar-va-se 
s-at-tt, a dia st makan. 

v../vekan tt po etvt va cl-da bholepat? 
melal e nyp. 
va d se-sent po att? -da va tu se mo klcet? 
kldf-ja! da va-se vcelsignat fint,-ta va-se niob-

cehapopta se. t,a lce-ma st, ha moga va det"? dce-fe-cc 
la hcekn- cetv fapst,-ta va -se fult se. da va em-bej-ovv,  
fastadehan. 

beja? va dce-cehapopt-tce? 
nce-?m-beja d tt ce n k, s e stop dcen. em dcetv-va 

Ovv deltan, se va da-ty-baa ta get ijdntp. clee-festeis,-ck- 
jek incest epta takheisn; 	skula va se mg ovta deltan, 
.99..42. kult? -hcega khans-ovv dehan. o dt fek festis inte-
hceg-e 50ma dohyp?man. mrt si celgt se va ck-u-nt-tidez 
se stop sem-ty, cehapopt, stzt di ska port—u4n2p. t,a, e-se va 
(1,3j lika dant-bej?-v?-poptty 

= 	= e, cv = ä, a mellan a ock ä, 0 ock 0. = ö, v = er 
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Var inte mamma med ock gratulerade? 
Näj, jag var bara med på bröllopet. Jag var bara liten jag, 

en liten flickstumpa. 
Bad de så där öfver lag sen på bröllopet? 
Ja, det var inget afseende på vem som hade varit ock gratu-

lerat. 
Det blef mycket folk då? 

-- Ja det blef så mycket folk så. Den där 01-Håkan, hon ville 
ha det så bra hon, det var en sådan där som Karolina i Ölfvingstorp, 
så det skulle vara ett sådant dundrande bröllop. Det var hos hänne 
som Fia tjänte, ock då sa hon, att om gubben dog — han var en 
sådan där tafsig stackare — så skulle hon ha det så fint, så hon 
skulle kunna äta smör på golfvet. 

Hade hon funderingar på att slippa honom då? 
Ja se han var gammal ock inte så mycket med. Det var hon som 

styrde allting. Han, han hade aldrig någonting att säga. 
Pojken bråddes väl på honom då? 
Ja det gjorde han allt, män han var inte så förfärligt dum. 

De sa, att han styrde sin gård rätt bra, män se han var så led, 
så att en har aldrig sett maken. 

Vid vilken tid på året var det där bröllopet? 
Emellan jul ock nyår. 
Var det så sent på året? Det var ju så mycket klätt? 
Klätt ja! Det var så välsignat fint, det var så mycket 

äreportar så. Ja låt mig se, hur många var det nu? Det får jag 
lof räkna äfter först, det var så fullt så. Det var en båge öfver 
förstudörren. 

Båge? Var det äreport det? 
Näj en båge den är inte så stor den. Om den var 

öfver dörren, så var det ju bara att gå igenom. Det förstås, den 
gick måst upptill takhofsen ; den skulle vara så mycket öfver dörren, 
så de kunde hänga kransar öfver dörren. Ock de fick förstås inte 
hänga ock skymma dörröppningen. Män se äljest så var den ju inte ändå 
så stor som en äreport, som de skall köra igenom. Ja, ock så var 
det en likadan båge vid porten. 

ock r, a i tal, a i tall, u i hus, a i hund, 0 i bo, e i sofva, a = å. 
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toulösa; 	= m, J§ = tj ; 	d, 3 o. s. v. svagt muljerade; 

Jvdntpo gavn do? 
n 	da-yov dta, fe da va-se litnu-gan, se da haj- 

dt-nte-fet hum. e-se en stoh-cehapovt va hovnt,-ta ch skala 
bobew-fhon stoka vcg,et-kmpo eitvetn, sek—yek-epta pank. 

sen se sto bogan Ma gavaln, ot ven, o metfe gavaln, 
dev, da sto en ston, ehapont. o sen se va lonas-öls gan 
ltti-lcesv fh,am utma vcegn, e dev sata dt en cehapont metfe 
scei, utpo vcemn. htplegv fhaw-va dm-boa, som hetadp, 
ol-sv&nstt, dt sata en ceitapfft metfo sej ovv-vcemn. seg-
kemah,-igalstdthpa hahagav, dt satmn ehapont metfe sj. o 
sty, lcea, vt -bod -tt skomakaha, sm-etada hcg,gh,en, dt sata 
las a en ehapovt ovv-velen. sew-va cl-nt?-fleh-cehapQvta, 
utan sen sat,-tt ba-ep-khcenv, pah-em pan, po-t l avstan 
tfhdtw-vahanh,a, cena t-j§a/kan. 

ghena, ha stolta va dt? 
d vi,5 	teln hoja, ty- fem sels ana da 

va cj-do,-em ch-n4-va men. ch va-se vavna, se ch kvesta-
c4 afiefdpltm tv a e-n halv aln tfhoft-yokan o skalacty o ho-
famady. da sat,2-ctt neh-, o sen n,o-dt va skalad, se va da 
foh-en ta ga utot hela vcetn, mce-m-bota ma h,ofaht, o-se-m-
bavst?-, o-se to am- — bhukta-an ta ft9v-sa de ena stam-
bant o d anha hem, e mala. 

no jovs-eta /teka alt? 
ghanlatty? da-yovs-cra?tv-fokut, o se lagt fohut sm 

thocj-da bahivdps, s-at-tt htnt-at. -crce-va tq-,yeka sta-an 
tht-fyha stigma ta pi eka khosnahts, nuna mcma sce.ka fula, 
-se ta mal-o klepa papv ta va khansa mce, o styha ceman 

kana. d hemansceghana, sm va bjudna, bhukt-celas, - 
skepa te lita va. dt bhukt4-5eka neha stokana tfhow va 
stcelt te-tscelpa te, e do -skal-dt a mce -sa lit-to va slat,et. 
mn, sent-ble-vt galna po 	dcka, fe dt jekada men,,,,mces-sta 
stia ptah-e dhceg-, o d had -ditt nen tig mce-sa, utan-tia 
ha gagot skala vt loka vah-ot sceh e do fek vah-o en slepa 
te dce-tv-vela. d feA-t.eka va ste-gh,anlat o skepa te an. 
y6nas-etnstts e 61-4ses e loam-ptvs-ctt skulmek-em-bej- 

= i, a = e, ce = ä, a mellan a ock ä, 0 ock 0 = ö, v = er 
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— Körde de inte in på gården då? 
Näj det gjorde de inte, för det var så liten gård, så det hade 

de inte fått rum. Ock så en stor äreport vid hörnet, där de skulle 
böja om från store vägen inpå afvägen, som gick upptill porten. 
Ock sen så stod byggningen med gafveln åt vägen, ock mittför gaveln 
där, där stod en stor äreport. Ock sen så var Jonas-Ols' gård 
litet längre fram utmed vägen, ock där satte de en äroport mittför 
sig, utpå vägen. Litet längre fram var det en bonde, som hetade 
01-Svensson, de satte en äreport mittför sig öfver vägen. Sen 
kommer Ingelstorpa härregård, de satte en äreport mittför sig. Ock 
sen längre ut bodde en skomakare, som betade Hellgren, de satte 
likaså en äreport öfver vägen. Sen var det inte flere äreportar, 
utan sen satte de bara upp granar, par om par, på ett litet afstånd 
ifrån varandra, ända till kyrkan. 

Granarna, hur stora var de? 
Ja de var så där tämligen höga, en fäm säx alnar det 

var de då, om de inte var mer. De var så vurena, så de kvista- 
des ungefärligen två ock en balt' aln ifrån jorden ock skalades ock röd-
färgades. Det sattes de ner, ock sen när de var skalade, så var det 
för en att gå utåt hele vägen med en bytta med rödfärg, ock så 
en borste, ock så tog han — brukade han ta för sig den ena sidan 
bort ock den andra hem, ock måla. 

När gjordes det här allt? 
Grannlåten? Det gjordes dagen förut, ock så långt förut som 

de trodde det behöfdes, så att de hann det. Det var att skicka åstad en 
tre fyra stycken att plocka krösonris, många många säckar fulla, 
ock så att måla ock klippa papper att vira kransar med, ock styra allt vad 
en kunde. De hemmansegarne, som var bjudna, brukade äljest 
släppa till litet var. De brukade skicka några stycken ifrån var 
stället att jälpa till, ock då skulle de ha med sig litet utaf vart slaget. 
Män sen blef vi galna på det där, för de skickade monemäst stad 
sina pigor ock drängar, ock de hade aldrig någonting med sig, utan denna 
här gången skulle vi göra var åt sig, ock då fick var ock en släppa 
till det en ville. De fick göra var sin grannlåt ock släppa till honom. 
Jonas-Anderssons ock 01-Anderssons ock Johan-Petters de skulle göra en 

ock r, a i tal, a i tall, u i hus, u i hund, 0 i bo, e i softa, a -= å. 
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i1z6p. e sefi-onas-61s-ch joi ew fa sej, ol-sv&ns joh,a 
eiv-fa sej, o igalståhps hahagah-eiv-fa sej, e ch-a 
sek-a talah-em, em-fbi scei. ist da ha-cia-  va cehapovta, ala 
sip -vi nu a hceknat ep, o-se lunans me. mcen seiv-va da 
baja. ny_yckhan-di skul-aha tv a bva, eiv-v9-fastadohan o en 
ovia pQvtn, men di-.2ov dem se vel, se di-va se vakna. 

