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Frimurarna.
Hur det har kommit ut det där — att frimurarna tar folk? 139
Det har de ju haft så mycket för sig. Om det kan vara någon sanning?
En tid var de så rädda folket, så de tordes knappt gå in till stan.
Ock se längre in än i själfva boderna det tordes de då visst inte gå.
Vi hade en piga, som skulle gå in äfter en mössa hos Kronlunds
.en gång, ock så var inte mössan färdig, utan han bad hänne, att hon
skulle gå in ock sitta litet. »Ock gick inom själfva dörren det gjorde jag,
män se satte mig det gjorde jag inte,» sa hon. Så var han skälmaktig,
så han tog i hänne ock satte ner hanne på en stol. Män se som han
släppte hänne, så stank hon upp igän se så kvickt, så hon tänkte:
,»Jag skall allt passa dig upp.»
En pojke var det på sockerbruket där inne, som flöjde ut
genom fönstret på tredje våningen. De hade för sig en tid, att de
skulle ha blod med till sirap — män det har de väl aldrig haft —
iller om de har det mon tro? Emellertid så kom han upp där ock
skulle köpa socker, ock då stod där stora kärl fulla med blod,
som han tänkte, ock se då trodde han, att de hade rätta slakteriet
där uppe, så han tog ett flöj ut genom fönstret, ock det var inte mer
med det. De trodde aldrig, han skulle lefva öfver, män han skalade allt af
sin väg, ock det kvickt ändå. Så den knep de inte.
Det var så mycket historier i sväng då. Jag vet de sa, det
var en flicka, som skulle gå till stan ock hade sin fästeman med sig,
för de skulle in ock köpa gåfvor. Då kom frimurarna ock tog hänne,
ock han sprang äfter ock slog på, män de öppnade inte, utan han
slog in dörrspegeln, ock när han då kom in, då hade de klätt af
hänne spett naken, ock så satt hänne i en vattenkittel ock skurit upp alla
ådrorna på hänne. Då slet han af sig sin kappa ock slog om hänne, ock så
sprang han ut med hänne. Så den fick de inte den gången.

ock r, a i tal, a i tall, u i hus, u i hund, o i bo, e i sofva, a = å.
zancum. IX.1.
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tataha dem-va ch-se hceda fe fah s'em-fo pis. da kam
sona da tzt o tel, stoha lastta, sma o stoha fultga. cit vela
h, stoha ftekv k-stna .pulv, o kledah-o dity-srp-fans, o sesa dt fytos, at em dt fels at, se skule-felk o kik tuvas,
ety skal? .bh tveltg-o tiehg cal) bo koj ofah-, o tga
lam skal-d, o tga kalva skule-vanthavas o, zga knevv skulkoma pa dem o, tet tze; o kokt o sil skal-da bit baa gus
-gavah-t evn?lthet. je dem alt va ch vela ha da va do °mej-ht fyteis; mrot nok va 431...leta fham, dce-g-kuna-astj-, em
da nk skule-blt ltka molsa po da..anta halt. hcelsan-tt ,
dem4-olt do ut me,-ens-d'a.
ta vet,-te-ada kum-ty, son da tatehafpahg ta-m-bhukso spahkat te
pathon tetb-po ahafettps, o han-tta a4-blet
na, se-on ada kam t hpo tvehan. e do sa on, at-te-:
kul-an alt aoc'etv-fhamdels, an sku!-nk-spahka non met?.
hai. ha do al» tt° hcelseda sen. ham bie agas lana, sel
hal
ag kan? vask- ga ala ta sen. cltz da teiban
se mo g elcsdmpal em sen se.
po et stela vd a ols,y -dt sa c19,-ada vat tataha, e chno dt kam ut, se jek..ctt th,t slat:
had-tpta fonkt-tem,
o-se-ne
d
ad?-get, go-skul-ch ut o sv-, em
tkug begf sgan.
dp-syntes, at-tt ade-joyt no Kal, e do sat-ta tht sma stekspetastukana-t-erv-veg. sen to dt o sat,-tem da spetvna
tn apal-la-?m -pcepn-la se da ttot thce, va da va foh-at,,
no 4-da ada val tht da, se bhan, den ep. se tataha demva ch mest-se stega-at se.
e se bluhad-o heybta4-clt se dant, e sa se unita-ut se.
ta vet, no fi-va sma o va hema, se kum da-et sont-ta las.
-Ja va-an senda, o re-va ycemt ensamtta hema. Int se..,adabhop jon met-tem, an skulp-ga t-fpahkan, o hav-vend.
em o kam hem, foh-an teek-, som safigatv-va, attka
= i, a = e,

Ce = ä, a mellan a ock ä,
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Om tattare.
Tattare dem var de så rädda för förr som för pis. Det kom 140
sådana där titt ock tätt, stora lassen, små ock stora fulingar. De ville
ha, stora skinkor till sina pullor, ock kläder ock allt-det som fanns, ock så
sa de förstås, att om de fick det, så skulle folk ock kräk trifvas,
ock det skulle bli tvillingar ock trillingar äfter både kor ock får, ock inga
lam skulle dö, ock inga kalfvar skulle vantrifvas ock, inga knefvor skulle
komma på dem ock, ingenting; ock högt ock sitt skulle det bli bara guds
gåfvor i evinnerlighet. Ge dem allt vad de ville ha det var då omöjligt förstås; men nog var det till leta fram, det en kunde afse, om
det inte skulle bli lika mycket på det andra hållet. Hälsan den
dömde de då ut med ens då.
Jag vet, det hade kommit en sådan där tattarkäring till en brukspatron Taube på Orrefors, ock han han hade blifvit arg ock sparkat till
hänne, så hon hade kommit ut lite på tvären. Ock då sa hon, att det
skulle han allt ha igän framdeles, han skulle inte sparka någon mer.
Ock han hade då aldrig någon hälsedag sen. Han blef alldeles lam, så
han kunde varken gå eller ta sen. Den där Tauben den hade de
så många exempel om sen så.
På ett ställe vet jag också de sa det hade varit tattare, ock de
hade inte förnöjt dem, ock sen när de kom ut, så gick de tre slag
ikring byggningeu. Ock så när de hade gått, så skulle de ut ock se, om
det syntes, att de hade gjort något fuffel, ock då satt det tre små stickspetor instuckna i en vägg. Sen tog de ock satte de där spetorna
i en appel äller en pärn äller så där något träd, vad det var för ett,
ock när det då hade varit tre dar, så brann den upp. Så tattare dem
var de mäste så stygga åt så.
Ock så blurrade ock regerade de så dant, ock såg så underliga ut så.
Jag vet, när vi var små ock var hemma, så kom det ett sådant där lass.
Det var en söndag, ock vi var jämt ensamma hemma. Män så hade
bror Jon mött dem, han skulle gå till kyrkan, ock han vände
om ock kom hem, för han tänkte, som sanningen var, att de kunde
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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yceint a foskhcbmt es. a mens, vi skhatad-at-ta, vi ga dem
mat, i'n'yolk o bho, o sen no -di ada-cet, se sk di ala vahanhem mue nice jevna (et. sei a ble oft, hon de -at sent
-ta las hit, o do va de-ag-guba som kum n, o se sa an,
at em arv -fek vikslahige, se skul-aii-yoha se mo, s-at ahi
non skula-kuna 5c.e.la ha mei?. em da kum non, se skul-cla
fhatvfOv dem, o itk koma di klei3,-u hoyaha
skulq-yaskvm-bli. ini), si cice-kunte-i,celpas, harv-fek alt
va utan htgan-ndei.
nayohang...4,0s-i Mligå. da va-n sen
igaiv-va luc
supaha dn da stakvn. se had-aiv-vat ot stan, s-cov-va li
se ha po-n ha slov, s-at aw-va hektit modi otmnstfi',ugan,
ne-ag-kum hem, e se va cf-tataha da. se va vl ans hustha
medan—, at an skul-se no tig at-ter-, fulah-o gak sm awva, fa ,5-cti thode-w altz fa i vadn, at-ti kune-joh,a va
vz.
foh
som hcels sona da liga,se on sa te ar
du yov, se se igntig at-ter -, fe di kan no,k bo th,al - e
mei? te! — ja kan di thula, se uamago ska-ka di yoh-at mce!
sa an. o han ut, te dem. kan ni thida? sa an. ance, da
kaipvi in4-, sa di. .ni--sha •th,i4a/ sa an. a vi kan inta,
ment - ti em. ja my, si nu •ska ni kula ncla! sa an. o
har v fek san icl, o di anha-ut, o han ceta, utot jpy4gag4th. sota fav lela, vi kan ta bala, sa di. ni ska timtal
sa an, o di sphag. f‘a vet nte q, hu lagt afv.,va me.
han sph,ag val, se lega an ahkada, kaft-a tho. men-era
va fe ar-va ful fostas,-la had-aiv-v1 int-tQvs se mo.
- da tatah,ana, me da
vet al_ht, va da va f.,,„ folk,
hceknadas alhi fon— ant, n da va fena, fe si fena di kufa ipha va di vela. no da va no tIg se da,-sm ada-blei-yopt
o n tvivlada po em da kniv - va møj lit, se va d alti baa
dce, at-ta komv-nt-i fhayan, da va -iv -fena ck deka, hagkune-yoha va aiv-vela.
di bukt-alt okse moka fhaya sona da fena ta has, em
da va 93„o ottn me tio tig, cel-em no lacek ada-blet 5ukt,-la
no tig se da. dafo se hac,
altt dcen sen, no di kum
= i, a = e,

CC = ä,

a mellan a ock ä, 0 ock e -= ö, v = er
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jämt ha förskrämt oss. Jag minns, vi skrattade åt då, vi gaf dem
mat, mjölk ock bröd, ock sen när de hade ätit, så slog de alla varandra
om munnen med skedarna äfteråt. Sen jag blef gift, kom det ett sådant
där lass hit, ock då var det en gubbe som kom in, ock så sa han,
att om han fick vigselringen, så skulle han göra så mycket, så att aldrig
någon skulle kunna stjäla här mer. Om det kom någon, så skulle det
bli en gärdesgård framför dem, ock ju högre de klef, ju högre
skulle gärdesgården bli. Män se det kunde inte jälpas, han fick allt
vara utan ringen ändå.
Ingen var likare än den här Görans Jösse i Kylinge. Detvaren sådan
supare den där stackaren. Så hade han varit åt stan, så han var lite
så här på en half slör, så att han var riktigt modig åtminstone,
när han kom hem, ock så var det tattare där. Så var väl hans hustru
rädd, att han skulle säga någonting åt dem, full ock galen som hau
var, för se de trodde ju alltid förr i världen, att de kunde göra vad
som hälst sådana där ledingar, så hon sa till honom: »För all-del, vad
du gör, så säg ingenting åt dem, för de kan nog både trolla ock
mer till!» — »Ja kan de trolla, så jam enigo skall icke de göra det med!»
sa han. Ock han ut, till dem. »Kan ni trolla?» sa han. »Ånäj, det
kan vi inte», sa de. »Ni skall trolla!» sa han. »Ja vi kan inte»,
mente de om. »Ja män se nu skall ni trolla ändå!» sa han. Ock
han fick sig en ragel, ock de andre ut, ock han äfter, utåt Kylinge
gator. »Söte far lille, vi kan inte trolla,» sa de. ))Ni skall trolla!»
sa han, ock de sprang. Jag vet inte jag, hur långt han var med.
Han sprang väl, så länge han orkade, kan jag tro. Män se det
var för han var flin förstås, äljest hade han väl inte torts så mycket.
Jag vet aldrig, vad det var för folk, de där tattarna, män det
räknades aldrig för annat, än det var finnar, för se finnar de kunde
göra vad de ville. När det var någonting så där, som hade blifvit gjort
ock en tviflade på om det kunde vara möjligt, så var det alltid bara
det, att »det kommer inte i frågan, det var en finne den där, han
kunde göra vad han ville.»
De brukte allt också mycket fråga sådana där finnar till råds, om
det var någon otur med någon ting, äller om något kräk hade blifvit sjukt,
äller någon ting så där. Därför så hade de alltid den seden, när de kom
ock r, a i tal, a i tall, u i hus, a i hund, 0 i bo, 0 i sofva, & =

å.
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otan-e lagvev-, fe da
H. E.

sona cia -sef ep' -ktrn.

141

da va moga
kneg so da.
etp-va cly-sih-eA-}knn, sene-eta,-bangnen. halta-bdn?On
hetn la, sa an. han ,va uto betv folk, mcen so lek an so
da. vet-tu, va folk Jutala me? sa an. so 5celd9-an: natsnoga! yovgluta! — ha kan
pa nesks so icega sn
lecels-so da, me 5celson- o na, da-ena van ejt cl?-anna,ente
ala so ofehknalet lea.
b-ba56ha banegn,en hetv e,a, sa an oks°. hafi le1-bacc
so dan,-o hcelsta pa, eg-gae o, tv a gagan...4 matt — kum an
so dan o hcels0-pa. han ada vag, da hela, so had
vat sko.lcep. han skal fta va &ebb tegana, va seteg-kiced
so dcena.
da-lek-eh so mor so dan-o hcels0-pa. en heta n6sAnd4nv. hag-kem-fy-ofta, hag-kuhkema so dan-et-gag om
aot. haev-va an tv-os-g neva hcim?lt6e.
te da nöszedbnv-an lusacht,„nen-os ag-gay. uto an skula
va so da, so la vt unna po vana bcesta kiedv. o so om
mann no m skula bceda, se hetada v sknobv po laicana, o
ble se dana so!
va dy-sep, -ada vat lantmetana, sm-etada humla.
eev-va dy-sep -etad,y-selvnspana. da va-so sent, so da va
seft-a kam het.
selvvspan an skula bota jgevnan, so rn nty-skule-fa
ottjv mce sment. d
- sie Isevnam ful o slub o so
sceta na ty-svina. o se nattkvhtvis so slov-ch kul na, o iu
van ch bulta ence na, 1u betan ce da. o so lyds, nov-n a
skat jpevitan, so ce-on hka het fe dce.
= i,

a=

e, ce = ä, a mellan a ock ä, 0 ock 0. = ö, v = er
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de där, så frågade de alltid, om det var någon otur i ladugården, för det
actinde de då jälpa, mente de om.

