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IX. 1

FOLKTRO: OM DJUREN.

373

hcendv dc p at-h sno sa ep po ghtnastelp-o kasta sa ney pa
dom dceofhan, no ch gah v4nom ghtnan. ch, letalt—alio bh,
fovn ch fa botål at, ..4„an di lura pa dom i 5u6-av. mn ch
htlh.,2,gn ån-n den, sm, a fonc'ehmat-tom.
mn om n,o a slas mce-n am o so.-am-pasa pa o sktakv
te, /ms sem ahm, „ fah- a s2.9v-vcel: mot ma deh-o dev, den o
den dåm-po-pt-bestcbmt klakslc% fo m talas ve! -- da komah,ahm.- moka heg po utsat tv o dc e -stop -nta fel. men da
ce an so 614, so -ag gap po hempan, hak lag sm an ce, o da
jcelv 4-et liv, anhgn ah,m9ns-la dcen som motah-an.
lont o ga sta o ta jelp me sa, fa da tah akso ahm?"ii ,jcelp
me scej, so da bto dmdma.
da va-n chcee som skalp-ga ostdns-ag-gag. o
kam po m bakahcehg,
fek an h"- at sont anht-blasan-o
fhesan?..., o noh,- an da kam op po bakan, do mot-an
am,
som kam o jek po jatn o va-so a, so-am-blast-o fhcesta, si so
dant sol mn &verb, am-baa ek lagt fobf,, o an had-ft-ont
händer det, att de snor sig upp på grindstolpar ock kastar sig
ner på dem därifrån, när de går igenom grinden. De låter
aldrig bli, förrän de får betala det, utan de lurar på dem i
sju år. Män de rör ingen annan än den, som har förnärmat dem.
Män om någon har slagits med en orm ock så han passar
på ock skriker till, just som ormen far af sin väg: »Möt mig
där ock där, den ock den dagen på ett bestämt klockslag, så
får vi talas vid!» — då kommer ormen mycket riktigt på utsatt
tid, ock det slår inte fel. Män då är han så arg, så han går
på rumpan, rak lång som han är, ock då gäller det ett lif,
antingen ormens äller den som möter honom. Det är inte lönt
att gå stad ock ta jälp med sig, för då tar också ormen jälp
med sig, så det blir detsamma.
Det var en dräng som skulle gå någonstädes en gång. Ock
så när han kom på en backahälling, så fick han höra ett sådant
underligt blåsande ock fräsande, ock när han då kom upp på
backen, då mötte han en orm, som kom ock gick på stjärten
ock var så arg, så han blåste ock fräste, se så dant så! Män
drängen han bara gick lugnt förbi, ock han hade inte ont af honom,
Sv. landsm. IX. 1.
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a an, so da va-inta honom any-va, a pa, utc(An skag-no ga
po not sont-ta utsat meg — de t464,1-dheen.
så det var inte honom han var arg på, utan han skulle nog
gå på något sådant där utsatt möte — det trodde drängen.

286

Lindarmen dän — ätter va di vesste fart menstigan, so
va dä dän falieste armen som fanns. Han rulla som ett jul,
no an kommer, o då går so falia fort för an, s- att d, ä
omöjlit o hinn- undan för an, om d,. ä non an vell åt.

Den osynliga världen.
287

Dörtjargan — ja d- ä iggentigg annat en bar,. ett gammelt
or. Di sär, att om en går ijönom en dör må ett jus, o juset
blåser ut, so ä då dörtjargan som blåser ut att. Hon vell a
ton fellig, no en går förbi, ällest blåser . on ut att må ens.

288

Öm två tarka så på samme hannduk på en gågg, so
gråter dän otäkke. D ä menigan, om di ä-sso goa vänner
si. Män ä (lä så, s- att di -nte trifs te tarka så på en
gå g på hannduken, då skratta han. För si an vell, att di
ska träta.

289

För va gågg en fogger en visa, so ökas pinan i hälvetet
för dän, som a jort na.

290

En ska -nte stå som en nöstade mä hännerna ikrigg varannra — no -n inte nösta, vell säjja. Då sa Fia allti, att
en nösta garn åt dän falie.
Kallas också att »nösta trullnösten».
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375

Somma har otur, s., att allte va di rör ve älla si på, so går 291
dä galet mä sen. Sånna ska en akta sä för.

Om di sy i en knapp älla sy på no vis i kläderna, 292
män en har dom på ssä, so ska en håll- en spet- i munnen
unner tien. Alla so blir én glömsk.

Om en lägger brökakan avit på boret, so ska dä bli 293
trät- i huset.

Om en stöter imot en sten, so ska -n sputta. Älla blir 294
dä non föradelse.
Om en katt sprigger framför fötterna, hälst om an ä 295
svatt, se ska en sputta. Alla blir dä no förarjlit.

Om en setter imellen två söstra, so slor dä in, om en 296
önska sä nentigg.
Om en möter en brokki häst, ska -n önska sä nontigg, 297
innan hästen ä förbi, so ska dä sie in.
Nor en si ett farnfall, so ska en önska sä nontigg, so 298
ska dä slo in.
Om en kommer inunner ett trä, där jöken setter, o en 299
hinner o läsa »Fader vår» o se önska sä tri önskniger, innan an
far sin säj, so få en va en önska.

Dä en drömmer farsta nattan en legger på ett ställe, dä 300
ska sie in.
Om en drömmer em pägga, löspägga särfelt, då blir 301
dä förtret.
Drömmer en, att en äter frukt, ska en bli fuk.

302
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303

Arma dä ä goa drömma. Dä vet ja, ner vi va flekker
drömd... om arma, so väntade vi allti no rolit. Dä hände
ju iblann, att dä sie in, att vi ble bartbjudna på kalas älla
fekk not aant rolit; att dä kumm friere älla så. Nontigg
skulle dä bli.

304

Om en jämna te askan i spisen julaftenskvällen, o jör dän
rektit slät o fin, o se går o titta på dän juladasmaren, so kann
en si, om dä ska föss älla dö non i huset på dä året. Kommer dä non te o dö, då ä dä ett litet stej i askan vänt utåt;
kommer dä ned te föss, då syns dä ett stej vänt inåt.

305

Om en dör smäller opp å så fälv, so håller di för, att dä
ska komma främmat.

306

Nor forerna skratta, so kommer dä främmat.

307

Om hästana frusta, no en ska fara bart, då betya dä, att
en blir vällkummen.

308

Om en ska far„ älla gå bart o en rnöter'n tjarg älla en
katt, älla en ikkorn sprigger över väjen framför en, då kann
en so jarna värm,. om, för då går dä galet ällest. Män om
älla
en möter en kar — gubb„ älla pejk dä jör däsamma
en flekk, älla ett svin, dä ä väl mött.

458

Sägner
om lite särskilda ställen så där, om pyske
ock otyg ock tocket.

om itta scmgelta stcel? se da.
309

vatnhel, dah,„epa ve kal-kas kvan
— ha p vat.„ cta kuk altfi: sta vatn da, d ce vl non hscelah,a da.
gas „»r4 ceiyan ep», o
em 1 - da kokt sep di, at
da kum se mo vas, se da va pa o skal dheska bo cblvv814s„o — hela vehan. da fek,4Pla tcep„ovv mes kepvpcetl,
o fjepdynv — po ne„ana sceLyek-cte-nta. cl„ce...9t- ht stenme, o si Up ska vlv -va utlepat. 4-da havttops
ign haba, do ce ch hed, at ceivan slc„kem„u'en.
ceise„ce 4-do..mita mep van nu6„, an aLionsrs skz
le in at i lagvn ta vana khcekan, mcen da hak-4-244., te te.
i i/vvs/4s,,ce do t

J.

310

ina po bagopn i kalmv slet 2,9n thas,.-etcep setv dcen
sten uthogan sem.„9t mcenskahav?„, o da gapa se dant. 4,
sep ch, ska va sömån, sov „ faheida slet ta danskana. t„
sthaf fa de se skap ch u an tusan, o dala setv kuvat o
gapa se da. cty st se .otekt ut se.
J.

311

d6ib 1,9ahkiakaha sia nep tva gasah„, o sia hcel falk.
si, &tik se stav klakstapain utom Lsahloasmuvn.
em ., „ 1ahloclaka sie neh o sie hcel non, se fapsta
gagn se filats klakstavain, se„ag „kemv t sta gh,ensi„ em
f,,sahtvsmuvn. o sie „ch kl en te, se fa an ak,ut hedg.
J.

312

i 1,,sakabsdil, ve klcbisabåhja dep„ska dieg.on Isahlociaka,
sem a vat ve Isahkaw„fah. on a [av nep dcep, o sn a
vat gufih o ta ep na.

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

Om lite särskilda ställen så där.
I Älfverslösa är det ett vattenhål, där uppe vid Karl-Eriks kvarn 309
— har varit. Det brukar alltid stå vatten där, det är väl någon källådra där.
Om det där hålet säger de, att en gång »gick älfven upp», ock
det kom så mycket vatten, så det var på ock skulle dränka både Alfverslösa ock — hela världen. Då fick de lof täppa äfver med kopparkittlar
ock fjäderdynor — på något annat sätt gick det inte. Det är ett litet stenrör i mitten, ock se där skall väl vara utloppet. Det där röret det törs
ingen rubba, då är de rädda, att älfven skall komma igän.
Äljest så är det då inte mer vatten nu, än att Jonssons skulle
leda in det i ladugården till vattna kräken, män det räckte det inte till till.

Inne på borggården i Kalmar slott i en trappa, där sitter det en 310
sten uthuggen som ett mänskohufvud, ock det gapar så dant. Det
säger de skall vara Somen, som förrådde slottet till danskarna. Till
straff för det så skar de ur honom tungan, ock därför sitter hufvudet ock
gapar så där. Det ser så otäckt ut så.

Dörby kyrkeklockor har slagit ner två gånger, ock slagit häl folk. 311
Se därför så står klockstapeln utom kyrkogårdsmuren.
Om en kyrkeklocka slår ner ock slår häl någon, så Pörste
gången så flyttas klockstapeln, så han kommer till stå grensle om
kyrkogårdsmuren. Ock slår de häl en till, så får han åka ut redigt.