,ea gloinah-alhi cj-da eh,apovtana. vlada papv se 
vel, moja vcl, po bcega sv. ela rnlad baa po en-  sia; 
men dce-va let, fa va-  di skia-eha me at, se syntta vita. 
ja a va se fepsi ta mala. fastas. at hov i_On latal te 
faan ot-ma. han ',ofta herv-faan %f/on stan o blanacl-te 
na. 	ia malad-en slag-,9ust hot, e en slag ma vt hot, e en 
slag moke-yust-gult, o-s-ada vi vit papv me. 

iainn-maina va ly lity da? 
ja-inta va ia se-fafdvlit lt. ,a va-n telp-thetan 

0 det dn som a vare-va-e ja ntig, c 1 	nta.f7t, ag- 
haea molsa va den alvn. i,a malady-si-sa se. 
sen se klcec_la vi vav bop, o dceiv-va vihad ma khosnahis o 
va maka he e maka Jak, o sti-jov vi-an moli-khan khon-o 
hcegd-i men, o ewfqli hopaha khansa po bcega 
o sn, ovana yov vi et ht the, o dce-va alas fult me galcepla 
po vahinda pen. da va -n litnu-ghantuta-fflas, som klceilas 
ii -papah-o galcepla. o alt ..ta ha- da-iQvs, mm -Innen la 
neha. de-va te-ypna dekan irnelrt pa tui, o-se tl-lcega 
metn„,-po-n stol, o se beion-o bin-e ga baklcegas, en -ot 
vah-cen. o-s-n hopaha te—ie MS. 

sen no - dce ble-kvcelv, no di adl-lakt sa i bholepsgavn 
— a di slcekta -ba - o lacks, at-ti sav fvstos — -cta-va 
ci-te-i,e sa sta ma va set. se-va 4-ta talas ve, va di skal-
sceta dem. vi vi sata 2141.9 da inetfa fanstvna, o di da-ol-
ciesns e ifinas-ciesig-eti-fek seta sin metfa gavn. di-va 
slet-tt, se di skal-a sin-  ~vist. s-acla vi-nt-tals ve em 
-vc dana vi skul-otta dem, o si no van kam ep, se va dem-
ftytos moka ghanaha. di anka di ada-baa klet ovv sina ma 
khosnahis, 	 sat tim-papvsheba em lita dceh-a-va e 

= i, 2 = e, e = ä, a mellan a ock ä, 0 ock tsk = ö, v = er 
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båge ihop. Ock sen Jonas-Ols de gjorde en för sig, 01-Svens gjorde 
en för sig, ock Ingelstorps härregård gjorde en för sig, ock de här Hellgrens, 
som jag talar om, en för sig. Ja det här det var äreportar, alla 
-som vi nu har räknat upp, ock så Lundarnas med. Män sen var det 
bågar. Nygärdarna de skulle göra två bågar, en vid förstudörren ock en 
-öfver porten, män de gjorde dem så väl, så de var så vackra. 

Ja jag glömmer aldrig de där äreportarna. Vi målade papper så 
väl, mycket väl, på bägge sidor. Äljest målade de bara på en sida; 
män det var lett, för vad de skulle göra med det, så syntes det vita. 
Jag jag var så fipsig att måla. Förstås, att bror Jon lagade till 
färgen åt mig. Han köpte hem färgen ifrån stan ock blandade till 
hänne. Jag målade en slags ljust rött, ock en slags mörkt rött, ock en 
slags mycket ljust gult, ock så hade vi vitt papper med. 

Ja män mamma var ju liten då? 
Ja inte var jag så förfärligt liten. Jag var en tolf trätton 

år, ock då den som är van vid att göra någonting, det är inte farligt, han 
kan göra mycket vid den åldern. Jag målade se så så. Ja emellertid 
sen så klädde vi vår båge, ock den var virad med krösonris ock var 
mycket hög ock mycket tjock, ock sen gjorde vi en mycketgrann krona ock 
hängde i mitten, ock så en farlig hoper kransar på bägge sidor om. 
Ock sen ofvanpå gjorde vi ett litet träd, ock det var alldeles fullt med guldäpp-
len på varenda gren. Det var en liten grantotte förstås, som kläddes 
med papper ock guldäpplen. Ock allt det här det gjordes,medan bågen låg 
nere. Det var att öppna dörren emellan ett par rum, ock så att lägga 
mitten på en stol, ock så begynna att binda ock gå baklänges, en åt 
var änden. Ock så en hoper att ge ris. 

Sen när det blef kväller, när de hade lagt sig i bröllopsgården 
— ja de släckte bara af ock låtsade, att de sof förstås — då var 
det att ge sig stad med var sitt. Så var det att talas vid, var de skulle 
sätta dem. Vi vi satte vår där mittför fönsterna, ock de där 01-
Anderssons ock Jonas-Anderssons de fick sätta sin mittför gården. De var 
släkt de, så de skulle ha sin närmast. Så hade vi inte talats vid om 
hur dana vi skulle göra dem, ock se när vår kom upp, så var den 
förstås mycket grannare. De andre de hade bara klätt öfver sina med 
krösonris, ock så hade de satt en pappersribba om litet där ock var ock 

ock r, a i tal, a i tall, u i hus, to i hund, o i bo, 8 i sofva, a ----- å. 
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klept lita hel 	o v va ade-lopt skha hosc'etak-o vavt papv- 
iita laga cena, seiv-flemtady-se, o skala-fovstcela 

sa t ovak-alt-tot hela bei,en, se d-sa-se utmat fint ut, 
lyst o va-se gkan. se  va-d-y„,-pa-o§ -onas-desys, se-

vo -dx fek si vap ba, se sa on: ))aha, sa on, hela vada 
ful-bo mevahi», sa on. da tota, vx-kun a talt em, ha vi 
j 0 V V. 

es-skula-va-t sncani-do uta dey-kvcely. 
va va ili,(51) al-xhdp, o-se va cf-ta-o spik-ep, e en 

hopp ta hal - 	o da va t sent stylta, se da va vl met 
po natan, no va kam hem,. 

-bholepscraan do va da vl endo va h stylta? 
a alha favst po mavn da se-skal da samlas akt 

kahana, sm-va fhon henas hal, sm skala-va me po bkolepat. 
sy skul-dx-faha ta- filvxyståhp cet?-honem. se  sats-ta ut, 

at-ts,-skala-va tva fovhiaha, da-kala ki-o ha lxIsa dana heta.. 
da va vest vita, toke-la-a kemak-xhth. o-se skal-da va eta 
khansafok,a, som cevan okse he o had,l-lxlsa dana /testa. ist. 
toke-la pamenv ma, at-q-skula hat vita hcesta d me; mcen 
se kati-dx-nta kem-em se moya vita, utan dx-råk ta bhuna. 

se seks musxkcintv, my di alsta. fovhiahana da skala• 
hut fov t 41v2gstethp o boa, at-ta kam, o sm -vcen-o 
mota da ank-o 	at-ti-va vcelkamya, o-se khansafeana 
dx he fot-o ada va sxy-khans, saa da hal x dy ev-ncevan, e. 
s skal- da styha hcesty ma dy anka. da kalads fe kh,ansr  
my, cela va d-vta-dee, utan da va lxksm-y sppta ma hopa-
bava ghena, seni-vikads ma papah-o lopda blomv, se da va 
molsa vakha, o ma sidymban sm-flcemtad-, o se da. o ala 
eta skala va-lxka dana. sa  dem batålta bkolepsvady, sem-
fek fstos vah o em baheila sin. o cetia dem kemak - at las-
musxkcintah-, o se-ala da anha i,cestvna cetv. sem-va da kalås 

4lvxyståhp, o dce skula va laka fint sa a bkolepskavn, fr 
dit samlads-da mce aa i_cestvna fhon lians hal, bo fkuntemah- 

kaka, o da -skala ala ha med o thaktåxy dcev. sy  hest? 
da al-xhop te-iyalståhp,Ahugamm n-me, o hela svity, o da va. 

x = i, a = e, cc = ä, a mellan a ock ä, ø ock e = ö, v = er 
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klippt litet hål i. Ock vi vi hade gjort stora rosetter af vårt papper 
med långa ändar, som flämtade så, ock skulle föreställa sidenband, 
ock satt öfver allt utåt hele bågen, så det såg så utmärkt fint ut, 
den lyste ock var så grann. Så var det en piga hos Jonas-Anderssons, så 
när de fick se vår båge, så sa hon: »Jaha», sa hon, »hela världen är 
full utaf räfveri», sa hon. De tyckte, vi kunde ha talat om, hur vi 
gjorde vår. 

Det skulle vara ett snärjande då ute den kvällen. 
Ja, vi var ihop allihop, ock så var det till att spika upp, ock en 

hoper att hålla i, ock det var ett sådant styre, så det var väl mitt 
på natten, när vi kom hem. 