Sådana där som gick ikring.
141.
Det var många som gick ikring så där.
En var det som gick ikring, som hette Berggren. »Halte Berggren
heter jag», sa han. Han var utaf bättre folk, män så gick han så
där. »Vet du, vad folk du talar med?» sa han. Så skällde han: nattsnugga! jordglutta! — han kunde hålla på nästan så länge som
hälst så där, med skällsord ock namn, det ena värre än det andra, män
alla så oförlikneligt leda.
»Lille beskedlige Berggren heter jag», sa han också. Han gick bara
.så där ock hälsade på, en gång ock, två gånger i månaden — kom han
så där ock hälsade på. Han hade varit, i det hela, så hade han
varit skollärare. Han skulle inte vara riktig tiggare, var snyggt klädd
ock så där.
Det gick de så många så där ock hälsade på. En hette Rosendorff. Han kom inte ofta, han kunde komma så där en gång om
_året. Han var en tid hos grefve Hamilton.'
Den där Rosendorff han lusade ner oss en gång. Utaf [att] han
skulle vara så där [bättre], så la vi honom på våra bäste kläder. Ock så om
morgonen när vi skulle bädda, så hittade vi skrubbor på lakanen, ock
vi blef så dana så!
Ock en var det som hade varit lantmätare, som betade Humle.
En var det som hetade Silfversparre. Det var så sent, så det var
sen jag kom hit.
Silfversparre han skulle bota kärnan, så vi inte skulle få
otur med smöret. Det är till [att] slå kärnan full af slubb ock så
sätta hänne till svinen. Ock så naturligtvis så slår de kull hänne,, ock ju
värre de bultar med hänne, ju bättre är det. Ock så förstås, när en har
skurat kärnan, så är hon lika ren för det.
ock r, a i tal, a i tall, u i hus, u i hund, o i bo, o i sofva, tr -= å.
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se had- an-n,v, kniv, se dko an -nt kaps stevan, i va
steva.
da talt -an em, at-ta va- os-9m-bakön, s nt-ada fet
— han sa, va an hetad-o va an
smop po si o s moga
v, mn si de -men§ a-nta — o se kalk -a dt, o a va
me o Isepnad-o yav pepnan apnig. o neks,ag-kuni ep
em manin-, bak0y, se had-ctiv-fast smop po bcot- ha sin egna kon.
sen se va eo-mdtenus-a, se talte-i,a
va-an a4sa&t, huv n skula fo sm. talui, sa an, han a vat-os
mce2, o han a sakt, va a skicle ok -, em dce nte-i,eps
kappa — s am-bhcenda, ,o-metenus.
va-va de do? sa i,a.
(Hemlighetsfullt:) o ,ya skul-slepa dit-ns-ghis —
skula v1„-va, meg-kaiat va fult, fe si svin d sema.
ei v -va d2-sig-etad-eklun — a tho, an hetad-eklun —
vet-nta valep —
n, asav phcest, aiv-va
da va fefNaki. d1,ek se da,-of-sy2-va aslupana.
da va-?n, ånu-halpaha, hag-kum o vela hyka-hum. d va
neka stokana, sa an; di skula hanla skoi„ ep hsfiligå. han sa,
an skick betåla, va da kustada. o se tolta vi, at -ta kun
am-viv-fa, stana ha neka da. si an sa, at any -vcentada po
anka. men se het sem da va, nek- an ada vat -a neka
da, se fosvcin an. han skul?-ga ep t-f§gligå tn-ne§-16ns,
vi-fek alhi sv-an mep.
met se lakat/v, la ha lceea, o papa vel-n:ta bhyt.,
at. mei sen se to an at tq-stan, o se bhut-ti at. a mens.
alhi, em d.2-sto no ly-at-la inta. mn sen scy-ne ag-kum in
4-stan pap -o talad -em an, se vett, vem dce va. Onhamn hetad-an.
hafLek nt-o stal, haii-ek-baa f g-t?-o fo fan.
erv-va ck-sm-eta bhundin, aiv-va juplcekaka. bhundin
-ofiv-va noe inty-se dum. ja va ink-se stop da, mcem-bkop
i„on-qn sa, at aw„va het festeindi.
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Så hade han en knif, så drog han ett kors i stäfvan, i var
stäfva.
Det talte han om, att det var hos en baron, som inte hade fått
smör på så ock så många år — han sa, vad han hetade ock var han
var, män se det minns jag inte — »ock så kom jag dit, ock jag var
med ock kärnade ock gjorde kärnan i ordning. Ock när han kom upp
om morgonen, baron, så hade han färskt smör på bordet utaf sina,
egna kor.»
Ock sen så var Jon-Magnus här, så talte jag om, vad han hade
sagt, hur en skulle få smör. »Jaha», sa han, »han har varit hos
mig, ock han har sagt, vad jag skulle göra, om det inte görs i
karen» — se han brände, Jon-Magnus.
»Vad var det då?» sa jag.
(Hemlighetsfullt:) »Jo, jag skulle släppa dit en gris» — det
skulle väl vara, medan karet var fullt, för se svin de simmar.
En var det som hetade Eklund — jag tror, han hetade Eklund —
en afsatt präst, han var afsatt jag vet inte varför — jo, det var för
fylleri. De gick så där, de som var afsluppna.
Det var en annan rackare, han kom ock ville hyra rum. De var
några stycken, sa han; de skulle handla skog uppi Kylinge. Han sa,
han skulle betala, vad det kostade. Ock så tyckte vi, att det kunde
han väl få, stanna här några dar. Se han sa, att han väntade på.
de andre. Män så rätt som det var, när han hade varit här några
dar, så försvann han. Han skulle gå upp till Kylinge till Nils-Jons,
ock vi fick aldrig se honom mer.
Män så låg här ett bref, låg här länge, ock pappa ville inte bryta
det. Män sen så tog han det till stan, ock så bröt de det. Jag minns
aldrig, om det stod något i det äller inte. Män sen så när han kom in
till stan pappa ock talade om honom, så visste de, vem det var. Grönhagen betade han.
Han gick inte ock stal, han gick bara till att få födan.
Ock en var det som hette Brundin, han var djurläkare. Brundin
han var nog inte så dum. Jag var inte så stor då, män bror
Jon han sa, att han var rätt förståndig.
ock r, a i tal, a i tall, u i hus, u i hund, o i bo, 0 i sofva, a = å.
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d jek nt„y, so da stuvamelan, ch fec nt- almcent, -tuan
da va da d skala va lta bcetv. s du ska veta, n skula
va lt,5-se da
o dce va mced anha mce, so ,Aek-ch,nt,yshopmelan.
J.

om hat:kap.
142

— ha va d? an sa dn a mdtfabån, som va - ah o
1ofta halm?
— ?n haha d?-kan-fi-loh-uto-n alstol2a.
halc-dcegkustv-nk-so mo, o setv-n dcem-po-n alstoba, so bio de-mbha haha, sa an. a da fens vb-blayug Iblan dom mce, sa
ja, men ch 9ncesta de dahhet, tokt-an. ,ect vel a a kopt,
at-t kafi -oh-aro -fhu uto -kalstak, sa la, vin att kafi-oh-an hah-uto-n alstoba, d?-a a a ht. — ,16 de kan-n,
d e scekvt tce, sa an.

btiatvpmcektagan.
143

no ch bawida me cks, a bharvfosek»gan, so vela bona
nt? va me. ch sa, attn som blavadu„ sa blan hahana,
ham-ble algs fodcihvad. foh-om da bhan no fo dont, so fek
alu no tte. da to hahana al hg, o d2, jem&ta d2,-fek ta
haha.
J.

om pluestv.
144

Prosten har vid sin flyttning till socknen, som ofta händer,

mn, cl-ce basjnht,-tce Iklyv v phestah.4 ala tido, att-ce
?t falt tegahafelk. va cd,a dct, han hade-1u folk o oka,
r= i, a = e, ce = ä, a mellan a ock ä, 0 ock 0 = ö, D = er
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De gick inte så där stugemellan, de gick inte allmänt, utan
det var där det skulle vara lite bättre. Se du skall veta, vi skulle
vara lite så där —. Ock det var med de andre med, så gick de inte
stugemellan.

Om härrskap.
Hur var det han sa den här Madesjö-bonden, som var här ock 142
köpte halm?
»En härre det kan en göra utaf en alstubbe. En rock den
kostar inte så mycket, ock sätter en den på en alstubbe, så blir det en
bra härre», sa han. »Å det finns väl blandning ibland dem med», sa jag.
»Ja, män de mäste det är dålighet», tyckte han. »Ja väl har jag hört,
att de kan göra en fru utaf en kålstock», sa jag, »män att de kan
göra en härre utaf en alstubbe, det har jag aldrig hört.»—»Joo det kan en,
det är säkert det», sa han.

Brandförsäkringen.
När de började med den här brandförsäkringen, så ville bönderna 143
inte vara med. De sa, att den som blandade sig ibland härrarna,
han blef alldeles fördärfvad. För om det brann något för dem, så fick
de aldrig någonting. •Det tog härrarna allting, ock de gemene de fick ta
harar.

Om präster.
begärt körjälp af bönderna. På tal härom heter det sålunda:

Män det är besynnerligt, det följer väl präster i alla tider, att det är
ett farligt tiggarefolk. Vad i alla dar, han hade ju folk ock ökar,
ock r, a i tal, a i tall, u i hus, a i hund, 0 i bo, 0 i sofva, a = å.
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o va phost, o hadg-lgn — o -se kem-o be, at-t?...skul-ahs,i-o
sa at an! dc e -tokv ya, d - ce fajövdat ncesmst. — a
ana skaft!
J.

z kamp.

145

ne

gav se da o tenttg sce9, do kan

blt

fah-zytt tie.
da va set tp, -mcej-ag-gag, ne-a va hema. a mens-cy.,
da se mei. da va lavan o ya, o v skal ga o hafsa kama.
se hada In moo hafsa, o da sa fahbh,o, at hans pua kung.,
fo ga mce mce. dt va data bo fahbhos o veip, mn nok
va van likaho. how va fiks stahkaha, fa sb 01.1 ek ut? -e
ahbetada alt jemt.
se to vt tak do, va-seg-kam, ta bh,es ala thd. o se tekteya, at kahtm-beyhnta p9.-o vela hala sa fhawfa nej.
tolgte-Kc va mim-plas, e do tolste.4a, at tnt-ce
at-tu-ska ms-, at-tu c kat, fast hon (farbrors piga) a mw!
utan data se ye.11-ya pa alt lzkah-o ltkah.„, o hon la dant.
mns fon da •slcale ...gt va. d anh,- ow-vanadls alt va og.,
kana, mn hon-al pa o blt etv. da va f5tos fag ...log-sa
fan, 2. vad n, at-tt tceek-sa te o get 2. kamp zmcej.
se-ne v kum ta en, se $å ja: da va faft se bhat
-tu a hat, s a. — jq hav-nta-hatAhat,-tuan cl-ce-kaholina snok a ha t, sa on. 3,o vest hav-du hatAhat, tekte,p,a hav -nt- at -bhat, mij-gt takt-, at inta -kune-la blk
etv hely, fo a huka - nta -bh cetv sa dn, anka. ya, a a
alt teet, sa fahbhos yva, at vet n fa sona da o fettas,
kune-gc a vat hen. e n da $å la fasteis, at-ya ble ahh
faia tcegt,-tu vela ga tfht me» så ya. sen ne f-fek talas
ve, se va vt goa vcenah-al-th6p, o fohdht se va vt ana ala
thgl. ia adle a mc, sa Klan, mn, sk gi tet, at ya
slcepah-alht etv.
ea d -cn n stht me at. — c ce lega sn de va nu.
H. E.
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ock var prost, ock hade lön — ock så komma ock be, att de skulle ärja ock
så åt honom! Det tycker jag, det är förgjordat näsvist. — Ja det är
ena skaft!
I kamp.
När en går så där ock ingenting säger, då kan en bli arg 145
för ingen ting.
Det var så med mig en gång, när jag var hemma. Jag minns det
där så väl. Det var pigan ock jag, ock vi skulle gå ock räfsa kammar.
Så hade vi mycket att räfsa, ock då sa farbror, att lians piga kunde
ju få gå med också. De var duktiga både farbrors ock vår, men nog
var vår likare. Hon var förstås starkare, för se hon gick ute ock
arbetade allt jämt.
Så tog vi tag då, var sin kam, till breds alla tre. Ock så tyckte
jag, att Karin begynte på att vilja hålla sig framför mig. Det
tyckte jag var min plats, ock då tyckte jag, att »inte är det lönt sig,
att du skall visa, att du är katig, fast hon (farbrors piga) är med!»
Utan därför så gick jag på allt likare ock likare, ock hon lika dant.
Män se för det skulle jag vara. Den andra hon våndades allt vad hon
kunde, män hon höll på att bli äfter. Det var förstås inte lönt sig
förr i världen, att de tänkte sig till att gå i kamp med mig.
Män så när vi kom till änden, så sa jag: »Det var farligt så brått
du har haft», sa jag. — »Jag har inte haft brått, utan det är Karolina som har haft det», sa hon. »Jo visst har du haft brått», tyckte
jag. »Jag har inte haft brått, män jag tyckte, att inte kunde jag bli
äfter häller, för jag brukar inte bli äfter», sa den andra. »Ja, jag har
allt tänkt», sa farbrors piga, »att vill ni fara sådana där ock färdas,
då kunde jag ha varit hän.» Ock se då sa jag förstås, att »jag blef arg,
för jag tänkte, du ville gå ifrån mig», sa jag. Sen när vi fick talas
vid, så var vi goda vänner allihop, ock förut så var vi arga alla
tre. »Ja jag blef arg med», sa pigan, »män se jag tänkte, att jag
släpper aldrig äfter».
Ja det är en strid med det. — Det är länge sen det var nu.
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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lovis -o katiolina.

146

— go da! i,,aso d-ce du sytt a ut-o sinne.
q ,a skula go hit o fhaya na, o
a kung fa &ni
ceg a na?
taso. scet tv! lceg ep -ck da 5czlz, se blip da n.
stol
ge-ut cetv-g-kep te! — —
da va bha: nu, rnLa kemah-ihb,i, at, ska -a vk
pasa pa o tala me di-lita valsvt o ba5lt. ,a vel femetna dce.
va ce dp,,...nu do?
jo, a a hopt, at ctu o lovs ceovcenn, o ist klov,
vet tu, at ni e gamla, tekumtia mcenskv Nega tva. —
skalp felikas o ga em at, se ni blm? vcenah-ijdn. nu no
ska jeljas o kemv ta bo i va -sin sokar
ven; -vet, em nikemi) t-thcefas se-ofta cetn dceta?
a dce ska a sce na, a a hat no lesamt
hahem dån scii-a stuvan o stopghat-ti lag stum.
ipso, ska cku-nu gnata mce? kan ni-nt....talas ve o
kem-ovahins?
' — eau ghatv ianfa. — — hu ska -a Neha ma at
-to? ja ce-nt-ah„k po hcena. ja hap-nt?-meh-ont ta hcen-,
a hap ta baptit, som gap da po gekat. it no ont ap
jopt na.
du kastack-iu kakvna te na?
a kastad-inta kakvna, fa e‘a la dem i hutt!
ja rnz dce ScE11-096,4k, at-tu Joy?
ea-ya-ska sce na, etu da va. o em orv-vel tto
ma po mina ohala inta, se va de-jcemt seih-ja scep. fe
dc ston sela — phesisAcep sto on — o da sat-bo lovs
ja, o •ehekstis wma sclt po n stol da po apa sian em.
se sto dce-t lik hunt-bop dceh,- — em da va dce spy stap
dwp (pekar) cela.4t anat,-ctcv vet-ge-ja. o vi-sat o dhak
kafa, mcerv-fhurv-va-nt-in4-, o lovisa to tea kakv. o no-do
fhug-kum in, se fhaiad- on, en; -vi a4- ta kakah-al-ih4p, o
i =i, a = e, ce =-- ä, a mellan a ock ä, 0 ock 6t = ö, V = er
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Lovisa ock Karolina.
God dag! Jaså det är du som är ute ock springer.
146
Ja jag skulle gå hit ock fråga hänne, om jag kunde få råm
ägg af hänne?
Jaså. Sätt dig! Lägg upp den där sjalen, så blir där en
stol ledig. Emili, gå ut äfter en kopp till! — — -Jaså, det var bra: nu, medan jag kommer ihåg det, skall jag väl
passa på ock tala med dig lite vackert ock beskedligt. Jag vill förmana dig.
Vad är det nu då?
Jo, jag har hört, att du ock Lovisa är ovänner, ock jag tycker,
vet du, att ni är gamla, tillkomna mänskor bägge två. — Ni
skulle förlikas ock gå om det, så ni blir vänner igän. Nu när ni
skall skiljas ock kommer till bo i var sin socken, vem vet, om ni
kommer till träffas så ofta äfter detta?
Ja det skall jag säga hänne, jag har haft något ledsamt för det.
Härom dagen satt jag i stugan ock storgrät en lång stund.
Jaså, skall du nu gråta med? Kan ni inte talas vid ock
komma öfverens?
Ja nu gråter jag inte. — — Hur skall jag bära mig åt
då? Jag är inte arg på hänne. Jag har inte mer ont till hänne, än
jag har till barnet, som går där på golfvet. Inte något ont har
jag gjort hänne.
Du kastade ju kakorna till hänne?
Jag kastade inte kakorna, för jag la dem i knäet!
Ja män det säger hon ju, att du gjorde?
Ja jag skall säga hänne, jämt hur det var. Ock om hon vill tro
mig på mina ord eller inte, så var det jämt som jag säger. För
där stod en soffa — presis där stöd hon — ock där satt både Lovisa
ock jag, ock Erikssons Emma satt på en stol där på andra sidan om.
Ock så stod det ett litet runt bord där — om det var det som står
där (pekar) eller ett annat, det vet inte jag. Ock vi satt ock drack
kaffe, män frun var inte inne, ock Lovisa tog inga kakor. Ock när då
frun kom in, så frågade hon, om vi hade tagit kakor allihop, ock
ock r, a i tal, a i tall, u i hus, a i hund, o i bo, o i sofva,