I Kyrkekärr vid Kläckebärga där skall det ligga en kyrkeklocka, 312
som har varit vid kyrkan förr. Hon har farit ner där, ock sen har ingen
varit godför att ta upp hänne.
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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tonlösa; 91, =m, j

= ti;

cl,

o. s. v. svagt muljerade;

313

evan okse ska 4 a ,yet po sama scet mce j6mbP »anlelaka. hon ska leg- jöviby-eian.

314

ska va -n -gag unv lokan fitog-klek?ba-fpftn,k-ut
te »ankabn46". ctska koma nen-ifnotv-viti, ds-ska va-an tnap
nen-iion?m muvn — 1,a tya dcv vcestna nauvn. cts-ska-a
gagn, mi p-vem da va la va
vat non, sm ada get t sto
an sa, dcb vet mig
ch scen at ty-ska fenas gag - mukan.Arag »ankan.
o ch scen, cevansa, at t skal a blet non inniko,ad fnann
a baa koman 41,4, at h a talt at.
kovt. m
J.

'315

crs,-ska fenas ag-gag unv vatnt ichog...kalmv-sh5t ut ty,smonaskan — da fyvn ce. fnu ansam -po cgatanp ad
most?), se, v -va 'kelt i stan: hcens man ada get-t stoi?... dn,
da gagan. my, an tov tita ga se lagt, se ch vet y,t
lagt ta nekat', ela hu dant - t ce.
J. E.

316

kalmia-d6m»ank ce 4 an sn, at no »ankan) va
new fcevch, s aj., -ga pega te Måla bogmcestvn me.
s-skul?-bogmcestvn ga ep po stcerngvna — da va v 0 ,4
ala si te — se hcelc.l ch 5evatn,„-po
an skick
.,ek a o han slo nen-, o slo hcel sa. o dan-e nona
stena sin cv bloia, o dce gav -nta bavt.
my2-ftst dce atti yov sa, se kan »ankan aln, bh fcevch.
nana lcektvn c e -nta feveli. o va d iiem dana, da bhv
festt em ncetvnal.
J.

1) Numera äro läktarne ombyggda, ock norra läktaren, som förr
k = i, a = e,

ce = ä, a mellan a ock ä,

0 ock 0 = ö, v = er
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o. s. v. stafvelsebildande; z o. s. v. kons.

Äfven också skall det ha skett på samma sätt med Ljungby kyrke- 313
klocka. Hon skall ligga i Ljungby-ån.

Det skall vara en gång under jorden ifrån Kläckebärga kyrka ut 314
till Kyrkebro. De skall komma ner ifrån vinden, det skall vara en trappa
ner igenom muren — jag tror det är i västre muren. Det skall ha
varit någon, som hade gått ett stycke i gången, män vem det var äller vad
han såg, det vet inte jag.
De säger, att det skall finnas gångar i murarna ikring kyrkan.
Ock de säger äfvenså, att det skulle ha blifvit någon inmurad frami
koret. Män jag bara kommer ihåg, att de har talt det.

Det skall finnas en gång under vattnet ifrån Kalmar slott ut till 315
Smörasken — där fyren är. Fru Andersson på Ebbetorp hade en
moster, som var gift i staden: hännes man hade gått ett stycke i den
där gången. Män han torde[s] inte gå så långt, så de vet inte, hur
långt det räcker äller hur dant det är.

Kalmar domkyrka är det en sägen, att när kyrkan var 316
nära färdig, så hade de inga pängar till betala byggmästaren med.
Så skulle byggmästaren gå upp på ställningarna — det var väl någonting
han skulle göra äller se till — så hällde de skedvatten på linorna,
så att de gick af ock han slog ner, ock slog häl sig. Ock där är några
stenar som är blodiga, ock det går inte bort.
Män för det att de gjorde så, så kan kyrkan aldrig bli färdig.
Norre läktaren är inte färdig. Ock vad de gör om dagarna, det blir
förstört om nätternal.

aldrig användes (emedan där ingenting hördes), är nu färdig ock i bruk.
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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317

bethOlms slet ska d?a favt net.) — aunh-, om okMa va -am -bag?? — fot2 neh-t bhue, o d fek alt t sv -an
met? Up. s hetae 1 dt am po )4221h2'2n. ha ch hcegah
th0p,-baht_olms-slf5t o ,otvfhitn, d-e-nt.y..so gut o veta.
anha SCeh—, at-4, skula vat-em -pva, sow-fo'y neh-t bhue
blm ep po lonlhun. st da kalas lonlhubhue. o gan ska
okso-ct fot set nam etv de da.
J. E.

318

fegancks ctg -se/9 ch ska a kuma-te po dce visat, at-ta
va afi- yetahsahg, om -bode-nonstens po smalansvan, so
toht on, d skala va bha o ha vcei ovv
so to
on, fahklat fult o san — dat. ce noha jgl -la hel opt &bysökan -la va d - ce, da to on; fahklat fult. „y- skaLn hetat hena bto valsvt, so da bl e en lat,otv -vet,. o og kam at
stolsa — st d ce ve dta, dcat ced smalt so da. me so
stupad o ka — a faiAlasbatd -2ek ala hu da va —
so ble d0Llega0is alt thOp po et sta. st d ce 5ceganc'es.
P. J.

spolastolan.
319

hå% fek-bo tes, at an skula koma te na,
bahcbta na. so had-an no fohinv, so-ag-kun-mt-,-t uan no
ag kam dit,- to va on alt do. da va gamla Iatlba fstas.
-se skal dhcege o han, ch skul?-faha bapt-th-kvel.
?,st vet -,22t -, em ch skal a soknabo da me, me ttnekti so
va on thop me dom, no dt skal faha &Juft- — jule ada
favt
ala hu da va, me, - on ada velt kal dom 2 -pt
so dt ada »toka 5 mce o koma sa-t at.9222g tybn.. se no da
skul.,john hem, .ska0Lda poh-an ån) -vek — ch tokt-,-tt
vd- ft -fora fobi, dah-ow-va, utanc<Y -1,9022d-oi-ycesttvahaovn. hon ad? -bot neh,-t dcihbp. m2j2 se-no-dt kam hem,
= i, d = e,

ce = ä, a mellan a ock ä, 0 ock o = ö, n= er
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o. s. v. kons.

I Borgholms slott skall det ha farit ner — jag undrar, om det 317
inte var en bagge? — for ner i brunnen, ock de fick aldrig se honom
mer där. Sen hittade de honom på Jungfrun. Hur de hänger
ihop, Borgholms slott ock Jungfrun, det är inte så gott att veta.
Andra säger, att det skulle varit en piga, som for ner i brunnen
ock kom upp på Jungfrun. Se det kallas Jungfrubrunnen. Ock ön skall
väl också ha fått sitt namn äfter det då.

Skäggenäs det säger de skall ha kommit till på det viset, att det 318
var en jättekäring, hon bodde någonstädes på Smålandssidan, så
tyckte .hon, det skulle vara bra att ha väg öfver till Öland. Så tog
hon förklädet fullt äf sand — där är några gölar äller hål uppi Åby.
socken äller var det är, där tog hon förklädet fullt. Så skulle hon låta
det rinna lite vackert, så det blef en lagom väg. Ock hon kom ett
stycke —' se det är vid Drag, där är det smalt så där. Män så
stupade hon kull — äller förklädesbandet gick af, äller hur det var —
så blef det liggandes allt ihop på ett ställe. Se det är Skäggenäs.

Spökhistorier.
Hökan —jo Kullberger fick bud till sig, att han skulle komma till hänne, 319
ock berätta hänne. Så hade han någotförhinder, så han kunde inte, utan när
han kom dit, då var hon allt död. Det var gamle Kullberger förstås.
Ock sen skulle drängen ock han, de skulle fara bort en kväll.
Jag vet inte, om de skulle i sockenbud då med, män emellertid så
var hon ihop med dem, när de skulle fara bort — julen hade
farit af, äller hur det var, män hon hade vältat kull dem i ett dike,
så de hade mycket $å med att komma sig i ordning igän. Sen när
de skulle köra hem, så skulle de köra en annan väg — de tyckte, de
ville inte köra förbi, där hon var, utan de körde åt gästgifvaregården. Hon hade bott nere i Dörby. Män så när de korn hem,
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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se sto on a fastan, se oav-va hema fah an dl". d sa na bo
han o dheen sedcin oavva. sta husalads-on se ila mce an,
s9-am„ble..,se 5uk em natan se. snp„bled-an alha bh,a men.
a,a vet,,yt?„, aav.,va vl fuk at halva?), san clocLon.
sy, a da vat se hela, phestvna, foh, o nta koma
t tas.
H.

320

a ne log-kesa-0am va do, do va ,,t sort vent.
ne punty, vestvslet kum-y, nat o poyd.y.., se rek an sa y.,
ag gitts, liksom uta„„bh,oan da batek,
o ck da
ghistiAn sphag alemta vea,kank o feld
— a vette,
a.ca kemv.Ait„ah41, mceLatho6„, at cov-,fcehadps me an okse.
ia tho6,alt, aw-va kula mce an okse neha Acta, — m alv.,
fadd mce hela veen ut t-j9ahkvn. da fosvcin an.

321

y) sa ed a kval o tas-petv skut paa
te o yvas.
da hadt-lyst fosteis. o se vecla yvas, se isti skulp.-veLat.
o
skut da ta sina kicedah,,, o ga te mah0
j§ahkbyn,
hans ~tv fytds; o do skut..da ga sent po kvely, ss-at agan
mcenska skat-fo st dem. o se kum d k,.,sigka sa det), sat
ta ble sent,„ta jek anta hen;
ne
kum metfo paitlevn, se kemv gamlans-pthcin, hans faysta
husa, ut fhon pahkvn, o how.,fel(iLdem po vea, epte hultkvestns. o sta ne d hmv metfo hultkvesks, da smal
te
stenmun, o da fasvcin
o sly va cw.hksnot...Qn ada
hcegt sa pa biet, se ov-fek bceha na cia heta, se omble._,se
tie, soknaft ah,kada ga.
nan ne da skula vajas po kvcely cetv, se tovscta..,nta ga
ep te phostagavn — s ds-cc-se nceh-amly, mcen d tovs
antga dit,an d 5ekada be cetv phcestn, se ag,..kum nev
te mahbas o vzqL dem, o st?, bl d dcehovv natan, se da
bedad-attem, se da la dcey.
J.