Sen bröllopsdagen då var det väl ändå värr styre? 
Ja allra först på morgonen då så skulle de samlas alla 

karlarna, som var från hännes håll, som skulle vara med på bröllopet. 
Ock sen skulle de fara till Ölfvingstorp äfter honom. Så sattes det ut, 
att det skulle vara två förridare, de skulle rida ock ha lika dana hästar. 
De var visst vita, tycker jag jag kommer ihog. Ock så skulle det vara åtta 
kransförare, som äfven också red ock hade lika dana hästar. Jag 
tycker jag påminner mig, att de skulle haft vita hästar de med; män 
så kunde de inte komma ont så många vita, utan de fick ta bruna. 
Ock så säx musikanter, män de åkte. Förridarne de skulle rida 
före till Öffvingstorp ock buda, att de kom, ock sen vända ock rida ock 
möta de andre ock hälsa, att de var välkomna. Ock så kransförarne 
de red för ock hade var sin krans, som de höll i den ene näfven, ock 
så skulle de styra hästen med den andre. Det kallades för krans, 
män äljest var det inte det, utan det var liksom en spira med hop-
bundna grenar, som virades med papper ock gjorda blommor, så de var 
mycket vackra, ock med sidenband som flämtade, ock så där. Ock alla 
åtta skulle vara likadana. Se dem betalte bröllopsvärden, sen 
fick förstås var ock en behålla sin. Ock äfter dem kommer ett lass 
musikanter, ock så alla de andre gästerna äfter. Sen var det kalas 
i Ölfvingstorp, ock där skulle vara lika fint som i bröllopsgården, ock 
dit samlades då med alla gästerna från hans håll, både fruntimmer 
ock karlar, ock de skulle alla ha middag ock traktering där. Sen reste 
de allihop till Ingelstorp, brudgummen med, ock hele sviten, ock då var 

ock r, a i tal, a i tall, u i hus, vt i hund, 0 i bo, 0 i sorva, = å. 
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datn 	hopaha folk utma vcei,en ts-si pet, no di kam ala, 
fgrhi?hana frost lila vuvt som bart, inn da hal den 
stopafiaska va in„-bhcervvin, o-g-kahl ma mat, e byude-ala, 
som di mot-la sew-va uta fe ts-si pa, e dce-va ta bikt, se 
leega-cla hcekta. no d seg-kaw-fhamot-gavn, do va da fe 
ferhiehana ta ma fort, ceman dkune-, e ht-tm-po gavn, o 
do to di a-sa mosona-e synd ovv huvat, o se huhael d. 
da va da meif,gn, at nu kam di ma-ens. mr, do vcencl-di 
-nte-ent, utan do vcenta4-di baa, ta di anka kum. se-ne 

do kemv, se spelada musikcintvna, o se va da da neka 
som skal-va vada, sa kam ut o to im6t -tem, o-s-spela4- 
di anno, tas vadr„ en ada ste't 	vannana o va ina. o -se 
skat-ti — da va-ta visa sin hedv mce, vekan som kft-futa 
vast, o dce-va -nt?...et e et sket,-tuan da kana van halipei 
i en ha. 

skut.  jcestvna ma da, ala va-da baa di sm-va e 
sa pet? 

dce-skat-ti vekan som hcel4,-bo d o anka. 
hade-ifestvna pist6l mce-sa da? 
dce had -di vadel, en, uedomn 	 smcel 

po smcel, vekan se, v-vast kuna. o da hceha alt,-ta va man 
da ble skumt. sen se vides-di ve-ikts. 

verv-ford-im-bhuan da? 
bians far — o bhugumns far ford-tm-bhugamy. 

da va ep di vtd?s. 
va da noa bhupiv? 
t da va dce, da va-p v-vcelsignad hopaha. semlia 

hada vita kletigah....o semlia svata, e-s-acl-di Lava, pabk-
o 5aiip, o se hansa po havana o Sala po at_miana. di kam 
in, serv-vanlit 	o folda bhuaw-fham ta bhutcekat. 

fal po ahmn? da va holt! 
fal po atoni'', da kan-r alhi va utam-po Natta 

telstcelft,gv. 	serii-ja va, s-ade.4a-enda-en litr, fal, 
siia alti hada. 

ha va bh,uag-klced? 

k -,-- i, a = e, ce = ä, a mellan a ock ä, 0 ock 6t = ö, V = er 
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det alltid en hoper folk utmed vägen att se på, när de kom alla, 
förridarne först lika vuret som bort, män då hade de en 
stopflaska var med brännvin, ock en korg med mat, ock bjöd alla, 
som de mötte äller som var ute för att se på, ock det var att bjuda så 
länge det räckte. När de sen kom framåt gården, då var det för 
förridarne att rida fort, allt vad de kunde, ock rida in på gården, ock 
då tog de af sig mössorna ock svängde öfver hufvudet, ock så hurrade de. 
Då var det meningen, att nu kom de med ens. Män då vände de 
inte om, utan då väntade de bara, till de andre kom. Så när 
de då kommer, så spelade musikanterna, ock så var det då några 
som skulle vara värdar, som kom ut ock tog emot dem, ock så spelade 
de andre, tils varenda en hade stigit af vagnarna ock var inne. Ock så 
sköt de — det var att visa sin heder med, vilken som kunde skjuta 
värst, ock det var inte ett ock ett skott, utan det kunde vara en halftjog 
i en rad. 

Sköt gästerna med då, äller var det bara de som var ock 
såg på? 

Det sköt de vilken som hälst, både de ock andra. 
Hade gästerna pistol med sig då? 
Det hade' de varenda en, ungdomen se. Så det var smäll 

på smäll, vilken som värst kunde. Ock det här allt, det var innan 
det blef skumt. Sen så vigdes de vid ljus. 

Vem förde in bruden då? 
Brudens far — ock brudgummens far förde in brudgummen. 

Det var uppepå de vigdes. 
Var det några brudpigor? 
Ja det var det, det var en välsignad hoper. Somliga 

hade vita klädningar ock somliga svarta, ock så hade de kragar, pärlor 
ock skärp, ock så kransar på hufvudena ock schalar på armarna. De kom 
in, som vanligt är, ock följde bruden fram till brudtäcket. 

Schal på armen? Det var roligt! 
Ja se schal på armen det kunde en aldrig' vara utan på finare 

tillställningar. Så liten som jag var, så hade jag ändå en liten schal, 
som jag alltid hade. 

Hur var bruden klädd? 

ock r, a i tal, a i tall, u i hus, u i hund, 0 i bo, e i solka, et .= å. 
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how-va kled 	n steln,,klet, som 5eftad?,po jis- 
hat 	hot, o,s-ad-og„ghog„khon-tuo vakspapah-, o-se neh- 
tkhigm-po klcengan, ltk-nehem knceota, da va„m,bhe selvv-
spets, som -va -se bhe, s9„aw-va mest th,t tum. o se gava-
Jalta...p° ahmv)-fasteis. 

vc d?-selvv, spetsot? 
tst„de va de, detv-va„nta hcenas, utan dcen ad„on 

lant. mn-Qtv „va mota vcel klced. how,va-se vakv, se da 
va tel e ma dy, vakhasta ta a .stt. po dam ttpv,va on me 

ghanasta SOM 	ada stt. se-va cle—jus fastd vah-alt po 
sak, natt se va d?-scepfelt fyka tuskhonv ma fceiit-jus t va, 

dem sto da fyi o hu. dt -sto po va-stn st em ph,e6k, 
tya o tv, tva flekv po bhuans so tv a peka po bigams. 
da bhukt-tt ta clt neh,masty-slcekttgana, oe skul-d va vc_el 
kleda. dce lek-mta -va tafs -ctce! da va menkgan, at-4-
skul-sta o lysa, se phesksa o lcesa. 

va on les?m-bhuan da, no dt skula vm, no on inta-
vel?-ha an? 

nct da va on inta, og-ghat,nta. sen no„dt va vula, 
se to ph,cestn dem t han o onskacl-dem loka, o seft-ek han, 
den, e cli-t,ek fham o stceldy„ sa fhamem paln, o seg,kum 
dt fham al-thOp, mn, inta mce glas, o skal lokonska dem, 
fat fahcblhana-, e sen dt gamla ett,  o sen uedonan. al „thOp 
se to of„dem i hanan o bakady-sa e net,. sen tos 

tcekat bapt. da va altt 	lag pal, o en to den o en, 
mataw-fastås. da-Jav bhuppana d. o sem-bjudas-da vtn. 

skalcql-dt da? 
nce da-jov da hcet inta; ne?t, my, tt?-almcent,  som dt 

nu jap. sem-bjudg-da da-ena vak-9n da anh,a, kakah,...e vin e 
cepla, mv, tnty se scepdely mok and, fe cl?-ble teet dans, 
fap „n dt ad cet?-, o da ble,t?- ceta het snapt. dat:sk- ett 
neh 	al -thOp, e da va cl-dukat sen, -vanitt ma setans-bop. 
bhuan o bhugumn satsa fhemst, o si ala fhuntemvna iha 
po hews hal, o ala kahana iha po bhugumns hal. fon,- 
&kana sat nceist 	hupavt, o sn sat tt alt stp, dt va te. 

x =1,, a = e, ce = ä, a mellan a ock ä, 0 ock e = Ö, t = er 
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Hon var klädd i en sidenklädning, som skiftade på ljus-
blått ock rött, ock så hade hon grön krona utaf vaxpapper, ock så ner-
ikring på klädningen, litet nerom knäna, där var en bred silfver-
spets, som var så bred, så han var måst tre tum. Ock så gåvo-
schalen på armen förstås. 

Var det .silfver, spetsen? 
Ja det var det, den var inte hännes, utan den hade hon 

lånt. Män hon var mycket väl klädd. Hon var så vacker, så det 
var till ock med den vackraste jag har sett. På den tiden var hon med 
de grannaste som en hade sett. Så var det ljus förstås öfver allt på 
salen, män så var det särskilt fyra ljuskronor med fäm ljus i var, 
ock dem stod det fyra ock höll. De stod på var sin sida om prästen, 
två ock två, två flickor på brudens sida ock två pojkar på brudgummens. 
Det brukade de taga de närmaste släktingarna, ock så skulle de vara väl 
klädda. Det fick inte vara tafs det! Det var meningen, att de 
skulle stå ock lysa, så prästen såg att läsa. 