= å.
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vale lovis
aLta neha, o ba na tz. mn ont-baha sat
-tah-o mumlada fe sce 5celv. o da to la kakv po bont o la
te na knkt, o d. ce fyka at? sn dces nu, fe da va po bcislament-ink-no ila mo at, o hadkal4.yt-61 po hott, o
kumi o fkaz,t os, se hacle-zu vl inte-J(20 at.
-tita fi
my, otpsom-fiturv-fhald-os, so skule-zu _eka vcd.
-se hav ni vat ovcenv-n san tf!
ja on hada-blet akz„ mce ens, fe on hads-sakt
stava sama lcvcel, aLjja bghifvd int? ga o kasta kalcv te
hcena som ten hun! o so goa vonv som-vv-o, stav-o z,a,
mcen alio at om fek a sa o tal - om do fe mce2, so la fek
inta vet-at fep-n-t helt ap dahcbtv.
da va sa so mat cetv, no vi skula hit po bdslakalets, so
sto vi o talt-om 4-dcenct, at vi skula ga hit op, o da so sa
skömaknalohetna te ma: la
-ntn-nu do, som ofi-ion
sist, sa on, fe da tap de ariut, ment on om. hu iov la
da? sa la. la yen—int-do! sa ont-baa; o ict fek na
so met?. mceft-ip lcun-zntpemna cLdceka, utafi-a had-at
fet? ma hel?-vcez,en, noa lek hem. la togt-om di ads-sakt,
aa hal m neka marvfolk ala ty, tig, fa ict vet, at vi fcpbadas o va so " o fjanta hanApa.
a a mens, ni va so opsfthada, so ni lekta si so
dant hap, da va-at cepla sy? -fop nep po golvat, o pcatAitek
vem da va mep la po golvat so laga di va g stal — di
skal ta at — o lin o bona di shatada -at ep, so di va
Icemt fobi, so
ist vi Jon dce. o j stioi altn ce fcepdi, no d ce
fhalan om galnskapn, la va mces klogan o kip. la tokv,
-g-komn lu ah6p, fep-n ska ha ?ta kolit, o do ska-m-vg nitsseta stp-n thcesko!
tub, vest tce! — lo la hdpda sama kvol, at lovis
aclp blet ntestolst pa notig, fe otv-vel a got hem ma ens,
otn-tn „bcia a4-tops, fa om-va hced, an?s-ptv
incefl-ya kun-t?-fa vet-at! miLa tcegta: a slopahutaii-z,a %ska veta, va de-o., fek-ce da-om man>
2=

= e,

ce = ä, a mellan a ock ä, 0 ock e = ö, v = er
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varför Lovisa inte hade tagit några, ock bad hänne ta. Men hon bara satt
där ock mumlade för sig själf. Ock då då tog jag kakor på bordet ock la
till hänne i knäet, ock det är fyra år sen dess nu, för det var på bärgselkalaset här på hösten, ock jag menade inte något illa med det, ock hade
inte frun kommit in ock frågat oss, så hade jag väl inte gjort det.
Men äftersom frun frågade oss, så skulle jag göra väl.
Ock så har ni varit ovänner en sådan tid?
Ja hon hade blifvit arg med ens, för hon hade sagt till
Stafva samme kväll, att jag behöfde inte gå ock kasta kakor till
hänne som till en hund! Ock så goda vänner som vi är, Stafva ock jag,
män aldrig att hon fick af sig ock tala om det för mig, så jag fick
inte veta det förr än ett helt år däräfter.
Det var så så året äfter, när vi skulle hit på bärgselkalas, så
stod vi ock talte om det där, att vi skulle gå hit upp, ock då så sa
skomakare-Johanna till mig: »Ja gör inte nu då, som hon gjorde
sist, sa hon, »för då tar det emot», mente hon om. »Hur gjorde jag
då?» sa jag. »Ja gör inte det!» sa hon bara; ock jag fick hänne inte till
säga mer. Män jag kunde inte lenina det där, utan jag hade det
för mig hele vägen, när jag gick hem. Jag tänkte, om de hade sagt,
att jag höll med några manfolk eller någonting, för jag vet, att vi färades ock var så yra ock fåniga häruppe.
ja jag minns, ni var så uppsurrade, så ni lekte se så
dant här. Det var ett äpple som for ner på golfvet, ock Pär-Erik
ock vem det var mer låg på golfvet så långa de var ett slag — de
skulle ta det — ock Lina ock barnen de skrattade åt er, så de var
jämt förbi, så lekte ni.
Ja vi gjorde det. Ock jag som alltid är färdig, när det är
frågan om galenskaper, jag var med i klungan ock kröp. Jag tycker,
en kommer ju ihop, för en skall ha litet roligt, ock då skall en väl inte
sitta som en träsko!
Näj, visst det! — Jo jag hörde samme kväll, att Lovisa
hade blifvit misstyckt på någonting, för hon ville ha gått hem med ens,
om hon bara hade torts, för hon var rädd, Anders-Petter skulle bli arg.
Män jag kunde inte få veta det! Män jag tänkte: »Jag släpper
aldrig det där, utan jag skall veta, vad det är, för är .det om manock r, a i tal, a i tall, u i hus, u i hund, o i bo, e i sofva, a = å.
Sv. landsm. IX. 1.
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folk o 5t, se gav va-nt-ttt ep t da. ya ek az ty -stav -o
sa, cti lohcina sa tor? te -Ma dalmål», sa la, o a bagidpv.,nta, va dec em, sa ?,,a. men-e tlmaizta menskan-ttu-sa tr.?, tig. o ja ep te.4,ohcie-tjckn o bead-ut na o sa
-ban
te na: d-ce-nti-lent-tu fashkv, fa la skepa da
em neka manfolk?
du 'ska se ma, va de e em, em c
,ea hade-na bo kokt o szt. men dce-fy0t6g, at-ta sa ofi-:
la ska sce da, met va d e, sa on, at -t ce nty -se faltt;
mcefLla tops 2ntsce at, fah-em lovisa fa vet-at, se myt
o dce
on ma. — ia dc e -bova du -nia -va med fez?, sa
-yelpv-nta, du ska sce at! o da se .,ek v bavtem Alman,
d sa on at. laso, såt ka, ce dce nt anat, -ta va cl-eta
faltt,-to gava vcel dt ep t da, sa la. nct, sa on, d-e
de-znta. me em du tal-em fa lovisq,-, ai-z„a a sagt at, se
In ty-stav-, o skal-Ana
bltv du 'takt ol4klt, sa on. o
hcvjm pa k-las mce, at hon ada bryt at. men hon e se
tima», se de -tas on alht me — fast-ta kaii-a vl bagkipedd, at on a hovt at.
z„a, em du mens, se va-ntk-lovisa ha po-et pait,-49
sew-, falz-ovv-va juk.
'— a da kci-a v0Lt-tko, at orv-va — — my, no fzun
scen,- at, se kemv eathch, ja hopcl-, on ady-sakt, at ombahhvd "eta ga ht o ta tmot hunarnal to mcej. me da
bov on- t?-va ked fev, a ska-nte-m na kakv fley gav.
da e zyd, t faskizdkltt
ct men, hset,za menska,
senp-, at sont-ta shcep kan hceg-z se moga-ap!
d-e fytta ap se nu, d-e da. o hadtem szstes-cta
va-os skomakvns,
ble ea se dan, se la vetta — —
-d'ehas ko va ,luk, se dt ba ma ga mce fehint o s te na.
v sat-es-cta, bo ohån-o ia, o titada po koan. o se kum
lovis-o ?,ek fabil. se hovde-ka, om-And-ana: ce mor? hema?
sa on. gi d-ce on, sa flekan; hon ce t fcely.cd, sa on. ce
on ensame da? sa lovisa. neh, most» kaholin e da me,
sa ana. e do baa ?,,ek orv fabtf. o a ble se dan, se ea
kan nty -se, hu daft-ct ble. ,ea t_ek z o sata rnat stuvan
= i, a = e, ce = ä, a mellan a ock ä,
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folk ock skit, så går jag inte dit upp i dag». Jag gick in till Stafva ock
sa, att »Johanna sa ett ord till mig däruppe», sa jag, »ock jag begriper inte, vad det är om», sa jag. Män den illmariga mänskan
hon sa ingenting. Ock jag upp till Johanna igän ock bildade ut hänne ock sa
till hänne: »Det är inte lönt du försöker, för jag släpper dig inte, utan
du sk all säga mig, vad det är om, om det är om några manfolk?»
Ock jag hade hänne både högt ock sitt. Män det förstås, att då sa hon:
»Jag skall säga dig, rätt vad det är», sa hon, »att det är inte så farlfgt;
män jag törs inte säga det, för om Lovisa får veta det, så myrar
hon mig». — »Ja det behöver du inte vara rädd för», sa jag, »ock det
jälper inte, du skall säga det!» Ock då så gick vi bortom stugan,
ock då sa hon det. »Jaså», sa jag, »är det inte annat, då var det inte
farligt, då går jag väl ditupp i dag», sa jag. »Näj», sa hon, »det är
det inte. Män om du talar om för Lovisa, att jag har sagt det, så
blir du rakt olycklig», sa hon. Ock jag in till Stafva, ock skulle driva
hänne på till tas med, att hon hade hört det. Män hon är så
illmarig, så det tas hon aldrig med — fast det kan jag väl begripa
ändå, att hon har hört det.
Ja, om du minns, så var inte Lovisa här på ett par år
sen, för hon var sjuk.
Å det kan jag väl inte tro, att hon var — — män när frun
säger det, så kommer jag ihåg, jag hörde, hon hade sagt, att hon
behöfde inte gå hit ock ta emot hundmål utaf mig. Män det
behöfver hon inte vara rädd för, jag skall inte ge hänne kakor fler gånger.
Ja män, kära mänska, det där är ju ett förskräckligt
sinne, att sådant där skräp kan hänga i så många är!
Ja det är fyra år sen nu, det är det. Ock härom sistens då
blef jag så dan, så jag visste inte — — —. Jag var hos skomakarns,
deras ko var sjuk, så de bad mig gå med i fähuset ock se till hänne.
Ock vi satte oss där, både Johanna ock jag, ock tittade påkon. Ock såkom
Lovisa ock gick förbi. Så hörde jag, hon frågade Anna: »Är mor hemma?»
sa hon. »Ja det är hon», sa flickan; »hon är i fähuset», sa hon. »Är
hon ensam där?» sa Lovisa. »Näj, moster Karolina är där med»,
sa Anna. Ock då bara gick hon förbi. Ock jag blef så dan, så jag
kan inte säga, hur dan jag blef. Jag gick in ock satte mig i stugan
ock r, a i tal, a i tall, u i hus, tt i hund, o i bo, o i sofva,

= ä.
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ta ghata sise dant. at on pit skula kuna ga in, baa fr
dce ist va da, da va lu feskhcelslat! — — ia-a sakt ta magguba mosa gav, at e iii-a skula-ga Colt-bavt te na-et sl o
tala ine na? — ia du kaii-jana jetinla-4, scen—an, em du han
no tig o sce na, em du agat ont a ipvt na. o va-ska-q se?
ea hav iu-nie-iont antvel amid na. o eiv-fhuiv-vel tho
ist ea
ma-la int, se hav ianta meh-ont ta hen-an —
vettant, eav-fkun ap net ont te ine,), mceft-ist ha p da-ntnne ont te hena, seak-a sceh-, anta men-ft-ia han te bannt-a,
o d kalv-q-fata va not.
ia unk,-, em da a flot cen? da sa, da skul - a pont
ma fata last a da. my, da hadp-vt agy, åiv-vcei o bsok-an
het-fobi — se vida da-nt-a »ont ovv skolen, o dce-yek vl
alka?
ist ,gt han do-zgn sa. o faea st, no da lcuma, se
skule ict ga ut o lasa fastohan, se mo se da 4ode ict
vita banta, se bovd- da-nta va keda foh-af-a sku stpa dem.
ist si det-skuk-di fobi stuvvna hel?-velen-tuat-a, o
dce fa da no k int a sa. da a noi, ta sa -ovv skoin, de
pasa bcest fe dehas scet o sena.
ist fa vet-nta dce.
da va n hk kola fleka 4 „ dceha. ska vi kasta snobal
On? — aa on hav-nt -anat-to-tceska pa hon. ,ea,fo leva
hem o lata mat-to mag- guba, vet on. solan e snapt nev
nu. i mann ska-a kent-aicen o leka me na Tra dån. — fa
de„ea ba ew, fin? — sphig dit an nu, se ska-a »ona
ma, ska-oiv-fa
E.

ta ma stot.

147

ist kemah h, fah se hat" da se moka tq-sce, no da
fhaid, se da: hat ma du a da? — jo ia ma stovt, sa di.
i = i, a = e, e = ä, a mellan a ock ä, 0 ock 0. -= ö, v -= er
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till gråta seså dant. Att hon inte skulle kunna gå in, bara för

det jag var där, det var ju förskräckligt! — — Jag har sagt till min
gubbe många gånger, att »om jag skulle gå dit bort till hänne ett slag ock
tala med hänne?» — »Ja du kan gärna jåmla af», säger han, »om du har
någonting att säga hänne, om du inget ont har gjorthänne». Ock vad skall jag
säga? Jag har ju inte gjort annat än väl emot hänne. Ock om frun vill tro
mig äller inte, så har jag inte mer ont till hänne än — — ja jag
vet då inte, om frun har något ont till mig, män jag har då inte
något ont till hänne, som jag säger, inte mer än jag har till barnet här,
ock det kan väl inte vara något.
-- Jag undrar, om de har flyttat än? De sa, de skulle ha kört
med första lasset i dag. Män de hade väl ingen annan väg att köra än
här förbi — så vida de inte har kört öfver skogen, ock det gick väl
aldrig?
Ja jag har då ingen sett. Ock finge jag se, när de komme, så
skulle jag gå ut ock låsa förstudörren, så mycket så de trodde, jag
vore borta, så behöfde de inte vara rädda för att jag skulle se på dem.
Ja se då skulle de förbi stugorna hele vägen utåt här, ock
det får de nog inte af sig. De har nog tagit sig öfver skogen, det
passar bäst för deras sätt ock sinne.
Ja jag vet inte det.
Det var en liten rolig flicka det där. Skall vi kasta snöboll
igän? — Ja hon har inte annat till tänka på hon. Jag får lof
hem ock laga mat åt min gubbe, vet hon. Solen är snart nere
nu. I morgon skall jag komma igän ock leka med hänne hele dagen. —
Får jag, det jag bad om, frun? — Spring dit in nu, så skall jag gömma
mig, skall hon få se!