= i, a = e, ce = ä, a mellan a ock ä, 0 ock 0 = ö, v = er
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g = ng, i = r, 5 .= sch; ni, 1, yt o. s. v. stafvelsebildande; i o. s. v. kons.
så stod hon i förstugan, så hon var hemma förr än de. De säg hänne både
han ock drängen, sådan hon var. Sen hushållade hon så illa med honom,
så han blef så sjuk om natten så. Sen blef han aldrig bra mer.
Jag vet inte, han var väl sjuk ett halfär, sen dog han.
Sen har de varit så rädda, prästerna, för att inte komma
till tids.

Ja när Jon-Karlsa-Johan var död, då var det ett sådant väsen. 320
När Punkten i Västerslät kom en natt ock körde, så fick han se
en gris, liksom under bron där bortom Jon-Karls. Ock den där
grisen han sprang ijämte vägkanten ock följde honom — jag vet inte,
jag kommer inte ihåg, män jag tror, att han »fårades» med honom också.
Jag tror allt, han var ikull med honom också några slag — män han
följde med hele vägen ut till kyrkgården. Där försvann hån.

Jo se Ida i Kvilla ock Nils Petter skulle stjäla sig till att vigas. 321
Det hade lyst förstås. Ock så ville de vigas, så ingen skulle veta det.
Ock så skulle de ta sina kläder, ock gå till Maria i Kyrkbyn,
hans syster förstås; ock då skulle de gå sent på kvällen, så att ingen
människa skulle få se dem. Ock så kom de till sinka sig där, så
att det blef sent, de gick inte hem förrän vid tolftiden. När de då
kom mittför kyrkogården, så kommer gamla Nils-Petran, hans första
hustru, ut från kyrkogården, ock hon följde dem på väg upp till Hultkvistens. Ock sen när de kommer mittför HultkviStens, där small det till
i stenmuren, ock då försvann hon. Ock sen var det liksom hon hade
hängt sig på Ida, så hon fick bära hänne ända hem, så hon blef så
trött, så hon knappt orkade gå.
Män när de skulle vigas på kvällen äfter, så tordes de inte gå
upp till prästgården — se det är så nära emellan, män de tordes
inte gå dit, utan de skickade bud äfter prästen, så han kom ner
till Marias ock vigde dem, ock sen blef de där öfver natten, så de
bäddade åt dem, så de låg där.
ock r, a i tal, a i tall, u i hus, u i hund, 0 i bo, 6 i sofva, a =å.
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lo da va dce, at-k-va-n snelsaha, som pasto6-, at an al,,,
va mahkhced. so va am—po-t stcel-o skule-lah-an
dy-sto6-an da ramat o snekady-, som likat la. da va-at
hum ep a an sto6-2. s4 uto dce at an sa 4-ciceh-, at an 04,2
va mahkhceel, seked-d-hep da po stcelt, at an skul-fesikskam-an. , sa-om kvcek no snekvrv-va neh-o at, so smul
clh,cer, sa-op-d'a — po stuvarv-fytas — o se to an o fløL
likat —fe dl-la da po-m bhceda — o flot-dce jp2starv- —
foi ow -va afiefdplow fcepch — o so ta an sa .jcelp po
bhcedan o heidi-lakant pa - sa.
-so no do snel_cvn ad cet o kum ep, so sat an sa ve
spint o to-n salmbok o skul-lcesa aftymbonan, incf-cfn la sa.
se — -som an set", da, so falv d
nep po likat
— som an tcegta. o snel_clan an tcegt-rnta po non hg, utcfek o la ep ahmta. o to nya, salmbok uen, o sak sa.
si an da ack, st p, stun, so falah otah-ahmrj, 22g,h,.2cen.
?nyp, klot-an, da va basOnht, la 2a-nt-op am betv? — o
so rk an o la ag an 2cen. nit2 sen cetv n tcemlt stan so
sag likat ep sa — dhcegarv -vel &eja — han scetah ep sa
P0 bidan. o da — mce dyama — .y-scetv blot lustan —
okso ep sa! da ble do snekvn hced — da ble an hced o
sphag nov. mcen .92 dhcegei ag-kum-knk—nep! o s snekvn
an had ntn no ont a at, fah - an ad-ink-no on-i-ppt.
nk no dhcebkrom nep — hag-kum-knty—nep po-n lag stan
— do va an so ila mcefavn, sag kug knaft ga, uta cfn
leck -sa nepfie thavan. o sw-vd- a -nt- — -ta va vest-ttin
cetv se clo6-an.
cl2,2 hceha som talad om at, an talad -int-om at som
saya, utan han talad -om at som-tt hcendlsa, som skula
vat hans tv". da van mupmcestaha, sew -va 2, k4phamak
muhada, no gc va diaga.
J. H.

323

— mcen-tt-da pvan, som skula-get cetv vt?
dce-hap est glomt ht-a.
= i, a = e, ce = ä, a mellan a ock ä, 0 ock 0. = ö, v = er

SÄGNER: SPÖKHISTORIER.

IX. 1

g = ng,

it

= r, 5 = sch;

fy

387

0.' S. v. stafvelsebildande; i c. s. v. kons.

Jo det var det, att det var en snickare, som påstod, att han aldrig 322
var mörkrädd. Så, var han på ett ställe ock skulle göra en likkista.
Ock det stod han i det rummet ock snickrade, som liket låg. Det var ett
rum uppepå ban stod i. Så utaf det att ban sa det där, att han aldrig.
var mörkrädd, så tänkte drängen där på stället, att han skulle försöka
att skrämma honom. Så om kvällen när snickaren var nere ock åt, såsmög
drängen sig upp där — på stugan förstås — ock så tog han ock flyttade
liket — för det låg där på en bräda — ock flyttade det i kistan —
för hon var ungefärligen färdig — ock så la han sig själf på
brädan ock höljde lakanet på sig.
Ock så när då snickaren hade ätit ock kom upp, så satte han sig vid
spisen ock tog en psalmbok ock skulle läsa aftonbönen, innan han la sig.
Så — som han sitter där, så faller den ene armen ner på liket .
— som han tänkte. Ock snickarn han tänkte inte på någonting, utan
han gick ock la upp armen. Ock tog sin psalmbok igän, ock satte sig.
Som han då hade suttit en stund, så faller åter armen ner igän.
»Hm», tyckte han, »det var besynnerligt, la jag inte upp den bättre?» — Ock
så gick han ock la upp den igän. Män sen äfter en tämlig stund så
satte liket upp sig — drängen vill säga — han sätter upp sig
på brädan. Ock då — med detsamma — så sätter liket i kistan —
också upp sig! Då blef då snickarn rädd — då blef han rädd ock
sprang ner. Män se drängen han kom inte ner! Ock se snickarn
han hade inte något ont af det, för han hade inte något ont gjort.
Män när drängen kom ner — han kom inte ner på en lång stund
— då var han så illa medfaren, så han kunde knappt gå, utan han
ledde sig nedför trappan. Ock sen vet jag inte — det .var vist dagen
äfter så dog han.
Den här som talade om det, han talade inte om det som
en saga, utan han talade om det som en händelse, som skulle
varit i hans tid. Det var en murmästare, som var i Koppramålen
ock murade, när jag var där en gång.
Män den där pigan, som skulle gå äfter vinet?
Ja det har jag glömt litet af.
ock r, a 1 tal, a i tall, u i hus, a i hund, 0 i bo, e i sofva, = å.
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hag-kic iii-tt. heda, &tent?
ja elast acLatv-vg inta kunt talt em at.
— — da va sa, se pijan Ment i phcestagavn. se
kum da bo ta pn,cestih fhampo kvceltt, ceta skumt, at an
skral ut i soknabesbu. se had -an-ta vin hem-, utcf-cfn
ada bet pQrt skula ga ep i hsakkan cetv vin. o hogi-jek,
om 44- sa al» em se deka, va of i ek, utan hoii jek
sina cepli? (ekan? o tegt,a» po nen tia.
da se teet- "em ' at an skul-ga o skhcema na. o
s-a4-di slaktat, se to6-an oksahu6an me hovna pa, o
to dcen em sa, o se va d at vakanhus — da sat an sa
tcegt-, an skuk sea dcev, te pijag -kam. o ne an da
kum t tita sa po sijas,
fek an si,d sat en likadan
ii&mt an. da fek ar feaio spkag hem, o bleck-se ia
fick. o an do po natan. o piyan si, orv -fek tet tig sv-,
utan hon to SIW virvflask-, o hon last- o ok hem, o vest.,
om ig92, tig, &lm-gg-kim hem. do-lek on hen,-,-u dad
get te.
J. H. E.
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hu va „da po betahicm? papa talte -u em, at
spokacb.clep?
ea 4-talt-an em. ar-va-se steg at-t-crcena.
nep va cl?-ar-va da?
da va-pt panv favw-vi blede-mita, se da »ende,.
isc an inta — fast pcencl-an da-ipv gc v.
har-va ju ep-os lcimbciskan. va va d?-fo fukctom
an hada?
da va fistlan, da va fisti i has. der va p o
skul-svuln-ic'en, se an inta kun-ceta. har-va os daktaka
— haiaihp i stan, men di sa sa ifhein an, se cli...kaninie-pha ve at. en a dem sa, at.,»ta va-on-fabcinad svuls».
se va cl-ag-guba, ham-bod-utpo spdnahabålsan-r, dra, har.,
va se da lig -lcekahakuni, o
hceksant-okse, se di
= i,

a

= e,
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-- Han kom ju hem ändå, drängen?
Ja äljest hade han väl inte kunnat talat om det.
Jo — — det var så, så pigan tjänade i prästgården. Så
kom det bud till prästen frampå kvällen, äfter skumt, att han
skulle ut i sockenbudsbud. Så hade han inte vin hemma, utan han
hade bett pigan, hon skulle gå upp i kyrkan äfter vin. Ock hon gick,
hon brydde sig aldrig om så där, var hon gick, utan hon gick
sina ärliga ärenden, ock tänkte aldrig på någon ting.
Ock då så tänkte drängen, att han skulle gå ock skrämma hänne. Ock
då så hade de slaktat, så tog han oxhuden med hornen på, ock
tog den om sig, ock så var det ett vapenhus — där satte han sig
ock tänkte, han skulle sitta där, till pigan kom. Ock när han då
kom till titta sig på sides, så fick han se, det satt en likadan
ijämte honom. Då fick han fötter ock sprang hem, ock blef så illa
sjuk. Ock han dog på natten. Ock pigan se, hon fick ingenting se,
utan hon tog sin vinflaska, ock hon låste ock gick hem, ock visste
om ingenting, förrän hon kom hem. Då fick hon höra, hur det hade
gått till.