Var hon ledsen bruden då, när de skulle vigas, när hon inte 
ville ha honom? 

Näj det var hon inte, hon grät inte. Sen när de var vigda, 
så tog prästen dem i hand ock önskade dem lycka, ock sen gick han 
dän, ock de gick fram ock ställde sig framom pallen, ock sen kom 
de fram allihop, män inte med glas, ock skulle lyckönska dem, 
först föräldrarna, ock sen de gamle äljest, ock sen ungdomen. Allihop 
så tog de dem i handen ock bockade sig ock neg. Sen togs pallen bort, 
ock täcket bort. Det var alltid en lång pall, ock en tog dD omk en 
mattan förstås. Det gjorde brudpigorna det. Ock sen bjöds det' vin. 

Skålade de då? 
Näj det gjorde de rätt inte; något, män inte allmänt, som de 

nu gör. Sen bjöds det det ena värre än det andra, kakor ock vin ock 
äpplen, män inte så särdeles mycket ändå, för det blef ingen dans, 
förr än de hade ätit, ock det blef att äta rätt snart. Då gick de 
ner allihop, ock då var det dukat som vanligt med sittandes bord. 
Bruden ock brudgummen satte sig främst, ock sen alla fruntimrnerna i rad 
på hännes håll, ock alla karlarna i rad på brudgummens håll. För-
äldrarna satt närmast brudparet, ock sen satt de allt som de var till. 

ock r, a i tal, a i tall, u i hus, 	i hund, o i bo, o i sofva, = ft. 
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merv-f2- fek anta AUM al-thöp, utan-n, del fek et-tut fasta-
kamvn dt kala, po anha stan em-fastan. 

va d-nt-at falt khusatt-da? 
da va cln-nok, nbt-ta va ty Oh vanitt. 

sto dana ypena tmlet da, da va tu ventv? 
tyt da sto yp-at, mp, dce-va-ntp-falt,-te-va S9,4220b 

falk, se da va se epvamt, o-s-ael-dt stoha spisa, o dce-va 
t?-fyha pa ve, se clsto kokt a kat, o se spelada must-
kcintrona, o de-kan-tgatv- fhysa. tmelov-va hcet se kum, da 
in o sto t dan o spelada. 

da va vl fatt moga lt,Cetv? 
tet dce va da. ta mens tnt-se nota, va da va. mn 

da va ofcinatt moka hcetv, st da va temt-tuan al cena.  da 
va-se fofdpit moka føvna mc po den tian se. vt fek seta 
se lega. st  al tte skala 5ehas ve bovt. phcestn skula 5eha. 
klakvn skaft-al_ese, st atv-fek la tcelpa phestn„ foh,-cela had-
an-fta hott o ceta mq. st phcestn skula fceha alt, sm-ptta-
va fevntg. fovvna de-skula vah,-e en 5ceha sin. 

ne vt d ada a o lces? fe mak, se-tIc vt epo 
-se ne d ada vat -n stan, se to phcestn åjo, o st sem-ble 

dans. o da kemah -ala mustkcintvna ia o bahta spela. 
da va da fa bhuan o bhugumn ta dansa favst-n lttn„panska, 

seft-ek-bhuan o biud-ep sttv-fah-o se to han hcenas MOth,, 
seft-jek-ctt ta hans fohc'elh,a. mcen dt dansad-tnta mep-n, 

et ymp 114_lcas. sen skula hom bu ep ala Urbana, o han 
ala fhuntemmta, o ;9-sem banta hceta dansn. de va ta 
dansa, mo fj,-thc2, o ja me. de Jek st sei! vt dansadn-
ne.hapo ta mavn, o seft-ek vt hem o la es-n stan, o-se dat 
po fhabast em mgvn, o-se dansada vt tcen hel den dan. 
dt vidas po fhedan, o-se ne va acl, -dansat lovdan ut, se kam 
&andan, o do forvt t.jakan aahc5p, o da skala al teg 
va lika som bh,olepscraen. bhuan ad?-bh,uklcean o gava-
jaln,, mn, anta khonarv-fastais. o bhuppna skul?-va kleda 

'enat som bholepsdaen, o akta baphuvad-o utan nea hak-
ala se mp.  syl t-t:k-fal-nu-gag paa. o-se va da fgvhiaha 

= i, a = e, ce = ä, a mellan a ock ä, ø ock e = ö, v = er 
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Män vi fick inte rum allihop, utan en del fick äta ute i förstu-
kammaren de kallar, på andra sidan om förstugan. 

Var det inte ett farligt krusande då? 
Jo det var det nog, något det var ju alltid vanligt. 
Stod dörrarna öppna emellan då, det var ju vinter? 
Ja det stod öppet, män det var inte farligt, det var så mycket: 

folk, så det var så uppvärmt, ock så hade de stora spisar, ock det var 
att fyra på ved, så det stod högt i skorstenen, ock så spelade musi-
kanterna, ock det kunde ingen frysa. Emellan var rätt så kom de 
in ock stod i dörren ock spelade. 

Det var väl farligt många rätter? 
Ja det var det. Jag minns inte så noga, vad det var. Män 

det var ofantligt mycket rätter, se det var jämt utan all ända. Det 
var så förfärligt mycket förning med på den tiden så. Vi fick sitta 
så länge. Se allting skulle skäras vid bordet. Prästen skulle skära. 
Klockaren skar också, se han fick lof jälpa prästen, för äljest hade 
han inte hunnit att äta med. Se prästen skulle skära allt, som inte 
var förning. Förningarna skulle var ock en skära sin. 

När vi då hade ätit ock läst för maten, så gick vi uppepå igän. 
Ock så när det hade varit en stund, så tog prästen adjö, ock se sen blef 
det dans. Ock då kommer alla musikanterna in ock börjar spela. 
Då var det för bruden ock brudgummen att dansa först en liten pånska, 
ock sen gick bruden ock bjöd upp sin far ock så tog han hännes mor, 
ock sen gick de till hans föräldrar. Män de dansade inte mer än 
ett par tillikes. Sen skulle hon bjuda upp alla karlarna, ock han 
alla fruntimmerna, ock se sen begynte rätte dansen. Det var att 
dansa, må ni tro, ock jag med. Det gick se så! Vi dansade 
närapå till morgonen, ock sen gick vi hem ock la oss en stund, ock så dit 
på frukost om morgonen, ock så dansade vi igän bele den dagen. 
De vigdes på fredagen, ock så när vi hade dansat lördagen ut, så kom 
söndagen, ock då for vi till kyrkan allihop, ock då skulle allting 
vara lika som bröllopsdagen. Bruden hade brudklädningen ock gåvo-
schalen, män inte kronan förstås. Ock brudpigorna skulle vara klädda 
jämt som bröllopsdagen, ock åkte barhufvade ock utan några rockar 
äller så mycket som en schal en gång på sig. Ock så var det förridare ock 

ock r, a i tal, a i tall, u i hus, if i hund, 0 i bo, o i sofva, a = å. 
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e khansafeha e musik liksom bholepsdaan. den stolt} } 
Oahkan, som hevd -ta gavn, chef jek-d} i, se moya ser 
fek hum, o sn4-cl} stolana, som-va ncest,-ta va alm, non 
ån se lii-jek } dem, ch-skula-va ta bhusvik d. mus}kcintvna 
di spelade -zn -bhusvitn, o se-ek di ep po lettvn o sata 
sa dceh-o spelad,s-salmyna, no d} foyda. s} da va }gn ahlal 
da. 	da va bas4nht, at vi -nte-fhus, ts-seta se da tayklced-} 
pahkan da, hela pcenstan; fv, me tu° de—Joy vz-nta. n 
-va se vahma se. 

sem -po mandan do feldes vi at al -}hå.p ta-4lv}gståhp, 
-no v} ada cet mceda, likadant klced o bavhuvad o ma 
khansafogz o fevhtah-o alt }kip; mn endast -te at phdestyna 
cl} va tita me da. s} di va me ce4t favsta gap, no d} 
foh-cetv bhugumn. sen; -va dat 5oyanda kalås-dev dcen 
dam, o dgen cety, se skum di hem po tzstaskveln. mcen 
ch kum-fita fevw-fhampo nataro-festeis. 

n} va vi bha th,eta sen ceteat? 
a da va vi not, mn de...1,k alt em. o sad de 

teka po, sn i moya 
H. E. 

namstasgtiant. 

134 	— namstasg hant-t-ce di alm se finta te-Je nu sem-fah. 
del va (2 -ta skal-n} netvna icet o Jemt. siskul 
ga em ~tyna. 

jek-d} em ncetvna? 
ahä, da skul-ag-ga em netvna, o se sat-v, at po thapan. 

da kund sta hel-thap9p,ful po mavnan}blcin. -ser-va 
just knuk cice -ta funde:h ut, vem sa ada va t ta. da 

festås, at te joy n, o da fest v} alt, at t} Joy po anta 
stela akse: sat ep-em netvna, se v} skula-fa si, vem da va. 
mn s} dafe se kl-ced...92, ut sa, bhukt-v,s-kle ut sa. da fastås, 

k --= i, a = e, ce = ä, a mellan a ock ä, ø ock 61= ö, ro = er 
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ock kransförare ock musik liksom bröllopsdagen. Den stolen i 
kyrkan, som hörde till gården, den gick de i, så många som 
fick rum, ock sen i de stolarna, som var näst, där var aldrig någon 
annan som gick i dem, de skulle vara till brudsviten de. Musikanterna 
de spelade in brudsviten, ock sen gick de upp på läktaren ock satte 
sig där ock spelade psalmerna, när de sjöng. Se det var ingen orgel 
då. Det var besynnerligt, att vi inte frös, att sitta så där tunnklädda i 
kyrkan då, hela tjänsten; män må tro det gjorde vi inte. Vi 
var så varma så. 