Att må stort.
Jag kommer ihåg, förr så hade de så mycket till säga, när de 147
frågade så där: »Hur mår du i dag?» — »Jo jag mår stort», sa de.
ock r, a i tal, a i tall, u i hus, u i hund, o i bo, e i sofva, et = å.
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mcen 4-da di-la clx alas-bavt sem
clx sa, da va tya
chega, si altx hal
da
se, ne clx mot§.: hu ma
du? — jo ta rna stot, va 4-altij, ne clx fek s vcadinha.
se do cln ena, mn dce vestt-tn anhe -, utan se-g-kvcel se
motah-an, sm, an tokta,
ha-serv-va do. clx stantkfastas
-bcega tv, o se sa dr, si da va do: hu ma du? sa an.
joa rna stovt, sa ck ana, serv vanY. sce do de,
sa an da, fa dm-plats-dn, e telatad helvata den me.
seh-icemt la clx bart 4-sce 4-deha.
H.

ha da va ma slcegan?
148

io d?-va sa, so-ans-p«v va-ahojp-o skul-temt-unv
nyp svinu4 semhas. e s-ad-an lat -n sleg-o-n hamaha
hce
- v — fet lana, nati s s - an skal ansvaha fah at fcelv
fgeis.
se po lovdaskvele se kemah-ans potk ep, o an skul-ga
mcv hunem hem; o hu clp va, se glomah am bo hamvn o
slcegan ut-em kveln.
my, sem-po sondasmaron se da favst-ag-kum u segan,
se han ep o ut o ht ep o
va an hady-sxn medl.
han leta-cl o han letaci - 0, han la po kne o thevad o,
hafx-jek -a bo leg o vcel, se kaholin-n„ armada, va x alan
da an ado-hcent &n stcens.
skuman do centlon hem.
va fav du o hcenah—ent po sondasmavn?.sa on, no..
akum zn; fah-a, xnan du vaskan a lcest mavmbonan-la
fet nen mat i da, tot-on.
gz a vat ep-po gavn o letat-tv slcegaii-, ta glorndn,na x go kvcel. vin d e Qmøt, a hetv na Inta, sa an,
-'an den a clx vat o stult,-&-e sekvt, sa an.
= i, a = e, ce =

ä, a mellan a ock ä,
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Män det där det la de alldeles bort sen, för de sa, det var två
drängar, som alltid hade det där till säga, när de möttes: »Hur mår
du? — »Jo, jag mår stort», var det alltid, när de fick se varandra.
Så dog den ene, män det visste inte den andre, utan så en kväll så
möter han, som han tyckte, den här som var död. De stannade förstås
bägge två, ock så sa den som då var död: »Hur mår du?» sa han.
»Jo jag mår stort», sa den andre, som vanligt. »Säg aldrig det»,
sa han då, »för din plats den är tillagad i hälvetet den med».
Ock sen jämt la de bort till säga det där.

Hur det var med släggan?
Jo det var så, så Anders-Petter var häruppe ock skulle tomtaunder det 148
nya svinhuset i somras. Ock så hade han lånat en slägga ock en hammare
här — fått låna, män så så han skulle ansvara för det själf
förstås.
Så på lördagskvällen så kommer hans pojke upp, ock han skulle gå
med honom hem; ock hur det var, så glömmer han både hammaren ock
släggan ute om kvällen.
Män sen på söndagsmorgonen så det första han kom ur sängen,
så han upp ock ut ock hit upp ock skulle se, var han hade sin medel.
Ock han letade ock han letade ock, han låg på knä ock trefvade ock,
han gick här både länge ock väl, så Karolina hon undrade, var i allan
dag han hade ränt af någonstädes.
Sen kom han då äntligen hem.
— Vad far du ock ränner om på söndagsmorgonen? sa hon, när
han kom in; far af', innan du varken har läst morgonbönen eller
fått någon mat i dig, tyckte hon.
— Å jag har varit uppe på gården ock letat lifter släggan, jag glömde
hänne i går kväll. Män det är omöjligt, jag hittar hänne inte, sa han,
utan den har de varit ock stulit, det är säkert, sa han.
ock r, a i tal, a 1 tall, u i hus, n i hund, o i bo, e i sofva,

= å.
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a sita di, skild slcegan! du si na 921 baa-knta, sa
fo-am-bhuk-znts,-st, tcegt-oii-. ja-ska vl ep o
orvom atte-la fa taj na! sa on.
ep, o hog-glod-o hon letad- o, how-va
hon legat
sn cetv 'beton, o har -va ut -o letada. o ans-p«.1) kam op
omsen, o dz-letada. mn
kun4ta fena non slega!
gn ån ha ma de, an nv-an,s-ptv fr batåla
na, sa hcetvn. tt bon° kust-on, o ns fr batåla na.
ja-da han igfz-jelp-, ofii-ea ska batåla na, sa ansptv. mn d-ce do ~ht, at zgn ån-?g-gavsns folk a ta na,
d ce do skot, sa an.
-sn no ch zek hem, so titel?) clz håmvbåhz,, statyn. di
ads-M-1.zunr-va ut-o floj-om mann mora sl. ch ads-stt
ag kom -at pa gav ch.aans ma byhv nezfhon telagatan.
har - va do var -v? -o va ut -o hen -om ncetvna. knop
bh,ukt-tz the& pa lita vaskens, no ch kvm ut.
a na sni a vat ut?-4 da, hav -nz -nts M non stenslcega? sg og-kaholina, no ds motah-å n.
,cc-a, sets .94, sa, an. -titan d je.
ms sen so bio og-galij„,-pa at, so sa on: d-ce ds,-sama,
o dce tt i bolma.
sa om-, batåla slegan df v no
mn ofri -a s a-kasta pa en te, se )09 4-40 yo tse. ,2.:66 ska
do si, vem sin a ta na, o ch ska do nta fela flev slcegv,
foh-olena ska do slom u dom, cl-ce do scekvt-. ist fpcenahem - po cbgé; da kust-ag -bona, mn
sa on. o col-da-de-jek on o skhek o hejaad-om.4-moga
da: hon tokta, folk mota vol hoha-at.
da va-nta mei? me cl?n n4 on ada get o gahmat
em
di z noa da, so hmv slegan hemdamans,-uv deek te, s-at-n mavn, no ula klam ep po lagvn, so fek on
si na leg-mom stenmuvm-bakom svinl.zust. inn-Qn tok-, k,.
sa ?,cemt thulakht ut, sta-on tovs zitt,-ta na, utan hon tsskhika po folk. kom-it, hada! skhek om -po -plian, s?., fa
pn sv, om dmnt-ce slcegan som lego hep?' o hilda homo
scetans, o hon tokig hon ince, da va slcegan. o dij.zsj cetv
= 1, a =e, e = ä, a mellan a ock ä, 0 ock 0 = ö, v = er
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A inte har de stulit släggan! Du ser hänne väl bara inte, sa
hon — för han brukar inte se, tänkte hon. Jag skall väl upp ock se,
om inte jag får tag i hänne! sa hon.
Ock hon lägger af upp, ock hon glodde ock hon letade ock, hon var
in äfter rättaren, ock han var ute ock letade. Ock Anders-Petter kom upp
omigän, ock de letade. Män omöjligt, kunde inte finna någon slägga!
Ja det är ingen annan råd med det, än ni Anders-Petter får betala
hänne, sa rättaren. Tre kronor kostar hon, ock ni får betala hänne.
Ja det kan ingen jälpa, om jag skall betala hänne, sa AndersPetter. Män det är då säkert, att ingen annan än gårdens folk har tagit
hänne, det är då säkert, sa han.
Ock sen när de gick hem, så träffar de Hammarberg, stataren. De
hade sett honom vara ute ock flöja om morgonen många slag. De hade sett
honom komma ett par gånger dragandes'med bördor nerifrån Tällegatan.
Ock han var då van vid att vara ute ock ränna om nätterna. Honom
brukte de träffa på litet varstädes, när de kom ut.
Ja ni som har varit ute i dag, har ni inte sett någon stenslägga? sa hon Karolina, när de möter honom.
Näj jag har ingen sett, sa han. Utan de gick.
Män sen så blef hon galen på det, så sa hon: »Det är detsamma»,
sa hon, »betala släggan det får vi nog göra, ock det är tre kronor.
Män om jag skall kosta på en till, så gör det då ingenting. Jag skall
då se, vem som har tagit hänne, ock de skall då inte stjäla fler släggor,
för ögonen skall då slås ur dem, det är då säkert. Jag känner
en på Ängö; det kostar en krona, män det kan ingen jälpa»,
sa hon. Ock det där det gick hon ock skrek ock regerade om i många
dar: hon tyckte, folk måtte väl höra det.
Ock det var inte mer med det, än när hon hade gått ock gormat
om det där i några dar, så kommer släggan hemdammandes, hur det
gick till, så att en morgon, när Ulla kom upp på ladugården, så fick
hon se hänne ligga inom stenmuren bakom svinhuset. Män hon tyckte, det
såg jämt trollaktigt ut, så hon tordes inte ta i hänne, utan hon till
skrika på folk. »Kom hit, Hilda!» skrek hon på pigan, »så får
du se, om det inte är släggan som ligger här?» Ock Hilda kommer
sättandes, ock hon tyckte hon med, det var släggan. Ock de in äfter
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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ketvn, o han sa de, at.,»t.,ce slcegan sz ce hemkumn, da si
m vol; d
den, d e skrot — vem d...6e s, a vat Imma
mce na».
sti noa da etat so — hdmvbaki, o as-p0v va ut.,po
lagvn, so sa hcimvbd:
i,ahci, dn da slcegan, sa an, clskuls,alt va holt o
veta, vem da va si ad.,ta na o buv hem na sen, sa an.
vem da va la! sa ans-pav. vem da va, so va d.,
do xgn layt-bapta. o de
saza, sa an, no om,.baa
kum hem, so i,t9p,,d.„4-sama, vem da va, sa an.
H.

om jetvan.

149

a jekvan — — da baghipv ka-nta. ja a alki• vett sa/st at,
so neka kaka a kopt ata non som skula va so da„.f,ta —
mn at t e tz, tig, de,e da — oia hcet ska sce at tost.
di„a a kopt anka taLom at moka,
scev a...nk...so mo
stat pa. mn cice baa
5celv a vat me om, sin e so
bashnlit.
da va sa so, no pep va litn, so fek ani sor,fosIchc'ekh
cliakg pekan, s aL a bagh4-?nta, va.a skul,.ta ma„.te me
an. soi „. a ada-fot tant pet an o svept an o a vcel ad
lakt an, so„fek..a ta op an vckii. o a mote-i,oka me ar.,
va„.ea optceeka kuna, so va cll...hka basveplt.
so kum gamla molvskan hit„n da -- how,ma-ak.,iblan
o tcelta ma lita, da va vl at pa mana cetv ‘f a Ma fot pete
kan, so a vatse hisn 5celv, o v had4t?...mep.,n ei,.
pva: v tcegt?,., rn skule.,gelp-ospnda. se kam on hit..ta„an
da, molvskan, som sakt va, o so sa a do ,le na f cs,teis, ais.a
bagkfpv....nta, vq„.ct ska ta ma te iti-pokkan, sa ea; ham,.bhp
jcemt fobi 4-slut, em dceta ska vaka, sa ea.,,o,
--= i, a = e, ce = ä, a mellan a ock ä,
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rättaren, ock han sa det, att »det är släggan som är hemkommen, det ser
ni väl; det är den, det är säkert — vem det är som har varit hemma
med hänne».
Sen några dagar äfteråt så — Hammarberg ock Anders-Petter var ute
på ladugården, så sa Hammarberg:
— Jaha, den där släggan, sa han, det skulle allt vara roligt att veta,
vem det var som hade tagit hänne ock burit hem hänne sen, sa han.
— Vem det var ja! sa Anders-Petter. Vem det var, så var det
då ingen långt borta. Ock det gör detsamma, sa han, när hon bara
kom hem, så gör det detsamma, vem det var, sa han.

Om skerfvan.
Ja skerfvan — — det begriper jag inte. Jag har aldrig velat sagt det, 149
så några karlar har hört det äller någon som skulle vara så där lite —
Män att det är någonting, det är det — om jag rätt skall säga det tyst.
Att jag har hört andra tala om det mycket, det sätter jag inte så mycket
stat på. Män det är bara det jag själf har varit med om, som är så
besynnerligt.
Det var så så, när Pär var liten, så fick han en sådan förskräcklig
diarré pojken, så att jag begrep inte, vad jag skulle ta mig till med
honom. Som jag hade fått tort på honom ock svept honom ock jag väl hade
lagt honom, så fick jag ta upp honom igän. Ock jag måtte göra med honom
vad jag upptänka kunde, så var det lika besvärligt.
Så kom gamla möllerskan hit en dag — hon var här ibland
ock jälpte mig litet, det var väl ett par månader äfter jag hade fått pojken, så jag var inte så liksen själf, ock vi hade inte mer än en
piga: vi tänkte, vi skulle jälpa oss ändå. Så kom hon hit då en
dag, möllerskan, som sagt var, ock så sa jag då till hänne förstås, att »jag
begriper inte, vad jag skall ta mig till med pojken», sa jag; »han blir
jämt förbi till slut, om detta skall vara», sa jag ock talte om, hur
ock r, a i tal, a i tall, u i hus, n i hund, o i bo, 9 i sofva,
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da va. a d-ce fekvan! sa on, cly-ska f-vei-xcelpa. — feman,
Mea mcenskv — ha skala han a fet - tce? tolde xa. a da
hav ni 92,g dcen i hug si kan stia pet an de, tokt hon.
hon ce-v1int se sekv pxjan, ment on tio pa. lcet ma
ha?as-baa! sa o, aska fesåk-o kta-an. —ja fos4k ni!
sa la, xa fia-nt-cety, baa pexkam-blxv
se la pvan,-K-la ut-i vavdastavaiv-btos — vi bod-x
gamla begilt gan da — o po kvcele, ne pxjan adlat sa, se
skal on snava sa in da, molyskan; mij sem-Qg kam x
dan, se vaknada plfttlign, o da ladas melyskan,-nu-skalbaa go in cetv kluta ta pexkan, o se jek on ut in. o set
fek on-ala pa-et pay trix gap. men sen t
slut se sav
on do, o da napad-on en o &enas SkQn,, o in me. fehddad,2,
skorv-an ska spig-ety! sa on o slorean i golvat, ne og-kum.
o hon to sa - g kniv o ska/?t pa smulak-a skon o ga
pei,kan n — pexkam-ble ha! ta daiy se va pexkan, som
an skula va! ja ad ai hot ne ont em lavan da, 1702,
lxt-cetv se va on kalna, se og-kan-nt-ipen-ut avt-e,,-gag
sen. o
dce a ign tig veta, se hade a alla hat not
ctvsea%..pa em how-va ina, ne ea losta pexkan.
cety dtz ha-gagaii -a tal-em, s-aktade-xa ina-0 fytdts,
se-on altix fek sv-an aklced. men se skule-gt fak-ot stan
-nu-gag — da va danest-tatAty se iii-a skala bavt ~stens.
e do §ekade-xa be etv ~tyskan o ba, on skal-si ety pexkan o ha an, mceii ja va bavta. mag -kem xhix, at aw -fa
,nta-blx ju.k, q-xct kemv hem! sa xa, fe da se — —
ni
fa 5celv - bota an, d e da et, tokte xa.
xa-ska alt si
etati-an, ment-om-pet. vin tmelyti se bqi? ck-s-nta betv-n,
ne hon skal-les-an em dån — aw-va se vin e da pexkan,
se st on o hal an x kncU o hepada ince an, o an spalt:
kado va se ()pk, -at — o i dy-sama se ticev pvan in o fek
sv-an! o pexkam-ble-se dan, se ne ea kam hem, se va on
se •ahj, melvskan, o pekan had-n son dxaj xjdn, da va pesis
som gagrp-fenut. •ja og-kum pa rna, se-a-nta vestat! sa. on.
,94, se me-nx vet at, ni fe-ta ge her_v-, favin-pexkan
= i, a = e, ce = ä, a mellan a ock ä, 0 ock o = ö, v --,--- er
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det var. »A det är skerfvan!» sa hon, »det skall vi väl jälpa.» — »Skerfvan,
kära mänskor — hur skulle han ha fått det?» tyckte jag. »Å det
har ni väl den i huset, som kan ställa på honom det», tyckte hon.
»Hon är väl inte så säker pigan», menade hon tro på. »Lät mig
hållas bara!» sa hon, »jag skall försöka ock bota honom.»—»Ja försök ni!»
sa jag, »jag frågar inte äfter, bara pojken blir bra.»
Så låg pigan, hon låg ute i vardagsstugan förstås — vi bodde i
gamla byggningen då — ock på kvällen, när pigan hade lagt sig, så
skulle hon snärja sig in där, möllerskan; män som hon kom i
dörrren, så vaknade pig-fulingen, ock då låtsade möllerskan, hon skulle
bara gå in äfter klutar till pojken, ock så gick hon ut igän. Ock så
fick hon hålla på ett par tre gånger. Män sen till slut så sof
hon då, ock då nappade hon en af hännes skor, ock in med. »Förhärdade
sko en skall springa äfter!» sa hon ock slog honom i golfvet, när hon kom.
Ock hon tog sig en knif ock skar af ett par smulor af skon ock gaf
pojken in — ock pojken blef bra! Till dager så var pojken, som
han skulle vara! Jag hade aldrig hört något ont om pigan då, män
lite äfter så var hon hälften, så hon kunde inte tjäna ut året en gång
sen. Ock utaf det jag ingenting visste, så hade jag aldrig haft något
afseende på om hon var inne, när jag löste pojken.
Äfter den här gången jag talar om, så aktade jag mig allt förstås,
så hon aldrig fick se honom, afklädd. Män så skulle jag fara åt stan
en gång — det var därnäst därefter som jag skulle bort någonstädes.
Ock då skickade jag bud äfter möllerskan ock bad, hon skulle se äfter pojken ock ha honom, medan jag var borta. »Män kom ihog, att han får
inte bli sjuk, tils jag kommer hem!» sa jag, »för då så — — —. Ni
får själf bota honom, det är då ett» tyckte jag. »Å jag skall allt se
äfter honom», menade hon på. Män emellertid så bar det sig inte bättre än,
när hon skulle lösa honom om dagen — han var så vild den där pojken,
så satt bon ock höll honom i knäet ock hoppade med honom, ock han sparkade ock var så uppi det — ock i detsamma så träder pigan in ock fick
se honom! Ock pojken blef så dan, så när jag kom hem, så var hon
så arg, möllerskan, ock pojken hade en sådan diarré igän, det var presis
som gången förut. »Ja hon kom på mig, så jag inte visste det!» sa hon.
»Jaa, så mycket ni vet det, ni får inte gå hem, förrän pojken är bra»,
ock r, a i tal,