Hur var det där på Bötterum? Pappa talade ju om, att det 324
spökade där?
Ja det talade han om. Han var så stygg åt det där.
När var det han var där?
Det var ett par år förrän vi biet* gifta, så då kände
jag honom inte — fast kände honom det gjorde jag väl.
Han var ju uppe hos Larabärgskan. Vad var det för sjukdom
han hade?
Det var fistelen, det var fistel i halsen. Den var på ock
skulle svullna igän, så han inte kunde äta. Han var hos doktorer
— här allihop i stan, män de sa sig ifrån honom, så de kunde
inte göra vid det. En af dem sa, att »det var en förbannad svulst».
Så var det en gubbe, han bodde utpå Spännarebacken den där, han
var så där lite läkarekunnig, ock lite med häxeri också, så de
ock r, a i tal, a i tall, u i hus, vt i hund, o i bo, e i softa, = å.
Sv landsm. IX. 1
25
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solst - an inolsa. han het?-vikstn4m. so ?g gag no papa
1,09da fobi, so-rk an opM an ,o skula fåna hunom. o
sg, an skak-ta ekstav o vanm-o lcega pa, s-cit-tij ena skal?vanmas, mcen i anna la pg. o deot an, o colo-dno
ilibp sa, po et stcela, o 82p-bast-ta. men sem-ble de
o ,yo-sktik-lcimbaska-ii-gelpa cice?
a di soktna so moka, de da. no papa va danopa, so va cly-so mo folk so.
ham-boda vest eva po-t hUM. di hal fon-, almcent, at
-ty-spokada. lcimbaskan-n„ sa, on hopd-yig. mcen
tnody-, som po vanit vis, at on ad,-tiog-kicinpåkt mce non.
mon u ytnacl-da sa-do?
ant,-th-va an sa. di jek i dan,an o
ja ea vet
tnapvna om ncetvna, o siQ6.i cknana-o —. eg-gag so.tokt-an,
at ti kam a o dno a an tcekat. o eg - gag va da pnesis
stp, ni di ack sia ovan - an-tat cemv kalt vak, — mti
de va sama gag ga inta — da komv a al» ihk
-rk molo -om diana, rk o s po bikana daniknig,
so &en-, ovan-alt. o da sa an, at non-an-ada got mokom dån, so-cov-va nektit that, o sav ht, so had-an-iy?ont a at.

325

hcimpsbalcan multi dbatp o smgp da spoka da,
di a,
so dan cedi altioi ,ta foga fan o gg ni skumt.
hold at han .ini balsan o, sit eigmstan-o

326

da va i tcglid,,qn dy,.skal-a hcent. -da haLdi alti tal
o da kal.acl-cli fa »tcel.996t». -da
om at-ta va spoka
dce tgit vg, no ig va fleisa. moga sg,
vitsa som
ch ack, -szt-k, da. rtan.
se vei-j a-nt-,-ta va at pgi?, d acla. vg got tvat0,m, hu di
di fek s l da. o do spnag di o skal, lcega sa
k

a = e,

ä, a mellan a, ock ä, 0 ock =

p = er
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sökte honom mycket. Han hette Wikström. Så en gång när pappa
körde förbi, så gick han upptill honom ock skulle fråga honom. Ock han
sa, han skulle ta ekstaf ock värma ock lägga på, så att den ena skulle
värmas, medan den andra låg på. Ock det gjorde han, ock då drog det
ihop sig, på ett ställe, ock sen brast det. Män sen blef det fistel.
Ock så skulle Lambärgskan jälpa det?
Ja de sökte hänne så mycket, den där. När pappa var däruppe, så var det så mycket folk så.
Han bodde visst uppe på ett rum. De höll för, allmänt, att
det spökade. Lambärgskan hon sa, hon hörde ingenting. Män se de
trodde, som på vanligt vis, att hon hade någon kompakt med någon.
Män hur yttrade det sig då?
Ja jag vet inte annat, än vad han sa. De gick i dörrarna ock
trapporna om nätterna, ock slog i dörrarna ock—. En gång så tyckte han,
att de kom in ock drog af honom täcket. Ock en gång var det precis
som om de hade slagit öfver honom ett ämbar kallt vatten — män om
det var samme gång äller inte — det kommer jag aldrig ihåg.
Han gick mycket om dagarna, gick ock såg på bruken däromkring,
ock så där öfverallt. Ock det sa han, att när han hade gått mycket
om dagen, så han var riktigt trött, ock sof hårt, så hade han inte
ont af det.

I Hammersbacken emellan Ebbetorp ock Smedby där spökar det, 325
så där är de alltid lite skygga för att gå sen skumt. De har
hört det hamra ini backen ock, sett eldgnistor ock —.

Det var i Tällhagen det skulle ha hänt. Det hade de alltid tal 326
om att det var spöke där, ock det kallade de för »Tälle-get». Det
visade sig som en get. Det talet var, när jag var flicka. Många sa,
de hade sett den där geten.
Så vet jag inte, det var ett par, de hade väl gått tvärtom, hur de
gick, ock de fick se det där. Ock då sprang de ock skulle lägga sig
ock r, a i tal, a i tall, u i hus, u i hund,
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batem-nt-bask?-, o do hmv dn ha eta. da va en lag o eg -kavt.
se jek on ta hisv?t o dito t, ,centt ten, se sa on: cl,y - som e
ogemt, ska cemnas, o dc e t ce fe lagt, ska hogas et. se
yek on t?-fatvna-o dko gemt-tcey, o sa po sama set, at-t,yserv-va cncemt, skule-wmnas, o dce-m-va fe lagt, skal?-a.
ck lag-arv-va foskkekt, ska-w-veta, fe vel_c.an cen-d§.-skako clko6-, cena
tas a pa, se va da-tlavavt. o se je k
SQlaft-ek ep,-cta fesvån
H.
327

da va no -Met-k-a gavn t elvvslhsa, palöns
ltgå, se vg d „ »elaka, som tkoltvts int ada vat ypnad.
nzelvti, se va pak-ölef se da ltte o spkag-tkig o snod
vkcevna. ,y spkag an tn »celvn mce. o dt sa tgnttg ant
8, sto dalt bryn. Int no peik
kam ut, se ble ag-§uk o ble alas okedt t?-festeint, o an la
baa sa:
fuk an eta da. hag kan - ta ke nen ttg, ant
klents o jewfkun sk ma, klems o jenikun slo ma! — dce
skkek an ncestn,§ scemt. mn da va gan ån som bleda juk.
mcer-felkat-tt tkod-, at ta va fityska festas.
J.

mytaga.

328

va va dn-nu dt kala4-cletv-f09? anyktg-ala va da va?
da va man mopdada bavn. da va po-t stcel-dt sq, at
no dt adl-lakt sa-em kvcelana, se kum c -tt sen
hep stiat melys-galbceskan o dekan! sa an, o se bav
byt: hep
c4-a fkarit o tebakas fok-an. da va v/ ~Man, at-ta va-t
Aavn spy ad?-blet movdat po dce stcelt, o ,y-skut de -ye
sa t-hscena po dce vtqt. s myktga da va sona ha ban, stl,t
ad?-kunt?-te pe-oket scet, o s-e-ad?-blet movdada sen.

k = i, g = e, (e
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bortom en buske, ock då kommer den här äfter. Detvar enlång ock en kort.
Så gick hon till hufvudet ock drog jämt där, så sa hon: »Det som är
ojämt, skall jämnas, ock det som är för långt, skall huggas af». Så
gick hon till fötterna ock drog jämt där, ock sa på samma sätt, att det
som var ojämt, skulle jämnas, ock det som var för långt, skulle af.
Den långe han var förskräckt, skall en veta, för vilken ände det skulle
tas af på, så var det illavordet. Ock så gick hon ock drog, ända tils
solen gick upp, då försvann hon.

Det var när de köpte den här gården i Alfverslösa, Pär-Jons i Ky- 327
linge, så var det en källare, som troligtvis inte hade varit öppnad.
Mellertid så var Pär-Olof så där liten ock sprang ikring ock snodde i
vrårna. Så sprang han in i källaren med. Ock de såg ingenting annat
än en kalkbytta, som stod därinne i ett hörn. Män när pojken
kom ut, så blef han sjuk ock blef alldeles oredig till förståndet, ock han låg
sjuk en åtta dar. Han kunde inte reda någonting, annat än bara sa:
det
»Klems ock jungfrun slog mig, klems ock jungfrun slog mig!»
skrek han nästan jämt. Män det var ingen annan som blef sjuk.
Men folket de trodde, att det var fnyske förstås.