Sen på måndagen då följdes vi åt allihop till Ölfvingstorp, 
när vi hade ätit middag, likadant klädda ock barhufvade ock med 
kransförare ock förridare ock alltihop; män endast det att prästerna 
de var inte med då. Se de var med äljest förste gången, när de 
for äfter brudgummen. Sen var det ett sjungande kalas där den 
dagen, ock dagen äfter, så sen kom de hem på tisdagskvällen. Män 
de kom inte förn frampå natten förstås. 

Ni var väl bra trötta sen äfteråt? 
Ja det var vi nog, män det gick allt om. Ock så hade en det 

roliga att tänka på, sen i många tider. 

Namnsdagsgrant. 

Namnsdagsgrant det är de aldrig så fåniga att ge nu som förr. 134 
Då var det att skala om nätterna jämt ock jämt. Se det skulle en 
gå om nätterna. 

Gick de om nätterna? 
Jaha, det skulle en gå om nätterna, ock så satte en det på trappen. 

Det kunde stå hele trappeu full på morgnarna ibland. Så sen var 
det just knuten att fundera ut, vem som hade varit där. Det 
förstås, att det gjorde vi, ock det förstod vi allt, att de gjorde på andra 
ställen också: satt uppe om nätterna, så vi skulle fä se, vem det var. 
Män se därför så klädde en ut sig, brukade en kläda ut sig. Det förstås, 

ock r, a i tal, a i tall, u i hus, ,a i hund, o i bo, e i softa, a = å. 
Sv. landam. IX.!. 	 19 
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at em .4 hadn-net-typbapt, sem-ty-va ked skula-kenta bapt, 
-to vel-n alt, at-tt skula-va epa, fe do vet, at-tt sa cetv, 
se elt ek e to tn at sen. 

da va ty-set-e bina hansa halva neetvna-tblein. s ely,, 
skala va namstaskkansa. da bukt-n leg-ut o 'eka se gkant 
se. 	sona bkukte-je se da ela tv a pa kafakepa, o sem- 
at pa glslanttg se deeka, o elq -skal-n set. -t 	-hans. 
san skal-da va smakkans-thig, e-se bkukt-n,, lceg-an stok-
ticktg alt.,thdp. 

intt dce-skale-ty blt-ov-falt hopaka-, em dt skala ga. 
se da n« neeka-alment. da fek v1ta  kutn po tkapan? 

u ia dce-ble se fult se! dee-va ty-seta va s-  nj, helst 
uteit. sa tt, at nen dn ada vat fok-an, se sat-n-fita-dek. 

sata-alkt the», utatv-va fe see', se mo ,y-ett skala 81, va 
vak-e en ade-jopt. ala ga-nta-pkas&ntv fest. sema ga 
bettla kkansa, da kam am-po goa venv dce. ia kernak-theb 
nek-oleclus o ,,oheina va ovakns, se ke han cen-ep ta heikbp 
cetv-n stop blomkkans, o ke t0Llati mce sem-po natan. st 
am bod -t t6mtabP da. an  hade -bastcblt-tn da kkansn-os 
en, sny, dt kalada-fe btita-stina dak-eva va heik„bffl, sri brbulcta 
molse-oka blomak-o scelja celest. mn  dceta va vceksta blomv 
ftstos. han elda bet na stela blomak o iei ag kkans. 
st  dafe se va-vt-nta mcenskv ta bagkipa, vem detv-va tfkarv,,, 
fe vt kan-nt-pcena blomvna-tjen. cela bkukt 	fandgka, 
va di ha cia  fe blont') po stelna, men n da penda v 
enda blon -tjdn. ea tcegkv, da va altfj, et ap sen; -vt -nta 
veta, va dn ada-kum-tfkan. 

mn st sem-bjudas dt po gkätlajön dam etv, se do-jels 
-crt-nt-nda, utan do vg el, -ta fek-thig o be dem-, sent-n 
tkod-ada vat-ta po natan. 

H. E. 

t = i, a = e, ce = ä, a mellan a ock ä, 0 ock o = ö, v = er 
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att om en hade något dyrbart, som en var rädd skulle komma bort, 
då ville en allt, att de skulle vara uppe, för då visste en, att de såg äfter, 
så de gick ock tog in det sen. 

Det var till att sitta ock binda kransar halfve nätterna ibland. Se det 
skulle vara namnsdagskransar. Det brukade en lägga ut ock göra så grant 
så. Somliga brukade ge så där ett äller två par kaffekoppar, ock somliga 
ett par glas äller någonting så, där, ock det skulle en sätta i en krans. 
Sen skulle det vara småkransar ikring, ock så brukade en lägga en stor 
ikring alltihop. 

Män det skulle ju bli en farlig hoper, om de skulle gå 
så där något när allmänt. Det fick väl inte rum på trappen? 

U ja det blef så fullt så! Det var att sätta var som hälst 
utåt. Såg en, att någon annan hade varit för en, så satte en inte där. 
En satte aldrig ihop, utan var för sig, så mycket så de skulle se, vad 
var ock en hade gjort. Alla gaf inte presenter förstås. Somliga gaf 
bara kransar, det kom an på goda vänner det. Jag kommer ihåg, 
när Olaus ock Johanna var öfverens, så red han ända upp till Harby 
äfter en stor blomkrans, ock red till Lund med sen på natten. Se 
han bodde i Tomteby då. Han hade beställt den där kransen hos 
en, som de kallade för Butta-Stina däruppe vid Harby, som brukade 
mycket göra blommor ock sälja äljest. Män detta var växta blommor 
förstås. Han hade bett hänne ställa blommor ock göra en krans. 
Se därför så var vi inte mänskor till att begripa, vem den var ifrån, 
för vi kunde inte känna blommorna igän. Äljest brukade en fundera, 
vad de hade för blommor på ställena, män se då kände vi ingen 
enda blomma igän. Jag tänker, det var alltid ett år som vi inte 
visste, var den hade kommit ifrån. 

Män se sen bjöds de på gratulation dagen äfter, så då gick 
de inte ändå, utan då var det att skicka ikring ock be dem, som en 
trodde hade varit där på natten. 

ock r, a i tal, a i tall, u i hus, a i hund, 0 i bo, o i sofva, a -= å. 
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spelpmeenv. 

t35 	spel?menv da va da gut etv-fah. dem a da-t_cemt-get ut 
sa me nu — d sy,t spela fttfil fest. hcigklav4.,celast-ta 
gap ch da nok o dh,ap me. 

da va -g -guba, men §- a, 3,- etada 	 aft- ek 
mok 	tkhig, yeemt se da. da va -n duktt fkölspaaha. 
dt hack -an moka po scelskaTitudv cly, delta. se  hada - 
vt-n dhceg, stp-etada pep, o ha' -bukta hahma-an moka. 
dt va fhon sama solon, SQ., an hack se vel keda pet an. 
(Halt-Jakobs tal genom näsan:) »va-ska dce va fa slag sa an; 
ska da vaha ?n egalska, ela ska da vaha en kadh,il, cela 
ska da vika dena hceha gamla: seks huseh-e fyha?» 
gavial lek da da, ),a vet al», hup dceg go te elast, ant-y 
at - h jogv se dceha: 

soks huseh-e fyha, 
mot moh-ad-y 
mov-fap had,y, edltv dhceg, 
se-fa vt bahla po dsama v&n. 

han skula va se hn,-y da guban,-la va an se gt',Q-
jetyvht le. an  ada-fapst o sta -n SOM fefcepht stok ovv-
lcepa. att; -va se da se mok ot- ty ena stan, se da va tett 
nat4plt lepa. se  hael-an-yn-knol ovv da-ena ojat, stv-va 
„y-stop sem-at h patett, o-se va an halt. had-an-t-otta hat 
stw-ftt,öl, se had-an do skhcemt ala bapn mensttgant-po flok-
tan. my, nu va-vt-nta h,eda fotan. am-bh,ukta ha May, 
t-pt fodhetl-to kalvpn ma havt pet,-at h0f. 0 se bhukt-an 
alt spela hk-, ne-ag-kum te neha se da-, stzt an 
la ch stzt ada bapn. 

o epva da fhon dian, set-etada bltne-Osa. den ag., 
kuna spela! se fahbho am-bhukk-sce: jc?ntgo, no bitne-Osa 

sa0t t, /rue ch da va stel ma bey, do -va d yta mo liv 
i dem. 

i, a = e, ce = ä, a mellan a ock ä, ø ock a = ö, v = er 
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Spelemän. 

Spelemän det var det gott om förr. Dem har det jämt gått ut 135 
sig med nu — de som spelar fiol förstås. Handklaver äljest det 
går de där nog ock drar med. 