a i tall, u i hus,

ix

i hund, o i bo, e i sofva, et = å.
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så 9,a. o how-fek va-1.1ah,-ovv natan o bot-an. o botad-amphesis po sama da vis som gagtv-fohut me.
an skul-tal-om col-da fen daktaha, so skhatadan sa focicihvad, s-at-t-te do-nta vcent o fos4ka.
foy-n daktaha! uj! — nt?...fo hela van o halvquhohan! fe cl-te nat9494t,-n mot-tal-om at alo so hektd,
so tho4, da viv fel ve at l*ka vet. man s om d ada
vat enu-gae! man da va •tvi •gaav phesis lila vuvt.
H.

em daktalta.

150

la mens ag,gamal galnskap. 51 fah no ea va bavn, so
hgvde-?„,a altif talas em at -tattahana baa vela ha 4 5uka
t-ctha-sa fham po. so va cl-n juk, syn ada got so lega ta
daktvn. so bav ck-s-nta betorm daktvn sat o talt-ng-gay,
da va n0 sm sat o hovda pa — fast-te vest-iya daktvyv,..
fstos — o da ,,5-sa
la-lsuf—loh-am-bha po stunan, oik-a
baa vela, sa am-, fe d-te baa de, at-ta a lakt sa-?t havsth,a khzn-jatat pa-an. o
baa stotg-lda ben o ga an
zn, so skul dce snant et a de, o so vt c- am-bha ma-ens,
sa an. mteft-a tokv, da ma pna va so lega, fe cl-ce bha
t&komstv pi an, sa an.
di hceha..a-ri-ek o sa te de anha de, o han stota ben
to ma. o ble bha fstås.
mn2-folkat e vl alht so duma nu fe hon, so cj,„tho po
sona da galnskapv?
sont kan nok he`ncl-nu. ,k,a vet vl, nor
.- 1
,oag-kom o fraga mcei, han åd hot,-cla va non I, stan, som
kan stok om huvna po fak, SONY va dian, o an had-n„
pqk som bahOvd bll o nal?), so an utira, hu
kulfo
tay-t d dcer.
1) Öländska från Gärdslösa.
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sa jag. Ock hon fick vara här öfver natten ock bota honom. Ock botade
honom presis på samma det vis som gången förut med.
Ja en skulle tala om det där för en doktor, så skrattade
han sig fördärfvad, så att det är då inte värt att försöka.
För en doktor! Usch! — inte för hela världen ock halfva
utjorden! För det är naturligt, en måtte tala om det aldrig så riktigt,
så trodde de, det vore fel vid det lika väl. Män se om det hade
varit en gång! Män det var två gånger presis lika vuret.

Om doktorer.
Jag minns en gammal galenskap. Se förr när jag var barn, så 150
hörde jag alltid talas om att doktorerna bara ville ha de sjuke.
till dra sig fram på. Så var det en sjuk, som hade gått så länge till
doktorn. Så bar det sig inte bättre, än doktorn satt ock talte en gäng,
ock det var någon som satt ock hörde på — fast det visste inte doktorn
förstås -- ock då så sa han: »Jag kunde göra honom bra på stunden, om jag
bara ville», sa han, »för det är bara det, att det har lagt sig ett hårstrå kring järtat på honom. Ock om jag bara stötte litet ben ock gaf honom
in, så skulle det snart äta af det, ock så vore han bra med ens»,
sa han. »Män jag tycker, det må gärna vara så länge, för det är bra
inkomster på honom», sa han.
Ock den här han gick ock sa till den andre det, ock han stötte ben
ock tog in. Ock blef bra förstås.
Män folket är väl aldrig så dumma nu för tiden, så de tror på
sådana där galenskaper?
Jo sådant kan nog hända ännu. Jag vet väl, när Pär-LarsJohan kom ock frågade mig, han hade hört, det var någon i stan, som
kunde stocka om hufvudena på folk, som var dumma, ock han hade en
pojke som behöfde bli omgjord, så han undrade, hur han skulle få
tag i den där.

ock r, a i tal, a i tall, u i hus, u i hund, 0 i bo, 9 i sofva,
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koans sce.

151

som hk se hopde-la c13, sa, at ovv kogys seg hceg4,
dce Ø svep po ?n selkatha, o dc e-kay?-fala neh,_,o stek v4nem, an nemo som hcelst. ja vel-do nt?-vat ko, o 9,a
tokt -,-ta va unht, at-an-tta kuti dha'undan san. otm&sttigan skule-gt vi a buti,t-y,„„bha &ma 9 em kvelana.
sen em 4-da svea aclp-akt neh-em daan, da had-gy
joyt, tokte-la.
4-da thode-la, te ea va bha gamal.
j.

no vi skticemcla ~an.

152

za-dp-va-?t evantyy de mce. io d va sa se — 9,a
-4-va ip tig, utam-pvcf-gn skul?-go sta opot stuvvna o
be erv-fhuntemv t-et-am cetv, 4-ahbeta. o v9,-yek 'telef 9ntput po 4-skh,cema na, utan no vt, -a4-deskat 4h4n es, khestinse ble vi basata po ta-go o mota na. ci4 va ja o
khestin-, o fahhos pva va okse me.
so no vi kum ep ta y, da stoha ekan, epva svcentas,
s -va c1,2 se skumt -tah-2nunah-ekan, so-kum da foh-es, at
4,-shul?-shhema na. se to v2, o hcesda fahklna po hogan.
se samlada 9n, gto:p »optlang, o dho fham dem babfitan
melam bett, se hokt In kung, se bey,ble baha, o se bet vi
poptlakank. se jek vi khoba — vi je ls mt-,-tua992-m sto
dah-o vt e es, Uselit-ges.
sem-gg...kem, se da fait-on sa, „5-sa on: a haha
g 6"! o tveystanta. se lest-on »hahaw-valsignp-es» o »gud
som havv». o so alt unayot so sa on: »n& haha gu, ia
vcenah-om». o »fadv-vån» lest-on okse, dp-va vl da fayston lcesta. o vi, voha ushga, f-va sb-fuLo skhat, se vi
a = i, a = e, ce = ä, a mellan a ock ä, 0 ock = ö, v = er
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Kungens säng.
Som liten så hörde jag de sa, att öfver kungens säng hängde 151
det ett svärd på en silketråd, ock det kunde falla ner ock sticka
igenom honom när som hälst. Jag ville då inte varit kung, ock jag
tyckte, det var underligt, att han inte kunde dra undan sängen. Åtminstningen skulle jag väl ha bundit en bra simme i om kvällarna.
.Sen om det där svärdet hade åkt ner om dagen, det hade ingenting
gjort, tyckte jag.
Det där trodde jag, till jag var bra gammal.

När vi skrämde pigan.
Ja det var ett äfventyr det med. Jo det var så så — ja 152
.det var ingenting, utan pigan hon skulle gå stad uppåt stugorna ock
be om fruntimmer till dagen äfter, till arbeta. Ock vi gick riktigt inte
ut på till skrämma hänne, utan när vi hade diskat ifrån oss, Kristina
'ock jag, så blef vi besinta på till gå ock möta hänne. Det var jag ock
Kristina, ock farbrors piga var också med.
Så när vi kom upp till den där stora eken, uppvid Sventes,
,så var det så skumt där inunder eken, så kom det för oss, att
vi skulle skrämma hänne. Så tog vi ock hängde förklädena på ryggen.
.Så samlade vi ihop kjortlarna ock drog fram dem bakifrån
emellan benen, så högt vi kunde, så benen blef bara, ock så bet vi
i kjortelkanten. Så gick vi krokiga — vi gick inte, utan vi stod
.där ock vred oss, liksom gäss.
Ock som hon kommer, så det första hon sa, så sa hon: »Å härre
Gud!» Ock tvärstannade. Så läste hon »Härren välsigne oss» ock »Gud
som hafver». Ock så allt emellanåt så sa hon: »Näj härre Gud, jag
vänder om». Ock »Fader vår» läste hon också, det var väl det första
hon läste. Ock vi, våra uslingar, vi var så fulla af skratt, så vi
ock r, a i tal, a i tall, u i hus, n i hund, O j bo, oj sofva, &=&.
Sv. landsm. IX.!.
22
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stopada hela jpontlaskon'gan a mun — fkcesta vk te lat-ablcin,
mce. o ant-tovs
a,asgv*
fo-d-ada vat-ndti,
vak-an -po welen; o ant -tons off-vcen-on,-, fo da tkod-on
at-ty-skul-kom-cetn — talt-on em sen.
sen k-slut SO P3Stö on at-to, at-ta va vd. va kun-nt?-hal-es, utaav-va skkatacj-te. mei-gav-va-so da hed, 89_
O n tons ant?-ga a scelskap mce os,-tuan hom-bak-a ft9bfj-os.
orv-va rycemsta o, aha, mce, ska-av-veta.
J.

no pijan skrq ,,skticerna mcej.
153

sv, tcegt-Q-n, åg-gag, on skula batea-os. do va act ensam) p-fyto.R -, la va banta ma ustalholk, ie-loan-etdlan.
da-so no ast-citda vat-tak-o skatl-go tabetkas, do va d-n stot
oksi or-vceaen — da va-nt-n„-vcea,, utan da va baa-n stvovak-cegan, o okslan hcegd-ovv stilen. no a,a d hmv cicen,
s-ad-on tat-n ston fcel o tat om sa, mce dn låna stjan ut,
da la on som-?t (int stont bolta tvasom stign. o sofia-ct
kum o je k a man alvvsamhet, so-f4-ja s cl-cla
da. o a,a tkocj-do ma-ens, at-ta va . hon; mara anty-so a_a ad
tons spkiga pet na, fo ast va-nty-so kektat scekv. maa amalvti
y-sa a,a: a_aso - du lev dcen, det otceka aytn! a yelpmces
ska -ke la kom- cetv da, om du-nt?-pela da po stunanf
fo ast tcegt at, ce d -uto knuta, y-ska d? - vg-a,e sa-t-jrscena
po no vas. o hon op o hena.
had-om-beta inga stel, s-ade-a,a-nta-velt ve na.
n-cice va on4ta gufian.
J. E.

om skvaln.
154

za ja han fometnt ta, o gt ska fametna da, o ,asct scen
da te, at- no dat komak ut t -Mena, ,y-ska du va sncel, o
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stoppade hela kjortelskoningen i munnen — fräste väl till lite ibland
med. Ock inte tordes hon klifva öfver gärdesgården —för det hade varit ändå
värre än på vägen; ock inte tordes hon vända om, för då trodde hon,
att det skulle komma äfter — talade hon om sen.
Sen till slut så förstod hon det då, att det var vi. Vi kunde
inte hålla oss, utan vi skrattade till. Män hon var så illa rädd, så
hon tordes inte gå i sällskap med oss, utan hon bar af förbi oss.
Ock hon var skämsen ock, arg med, skall en veta.

När pigan skulle skrämma mig.
Sen tänkte hon en annan gång, hon skulle betala oss. Då var jag en- 153
sam förstås, jag var borta med ostmjölk, till Johan-Adlan. Ock
då så när jag hade varit där ock skulle gå tillbaka, då var det en stor
oxel öfver vägen — det var inte någon väg, utan det var bara en stig
öfver ängen, ock oxeln hängde öfver stigen. När jag då kommer där,
så hade hon tagit en stor fåll ock tagit om sig, med den ludna sidan ut,
ock där låg hon som ett annat stort bylte tvärtom stigen. Ock som jag
kom ock gick i min allvarsamhet, så fick jag se det där nöffet, det låg
där. Ock jag trodde då med ens, att det var hon; män inte så jag hade
torts springa på hänne, för jag var inte så riktigt säker. Män emellertid
så sa jag: »Jaså du ligger där, ditt otäcka djur! Ja jälpe mig så
skall icke jag komma äfter dig, om du inte pelar dig af på stunden!»
För jag tänkte att, är det utaf knutte, så skall det väl ge sig till känna
på något vis. Ock hon upp ock hem.
Hade hon bara legat stilla, så hade jag inte velat vid hänne. Män
se det var hon inte godför.