Mördingar.
Vad var det nu de kallade dem för? Mördingar eller vad det var? 328
Det var menigen mördade barn. Det var på ett ställe de sa, att
när de hade lagt sig om kvällarna, så kom det en sådan där liten
byting: »Hopp strutt mellan gallbänken ock dörren!» sa han, ock så bar
det af fram ock tillbaka för honom. Det var väl meningen, att det var ett
barn som hade blifvit mördat på det stället, ock så skulle det ge
sig till känna på det viset. Se mördingar det var sådana här barn, som
hade kommit till på orätt sätt, ock så hade blifvit mördade sen.

ock r, a i tal, a i tall, tt i hus, u i hund, 0 i bo, 0 i sofva, & = å.,
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da had..42, po so moga stela so da ty-sce, at-ta va ntig.
nes-pcbvs po-bakan da sa d2,, at-4 sa, so fovt-ta
sa-om kvelana, 5-sad tva
ble skumt o monskvn
°
gha fav set.A ha po golvet o sova. jemLicemt y-snavt-ta ble
skumt, .5-sats,4 da favna da. no da va manai,ust, so sa cl-dom,
o va d,y-skumt, so vesk-4-01,4, at-4 hacl-dom da. va d.
-nta. oh th,00l-, da va ijotig fodgt, si
skala va, de vest
ada fet ta, sfort int-ad?-kum- dn.

330

o a vet tbta, va da va ve - n Isahka, da sa 4 at-4a
stela po hsakkvn, §',.,snavt-ta ble skumt:
5odecvnjt po
»ha n„ cv boda kalah o tu; komah - zn dorn cen, ala va
sceian i? 5°0,- dce. sen no ch ghceim 1 -da, 5-va d-n„ son da
myhig, no ht-bavn sna ad?-biet movdat.
H.

om dtbakaboff.

331

diy, da ekam-po glibalhkan de-ska va clhakabo6". so fovt
hogv pa na, so blm ch fuka. NU a ch hog?-a ghenana,
men stoban -qn stav. (h a vl int -tovs hoga na, fe stoban
-an stav; mem-bahkat na hav ch, o hogp-a ghenanal.
da ha fog keik, no da va zinbovd?s khi, 59 ad an
takt tit ala ona fomillenhetv. an ada hatbej,c'enk te cvps te-o bceha dit at. o 5-no ch ada-buv dt alt ih4p,
- skut an hel belscelik o i an opei t o
selvah o
vakt -, o s dato .99-e( j -clhaka nu, so ch fa-nk-ta at. o
dafo SQ-OM d kornai ncevhetan o hogah-ala bhytv, so bin?
juka.
1) Eken är borttagen nu. »Gubbalyckan» är ett gärde mellan
2. =

i, a = e, ce = ä, a

mellan

a
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Det hade de på så många ställen så där till säga, att det varnågonting. 329
Jag vet, hos Nils-Pärs på Backen där sa de, att de såg, så fort det
blef skumt ock mänskorna hade lagt sig om kvällarna, så såg de två
grå får sitta i rad på golfvet ock sofva. Jämt jämt så snart det blef
skumt, så satt de där fåren där. När det var månljust, så såg de dem,
ock var det skumt, så visste de ändå, att de hade dem där. Vad det
skulle vara, det visste de inte. De trodde, det var någonting fördolt, som
hade skett där, som inte hade kommit i dagen.

Ock jag vet inte, var det var vid en kyrka, där sa de, att det 330
sjöng jämt på ett ställe på kyrkogården, så snart det blef skumt:
»Jorden hon är både kall ock tung; kommer inte dommen än, eller vad
sägen I?» sjöng det. Sen när de gräfde där, så var det en sådan där
mörding, något litet barn som hade blifvit mördat.

Om drakbo.
Den där eken på Gubblyckan det skall vara drakbo. Så fort 331
de hugger på hänne, så blir de sjuka. Nu har de huggit af grenarna,
män stubben han står. De har väl inte torts hugga hänne, för stubben
han står; män barkat hänne har de, ock huggit af grenarnal.
Den här von Kolen, när det var inbördes krig, så hade han
lagt dit alla sina förmögenheter. Han hade haft betjänten till
jälp till att bära dit det. Ock så när de hade burit dit alltihop,
silfver ok guld, så sköt han häl betjänten ock la honom uppå till att
vakta, ock se därför så är det drake nu, så de får inte ta det. Ock
därför så om de kommer i närheten ock hugger äller bryter, så blir
de sjuka:
Bar kestorp ock vägen till Dörby.
ock r, a i tal, a i tall, u i hus,

fc

i hund, 0 i bo, o i sofva, s = ä.
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tno pytcbmt, at-h Joy safas. — sema sen-, at
-ty-ska va i kvanabakan, ö sema scen-, at-ty ska va una-n
da ekam-po gicbakkan, o sema scen-, at-ty-ska va notens
unv lagavshusn. o pev haw...v1 pyttimt ha at te at-ty ska
va i bcinkstanpa cegajev.
da ska van son ston- ~dont da. ska va_se fafcbvit
me selvan-o gu. o nu vet-h alla., va de-ce.
cln-a hc'esta),§-16an-cpv-va pa na, ekam, va dan„o hug.
se ble ans hustna yuk lit-ceta, se do hon. sn sa an sa 45y,ön
at. ka vet-nta, vem da va, da va vest svdtleikan
tno
da va, SQM to kul na sen.
J.

332

dy-stona stennavt bavtem lagvro-ve kivstänp, da hav
cl-se scekvt fov.sa, at-ty ska fenas- -crnakabo6'. cl-ce-se alment se. ch at el lysa dan -em netvna. ch av no k vat
-tan-o letat etv skav, fa de eplakat i metn.
J.

om ma/ban.
333

da van dugvi had-, an-etacl-dafial, da va i gamla
begf,,,gan, sm e cincegstuva nic — hon ce flot fyteis. cincegana bod.,ut-i sttcvan, o pap o q. l in i kamvn. se
nat se vaknada vi,f-fek hgn-at svanot danin-o sie o feta
se dant. o para ste e o skul-tn o hona, va da vt. o da,
sm ag -kum i dan, .y-skhek ctafiet: ja -ska je dem -fbi
hon ska ut! o-s-ad-am-fet-n stekpari,v-o 5lo6..o neOnada
mce. manan ad? -vat at an, mn dek ad-on slceft an. o se
talt-an em: cty-sto6...?m-byta po den svan (till vänster) emfanstvt, o y-sto dce n jpsta po den svan (till höger), o
ovv den hcegcl-N-kafabnek-, o ovv den hcegd-n speol. o
=i, a = e, ce = ä, a mellan a ock ä, 0 ock 0. = ö, v =

er

IX. 1

g = ng,
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Ja jag tror bestämt, att de gjorde så förr. — Somliga säger, att
det skall vara i Kvarnbacken, ock somliga säger, att detskall vara under den
där eken på Gubblyckan, ock somliga säger, att det skall vara någonstädes
under ladugårdshusen. Ock Pär han vill bestämt ha det till att det skall
vara i Barkstorps änggärde.
Det skall vara en sådan stor egendom där. Skall vara så förfärligt
mycket silfver ock guld. Ock nu vet de aldrig, var det är.
Den här hästhags-Johan han var på hänne, eken, var där ock högg.
Så blef hans hustru sjuk litet äfter, så dog hon. Sen sa han sig ifrån
det. Jag vet inte, vem det var, det var visst Svartlocken — tror jag
det var, som tog kull hänne sen.

I det stora stenröret bortom ladugården vid Hårstorp, där har 332
de så säkert för sig, att det skall finnas drakbo. Det är så allmänt så. De har sett eld lysa där om nätterna. De har nog varit
där ock letat äfter skatter, för det är upplockat i mitten.

Om maran.
Det var en dräng vi hade, han betade Danjel. Det var i gamla 333
byggningen, som är drängstuga nu — hon är flyttad förstås. Drängarna
bodde ute i stugan, ock pappa ock jag låg inne i kammaren. Så en
natt så vaknade vi, vi fick höra det svärja därinne ock slå ock fäkta
så dant. Ock pappa steg upp ock skulle in ock höra, vad det var. Ock då,
som han kom i dörren, så skrek Danjel: »Jag skall ge den fan!
hon skall ut!» Ock så hade han fått en stickkärfve ock slog ock regerade
med. Maran hade varit åt honom, män då hade hon släppt honom. Ock så
talade han om: det stod en byrå på den sidan (till vänster) om
fönstret, ock så stod det en kista på den sidan (till höger), ock
öfver den hängde en kaffebricka, ock öfver den hängde en spegel. Ock
ock r, a i tal, a i tall, u i hus, u i hund,

o

i bo, 0 i sofva,

= å.
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so va d-le la ho-1 nepve golvat -- -da van sten a steivfotn som
stak ep
o dcen adfroat no ve, utan ad?-baa
skavt ut lata telat, so da ble.t hel. o sa dc e -tokt
hopc1?-so phesis s4 at ow-fop neh-meln »stan o bhekaiv,foh-an hopda, ha bhekan skhamlaci-te, ve ow-foh-ut.
åg gag va on at an, o 710It- an da kana hetykAa sa
so skal - an sie dit mce ncevan, o slo te so hå (lyfter
handen högt), 0 slo nep so h (öfver magen), o do va dn-nontig
hot o stopt o hiLtd. Inb som an to6-2, at, so va 4-stiv-vcei,.
J. E.

334

va had-n,n-pva, sm-etada kahin, o hon aci-bscent-os pajakopas a båpstå. o so va da mefi-ohcina va hem-, o c12
en seg bcega. o on hadq-so mols?-ont o mahaohcina. so
ba og-kah,m, at om-714-fost6 notig, ,5-skul-ow-vceka na. o
ow va so fot mahlched, s9 -on la vcensn ot vcegan, o so
baha stot-om-po i.ohcina mce ahmbolen o sa: 2,ohcina, Nhåna!
sa on.
da so va da nat,ta so kum 4-at na. o da va
dl-liksom d -ada klept men skheciahasaks, klept -te ovan,ohat pa na. da va aust sega 2_, ohåna vaknada ve at kahm
stota pa na. ,y skh,ek on te, phcina: nu klepv dcer fa'n
ohat a-ma!
aag-gag, da va cl2 bapta, cl2 va vest-a-oun61s a båhjå. da la kan ensamn hema. o do tokt on
po sjas — at b to o kastad -a dce bent, som la
ovvst. o do ble on so foskhdkit hed, o kastad -ep Amt, o
kastad sa vet ponujan, o l sa, te ch kum hem. o da
bl e on so gla, o hon ut o lcet-op at-tom.
s2, da va - nte -i,ohåna hem o do skul on at kah,222 o
skula tulta hcena vipan. men de..jek tnt a.