Det var en gubbe, minns jag, som hetade Halt-Jakob. Han gick 
mycket ikring, gick jämt så där. Det var en duktig fiolspelare. 
De hade honom mycket på sällskapsbjudningar den där. Så hade 
vi en dräng, som hetade Pär, ock han brukade härma honom mycket. 
De var från samma socken, så han hade så väl reda på honom. 
(Halt-Jakobs tal genom näsan:) »Vad skall det vara för slag?» sa han; 
»skall det vara en engelska, äller skall det vara en kadrilj, äller 
skall det vara den här gamla: säx hussor ock fyra?» Det är en 
gammal lek det där, jag vet aldrig, hur den går till äljest, annat än 
att de sjunger så där: 

Säx hussor ock fyra, 
min mor hade en lyra, 
min far hade en ädeliger dräng, 
så får vi börja på detsamma igän. 

Han skulle vara så fin, den där gubben, äljest var han så guds-
jämmerligt led. Han hade först ock stad en sådan förfärligt stor öfver-
läpp. Han var så där så mycket åt den ena sidan, så det var ingen 
naturlig läpp. Så hade han en knöl öfver det ena ögat, som var 
så stor som ett litet potatis, ock så var han halt. Hade han inte haft 
sin fiol, så hade han då skrämt alla barn åtminstone på flyk-
ten. Män nu var vi inte rädda för honom. Han brukade ha fiolen 
i ett fodral utaf kalfskinn med håret på, ett rött. Ock så brukade han 
alltid spela litet, när han kom till några så där, som han kände, 
äller de som hade barn. 

Ock en var det från Öland, som hette Blinde Jösse. Den han 
kunde spela! Så farbror han brukade säga: Jäeningo, när Blinde Jösse 
satte till, kunde de då vara stilla med benen, då var det inte mycket lif 
i dem. 

ock r, a i tal, a i tall, u i hus, u i hund, o i bo, e i sofva, a = å. 
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ia o eiv-va da emchog-kheigklgsa, sm-etade-cispan. han 
spelada po tibas-bholep. da va da ict not-ep at pa sko. di 
va gemt •nyjci, o da va hel pet dem, Mylta va sonv, no ea 
kum hem sen. 

dn da spaaha-kåln an' va okse duktx t spela (han a 
fals,  ta kahins fleii fogan). mcen se-fek an hoh,-an nat, at 

spelada 5celv, no an hcegda po vcegan, o da ble an stog 
at at. si fila da ansa§ -icemt ta ha Og scevfelt mce-sa, no 
di spela/den. celvadansn da va celva takt?, po dcen. tia 
de kin di spela, in -bahicKl-cli spela dn elta, seg-kue-dx 
-nt,y-stan-,-tuan da-b.av de-a fm? dem po dans, ena t-dix 
kum t?-elvan, o se i da sen. o inta kul; den som spelack-
stana, po ana set, ant-n em da va n, sm inta va me x lekan, 
som ska h-a sthcegana po 

spaahcilketl?-ag-kuna celvadansn. an  spZatza talstv, 
sa di. ,x‘a ag -kue nok elva, mn -gn spelad ahi men tia. 
da va spaaha-kcila svp- va po fristahp o speladn no. sma-
pysana dansad i spisn. da va no hcetv lznjbä e thegos-
mcestv yonsew-va da. o se va cks-se moka pzah-o dhcega da. 
da mit no bahon aksal va da, se da va se niob babscbnig o 
folk, e do dansatl-dx da va sondaskvel mcest. se  fek-ch si-g-
kvcel., at-ta va noa smeka som dansad-x spisn, se-askan 
huk utot-gelvat. sem-ble da-ycemt &akt o dansa da. 

spOaha-lcise 	va vi dn sista. sn  han kut, sen a 
de -nta va t non. ya aiv-va icegsam-po sin ti. aw-va to-
tig scevfelt, ant -n- qi v -va dn encl-dx had -da i mora av, 
te-spela va ma2stcegvnc.t-o ovah-alt. 

IL E. 

hcetbasipcennn. 

136 	— jpgvapiskvn, da va dcen sm ga spg, da va en x vat 
hat. di; sists,-sem hcev va, hain-bod-x nevhetn, o hyspy. 
han adl-lon han lxkse vcel som skahphetvn. di hade-het stov 

i, 9 = 	ce = ä, a mellan a ock ä, ø ock = ö, v = er 
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Ja ock en var det uppifrån Kranklösa, som hette Aspen. Han 
spelade på Tibergs bröllop. Det var då jag nötte upp ett par skor. De 
var jämt nya, ock det var hål på dem, sulorna var sönder, när jag 
kom hem sen. 

Den där Spelare-Kallen han var också duktig till att spela (han är 
far till Karins flicka i Fuggan). Män så fick han höra en natt, att 
fiolen spelade själf, när han hängde på väggen, ock då blef han stygg 
åt det. Se fiol det ansågs jämt att ha någonting särskilt med sig, när 
de spelade den. Älfvadansen det var älfva takter på den. Tie 
det kunde de spela, män började de spela den älfte, sen kunde de 
inte stanna, utan då bar det af för dem på dans, ända till de 
kom till älfven, ock så i där sen. Ock inte kunde den som spelade 
stanna, på annat sätt, annat än om det var någon, som inte var med i le-
ken, som skar af strängarna på fiolen. 

Spelare-Kalle han kunde älfvadansen. Han spelade tie takter, 
sa de. Ja han kunde nog älfva, män han spelade aldrig mer än tie. 
Det var Spelare-Kalle som var på Kärrstorp ock spelade, när små-
pysarna dansade i spisen. Det var när rättare Lundberg ock trädgårds-
mästare Jonsson var där. Ock så var det så mycket pigor ock drängar där. 
Det var när baron Axel var där, så det var så mycket betjäning ock 
folk, ock då dansade de där var söndagskväll mäst. Så fick de se 
en kväll, att det var några småttingar som dansade i spisen, så askan 
rök utåt golfvet. Sen blef det jämt aflagt att dansa där. 

Spelare-Lasse han var väl den siste. Sen han tröt, sen har 
det inte varit någon. Ja han var gängsen på sin tid. Han var ingen-
ting särskilt, annat än han var den ende de hade då i många år, 
till att spela vid majstängerna ock öfverallt. 

HEiradstjänaren. 

— Tjufpiskaren, det var den som gaf spö, det var en i vart 136 
häradet. Den siste som här var, han bodde i närheten af Ryssby. 
Han hade lön han likså väl som skarprättaren. De hade rätt stor 

ock r, a i tal, a i tall, u i hus, n i hund, o i bo, o i sofva, 	= å. 
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lon. haiv va hcehasIscenano ma sama, invapiskian. da va 
de n sov-va o hanlad-o vala ha pceyana. han skula-upbceha 
sn lgn, o so vel-an ha men-cfn skula ha. 

xct hu va da ma de nu xidn? dce to la imma 

0, da va sa, s-at an sa, hu mota dy-skula va po 
heman. xaso, sa Nt da ce da fok, et heman. — d - ce mei? 
deta, så an. ska n ha fe lm; me do? så xa. nee, da hai? 
ea fot, sa an. z,a dceta ce-nta mei?, så la. je?. da-ce da, sa 
an. th,c) nx, 	vel sta o se gavn metia, ann ce, fe not,a 
jelxg? sa xa. ,k,c1 me tya de hcenclan, alt, ta ha ea nox st 
phov pa, sa an. my, de ?,,ei? dyånia, da betah-o lva oh,cet 

-joka okc4 o do sa an »toga gav. do 5ejad aa bo 
ut cetv gusta (d-ce-g-gamal aly,betaita, syn ada vat-a-x-an 
tothdetan ap). xa jekada bo etatt,-am-, fe ,x,a vel-nta-ga ut, 
so-ag-kitc-tho, at-a Kl-talt ve an x foavcex. so  så ea: ha 
sto?t hemantal ce deta? da vet val ni, sa fa. da vet-ya 
vel, d ce -at fult heman, sa an. n& d- ce inev, sa guban. 
da mota vet-ja veta, sa gusta, sin a va t ha so lceya, cl-ce 
-nta mei?! — 	de-ce da, sa an ltka vel. mcen da-xto da- 
sålna, no ea tnnfalt.-anas-dnasn, so fa la alt man hdet, se je 
ma hoiv-, va 	o iasto o tokta: cl-e gut o kana 
hejda sa. hade-i„a val ka, so hadea flox siat a, guba-
jgtn. 

sx fan, va dy-sa, so an skula ha lon cetv matla,k. an 
skya a sceks styvv po ~talet. mn, an skula jelv ge o 
ta ela dom. my, sen so tokl h, at - ta da vaso dumt, fe 
sorna kana set o ha th,t fyita fula heman o hada ba et 
matlab o-an, aag-kun-nta ha mei?-ii-n et, o hada-et mat-
lax, den me. utan so cenha4 dx do, so d ska19,,batålas 
cetv hemantal x stelt. o s dale so fels an lov e ha reda 
po hemantalt. 

J. E. 

x = i, a = e, ce --- ä, a mellan a ock ä, 0 ock 0 = ö, = er 
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lön. Han var häradstjänare med samma, tjufpiskaren. Det var 
den som var ock härjade ock ville ha pängarna. Han skulle uppbära 
sin lön, ock så ville han ha mer, än han skulle ha. 

Ja hur var det med det nu igän? Det får lof mamma 
tala om. 