Om skvaller.
»Ja jag har förmanat dig, ock jag skall förmana dig, ock jag säger 154
dig till, att när du kommer ut till tjäna, så skall du vara snäll, ock
ock r, a i tal, a i tall, u i hus, a i hund, o i bo, e i sofva, = ä.
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opasam, o veli, o yosa sm, di sv. o e dn-no du-nta ka
ska du be dem lesa da. mn, dce hav ea sakt-ta,
o dce sep,a, at-tu ska-nt.2-spsiga ma skvalv, fo 0v du dce,
da.,•ska •fån ta da! — sa vcenl,,i go kvel ty-siivdi hal pa o skuta j§okskokat: vcenla skusad-, o flekcf .-Q taskada, fo on skalma mce o kesa
hom-ble so gsov
matt, no on skal?-se el-cla sista, o da kam mce-n san sats,
s-at-ft-ycemt-ble haj.
la hav-so obagszpit »toka hovt om de iblaw-folkat —
ty spsiga ma skvalv. pvvna, no vi a psatat o dv a talt
om sina kamsåtas-ala Iscentga di a hat, so hav d.2-so Koka
hcent, ti a sagt so da, at ten .,ta dcen-n,,, va -so otcek,
fo on spsag baa ma skvalv. ja i al sin da, va bon? -du
by da om de? hav gc da ment pa. de-skal-ya alm bsy
ma om. — a d-ce alt %Jakt, a di tokt -ta likav&l. n& ok,vav po-pt sket-, so skale-la-nte-osa not ant,...ny-vem
som helst fina vet-om at. spsig sen o skvalsa, so da hovs
epi ,fyyana, om di ve! — dc e-skal-nt?-baköma
sev
,u,p)! sov j-da. ya yuxl-di pa ma, dce
a. la-mn
- skut »osas iksig, o di skal? - fa ta at tabåkps — om di
ve lv o ga po jo/an cet ken dån, d
do sekvt, -ta
vav-nta mev ma de, takv i. mn, -d-ce df.,sama, va9n
scev: di halv set o halas at fo iiia otekt — va d2., nu
men-, at-t-e fo
?t pas,. ah cetva ble jeft,-to bl e j.,t fa?t vesti
aga fo sk,valv; Mtb aft-yu.2da han, dei som stceld.„9.9-d-ce.
ag-gag
da va-n dsceg som j'enta ha, sm-etada kal -dn da. han
ada vat a g gag &hut, mnd ,ek an -a fo dakspcenig.
da ha avi -ya tal om, da »ene - an ha. do va am -bscenmcestasa. o so kam an do -?g -gag o talt- ony-fo pap at
an?s9Mtv, staldscegn, ada vat., j-Mei» o skut -t?g-kam
patåtv ta hestana. met-ya lcevd-an o vcen om ma kanan,
sa an. ?„å sa, tokt?-papa, da va ?„u bsa dce — mn,ii tig
mev sa an,„t„q-cf-talt-em at fo mcej basa-, o ten tig sa ya.
vi tcegt?-basa som seg, at n skala vt pas-o si etv. mn, so

= i, a = e, ce = ä, a mellan a ock ä, 0 ock 0 = ö, v = er
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uppassam, ock villig, ock göra som de säger. Ock är det något du inte kan
göra, så skall du be dem lära dig. Män det har jag sagt dig,
ock det säger jag, att du skall inte springa med skvaller, för gör du det,
då sk all fan ta dig!» — sa Vendla i går kväll till sin flicka,
de höll på ock skurade köksgolfvet: Vendla skurade, ock flickan hon torkade, för hon skulle vara med ock lära sig till. Hon blef så grof i
målet, när hon skulle säga det där sista, ock det kom med en sådan sats,
så att en jämt blef haj.
Jag har så obegripligt mycket hört om det ibland folket —
till springa med skvaller. Pigorna, när vi har pratat ock de har talt
om sina kamrater äller känningar de har haft, så har det så mycket
hänt, de har sagt så där, att den eller den hon var så otäck,
för hon sprang bara med skvaller. »Ja i all sin dag, vad behöfde du
bry dig om det?» har jag då ment på. »Det skulle jag aldrig bry
mig om.» — »Å det är allt elakt», har de tyckt då likaväl. »Näj om
jag vore på ett ställe, så skulle jag inte göra något annat, än vem
som hälst finge veta om det. Spring sen ock skvallra, så det hörs
uppi skyarna, om de vill! — det skulle inte bekomma mig mycket»,
säger jag. »Ja män se de ljuger!» säger de då. »Ja ljög de på mig, det
skulle köras ikring, ock de skulle få ta det tillbaka — om de
ville lefva ock gå på jorden äfter den dagen, det är då säkert, det
vore inte mer med det», tycker jag. Män se det är detsamma, vad en
säger: de håller sitt ock håller det för lika otäckt — vad de nu
menar, att det är för slag.
Ett par år äfter jag blef gift, då blef det ett farligt väsen här
en gång för skvaller; män han ljög han, den som ställde upp det.
Det var en dräng som tjänade här, som betade Kalle den där. Han
hade varit här en gång förut, män då gick han för dagspänning.
Det här året jag talar om, då tjänade han här. Då var han brännmästare. Ock så kom han då en gång ock talade om för pappa, att
Anders-Petter, stalldrängen, hade varit i källarn ock skulle ta en korg
potatis till hästarna. »Män jag lärde honom att vända om med korgen»,
sa han. »Ja så», tyckte pappa, »det var ju bra det» — män ingenting
mer sa han, utan han talade om det för mig bara, ock ingenting sa jag.
Vi tänkte bara som så, att vi skulle väl passa ock se äfter. Män så
ock r, a i tal, a i tall, u i hus, vt i hund, 0 i bo, 0 i sofva, & = ä.

346

H. dl E. FOLKMINNEN.

b, d, g tonlösa; 9v = m, fp --= tj;

c?,

IX. 1

o. s. v. svagt muljerade;

yek an o talt-em cly-sama fa pvvna, o hady-sakt mev mce.
ml p -va da va, se va cl-altif dce, at han ada pasat-tem ep
o popt-tem tl-lceta blv". o se dyg-galfty se talt-an dcepie
em, at an ad sakt at fe papa. o se yek an o sa fo.
dmegan-, at pvvna va se gla-at an, se dx plakada Nav.
va ch tvvkam. o d icvp.vcel baghfp-,-u da-yek ma dce:
da fens xgy monska si ce vatytcet, -tuan hcet sa da va, ytalt? pgyvna -em -fa dhogana, va-n ad y sakt em dem, o
dhcegana talt „ erv fa pvvn att va se gla-at an, se dt
ei o plakada foh-an.
se -g -kvcel — da va mxv vp-bod-x gamla bgefan, no
vx boyda po d nya — se sat pvvn-o dhcegan-xnx vadastuvan o hack g,us slutat o ceta natva, o ya ad ta spenhakan o sat rna ve sptsy ts-spena — da ban i sptsy o va
-se g,ut — o pap-an adl-lakt sa gvano x-n seg. o y-sat
ta ve bovt-to. my se-12,?gfint-tx pa o manhogas o, hcet
si da va, se fhagda pvvna kala, va da va ch ad? plakat
foh-arv-fg-slak. halv -veste-lust-yt?-, va an skal-so, my
an hogd-xc'en, se gut ag-kun?-, o dce-to el, vah o va. la-g
va ce da fa patettv du a Myt moj q ,,lceta blv-o ta? sa
ang-ptv. o dx anka ~gana — vk-y4dy,„ va dy ena —
had-dx set o fhay-em. nce kem du xh0, sa anas-p0v, du •
sa, du skide-g,celpa mo dia, du! o d.ep — o fa tag, x
kald o vk-yjdy aw fek an x khavan o clho an mce a o
sa, an skal sot am -po ety. my ne cb. do -kam o clhaays
mce an, da
le
foskhcbkt, o ya ep o fkk taj i am bakxfhon, o fek xnt ta,x, po ana vis
n hast, x:i, - a fek an x
Myt. slcep an, 9ncemsk»! skheA-ya. o pap-ag-kemah-o fa
tak x mce2.7 go undag-, kaholina, va du my! sa an o kastada
mcg ot svan — am-ble hocl-, x,a skala fa non shaLla mo
sn-tchant. o sov- fek an do-dem ta hcgda sl-hta. my sgda -skhek-ch al-xh0p, atn adl-hvat o, han a sakt s o,
han a sakt s o
nce, sa pava, fa mcey ah-an alitx sakt
mey, -n tvi sa, an L909d-dce), anps-pq-, tabåk?s mce patdthma, du va o skal-ta -pg -gag. — no kem du do xh611, sa
= i, a = e, e = ä, a mellan a ock ä, 0 ock = ö, v = er
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gick han ock talade om detsamma för pigorna, ock hade sagt mer med.
Män vad det var, så var det 'alltid det, att han hade passat dem upp
ock kört dem till låta bli. Ock så den galningen så talade han därtill
om, att han hade sagt det för pappa. Ock så gick han ock sa för
drängarna, att pigorna var så glada åt honom, så de plockade för honom
vad de öfverkom. Ock det kan en väl begripa, hur det gick med det:
det finns ingen människa som är vattentät, utan rätt som det var, så
talade pigorna om för drängarna, vad han hade sagt om dem, ock
drängarna talade om för pigorna, att de var så glada åt honom, så de
gick ock plockade för honom.
Så en kväll — det var medan vi bodde i gamla byggningen, när
vi byggde på den nya — så satt pigorna ock drängarna ini vardagsstugan ock hade just slutat att äta nattvard, ock jag hade tagit spinnrocken ock satt mig vid spisen till spinna — det brann i spisen ock var
så ljust — ock pappa han hade lagt sig ofvanpå i en säng. Ock så satt
de där vid bordet då. Män så begynte de på att munhuggas ock, rätt
som det var, så frågade pigorna Kalle, vad det var de hade plockat
för honom för slag. Han visste just inte, vad han skulle säga, män
han högg igän, så gott han kunde, ock det tog eld, värre ock värre. »Ja ock
vad är det för potater du har kört mig till låta bli att ta?» sa
Anders-Petter. Ock de andre drängarna — Ved-Jödden var den ene —
hade de sitt att fråga om. »Näj kom du ihåg», sa Anders-Petter, »du
sa, du skulle jälpa mig att dra, du!» Ock de upp — ock får tag i
Kalle, ock Ved-Jödden han fick honom i kragen ock drog honom med sig
ock sa, han skulle sätta honom på elden. Män när de då kom ock dragandes
med honom, då blef jag förskräckt, ock jag upp ock fick tag i honom bakifrån, ock fick inte tag på annat vis i en hast, än jag fick honom i
håret. »Släpp honom, människor!» skrek jag. Ock pappa han kommer ock
får tag i mig: »Gå undan, Karolina, vad du gör!» sa han ock kastade
mig åt sidan — han blef rädd, jag skulle få någon stöt jag med
i snurrandet. Ock sen fick han då dem till häjda sig lite. Män se
då skrek de allihop, att han hade ljugit ock, han har sagt så ock,
han har sagt så ock —. »Näj», sa pappa, »för mig har han aldrig sagt
mer, än han sa, han körde dig, Anders-Petter, tillbaka med potatema, du var ock skulle ta en gång.» — »Näj kom du det ihåg», sa
ock r, a i tal, a i tall, u i hus, u i hund, o i bo, e 1 sofva,

= å.
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ans-päak-o knut ncevan, at-tu a sakt,-tu skale-gelpa mao dia,
a vela, du! — t.a -va hav vt plakat bl? da, dt
lortaita, du? du, du an,- alt plakat fot? da 5celv! du a ta
stl k kvastn j§celvn! skxek-cit. — —
n.

om skolDna.
Anders-Petter (»läsare»):

155

gt..va va skolvna po den tin mot va d ce nu6"! mcetvva -fo d la sa ant
mohdtlah l j'it? om dt tiga lces
gudlta bokvna, kun-cln-not va. mcen dce-kada dt kamtnt,cs-se lcee-th4 som da anna.
E.

Anders-Petter ock knöt näfven, »att du har sagt, du skulle jälpa mig
att dra, om jag ville, du!» — »Ja vad har vi plockat för dig, din
lögnare, du? Du, du har allt plockat för dig själf! Du har tagit
sill i kvasten i källarn!» skrek de. —

Om skolorna.
Anders-Petter (»läsare»):

Ja, vad var skolorna på den tiden mot vad de är nu! Män
vad får de lära sig annat än moraler' ock skit? Om de finge läsa i
de gudliga böckerna, kunde det något vara. Män det kanske de komme
inte så länge ihåg som det andra.
1)

Meningen: romaner. Alla böcker, som icke äro »gudliga», kallas »romaner».

Folktro,
huskurer ock hushållsråd,

sr"

Om gifte,
Flekker bruka fråja jöken, hur mogga år di ska gå ojefta. 156
Si so mogga gågger an gal, se mogga år ska di gå ojefta.
För till att få se sin fästeman gör de mycket så där. Det är 157
— äller var förr åtminstone — mycket vanligt, att de satt
uppe med ett tänt ljus midsommarafton ock väntade på att få
se fästemannen, ock om de satt till klockan tolf ock inte
talade, så kom han in, sa de. Så brukte de alltid också ta
ock sätta in tre glas, ett med brännvin ock ett med dricka
ock ett med vatten, ock när då fästemannen kom in, så gick
han fram ock tog ett af dem. Tog han brännvinet, då blef
han en supare; ock tog han drickat, så blef han så, s'att han
ville ha det bra ock katigt, män inte ändå med något supande;
män tog han vattnet, då blef han noga, ock nykter med
naturligtvis.
Jag hörde talas om många, som fått se den de skulle ha
på det där viset. Män det var allt också många som skulle
sitta uppe, män aldrig fullföljde det, för det var inte roligt
att sitta, när det började lida framåt.
Äfven också har det varit mycket vanligt att gå ut ock 158
plocka nio slags blommor midsommarafton ock lägga dem
under kudden. Då drömde de också om fästemannen. Män
det var alltid det till, att de skulle plocka blommorna, sedan
sol gått ned, ock inte tala under tiden äller förr än de somnade.
Somliga säger, att det skall vara tjugo slags blommor ock att
de skall plocka dem vid en korsväg. Äfven påstår de, att
ett hårstrå morgonen äfter skall ligga om blommorna, ock det
visar, hurudant hår fåstemannen skall ha.
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159

Julnatten brukte de också sitta uppe ock vänta, att fästemannen skulle visa sig. Då brukte de sätta all slags mat på
bordet, ock då tog han af det, när han kom. Blef han sparsam, så tog han bara bröd eller något så där; män annars
tog han af allt det bästa där fanns. Vid tolftiden skulle han
komma. Allt sådant där så skulle det ske vid tolftiden, så att
den timmen den kändes jämt lite underlig, om en satt uppe
för något sådant där skräp äller aldrig.
Hemma på Lund där hade de så mycket sådant där för
sig. Jag vet, Johanna på Skrufslätt ock Danjel Hultgren de
skulle sitta en julnatt, ock han han var nog säker, män hon
hon somnade. När hon då hade sofvit en stund, så vaknade
hon till, män kom inte i en hast i sömnyrseln ihåg, hur det
var, äller varför de satt så. »Hur dags är klockan?» sa hon
till Danjel. Han teg. »Kan du inte tala?» sa hon. Han teg.
»Jag tror, du är fånig!» sa hon. Han teg. Män emellertid när
hon fått orna sig vid, så gick hon ock la sig, män Danjel han
satt. Fick se någon det fick han då inte han häller, män han
blef också inte gift. Han dog några år äfter.

160

Om en tar julduken om sig julafton, när de har ätit,
ock går tre slag ansyrs kring dyngan, så möter en den en
skall ha.
Jag hörde talas om en piga, som matmodern sa till, att
hon kunde gärna ta duken om sig ock gå omkring dyngan.
Ock det gjorde hon, ock hon möter sin husbonde. Som hon
möter honom, så springer hon in ledsen ock förargad. Så sa
hon: »Vad skulle matmodern ställa ut husbonden för! Jag
blef så skämsen så, när jag mötte honom», sa hon. »Jaså»,
sa matmodern, »skall du bli min äfterträdare? Ja, när du syr
nytt åt dina barn, så lappa åt mina», sa hon. Ock hon dog
på det året, ock pigan blef i hännes

161

Drömpannkaka det gör de visst på många vis; män jag
har aldrig hört äller sett något annat, än att de tar ett ägg
ock sen äggskalet fullt en gång med salt ock en gång med
vatten ock rör ihop det på spisstenen. Sen är det till att äta
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upp det ock gå ock lägga sig. Män under den tiden, från att
de har ätit upp den, får de ingenting säga. Säger de någonting då, är det sen så gott som ogjort hela besväret; män kan
de bara tiga ock de går ock lägger sig, så blir de förstås
törstiga, när de somnat ock det kommer frampå natten, ock
då drömmer de, att någon kommer ock ger dem vatten. Den
som då ger dem vatten, det skall vara fästemannen det.

I lärblakker fenns dä en krok o en gaffel. Tar en dö 162
på en lärblakk- o tar reda på di där remedjerna, so kann en
sen ha go nötta å dom. Om en vell venna nom tökke, so
ska en bara ställa, so en kommer åt o röra ve dom lite mä
kroken. 0 ä dä non som ä ätterhägsen, som en vell sleppa,
so ska en bara röra ve dän mä gaffelen.