:.a

= i, a = e, ce

ä,

a mellan a ock ä, 0 oc

=

=---er
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så var det ett litet hål nervid golfvet — det var en sten i stenfoten som
stack upp litet, ock den hade de inte gjort något vid, utan hade bara
skurit ut lite i tillet, så där blef ett hål. Ock se det tyckte han, han
hörde så precis se, att hon for ner emellan kistan ock brickan, för
han hörde, hur brickan skramlade till, vid hon for ut.
En annan gång var hon åt honom, ock när han då kunde retirera sig
litet, så skulle han slå dit med näven, ock slog till så här (lyfter
handen högt), ock slog ner så här (öfver magen), ock då var det någonting
ludet ock stort ock runt. Men som han tog i det, så var det sin väg.

Vi hade en piga som betade Karin, ock hon hade tjänt hos Pär- 334
Jakobs i Bårstad. Ock så var det medan Johanna var hemma, ock de låg
i en säng bägge. Ock hon hade så mycket ont af maran, Johanna. Så
bad hon Karin, att om hon förstod någonting, så skulle hon väcka hänne. Ock
hon var så farligt mörkrädd, så hon låg vänd åt väggen, ock så
bara stötte hon på Johanna med armbågen ock sa: »Johanna, Johanna!»
sa hon.
Ock då så var det en natt, då så kom det åt hänne. Ock då var
det liksom det hade klippt med en skräddaresax, klippte till öfver
örat på hänne. Det var just som Johanna vaknade vid att Karin
stötte på hänne. Så skrek hon till, Johanna: »Nu klipper den fan
örat af mig!»
Ock det var en annan gång, då var de borta, de var visst hos JohanOls i Bärga. Då låg Karin ensam hemma. Ock då tyckte hon —
hon låg på sides — att de tog ock kastade af det benet, som låg
«verst. Ock då blef hon så förskräckligt rädd, ock kastade upp benet, ock
kastade Sig visst på magen, ock låg så, till de kom, hem. Ock då
blef hon så glad, ock hon ut ock lät upp åt dem.
Se då var inte Johanna hemma, ock då skulle hon åt Karin ock
skulle rulta hänne vipen. Män det gick inte.

^

ock r, a i tal, a i tall, u i hus, u i hund, 0 i bo, e i sofva, = å.
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a vet ta, vem da va — da va vet miiv-fahhho — som
talt-om at — om da va hans fav — a da va-m-bon-i beivstci,
son'-va mce. mcen da va-m-pva, hon Iscenta po-t stcela —
g,
9p,
va dotan—i hast? o
skala byka, o d va en
si p-va bakcint mce na. o-so va da vanlit; at no di bykta,
so lek-cf"-te vahd a. sp-no da acig...sut-n stan, se sa an te
na: nu -kan du _ana ga
lcega kal dc e-n stan, so ska -a
osa bykan so lcega. o dce jQh-on. o no on da acy,-lugat-tz
stan, -so-stm-on ep. o klcen—a sa spet nakit, o bahicad-a ut.
han cetv fests. o hon la a at ovv mavna — da va
vak, da, so ds-sto soni-n„3-50: noh,-ag-kum dit, sa so kanftta foba na lceev. m hon; fat ovv si. sfi-i,ek an
hem, o han osta. o no ei-da ada vat-ei stan, so kam on te&fikas. o hog-klceda pa-sa o la sa, o han lcetet-na va so lceea.
no v,l-cla ble po mavn, s?-an skal?-ga hem, da vcekt-an na.
ma oiv-vest-aki om non tig.
J.

336

cl-ce-e-gamal sn, da va en stn ad-ont a sant-ta
alt imaneit. o da fek an keda pa at-ta va-?t navvshol, sm
an thod -at o-n-ek in effinein. o so im— an„,-plog te dce
hat. o so ba an en, som' l a sama IMM, at no di hovdan ale sa, ,y„skul-an slo plogan a holt.
so va de-ga, mahae-kum, o di fos166-at, o slo
nctn hat. o da tcend 923.4,us. o da va c
nakitv fleta
dahina. o z da flekan-ei„vest-ahi, va on-va kainn,
da va-i v -vakv flel, o
sncel ficka. melvti so z_eft-an
sa m na. o d va i.,efta lcega, o hada bavn sinsimaet.
q-kam da fon—an, at aw-fkai.,det-na, om-ap,.-veta, va
oiv va kulm",aftn, o dce vest
fstas inta. o da jelc
an o slo u plogai -:
hceitifhan ce du kumet, sa an. o
...do folk. - on siiv vceA, o dt fik alhi s na mei?.
J.

= i, a = e, ce = ä, a mellan a ock ä, ø ock a = Ö, v = er
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Jag vet inte, vem det var — det var visst min farbror — som 335
talade om det — om det var hans far — äller det var en bonde i Bårstad,
som var med. Män det var en piga, hon tjänade på ett ställe —
äller om hon var dotter i huset? Ock de skulle byka, ock det var en
som var bekant med hänne. Ock så var det vanligt, att när de bykte,
så gick de till varandra. Så när de hade setat en stund, så sa han till
Minne: »Nu kan du gärna gå ock lägga kull dig en stund, så skall jag
ösa byken så länge». Ock det gjorde hon. Ock när hon då hade legat en
stund, så stiger hon upp. Ock kläder af sig spritt naken, ock barkade af ut.
Ock han äfter förstås. Ock hon la af rätt öfver maderna — där var
vatten då, så det stod som en sjö: när han kom dit, se så kunde
han inte följa hänne längre. Män hon for öfver se. Så gick han
hem, ock han öste. Ock när det då hade varit en stund, så kom hon tillbaka. Ock hon klädde på sig ock la sig, ock han lät hänne vara så länge.
När det då blef på morgonen, så han skulle gå hem, då väckte han hänne.
Män hon visste aldrig om någonting.

Det är en gammal sägen, det var en som hade ont af sådant där 336
allt emellanåt. Ock då fick han reda på att det var ett nafverhål, som
han trodde att hon gick in igenom. Ock så gjorde han en plugg till det
hålet. Ock så bad han en, som låg i samma rum, att när de hörde
honom åge sig, så skulle han slå pluggen i hålet.
Ock så var det en gång, maran kom, ock de förstod det, ock slog
igän hålet. Ock de tände upp ljus. Ock då var det en naken flicka
därinne. Ock den där flickan hon visste aldrig, var hon var kommen ifrån.
Ock det var en vacker flicka, ock en snäll flicka. Mellertid så gifte han
sig med hänne. Ock de var gifta länge, ock hade barn sinsemellan.
Ock så kom det för honom, att han frågade hänne, om hon visste, var
hon var kommen ifrån, ock det visste hon förstås inte. Ock då gick
han ock slog ur pluggen: »Jo härifrån är du kommen», sa han. Ock
då for hon sin väg, ock de fick aldrig se hänne mer.

ock r, a i tal, a i tall, u i hus, a i hund, 0 i bo, o i sofva, a = å.
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337

da va iustas daffal m6sp6 --d va kamhdttv, dn ena
heta gl -dafial-higtgkey, o dn, anka hetae,l-dafial-gsta — han
la nek-e bhdenahiskameen, honew-va makan okse at. o haw• fek tcjet,°teg nakit o fkai,da, va on, va 2.f/og. o on sa,
on; -va fhon eista-sökan — se cl - ce
sokan, som heter
mn arv fe k int ta) t na, utan how fok efkein an.
J.
*

'

338

em felk-ak-ont o makan, se da meka bka o ha-are saks
scegan.

en, valt/alm.
339

vakulva de-Jek-ete moka fatt se hceha. sema iek tuatals
-baa. da va - m-bona selek se deka. se va de-ag-gag
ut-e-an cee o Lsopda hg, hart o ans hustha. o da sep ah.i,ek-d'a, se sa an: a fe la ga bapt 44-, sa an, enn om d-ce
s at ta kemv non te da, no kkTk åla ° tig, se stek int-,
-4am-baa sie. o se lemnad-an-na liggafin — ow-va ept
hcekan — o se i_ek an. se-ti-d-ada vat-n stim, se kum da
moka kekt-aw-vahl, o han levd-o hey6ad-o hul pa o hep
ep t hcekan, sg-og-kug-knaft ke sa fotan. hon slo6-ekhig
sa o foshlst-o ke sa, bcest og-kuna. nin leka vcel se va an
se hokt ep-an-gag, sg-aw-fek tay t Lsoptln, o dcen slet an
te-sa Qt stols .ut&. my, sen se lek an do sew vcel. o -se
n-d-ada vat-n stun, se kulet bon tabetkas, o da sa on: du
kan alke baghipa, sa on, da-a vat-n,„-vai, hos ma, o an-va
-se otcek„ se da va knalt at-a va gufhh,o fht ma fak-an.
— hav 4-cice? sa an. mn, se hacj-da fagtnat-n tha tceeka
pa an uto ,teres
o se no
fek s dce, - sa on:
Åsheda i Kronobärgs län.:

a = e, ce

ä, a mellan a ock ä, 0 ,ock 0 = ö,, v
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Det var Gustafs Daniel i Måssebo — de var kamrater, den ene 337
betade Daniel Hultgren, ack den andre betade Daniel Gustaf — han
låg nere i brännerikammaren, honom var maran också åt. Ock han
fick tag i någonting naket ock frågade, var hon var ifrån. Ock hon sa,
hon var från Åsheda socken — se det är en socken, som heter så'.
Män han fick inte tag i hänne, utan hon for ifrån honom.

Om folk har ont af maran, så är det mycket bra att ha en sax 338
i sängen.