Jo, det var så, så att han sa, hur mycket det skulle vara på 
hemman. »Jaså», sa jag, »då är det för ett hemman.» — »Det är mer 
detta», sa han. »Skall ni ha för Lund med då?» sa jag. »Näj, det har 
jag fått», sa han. »Ja detta är inte mer», sa jag. »Jo det är det», sa 
han. »Tror ni, jag vill stå ock säga gården mindre, än han är, för några 
skilling?» sa jag. »Ja må tro det händer allt, det har jag nog sett 
prof på», sa han. »Män det gör detsamma, det är bättre att lida orätt 
än göra orätt.» Ock det sa han många gånger. Då skickade jag bud 
ut äfter Gustaf (det är en gammal arbetare, som hade varit här i en 
tolf trätton år). Jag skickade bud äfter honom, för jag ville inte gå ut, 
så han kunde tro, att jag hade talat vid honom i förväg. Så sa jag: »Hur 
stort hemmantal är detta? Det vet väl ni», sa jag. »Det vet jag 
väl, det är ett fullt hemman», sa han. »Näj det är mer», sa gubben. 
»Det måtte väl jag veta», sa Gustaf, »som har varit här så länge, det är 
inte mer!» — »Jo det är det», sa han lika väl. »Män det gör det-
samma, när jag träffar Anders Andersson, så får jag allt min rätt, så gif 
mig hon, vad hon vill.» Ock jag stod ock tyckte: det är gott att kunna 
häjda sig. Hade jag varit karl, så hade jag nog slagit honom, gubba-
skiten. 

Se förr var det så, så han skulle ha lön äfter matlag. Han 
skulle ha säx styfver på matlaget. Män han skulle själf gå ock 
ta upp dem. Män sen så tyckte de, att det där var så dumt, för 
somliga kunde sitta ock ha tre fyra fulla hemman ock hade bara ett 
matlag, ock en annan kunde inte ha mer än en åtting, ock hade ett 
matlag den med. Utan så ändrade de det, så det skulle betalas 
äfter hemmantal i stället. Ock se därför så fick han lof att ha reda 
på hemmantalet. 

ock r, a i tal, a i tall, u i hus, vt i hund, o i bo, e i sofva, n =å. 
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skanipttcetnn. 

137 	dn sista-skahphetvn da va livgh6n. ham-bod-utva §c'el- 
by. da va ?n stop ko. han hug i s@ha mono me. han 
hug va vcisoniks-, o han hug va hgspy, o han hug i hamn. 

J.  

natman. 
- 

138 	p4kål, da kala ch hakrow fop. aa halcanct kala ch fa 
pakål. a hakaha fasteis — -4-skula va uctntl2.4n natman, 
fa d ncemd?-sa alt ,2 fah anat 5celva. em-bod-2 talhan, 
dkalad fa p6Ital talhan. de-ska lega dan—utot 
fc'elby te. da va ans-bostela. an  ada bostela, sp,2 stam 
bast6 an me. fat, va da sa menstfigan, nu veLa-nta, huv 

ist vet-yta-, om da fens non hakaha nu, ala hup de—
jap. nu  han an vi ient2g o jaka — fast ta ska -da vel 
fenas. 

fat, po dcen tian a 	ek ilehig, do talta an om, at an 
skula ga 21chig fokantn-vahenda mcivn o ta op alt °ty, em 
da va not so ha vant, katan—o hun-o va da va fah-oty, so 
skul?-han ta ep at o peva net, - at. se skul ch po -dcen 
tiavjle hesta me. si po den tlaw-va da-iy aa non som 
tons fl a n,0  hest,-tuan de-skula 

n tt va da-2,,u ign hakaha? 
la d -e-iy ig og ta tal oiv,-fa da va bola dce, at-t2 

-nt-ads-sat te nom-po-n ti. da kagfa va-nt-en mana som 
4—igaw-va-g-gag, dce vet-nta-ja. mn 2malnti so va dce-m- 
bon 	igalstdthp, som da ad-clo?t-n hest ftfp, o so kun-an 
-tita fa n,, utkalla da ta fla hceste,,-, fa da fans 2gy, utcf-aft-
-ek in tpansovdign o fhcla, hu da va fat mcen dc e -nt ?-
fans non hakaha, so-g-kuna fa st anbete-i,opt? o do Anda 

= i, a = e, e =- ä, a mellan a ock ä, 0 ock a = ö, v = er 
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Skarprättaren. 

Den siste skarprättaren det var Löfgren. Han bodde utvid Skäl- 137 
by. Det var en stor karl. Han högg i Södra Möre med. Han 
högg vid Vassmolösa, ock ban högg vid Ryssby, ock han högg i Kalmar. 

Nattmannen. 

Perkel, det kallar de rackarn för. Alla rackare kallar de för 138 
Perkel. Ja rackare förstås — det skulle vara egentligen nattmat), 
för de nämnde sig aldrig för annat själfva. En bodde i Tallhagen, 
den kallade de för Perkel i Tallhagen. Det skall ligga där utåt 
Skälby till. Det var hans boställe. Han hade boställe, som staden 
bestod honom med. Förr var det så åtminstone, nu vet jag inte, hur 
det är. Jag vet inte, om det finns någon rackare nu, äller hur det 
gör. Nu har han väl ingenting att göra — fast det skall det väl 
finnas. 

Förr, på den tiden han gick ikring, då talte han om, att han 
skulle gå ikring sjökanten varenda morgon ock ta upp allt otyg, om 
det var något så här vuret, katter ock hundar ock vad det var för otyg, 
så skulle han ta upp det ock gräfva ner det. Så skulle de på den 
tiden flå hästar med. Se på den tiden var det ju aldrig någon som 
tordes flå någon häst, utan det skulle han göra. 

En tid var det ju ingen rackare? 
Ja det är ju ingenting att tala om, för det var bara det, att de 

inte hade satt till någon på en tid. Det kanske var inte en månad som 
det ingen var en gång, det vet inte jag. Män emellertid så var det en 
bonde i Ingelstorp, som det hade dött en häst för, ock så kunde han 
inte få någon rackare då att flå hästen, för det fanns ingen, utan han 
gick in till landshöfdingen ock frågade, hur det var fatt att det inte 
fanns någon rackare, så en kunde få sitt arbete gjort? Ock då frågade 

ock r, a i tal, a i tall, u i hus, to i hund, 0 i bo, 0 i sofva, = å. 
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lansovdiwp, 	va „da va foh.,a4beta-cov-vel-a a,ovt, e da se 
sa an: 1...a mestat-n hcest, o ast Utmata fa dcew-flad. — da 
kan du 19a 5ev, sci'lansovdign. nce da kafi-a-nta, sa an, 
de °modd. si  dcen sii ada-flat-n het po dcen tian, han 
ansas inta kuna va iblcin ana falk. di bukta-ha k-sce, at 
no nen ack-sla sin bsang, se kan-di lana go sta e fla-an 
hcest sen. sie du, sle ma se sma som gnyn, se ska vata 
gnyn sti ep o fcela pa da! sie du! seg-kan-du ,ana ge sta 

fln hcestAitukta jyangvna sce ibldti, no di thwta. 
mn hav di nu talk ve, lansovdign e bon, se sa lans-

ovclign: a,a ska kem ut e yelpa dce vet, se met tu vcel 
tokas-cta, sa an. o da-yorb,an, e da-fladawfests moka 
n,ektit. si  no lansovdiglp-va mce, se va cl-nta mollit,-ti kam 
sa te, utan (blek la va mce e , celpa te d?, okse. 

seg-kagya di ble-nk-se !Keda fon.-at? 
eo, dce ble-nta bcetv fe dce. d-ce moga a?? sn, tini- 

bckan'va p-fåvl4sa, han hal kalas po ht, o dce-va juy, 
di 	at •inta.  di va lika 'Keda fe rp at fe dce. da festek, at 
-tem ana-424-, di at nok, da va-an hopat:— e bebo folk. 
mcen sa g -kam- cfn-ijtg,-lcegv ?nce at. iblan almn,hetan da 
tcekk-cti at-nta-bceto fe de. 

da -agn ån som a gayt no fes‘fk ta 0 ve -rijoi dem? 
dce a di Jopt moka, ma kemv -nt-ih4, at. n;., 

vet vcel,-a dana di ce nu. no vi mest tant-huna mcman, 
se fek vi a,u agan dueg ta kfelpa te mce na. f,a vet vcel, 
dn-a vambentn-nesam.„, papa sa te an, at po c'ebatettip va di 
-nta-n,ceda fon,-e ta in do hest. ?,,a dena di halsaha aLi- 
hp, sa an. o di hofta po joda-, at an skat-go cetv-n stag 

tern, di bahovda, o an tovs4ta go te dem mc§ na, actof-
-a ga dem na ovv stak«. 

ni kemv vcel ihk ha dan sth,i di hada po dbatdhp 
em hcestabot. si  lala.,t,-ta va j-do tvugna te, im »okat. 
mn  di vcenda batn, ep po talkvna, no di kam an mce n 
potbit, o sa di fek int-k-lceg-at ant-tam-po dcen. o Ichcelstas 
fes4kt-ti o jaa, ,y-snapt-ti fek si-an »ON. sema kana 

= i, a = e, e = ä, a mellan a ock ä, ø ock e = ö, v = er 
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landshöfdingen, vad det var för för arbete han ville ha gjort, ock då så 
sa han: »Jag har mistat en häst, ock jag kan inte få den flådd.» — »Det 
kan du göra själf», sa landshöfdingen. »Näj det kan jag inte», sa han, 
»det är omöjligt». Se den som hade flått en häst på den tiden, han 
ansågs inte kunna vara ibland annat folk. De brukade ha till att säga, att 
när någon hade slagit sin käring, så kunde de gärna gå stad ock flå en 
häst sen. »Slå du, slå mig så små som gryn, så skall vart 
gryn stiga upp ock skälla på dig! Slå du! Sen kan du gärna gå.stad 
ock flå en häst,» brukade käringarna säga ibland, när de trätte. 