Te sätta ner folk går an. Di lägger ner en liten knölt- 163
i joran; män va dä ä i dän, dä vet ja nte. För te o bot-att,
få di lova ha reda på knöltan.

om olt smatsiv flekvna hovan ma homg, no
tatv pelkanaom dom sen, no ch bltv stolta.

ce smet, so 164

Om en tapper ~tigg som skramla, älla ellgaffeln älla 165
nontigg se dära trella kull o skraml- o rejera, so få en vänta
bröllop i huset.
Nor två sösken jefter så på samme da, so ska dä -nte 166
bli lökklit. 0 dä har ja då sitt sie in, s- att dä ä nej sant.

Få bruan på bröllopsdaen si brugummen, innan han a 167
sitt hänne, so kommer hon te o rå i huset. Män ä dä tvassom,
blir han hosponne. Dän som vell bli harr- i huset, försöker
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på bröllepsdaen ställ- att så, s- att han alla hon farst få si dän
annre.
168

Om dä rägn- alla snöa på bröllepsdaen, dä ska betya,
rikedomma. Män semma sär, att rägn i brukronan betyg
tåra.

169

Dän å bruparet, som sist reser sä från brupallen, dän dö
farst.

170

Om jöken gal på bar kvest, se sär di allti, att dä blir
mogga oäkta barn dä året.

Om barn.
171

Allri ska en hustra äta non tvelligfrukt, tvellignötter älla sa
dära, va dä vara må, för då få on tvelliga.

172

Ner en ä farti år, ä en fri för lyte. Da ä två da alla en
da i var måne som en ska akta sä för lyte — dän som ä mä,
barn vell sälja. Di farti årena di svara mot di farti vekkerna,
som en bär barnet.

173

Om en kryper unner en klästågg alla kryper Utkom en
föttlastät- o en blir rädd för nentigg, se få barnet Servan. Dä,
skriker, sler sä tebakes o skriker, sätter hälana i o huvet tebakes o gno mä dä. Dä jälps mä te trä barnet nie gågger
ikrigg en klästågg. Ståggan läggs så, s- att en trä mä o mot
solan.
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Fönsterfervan få di, om non har talt häftit te mora» ijönem 174
fönstert. Då ska en trä barnet ikrigg en fönsterpost nie gågger.
En tar ut att te höjer o in att te vänster. 0 so läser di: »Ja ska
bota dä för alla sarters ferver, som fenns över joran o unner
solan o i vär o i vinn». Moran ska allti va mä o fly.
Servan ä ijäntlien ett lyte. Barnen ä blek- o slagkia.
Di håller för, att dä ä yppet imellen leerna. Dit tjänns, om en
tar i dom, so ä di lös., i hullet. 0 so skriker di se besönnlit.

Om moran a gott o kastat sett vatten i stobb älla hon 175
stier på en uggskvast, män dä brenner i an, si då blir barnet
sånt o hualöst i sätet. Män si d- ä se lätt o bota. Då ska
en bara plåkk- alla slajs stobb o bränna dä o strö på »tå
askan; so ä dä som dä vure struket bart. Ä dä utå uggskvasten,
si då få en la ta »tå dän. En kann även okkso kok- att,
tvätta på »tå vattent o so je barnet in nora droppa.

Om dän som ä mä barn, sätter sä på en hoggkubb, so blir 176
dä på samma sätt. Då få en ta o kok., älla bränna på samma
vis »tå en hoggkubb.

Om barn har sår, som går yppena o inte läks, i sätet älla 177
non stäns so dära, då få en la ha lytessmarja.

[Lytessmörja.] I fall dä ä en flekka som ä fuk, so ska 178
en gå te nie hustrer, som a fett pojka farst, o be om lite fett.
Ä dä
pojk som ä fuk, so ska dä förståss va te nie hustrer,
som a fett flekker farst. Män en få -nte takka, då jör dä
iggen nötta. Sen ä dä bara te smarja mä dä, so går dä bart
mä ens.

Om en hustra kasta rattent i en varm svinaböffa, då få 179
barnet svinakopper. Då få en la baa på att mä varm svinaböffa.
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180

Dän som ä på di väjana, ska allri bära spåner älla frukt
farklet,
för då få barnet skrofler.
i-

181

Ä dä så, s- att skrotierna ä lyte, so ska en koka frukt älla
spåner o sen baa på vattent, som en har kokt i.

182

Om dän som ä mä barn, sätter sä på en tjista, so blir barnet
ohågset te äta.
Då ska en jöra så, se -n lägger ner barnet i en tjista, o
lägger på lokket. 0 so ska moran sätta sä på tjistan, se on
går i lås, o håll- en smargåsabit i näven, o dän ska on ät -opp
mä -n liten hast, innan on låser opp lekket o tar opp barnet.

183

Skulle tjistan händelsevis va olåst, o on just då går i lås,
nor on sätter sä, o on blir rädd, so blir barnet harmunt.

184

Om moran blir rädd för nontigg i en hast, ska on akta
sä för te ta sä nonstäns på kroppen o framför allt int- i
ansektet, för då blir dä allti ett marke på barnet, som påruenner
om dä som on ble rädd för, o market blir på dä stället on
farst rör ve på kroppen.

185

En ska -nte ha två farkle på sä, för om en möter non,
som ä mä barn, so få barnet ont å att. Män dä förståss, att
om moran rökker bart dä ena farklet, so jör dä iggentigg.

186

Titt- ijönem no nökklabel ska di häller allri jöra, för då
blir barnet vinnöjt.

187

0 inte häller ska on äta nontigg, som fl:dia har äte på,
för då få barnet ont på munnen.
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Int. ä dä häller bra te o stå på en bro o kasta sett 188
vatten, för då kommer barnet allti te blöt- i sågan.

Om dän som ä må barn fäl not, dä må va ani so lite, 189
bar- en knappanål, so kann barnet sen ani lätta bli nontin.

Nor moran går ätter vatten farste gåggen, ätter dä att barnet 190
ä fött, so ska on ta so lite vatten som möjlit, allrahälst bar- en
tefe. För barnet dejla så so läge, tess dejlet blir lika mökkihop som dä vattent.

Nor dä ä nyss fött, barnet, ska en dopp- att i iskallt 191
vatten, hänner o fötter bara förståss, so frys dä -nte om
dom sen.

Blann dä farst- en jör, nor barnet ar blett fött, so ska en 192
ta nora droppa bio å fälve sträggen o je barnet in, so botas
dä för alla slajs lyte, som kunne komma te o visa så.

Gummoran ska allti gå te boret o äta all slajs mat, 193
innan on lemna barnet ifrån så, sen dä har blett döpt, för
barnet ska äta all slajs mat sen o inte bli tyet.

En ska allti vänj-, å barn, nor daana lägnas, för då få 194
barnen lätt ve o lära.

Äfven också skall en vara bestämd, när en skall vänja af 195
barn, för om barnet får höra upp en tid, ock -så en annan tid får
di, så skall det få otur sen i framtiden. Vad den människan
sen må göra, så går det inte; ock om någon annan gör något
i hännes närhet, så blir det detsamma med det. Om hon komSv. landsm. IX. 1.
23
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mer in, när någon kärnar, så blir det aldrig smör; ock är det
någon som varpar väf, så blir det aldrig skäl — ock allting så
där så går det inte.

196

När en sopar golfvet ock sopar under vaggan, skall en
alltid stryka tillbaka ett slag med kvasten, för äljest sopar en
bort sömnen för den lille. Om rätt inte barnet ligger i vaggan,
så är det lika noga.

197

När vättern suger, det syns på fingerändarna ock på tårna.
På undersidan är liksom en liten simp på varenda en: det är
vättern som suger på dem. Då får de lof att hänga på dem
vätterljus eller vättersilfver. Äljest blir de så usla ock utmagrade, ock så skriker de om nätterna. Det är bara små
barn som är utsatta för det.
Vätterljus ock vättersilfver fäs på apoteket.

198

Om barnen ä se där vuret orolL em nätterna, skriker o so
dära, so ä dä mökke bra te hägg- en hässko över döran.

Om sjukdomar
(hos vuxna människor).

199

Den som har råkt utför någonting i vädret äller så här,
det är just inte några särskilda kännetecken på det, utan när
det är någon som blir mycket häftigt sjuk på ett äller annat
vis utan någon tänkbar orsak, så är det troligt, att det är det,
ock då är det nu bäst att försöka till på allt möjligt sätt en
kan att bota det. För det har jag hört många medel, män se
en glömmer mycket bort sådant där med.
Ett, som är mycket vanligt, det är till att krypa igenom
en sele tre gånger. Det är till att taga selen öfver hufvudet
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ock så släppa ner den på golfvet, ock så stiga ur den förstås
ock kränga den öfver sig igän.
Äfven också skall det vara mycket bra att ta tre eldglöder 200
släppa ner emellan lintyget ock kroppen ock kasta dem i
vatten sen. Det går till så, s' att en tar en eldglöd tillikes ock
släpper ner igenom halssprundet på lintyget ock låter den falla
ner på golfvet bara, ock sen tar upp den ock kastar den i
vatten. Ock så lika vuret med alla tre. De skall kastas i
vatten, för det där som har förorsakat det onda skall gå ur
eldkolet ock i vattnet. Det är då ett kvickt medel, för det
liar jag då sett folk som har gjort, ock det reder de upp så
kvickt så.
,ock

Också det att tända. eld på krut, se det är då mycket 201
<vanligt. Då lägger en tre små högar med krut litet ifrån var:andra på spisstenen äller var som hälst, ock så tänder en på
först den ene, ock när den har brunnit af, så är det att tända
på den andre, ock så den tredje, ock så är det att luta sig
kfver röken äfteråt, när var hög har brunnit af.

Skotet ä utå nie slaj, dä ä -nte gutt o sä vekka; män di 202
botas so bära:
En bränner å lite krudd, flora korn, tar lite ellmarj- o
lägger. nora kruddkorn nie gågger i dän. 0 so förut so ställer
en lite vatten framför så i spisen. Nor futnigan ä slut, so
kast- en vattent o ellmarjan opp i ellen.
Dän som ar skotet, sär farst: »Va vell du?» Då sär dän
som futer: »Ja bränner bart alla slajs sket». Män dän som
Inter, får la förut ha hatt skotet fälv.
Rå di -nte på att se hära inne, so få en la futa skarpt
ute. Då ska dän som ä fuk sätta så på en jorfast sten. 0 se
ska en annan fut- å ett pistolskott över an. 0 so män an
filter, se sär an: »Ja ska bota dä för alla sarters skott: solskott,
värskott o jorskett, som fenns över joran o unner solan o i
vår o i vinn». Då ä dä 'nej jorskott.
Skotet yttra så må frysnig o stekknig i non figger äller
non anstäns äller i hele kroppen; kommer so dära häftit.
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Mökke ofta kann dä tjännas, som om di figge en stöt älla smäll,
ner dä kommer.
203

Jeans svarmo — du menns stalldräggen, dän däre som allti
hans svarmo hon ble blinn,
spragg o allri hinte nonstäns
hon fekk ett lönnlit slaj, nor on sto o bugg ve en da. Hon
vesst. int.. om nentigg, ant en som on sto, so fekk on ett slaj i
ansektet, so on ble blinn.

204

Även okkso om en har råkt utför nontigg, so ska en ta
tri stena, en för joran o en för solan o en för vädert, o lägga
dorn i ellen, so di blir heta, o sen lägga dem i vatten. Vekken
stenen som då fräser vasst, då ä dä menigan, att från dä
hållet har dä onna kummet. Då ska en offra uddapägga — som
en tristyver vell säjja — o lägga dän unner ett fruktbärane trä,
o so ska en sä nora or.

205

En ska allti tänka sä för, s att en inte sler ut no vamt
vatten, för si då kann en skålla vättern. Om vattent råker vättern, so få dän som sie ut att brännsår. Dä förståss, att dä
går väl o bot.. att mä te offra, män ändå so kann dä va rätt
illakt.

206

Älfvablåsten den brukar förehålla sig så, att det slår upp
någonstädes på kroppen små kvesor, som till slut blir så stora
som små vattenblåsor. Ock så ettlar det ock kliar så otäckt
så. Det skall en ta nässlepipor, som växt genom en gärdesgård, ock blåsa på genom piporna, så går det bort. Män den
som skall göra det, skall förut ha haft älfvablåsten.
I stället för nässlepiporna kan en också ta en smedbälg;
män det skall väl inte vara så bra det.

207

Somma ber om tjarkevin, sånt som ar blett lemnat i kalken
i tjarkan ve nattvasgågg. Män si dän som ar äuelska fukan,
dän dö utå tjarkevin.
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Vanlig frossa det får de på vad tid som hälst, ock den är 208
aldrig så svår. Män vårfrossan den skall vara elak. För vanlig frossa är det då mycket bra att ta bitar utaf nio slags
fruktbärande träd ock koka i vatten ock dricka det sen
emellanåt, när frossan kommer. Män se för vårfrossan det är
då det där med rågen det bästa; ock det vet jag, för det har
jag själf försökt.
En går ut tre morgnar å rad före soluppgång till en grön
rågåker, ock så tar en en gärdesgårdshank ifrån någon gärdesgård ock kastar den framför sig i rågåkern. Så lägger en
händerna på ryggen ock faller på knä, båda knäna på en gång,
ock tar tre munnar gräs genom hanken. Det är till att svälja
ner det förstås; män det blir ju inte så mycket, en får så där.
Sen när en har gjort det, så reser en sig, presis lika vuret
som en la sig, med händerna på ryggen ock båda knäna på
en gång, ock så låter en hanken ligga ock går sin väg. Män
en får inte titta sig tillbaka.
Tredje-dags-frossan den är också elak. Äljest så fryser de 209
vanligtvis varannan dag äller var dag, ock den håller inte i
så länge då. Den här tredje-dags-frossan den kan de ha år
ut ock år in, ock så är de mycket sjukare då, när de bar den.
Är det någon ting som jälper för den, så är det väl förfärlig värme.
Ja värme är bra för all slags frossa, män för tredje-dags-frossan
har jag särskilt hört, att de brukar krypa baklänges in i ugnen,
när de har bakt, ock ligga där en stund. Hufvudet får vara
utom förstås.
Sven Olsson i Tingby han hade tredje-dags-frossan så illa,
så att han var jämt förbi vid det. Ock så en dag när hon
kom, så tog han på sig en stor päls ock ett par tjocka vantar,
ock så gick han ock la sig ute vid brunnen, där solen basade
på som allra värst. Ock han blef så varm, så att hon rådde
inte med att rista honom mer sen.

Ältan det är också en slags frossa. Barn ock de som är 210
mycket unga så där, de som aldrig har haft frossan förr, de
brukar få iiltan eller »ältefrösan» de kallar. Jälpen för den det
är ältegräs det. Det är till att plocka ältegräs ock koka det
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äller torka det, vilket en vill. Kokar en det, då är det förståstill att dricka lagen sen. Män det är så illa beskt, så det är
jämt som galla. Torkar en gräset ock stöter det ock tar in
litet af det, så går det jämt lite lättare.
211

De räknar bort ältan med. Det är somliga som kan det,
ock det är då för den delen inte så stor konst, bara en vet,
huru det skall vara: »De säger, att ältan är tolf, män hon är älfva;
de säger, att ältan är älfva, män hon är tio», räknar de bara,
ända tils de kommer till slutet. »De säger, att ältan är ett, män
hon är ingen», säger de då sist. Barnet, äller vem det är som
är sjuk, skall vara närvarandes: Män äljest är det ingenting mer.

212

Om en inte höljer igän täcket, när en stiger upp om morgonen, ock det kommer en gulspink ock flyger öfver sängen,.
så får en gulsjukan.
— Män gulsjukan kan ju botas?
— Ja det är bara till att ta af den sjukes urin ock röra i så
mycket mjöl, så att det blir en liten deg, ock sen gå ock kasta
den för en enletad hund. Ock så tittar en sig inte tillbaka
sen, utan när en har kastat den, så att en ser, att hunden
riktigt ser den, så går en bara.