Om varulfvar.
Varulfvar det gick de mycket förr så här. Somliga gick tidtals 339
bara. Det var en bonde som gick så där. Så var de en gång
ute i en äng ock körde hö, han ock hans hustru. Ock då som han
gick där, så sa han: »Jag får lof gå bort lite», sa han, »män om det är
så att det kommer någon till dig, något kräk eller någonting, så etick inte,
utan bara slå». Ock, så lemnade han hänne högaffeln — hon var uppi
häcken — ock så gick han. Så när det hade varit en stund, så kom det
mycket riktigt en varg, ock han lefde ock regerade ock höll på att hoppa
upp i häcken, så hon kunde knappt reda sig för honom. Hon slog ikring
sig ock försökte att reda sig, bäst hon kunde. Män likväl så var han
så högt uppe en gång, Så han fick tag i kjorteln, ock den slet han
till sig ett stycke utaf. Män sen så gick han då sin väg. Ock så
när det hade varit en stund, så kom bonden tillbaka, ock då sa hon: »Du
kan aldrig begripa», sa hon, »det har varit en varg hos mig, ock han var
så otäck, så det var knappt att jag var god för ock fri mig för honom».
— »Har ylet det?» sa han. Män så hade det fastnat en röd tråd i tänderna
på honom -ataf hännes kjortel, ock så när hon fick se det, så sa hon:

ock r,.a 1 tal, a

4.4,

å hus,.:u i hund, o i bo, o i sofva,

= å.
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j§ce&a monska, va ce d-du a fot i inun? de lu-n ho tita
uto min »MV da va v aro du, som -va-a&-i jans? —
y? da kaw-v1 honda do, at-ta va ya, sa an. o si da ble da
optcekt, s?-an slap o get san.
si da va tozlpa&gv sek -loo dom ta vatativa, no di ble
ana pet dem. o ibldn so lov di, so di ble at fa&-altin, o
ibldekti baa tvatals.
H. E.

ony van?vilan.

340

ne-si ni, mcenska&-, an son; -vqvvila!
fa& se thocj-di, at-ta va tku i sona da vovvilv. da
va en ag-gag som set an dukti vcevvila, o so had-an-n stobakniv, o dceg kastad an i vceyvilan, o stobaknivan arv -fov
SIM
vcq.
sen -a tij..cea so va an ut ...o ..ek -?n skol, o so ek
an in i.„?n stuva. do va d-ti, bsce&ig solv-vist-an-n stobakniv o f&ald -an, om-cin pcend -den On? ja de- lav-ia,
sa an. o da kum an IM, at an ada kastat-in i vovvilan.
da so sa on, at tolv fe4 -,q, lavt-nn-gag, o ng so skaldu mce &cet it koma hauf&ein ma livat. mn om du fe
st no sont-ta mev, so kast- aki nona cegjad da, fa do-ska
da bakbma da ila, tot-on.
skul che vat-n monska dce, sm ada vat hal dog gagn?
ana, de vet -ja nta. da vt:t vol ign monska, fast
-to sa so ut. -d-ce liks° mce de, som no di skala vcetvn.
la vet nta, hu d o fat, mon da kag koma sona
da vcepvila&-iblcin. dce kaw-va sa, s-at-ta baa smeta ~tom ibig-n lag st. mcen do huk-an hala fot, at-t„5-ska
bli ovcedv, sno o slask po ventvw-fastas, o &cegm-po som».
mceft-a vet-nta, hu d-ce fat — no d-ce ta&ct som&a, so blev
de-igat &or, om da sna&a alki sa.
e = e, ce -= ä, a mellan a ock ä, 0 ock 0=-- ö, v = er
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»Kära människa, vad är det du har fått i munnen? Det är ju en röd tråd
utaf min kjortel! Det var väl aldrig du, som var här i jåns?» —
»Jo det kan väl hända det, att det var jag», sa han. Ock se då blef det
upptäckt, så han slapp att gå sen.
Se det var trollkäringar som gjorde dem till varulfvar, när de blef
arga på dem. Ock ibland så gjorde de, så de blef det för alltid, ock
ibland gick de bara tidtals.

Om vädervillan.
Näj ser ni, människor, en sådan vädervilla!
340
Förr så trodde de, att det var troll i sådana där vädervillor. Det
var en en gång som såg en duktig vädervilla, ock så hade han en stubbeknif, ock den kastade han i vädervillan, ock stubbeknifven han for
sin väg.
Sen en tid äfter så var han ute ock gick i en skog, ock så gick
han in i en stuga. Då var det en käring som visade honom en stubbeknif ock frågade honom, om han kände den igän? »Ja det gör jag»,
sa han. Ock då kom han ihog, att han hade kastat den i vädervillan.
Då så sa hon, att »den fick jag i låret en gång, ock nu så skulle
du med rätta inte komma härifrån med lifvet. Män om du får
se något sådant där mer, så kasta aldrig några'äggjärn då, för då skall
det bekomma dig illa», tyckte hon.
Skulle det varit en människa det, som hade varit troll den
gången?
Ånäj, det vet jag inte. Det var väl ingen människa, fast
det såg så ut. Det är likaså med det, som- när de skållar vätten.
Jag vet inte, hur det är fatt, män det kan komma sådana
där vädervillor ibland. Det kan vara så, så att det bara snurrar runtomikring en lång stund. Män då brukar en hålla för, att det skall
bli oväder, snö ock slask på vintern förstås, ock rägn på sommarn.
Män jag vet inte, hur det är fatt — när det är torra somrar, så blir
det inget rägn, om det snurrar aldrig så.
ock r, a i tal, a i tall, u i hus, u i hund, o i bo, 0 i sofva, a =
Sv. landam. IX. I
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ta blickitla.
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i,ct-si da va fah mellan, no 4-skula-fana ta blakula,
a smana mce. s-ada gak- fot tak j§cthgan8
smopdsmanbichk o skula ha 'Lo smahla vagt mce.
tt.-an: da va
an ei-yul. so bajont-te pa o hopa.
lustit. rnn so smopd an et te. de ta hopa dce mce. da
va lust, teet-an; ska-a smahla et te? o dce ta hopa likadant. hu ska-a nu iyha, ska -a smana da fi cek g ..ala inta?
sto.6,an o tceeta. a ia sma4i,-at val, tceet-an, o so smoydan tististagan ltama. mn da flui,-4-ot hcelsigfyy bo vae
hcest-o hela bok. o guban-f t-j§ahgarv-: va va da fa
smaa du ad-i bithkaii-?a skula smahla vagn, o dem-fohot hcelsiga. do napad-on-y oks o sphag ut o hug oksan
vcegan. si sa,-sa on, nu legah-an i ostha 5o!

342

, a da va-ag-knala, sz skui-lana hus po-at stea. o qskui-da pa4garv-faa ta blakula. hah-op o hah-ut! sa on,
so fat-on a mortem kaysten,,,,-po kvastn„.., — va da vet, kg-a
veta. so tokt-an,-gn adi-lust ta fah-eta fa ho-skul eg-gag
s, hu di bal sa at-ta. o so fek an tai. i sakalv ta
kg» pa. han tokta vi at, 201 da kum-bli klit i khokana„
so skul-am-betv kuna hata sa fast po-ag-kalv amo
kvast. mn se-ad an kopt fel, han tokt -, at Lsahgan
hah, ep o ha-n! so no-am-fek ej) kalvan i spisn o ble
tehis, so sa an: hah,-op o ha-n! sa an. man de-bah-et
op o ni kapsten i -skett, o kalvan afi-yolad„ o d!-akta
hela natan, so di va mest opnota, te da ble n avn.

a = i, d - = e, ce = ä, a mellan a ock ä, 0 ock a = ö, v = er
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Till Blåkulla.
Ja se det var förr i världen, när de skulle fara till Blåkulla, 341
så skulle de ha smörja med. Så hade gubben fått tag i käringens
smörjburk ock skulle ha litet att smörja vagnen med. . Så smorde
han ett jul. Så begynte det på att hoppa. Så tänkte han: »Det var
lustigt». Män så smorde han ett till. Det till hoppa det med. »Det
var lustigt», tänkte han; »skall jag smörja ett till?» Ock det till hoppa likadant. »Hur skall jag nu göra, skall jag smörja det fjärde äller inte?»
stod han ock tänkte. »Å jag smörjer det väl», tänkte han, ock så smorde
han tistelstången litet med. Män då flög det åt hälsingfyr både vagn
ock hästar ock hele bråten. Ock gubben in till käringen: »Vad var det för
smörja du hade i burken? Jag skulle smörja vagnen, ock den for
åt hälsinge». Då nappade hon en yxa ock sprang ut ock högg yxan i
väggen. »Se så», sa hon, »nu ligger han i östre sjö!»

Jo det var en knalle, som skulle låna hus på ett ställe. Ock så 342'
skulle då käringen fara till Blåkulla. »Här upp ock här ut!» sa hon,
ock så for hon af igenom skorstenen på kvasten — var det väl, kan jag
veta. Så tyckte han, han hade lust till fara äfter för ros skull en gång
ock se, hur de bar sig åt där. Ock så fick han tag i sig en kalf till
rida på. Han tyckte väl att, ifall det kunde bli krångligt i krokarna,
så skulle han bättre kunna hålla sig fast på en kalf än på en
kvast. Män så hade han hört fel, han tyckte, att käringen sa:
»Här upp ock här ner!» Så när han fick upp kalfven i spisen ock blef
tillreds, så sa han: »Här upp ock här ner!» sa han. Män det bar af
upp ock ner i skorstenen i stället, ock kalfven han gölade, ock de åkte
hela natten, så de var måst uppnötta, till det blef morgon.

ock r, a i tal, a i tall,

u i hus, u i hund, 0 i bo, c i sofva, a =-- ä,
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ta mena syn.
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cl-cev ma do, som milv-fav-talt-oni, at-ta va-en si
znbad y hel hopa folk, at ag hin khyp-i,74nom-n- lag
klomp. si an la gvampo klempan cenvonom,
dom, so ck-sa an inta. mcen so va da-mpa, sm an- fita
vest
e ni icerit favilada, mcenskv! sa on; sa ni-nt-,
at an legah-gvampo my, di sa at inta. my, ham-ble se
ahi po-piyaiv-fa
deka, so a yov so mg, so sen no on
skuW-ga ot pahkan-ys-gag, so no on-kum ta klakstaplana
blan alt folkat, so ioh-an so mg, so on tott-, oft-i_ek i va,
so on dito ep poptlana lcegah„o lcegv. uf! sa oni-baa.
on takt..., on dho ep, so kokt vattit...jels.
vf-cla
fgh-am-ble ahi pa na, fa da on sa so
dta.