Män hur de nu taltes vid, landshöfdingen ock bonden, så sa lands-
höfdingen: »Jag skall komma ut ock jälpa dig vet, så måtte du väl 
töras då», sa han. Ock det gjorde han, ock de flådde honom förstås mycket 
riktigt. Se när landshöfdingen var med, så var det inte möjligt, de kom 
sig till, utan de fick lof vara med ock jälpa till de också. 

Sen kanske de blef inte så rädda för det? 
Åjo, det blef inte bättre för det. Det är många år sen Run-

bäcken var vid Förlösa. Han höll kalas på häst, ock det var ljug, 
de åt inte. De var lika rädda för det för det. Det förstås, att 
dem han bjöd, de åt nog, det var en hoper af bättre folk. 
Män sen kom han inte längre med det. Ibland allmänheten där 
täcktes de det inte bättre för det. 

-- Är det ingen annan som har gjort något försök till att vänja dem? 
Det har de gjort mycket, män jag kommer inte ihog det. En 

vet väl, hur dana de är nu. När vi mistade den bruna märren, 
så fick vi ju ingen dräng till att jälpa till med hänne. Jag vet väl, 
den här vindbente Nissen, pappa sa till honom, att på Ebbetorp var de 
inte rädda för att ta i en död häst. »Ja där är de rackare alli-
hop», sa han. Ock de ropade på Jödde, att han skulle gå äfter en stång 
åt dem, de behöfde, ock han tordes inte gå till dem med hänne, utan 
han gaf dem hänne öfver staketet. 

Ock ni kommer väl ihåg, hur dan strid de hade på Ebbetorp 
om hästköttet. Se laga det, det var de då tvungna till, ini köket. 
Män de vände botten upp på tallrikarna, när de kom in med en 
köttbit, ock sa de fick inte lägga det annat än på den. Ock kräktes 
försökte de att göra, så snart de fick se en köttbit. Somliga kunde 

ock r, a i tal, a i tall, u i hus, u i hund, o i bo, 6 i softa, s = å. 
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fostos, o sema inta. ew-fek san »Mit mce omena, s-at 
Q ft:ta vest -, at-ta va uto de, fan etat. mcen der -va 
on do-nta kh,e19 te-e fo ep, hah-on ahbetacf-, povda fighatt-
t halsen o va• og-kana. ew fek lov em tel ,yeltg, em-Qg 
kan cet ep an 19001t o khekas ep an sen. mcen da-mk 
hcelah-tnta. »smakv du at,Aavn, se fa du-ntl-leg-t non sceg 
t 

 
natt)) sa husalvskan ts,-stn dotv. 

nu hav c j,. do vcel blet lita betv, se cl-e alt en kb,-
em-deev snot cetah, at, mer fhuntemvn - a men,mest vast. 
kahana d tokan, alt tblcin, at-t cv gut, no dt fa smak-at. 
o se e 4-se bit, kan-rp-baghipa: clt kaft-u fa fe fem oka 
skapat tblcirt. mn st dt fa-nta-fhuntemvna 

mn-u va da, da va vcel-ftte-gat e fe v,0  ta bh pAkål 
fat dg, no da va se da'? 

at,o d ada bit lon, se da ved t nuz, bli. 
met dt va val-tya-anstda, se dt kune-va tblaw-felk? 
nce hakehan, nce! foh, al dtt del, clt katt alht va 

tblarv- felk. c4-skula vat •as ontoltt o svd e cel-ta bovs 
mce-en sedan! da-jek inta ftap-sa. da va sa stcelt, so-em 
da vc,1 not fhuntentv se ha, sm ade-lovt no da, movdat no 
bavn la se deha, se bl e 	bafh,iade-fhan sthaf, em dt vele- 
mita sa ma hakvn. 

cl-ce-vl tnts-sant? 
sa! jo d-e da vest-tce. ,Act vet scevfelt,-ta va-en 

hakaha s etads-stadt, o se va d-aw-fleka, da va-tv-ftw- 
fleka, si ade-yavt 	mce-et,..batan, o hon se, ow-vele-gfta 
sa me anm, how vela kem tfh,ein sth,afåt fosteis. o hog 
kam dt o va da hos an em daana, met se ek on stw 
vcq em ncetvna, e do ek an o anmcell-te, se ow-fek sthaf 
sen. an  talta jcelv em at, se da va nok sant. la vet vcel, 
dt talt-nda em col-deh-, at-tt tokt-, on skala hcelv velt 
dosthaf a3Lie,ft sa me han. st da va fe dce at 0912 •-• va 
-en solv-fin menska, se dt tokt-, at ta va fafchaltt, at og - 
kana. 

J. E. 

= i, a = e, cv = ä, a mellan a ock ä, .0 ock is = ö, v = er 
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förstås, ock somliga inte. En fick i sig en köttbit med minne, så att 
hon inte visste, att det var utaf det, förn äfteråt. Män den var 
hon då inte kropp att få upp, hur hon arbetade, körde fingrarna 
i halsen ock vad hon kunde. En fick lof om tolf skilling, om hon 
kunde äta upp en köttbit ock kräkas upp honom sen. Män det gick 
häller inte. »Smakar du det, barn, så får du inte ligga i min säng 
i natt!» sa hushållerskan till sin dotter. 

Nu har det då väl blifvit lite bättre, så det är allt en här-
omdär som äter det, män fruntimmerna är månemäst värst. Kar- 
larna de tycker allt ibland, att det är gott, när de får smaka det. 
Ock så är det så billigt, kan en begripa: de kan ju få för täm öre 
skålpundet ibland. Män se de får inte fruntimmerna att laga det. 

Män hur var det, det var väl inte gott att få någon att bli Perkel 
förr då, när det var så där? 

Åjo de hade bra lön, så det ville de nog bli. 
Män de var väl inte ansedda, så de kunde vara ibland folk? 
Näj rackarne näj! För all den del, de kunde aldrig vara 

ibland folk. Det skulle varit alldeles omöjligt att suttit ock ätit till 
bords med en sådan! Det gick inte för sig. Det var så ställt, så om 
det var något fruntimmer så här; som hade gjort något illa, mördat något 
barn äller så där, så blef de befriade från straff, om de ville 
gifta sig med rackarn. 

A det är väl inte sant? 
Sant! Jo det är det visst det. Jag vet särskilt, det var en 

rackare som betade Stadig, ock så var det en flicka, det var en fin 
flicka, som hade gjort af med ett barn, ock hon sa, hon ville gifta 
sig med honom, hon ville komma ifrån straffet förstås. Ock hon 
kom dit ock var där hos honom om dagarna, män så gick hon sin 
väg om nätterna, ock då gick han ock anmälte det, så hon fick straff 
sen. Han talte själf om det, så det var nog sant. Jag vet väl, 
de talte ändå om det där, att de tyckte, hon skulle hällre velat lidit 
dödstraff än gift sig med honom. Se det var för det att hon var 
en sådan fin mänska, så de tyckte, att det var förfärligt, att hon 
kunde. 

ock r, a i tal, a i tall, tct i hus, i i hund, o i bo, e i sofva, a — å. 
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b, d', g• tonlösa; 9v = ra, fp = tj; i, cl, f2 0. s. v. svagt tnuljerade; 

frt,tmutobana. 

139 	hu da Immat ut-ta &etta — at fttimupna tav falk? 
do, a ch ?,,u hat se molsa fov-sa. em da kar-va non san?? 
en tt va ch se hceda felkat, se cli tovs knaft ge in ty -stan. 

s? l3z ? 50.lva krona da tovs-cti do vest nita ga. 
vi 	 sip skula-go in cetv-n mosa hos khönlans 
ag -gag, o se va-nt mosar -frvd?, utq-am-ba na, at-9-
skula-ga in o seta bta. »o yek inom fcelva dekan da-Ny 
mcen si sala ma da-ipv ,i;c1 ?ta,) sa on. se  va an 5celmalst?, 
se-an to na o saty,-nev na po n stol. my si som an 
slceptn-na, se stagk on ep ?yen si se keelgt, se on tcegta: 
ist-ska alt pasa da ep. 

peile va da po sakvbitukat-tarb-zna, ser- flo?,d -ui-
yonn fonsta po th,ea vanlgan. cli ada fm? -sa-n 4, at-ti 
skal a blo me ty-sittap — mcen da hav ch vl alh? hat — 
-la em di hav dc e men tio? malvti se kum an ep-dah,-o 
skal-lsopa sakah,-, o da sto da stolta i jscevl fula in-blo, 
sizi an tcegta, o si do thod an, at - ti hada h eta slaktattfat 
-tah-f5pa, se han to et flo, ui-yonr-fenstvt, o da va-nta mep 
vice dc. di thod-altt,?, an skul-lev-ovv, my an skalad-alt a 

dc e kvekt-nda. se  deg-knep-ch-nta. 
da va se molca h?stöh?ak ? sv cee da. la vet - ti sa, da 

va-r-fleka, 	skala-go ty-stan o hady-sne-fcestaman mce-sa, 
fe db skaL iti  o lova gvn. do-kaiv-fkimuan-o to hena, 

han spkag cetat, o slo pa, my, ch ypnad-?nta, utan han 
slo ?n clapspeeln, o ne - an da kam in, do 0,4 ch klcet 
na spet naktt, o se sat na ?-iv-vatetscetl o skavt ep ala 
avna pa na. do slet an a-sa s?g-kap-o slo em na, o
sphag an ut mce na. se dcer-fek-ch-nt-tceg-gagy. 

E. 

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