213

Äfven också att jag har hört, att saffran skall vara bra
till att ta in för gulsjukan. Män jag har aldrig försökt det,.
så jag vet det inte.

214

[Natleda.] Det har jag hört mycket, att det skall vara
bra att äta upp tre vägglöss för »matalean». Äfven också säger
de, att det skall vara bra att torka sig, när en har tvättat sig,
på en mjölsäck, som en har vänt ut ock in.

215

Ett medel, som då både jag ock fler har försökt, det är
att ta nie saltkorn ock sätta sig på en svinho ock sen lägga
saltet på bara knäet ock ta det med munnen från knäet. Saltkornen sväljer en ner s6:1 förstås.

216

Någon var det borta i Älfverslösa som hade så förfärligt
ont af »matalean», ock det sa hon att hännes man botat på det
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viset, att han tre morgnar å rad gaf hänne en sockerbit, som
hunden hade nosat på. Män hon visste inte om det förr än äfteråt,
ock det var meningen, att hon inte skulle veta det. Det är
till att lura i dem, hur en kan.

De som är mycket supiga af sig så här, det förstås att 217
det kan en nog bota dem för, om det bara är så, s'att det är
någon som vill vid det, för det är ett otrefligt medel. Se då
skall en passa på, när någon har dött, som har varit en riktig
fyllebult i sin dag, ock hälla lite brännvin i munnen på liket,
ock sen hälla ut det igän ock ge den in, som skall botas. Sen
skall han inte bli så traktandes efter det. Det förstås, att
de får inte veta om det i förväg, utan det är till att snärja i
dem det på vad vis en kan, så att de bara får det i sig.

Lovisa hon köper, för tandvärk, köper hon en sort, 218
hon kallar för prästalöss. Det köps på apoteket. Det har
hon haft många gånger, ock det skall vara bra.

För liktorna ä dä mökke bra, om en tar ett äpple o fär 219
i tu dä o gno liktornen mä bägge halverna. 0 sen ska en
hinn- ihop dom mä en simme o hägg- opp att på vinnen i ett
hörn, so dä kann få bä-gsa orubbat. Män sen ska en inte tittätter att på lägge. 0 nor äpplet har försvunnet — o försvenner jör dä, om dit bara få va i fre — se ä liktornen barte.
Te bota halsbränna: En tar tri korn utå korn i munnen 220
o sätter dom sen i en sprygg- i en vägg älla va som bälst,
bara så so en menns, va di setter. 0 nor en sen bara tägker
på dem, so går halsbrännan bart.
En ska allri tvätta sä i äggavattenl, för då få en vårter. 221
1)

Vatten vari ägg kokats.
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222

Te bota vårter se ska en ta arter, jämt se mogga som en
har vårter, o kast.. i en brunn. Män en ska hinn.- unner tarvtak, innan arterna hinner vattent.

223

Då ä okkso mökke bra te tvätta sä i vatten, som står i
not hel på en sten, ner dä har rägnat.

224

Tri torsdasnätter i ra ska en ta en fask tjöttbit o lägga
på vårtan o gå, innan solan ar go ttopp, o lägga dän unner
jorfaster sten. 0 no tjöttet ar rettnat, so ä vårterna harte.

225

Spännet [tungspenen] kann falla ner. Då tar en flera hårstrå, just i dällan, som tjänns oppi kullen, o so blöter en dom
o rökker te ett slaj. Då va Fia slägder må; ja Lovisa okkso
förståss.

226

Stolstet — ja det känner de väl till, hurudant det är?
Det brukar slå upp en liten blemma på ögonlocket, ock så
svullnar det omkring ock värker. Det kan vara rätt illmarigt
ibland det där. Det brukar de borra bort.
Då skall en ta en trefot äller en trebenastol ock sätta
den ena af de tre fötterna på stolstet ock säga: »Jag borrar,
jag borrar». — »Vad borrar du?» säger den som har det. »Jag
borrar stolstet ur ögat ock i trefoten», svarar en. Sen går
det bort med tiden.
I stället för trefot kan en också ta en nyckel, en som användes mycket till att låsa ock låsa upp med.

227

[Reformar.] Om man förstår, att det är lyte — det brukar
synas på det, att det slår upp ock lägger ner sig, slår upp
ock lägger ner sig, män går aldrig bort riktigt — se då är
det till att spotta på dem 40 morgnar å rad, 9 gånger var
morgon, innan solen går upp. De brukar hålla för, att det
får lof vara modren som skall spotta, om det skall jälpa. Om
det inte är lyte, är det bra att spotta lika väl, män då tänker
jag det gör samma nytta, vem som gör det, så det har jag
aldrig haft något afseende på. Män att det är då bra, för det

IX. 1

FOLKTRO: OM SJUKDOMAR.

365

vet jag då. Ock så det se, att om det råkar till att glömmas
en morgon, då är det till att börja på ny räkning igän.

Onna betet då blir å en liten mask, som di kalla tas. 228
Därför so kalla di att för tasabgt. Ja menns, pappa hadd- en
son där i en flaska. Dän va smal som en tvennatrå.
Då bruka gå om, om non som ar hatt att förut biter om
figgern. Ä då -tt fruntemmer, se ska ijäntlien en kar bita om
flggern; o tvassom, om då ä en kar som har att. Män ja tro
just int-, att då behöver va not avseane på dä.

Harmunt då blir en, om en kommer utför en värvilla.

229

Om en kast- ut här, som en ar kammat å, s att fejlana 230

få taj i att o bögger bo mä att, so blir en skalli.

Nor en lägger sä ute på joran, so ska en allri lägga sä 231
på röggen. För om en svala flyer förbi o släpper not i öjena
på en, so blir en blinn.

Om en går över no ställe, där en häst ar bultat sä, se 232
få en ont i bena.

Låkke, låkke, je mä en bentann i stället för en gulltann! 233
— sär en, nor en kast- en tarm i ellen.
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Dödsfall.
234

Om kyrkfolket skockar sig mycket, så betyder det lik.
Det håll skockarna mäst går åt, därifrån kommer liket.

235

Om hunden ligger långsåt tiljan, ock i all synnerhet om
han därtill vänder hufvudet åt dörren, så blir det lik i huset.

236

Om brödkakan trillar af grisseln ock vänder sig afvigt i
ugnen, så blir det dödsfall i huset.

237

När ugglan skriker, det betyder lik. »Klä vitt» säger hon.

238

Drömmer en om blommor, bådar det dödsfall.

239

Att drömma, att en är i kyrkan ock är påklädd, skall betyda, att då skall en inte lefva länge.

240

Drömmer en, att en tappar tänder, skall det bli lik i
släkten. Om det blöder, skall det visst vara någon närmare
släkting.

241

Det har jag då hört mycket, att när det är någon sjuk,
ock en sitter ock vakar äller så, så blir en alltid sömnig, när
det börjar lida mot slutet.

242

När någon är död, så skall en alltid lägga en salmbok öfver
liket, för det inte skall oroa någon.
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Om jordbruket.
Den snönn, som faller i aprill, dän ä se go som fårajössel — 243
där on inte kommer.

Aprill våt o majj kall
fyller bonnens lader all.

244

Ner ekan fyler duvan, då ä dä ti te så korn.

245

Ner Erek jer aks, se jer 011e kaka.

246

Ner en råker non, som håller på må o så lin, se sär en: 247
»Lökka te lågt lin o bara tåjer!» Ällest blir ..,nte linet bra.

Om husdjuren.
Ner kräkena blir svett- em nätterna, se der maran dem.
Då ska en ta må vänstre näven o stryk.. utätter röggen på
kräket o sä: »Mare, vell du ria? Du ska ria på ståkk.. o
stena, på torn o ena, o tri slaj krigg vatte trä i skojen, innan
du få makt te ria på dätta kreantur, som ja håller min
vänstra hann uppå)).

248

Ner kräken ar blett fänida, se ska en ta lite hår på fyra 249
ställe kryssvis, på bojen o på låret, lite på var stället, o nera
strå i pannan, o je då fuka kräket då i en dej.
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250

Om hiistana tvärstann- älla drar tunt o svettna, se ä dit
not oty ut- älla åker Illä. Om di då går fram o löfter på
huvelajet o titt., inunner dit, se få di si, va d- ä, o 'då jer dit
sä å. Män dit vell te o titta kvekkt, för jör di -nte dit, se få
di sä -n örfil.

251

Om en ko går över där en räv ar ranat, se mjölk- on bio
sen. Då ska en sie mjölkan ijönem ett gåggjarn.

252

Om mjölken blir seg, det botar de på så många vis, så jag
kommer inte ihåg det. Till att knyta in litet mjölk i en klut,
så att det blir en liten knylta, ock släppa ner den i brunnen,
det är då ett lätt medel ock kvickt gjort. Män äljest så är
det också till att slå slubb i mjölkstäfvan ock sätta ut den till
svinen i svinhuset, ock låta dem äta i hänne ock bulta med
hänne, ock ju värre de kan hantera hänne, ju bättre är det.
Det var en som hetade Silfversparre som lärde mig det.

253

En kan också ta litet mjölk ock slå öfver dörrtröskelen,
den som en mäst går öfver, ock så ta en yxa ock hugga
af mjölken på nio ställen. Det lär vara bra, säger de.

254

En del är det som håller före, att en skall plocka sådana
här nässlor, som de kallar för »åsanässler» — de ser ut som
nässlor, män de nässlas inte — ock lägga dem i mjölksilen
ock sila mjölken igenom dem.

255

Om dä ii nen, som går o mjölka korna för te o fäla mjölkan, se Jämmer di korna.
Ner korna ä mjölkstulena, ska en gni ell mä två träbitälla va en vell, 0 mä dän ellen ska en bränna runtikrigg en
grinn läns stelpana„ o över o unner, o sen tjör- alla korna
ijönem dit grinnahelet, se ä di i årnig ijänn.
Alla ()klub ä dit mökke bra te mjölk- i sin vänstre sko o
je koan in.
Di ä tämda förståss, ner di ar blett mjölkstulena.
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Om en vell ta mjölkaturen ifrån non, se ska en gå ut på 256
dyan messommersdasmaren, innan solan går opp, o skrika:
»So lågt som dätta ropet hörs, se ska ja ha all smör e mjölk.»

Om en ko ä ikalv älla inte, dä jer sä te tjänna, om en 257
tar ett glas vatten o häller en droppe mjölk i dä: faller droppen
te butten, utan te o blanna sä må mjölkan, so kommer koan
snart ma en kalv, dä ä då säkert. Män blanna mjölkan sä
må vattent, då ä dä ...nte lönt o vänta nontigg.

Om en oks... älla not annat kräk få ett kvalster i sä
som nor di drekker älla se dära, so sprekker di.

Jula kalv o påska gris
d., ä bonnens bästa pris.

258

259

Höns dom ska ...n lägga på fämtan ägg, för då blir dä turliast. 260
Därför so pier nor di ä ihop o träter, so bruka di mökke
ha dä där te sä: »Än en gå gg lägger ja min höna på fämtan
ägg du!» D., ä menigan: »så o så har ja jort, män dä krusa
ja .,nte för, för dä kann ja jör.. en gågg te».

Om två älla fler har bi ihop, o di blir ovänner, so van- 261
trivs biena. En ska allri tjigk., om biena, för då far di sin väj.

1
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Den inre hushållningen.
262

Om d- ä så, s, att bröet inte vell bli bra, om dä blir
skarplupet o dafsit, so ska en Säl-. en veapenn- o kast- in i
uggen mä, nor en ella.

263

Nor jöken ar galet, sen dojer dä spekketjött o fläsk o va
en har.

264

Nor en koker svartkarv, ska en lägg.. i melten må, för
karven ska hålla.
Även okkse bar ja hört, då ska va bra för däsamma te
sie karven i spismuren ett slaj, nor dän ä stoppad, innan dän
läggs i grytan äller tjättelen.

265

em mjölk koker över i spisen, so ska en kasta flora saltkorn i ellen älla sie dit en liten vattentår, so ,nte korna ska
få ont i dessana.
Även okkso kann en lägg- i nora saltkorn älla sie i en
vattentår förut, so jör dä iggentigg, om on koker över allri
so mö.
Därför so nor en säljer mjölk, so ä dä mökke bra te sie i lite
vatten älla lägg-. i nora saltkorn, innan en lemn- å na.

266

Kommer en in, där di tjärna smör, ska en så: »Lökka te
smör!» Ällest kann dä bli otur, s- att dä -nte blir smör, hur
läge dä tjärnas.

267

Om en kommer in nenstäns, där dä varpas väv, ska en
så: »Så stort fäl [lyfter upp den ena foten bögt] 0 så stort fäl
[lyfter upp den andra foten]!» Ällest kommer en må otur.

268

Te fekka bart väggalöss dä går så te, se en tar en han o en hon- utå dom, som en vell fekk- å, o sno in dem i ett
papper, o so går en in i ett annat hus o lägger pappert där,
so sär en: »Här kommer bruan o brugummen, sen kommer
hele sviten ätte».
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371

Den yttre naturen.
Väderleksmärken.

Påskadasmaren dansa solan. Hon dansade dän maren 269
Krestus uppstod, o allt sen har on jort dä var påskadasmaren.

Räggbejen drar opp fesk u lönn, påståss dä.

270

Nor da kommer över farste mars, då blir dä igen säker 271
is, för då har Mats isarivere kastat dän röe stenen i fönn, s. att
då läner dä lika fort bä över o unner.

Nor hunnana äter gräs, so blir dä rägn.

272

Nor katten äter gräs, so blir dä rägn. Kräks an o må illa, 273
so blir dä oväder.
Ner dä rägna på samme gågg som sulan fin, se ska dä 274
rägna daen ätte mä.
Nor svina bär bos i munnen, so vänta di oväder.

275

Rägna dit på fuseveradaen, so ska dä rägna sen i fu 276
vekker.
Nor forerna bögger hökt, då blir dä våtår. Si då ska di 277
bögga so hökt, so dä ,,nte ska renn., å grenana på dom.

Nor Anners slaska,
so ska julen braska.

En mulen maxen jör en klar da.

278

279
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IX. 1

Om djuren.
280

281
282

Harmer en jöken, so sputta an bio. Rön fläkka på berkeblana di kommer utå dä — så sär di i Uddabo. Män mamma
hon ar hört, att då rottna tuggan å på an.
Nor jöken få si dä farsta hösåtent, so gal an inte mer.
Om hösten då förvannlas jöken te hök.

283

Svalerna di legger på föbutten om ventern. Då på höstana då kommer di stora skåkka te fönn, o so sätter di så på
vasstråna o setter där, tess stråna väjer ner mä dom i vattent.
Di vell inte krypa ner fälva.

284

Dömmelonsda då fenns dä allri mer en två forer på var
tomt. Alla di annre di få la parera hos Hornpetter i Blåkulla,
att an få ta ut te slakt utå dom te kalaset.

285

[Om ormar.] atona dom ska„n akta sa foho ebbas mce.
vel.4 sk+ dom, ska ._.?n sie hel dem, o
di›.-ocemtiy-no snava
so ha, se-nita 1~94-at o sie hl dom, so ska-n,ta Imy sa
om dom, utan leta dom ga. foh—ce dij—iion som
anm po no vis, o ahmag.,koman—undan mce livat, sa kan...th-va
sek') pa at.„ta komah...vckn sen.
da han—ofta hent se hesas-, at coma hav got o takt sa
foseit ve fa:9+4pm os den som ap got ila .„ ,. tom. ela
[Om ormar.] Ormar dem skall en akta sig för att dras
med. Vill en slå dem, skall en slå häl dem, ock är de jämte
något snärje så här, så en inte kommer åt att slå häl dem, så
skall en inte bry sig om dem, utan låta dem gå. För är det
någon som går illa åt en orm på något vis, ock ormen kommer
undan med lifvet, så kan en vara säker på att det kommer
igän sen.
Det har ofta hänt så här, att ormar har gått ock lagt sig
i försåt vid förstutrappan hos den som har gått illa åt dem. Åller
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