om tina.
344

da va-n hahagap, som di kuta baghipa, dp-stgvd-ign
mat-ta. di motg-je mcenskiana so mg mat som helst, so
ble di-nta mceta. so-kum thcegovsincestvn da po stcelt ta ga
fiabij-?t bahi, dah-i ncephetan, no di lagda mceda-g-gan, o da
fek an hoh-at fatt vcesn dahina. fmn hat o mi fe! skhek
-eri, min hat o inig-5! — mcej-9n hat o-n-§e men! skhek
han da, o an' fek an hat o-n-ye mce. o si sen so sa an,
hu de-lek te. do fa an si dem koin -tfcili hopah-, o in
bsgkat, o han ceta, o cicev, §.-snavt-t#-sata fham maty, so
hev j-da thulna te-sa-t, s-at mcenskvna di fek stopt gan
tig diy. di sa dom int-,„tuan di takt-, at-ti at, mcen di fek
ianti i, sa.
san, lcet-ti blij..o sina ta mcedan da po givan. o n-da
thcegovsmcestvii-ek da fobi bahlat„nn-gag, so fek an
= i, a =-- e, te = ä, a mellan a ock ä, 0 ock e = ö, v = er
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Att vända syn.
Det är väl med det, som min far talade om, att det var en som 343
inbillade en hel hop folk, att han kunde krypa igenom en lång
klump. Se han låg ofvanpå klumpen ändaigenom, han förvillade
dem, så de såg honom inte. Män så var det en piga, som han inte
visste om. »Är ni jämt förvillade, mänskor!» sa hon; »ser ni inte,
att han ligger ofvanpå?» Män de såg det inte. Män han blef så
arg på pigan för det där, så han gjorde så mycket, så sen när hon
skulle gå åt kyrkan en gång, så när hon kom till klockstaplarna
bland allt folket, så gjorde han så mycket, så hon tyckte, hon gick i vatten,
så hon drog upp kjortlarna längre ock längre. »Uff!» sa hon bara. Se
hon tyckte, hon drog upp, så högt vattnet gick.
Det där gjorde han, för han blef arg på häpne, för det hon sa så
där.

Om troll.
Det var en härregård, som de kunde inte begripa, det störde ingen 344
mat där. De måtte ge mänskorna så mycket mat som hälst, så
blef de inte mätta. Så kom trädgårdsmästarn där på stället till gå
förbi ett bärg där i närheten, när de ringde middag en gång, ock då
fick han höra ett farligt väsen därinne. »Min hatt ock min sked!» skrek
de, »min hatt ock min sked!» — »Ge mig en hatt ock en sked med!» skrek
han då, ock han fick en hatt ock en sked med. Ock se sen så såg han,
hur det gick till. Då får han se dem komma en farlig hop, ock in
i köket, ock han äfter, ock där, så snart de satte fram maten, så
ref de där trollen till sig det, så att mänskorna de fick stort ingenting de. De såg dem inte, utan de tyckte, att de åt, män de fick
ingenting i sig.
Sen lät de bli att ringa till middagen där på gården. Ock när då
trädgårdsmästarn gick där förbi bärget en gång, så fick han höra,
ock r, a i tal, a i tall, u i hus, fh i hund, o i bo, e i sofva, a= &
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at -tz, je dakin-o ga sa tystna. g» bliv da mceda! al»
bliv da mceda! sa ch. o di-let se icemakt. -da va-ntg-se
gut. hcelv, ne-ch-tyantzg fek, o d va vana ta fa se hysid
meka.

345

foh-znt -thul ska ta 92,, tzg, va da vaka ma, ska -?n
alt kavsa evak-at.
o bah-an kyolkabeta, se hake-on
da va-9m-pva
tao stup-o sie ut -n hopat, o do kavsad-on em) myelkan
ba gu vlsiNna na. o do hevd-on hksem at ht-bann, som
skula ghat.s dce-va thuln som slo ut myelkan, o d gkat,
fe dk-nt?-fek na.
E.

346

da va-Tv-falz sthi, ch .hada fait vehan mce t-kuna baua
bavn fa th,uln. de inan ch ble &pta bann, se vel- da te
ha taekvna mce sa vcel, tekv a ch a sakt. oh &tukta
meka han saks legans ann lzuvat po bavnt. valastali skaloks() va bi, mn d vq-vest mest fe husthvna 5celva. utan
ble josakktejna, se to thuk, dem me celit.
alha vast va dn -, no bavn skal, depas. da felc
mce t-j§akkan toxin o skvii-pas-ep,-mo d kalv- fa at.
at-ta, dz sm skul-beha bavy, se va-j-se hceda fe tl-lemna
bann, zfmin sa ta vem da vaka meta, som kam. 8-al-Mons
-di al».
vet, - 6
- ., talt em -m-bonahustha bavt i vdstvslckt —
on hetadn-nen tig po guma — pcev-glima — ala ,,og-gtima —
ala va da va — mn imeltf se skal on t pakkan mce no
bavn,-on skula beim t -ctopat. o-se no og-kum, se stat-on
ht-2. lekly.qt, som da meka hendv ch
båsenion em ch
kemv not Udd. o nek on do sto da, se kum da t fhuntemv, si .9-ijscenda, kam te na o fhend-, em o-nts-skula
1) Någonting af stål, som blifvit af våda sönderbrutet.

= i, a = e, Ce = ä, a mellan a ock ä, 0 ock e = Ö, v = er
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att de gick därinne ock gaf sig trollen. »Aldrig blir det middag! Aldrig
blir det middag!» sa de. Ock det lät så jämmerligt. Det var inte så
gott häller, när de ingenting fick, ock de var vana till få så rysligt
mycket.

För inte troll skall ta någonting, vad det vara må, så skall en 345
alltid korsa öfver det.
Det var en piga som gick ock bar en mjölkbytta, så råkade hon
till att stupa ock slå ut en hop, ock då korsade hon öfver mjölken
ock bad Gud välsigna hänne. Ock då hörde hon liksom ett litet barn, som
skulle gråtit. Se det var trollen som slog ut mjölken, ock de grät,
för de inte fick hänne.
E.
Det var en farlig strid de hade förr i världen med till kunna bärga 346
barnen för trollen. Det innan de blef döpta barnen, så ville det till
att ha tankarna med sig väl, tycker jag de har sagt. De brukade
mycket ha en sax liggandes under hufvudet på barnet. Vågastål skulle
också vara bra, män det var visst måst för hustrurna själfva. Innan
de blef kyrktagna, så tog trollen dem med äljest.
Allra värst var det, när barnen skulle döpas. Då följde de
med till kyrkan trollen ock skulle passa upp, om de kunde få det. Så
att då, de som skulle bära barnen, så var de så rädda för till lemna
barnen ifrån sig till vem det vara måtte, som kom. Så att det tordes
de aldrig.
Jag vet, de talade om en bondhustru borta i Västerslät —
hon hetade någonting på Gumme Pär-Gumma — äller Jon-Gumma —
äller vad det var — men emellertid så skulle hon till kyrkan med något
barn, bon skulle bära till dopet. Ock så när hon kom, så stannade hon
litet i luckhuset, som det mycket händer de gör, besynnerligen om de
kommer något tidigt. Ock när hon då stod där, så kom det ett fruntimmer, som hon inte kände, kom till hänne ock frågade, om hon inte skulle

ock r, a i tal, a i tall, u i hus, n i hund, o i bo, o i sofva, a = å.
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hala bavyt, mcen i anka fnaskada sa lita? n ace alt
fnaskad, sa on, so da bqhfris enty.,, sa on. 9n9, het stp da
va, so fheah-on om men, ont,g-i'M -skala hala bavyt lita,
nuen-p anha fnaskac4—sa lita. o hon sa lika vuvt, at-t-pahåvdas inta, foh-ow-va alt fnaskad. my da komah-on thei_o
gagan so minst o fhalv po sama scet-, ein,Qt,5-sk1zla hala
bavyt, o to ahman inzOan hustian o bavyt so dceha, o ment-,
on skal-ta at. s-at -to bl e on so hed, dia ha log-gtima,
hal i kund so hapt. da bahs tnt, ! sa a, ja e alt
fnaskad, o i je,su nam so halv ?..a bavyt i sa on. o da gk
on centkipn smv-vcq.
had- on slept -bavyt-ta, s-ad-tiu -nols foty thalug?-i
stcelt. m4,-99v„va sekah-o hal v„at.

347

no di ska fala ga t-pahkan o leta dopa bavyt o bcek,agutnohan ska go ut o sota sa po vagrob -a ga
bao,,,et,
vaty, cefv dom, foh-at int-thaly ska folja
mce tabeckas o Qho6a bavyt sen. ta bapyt ce di-nt?-gufdv,
sy da a biet etopt. my da hcendv -ndei, at -tt foliar.- at o
oh,o6 -at. nypah.,at olsso.

348

inani-bapy,t e dopt, ska-n alti lega ltd vapstali bhev
at, foda koinv-nt-thaly at at. d..,ce menigan, at so
inta bapyt e dopt, so -e dan hednig, o knip a makt to
ta at. da ap y-est hcept hcet oft-, at thuk a ta bavn o
takt t vagan et o stn-t stelt.
da va-at-bavn i4lvigstahp, .stn ala mcenskv hal føv ta
va,9n-baptbytig. da kav- vaskag-ga ala heda sa po no vis,
Int at so fo-fc41:t. da do sen. da va vest sceks av det.
1) Stål, som blifvit af våda sönderbrutet, en afbruten knif 1. dyl.
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hålla barnet, medan den andra »fnaskade sig litet»? — »Näj, jag är allt
fnaskad», sa hon, »så det behöfs inte», sa hon. Män rätt som det
var, så frågar hon om igän, om hon inte skulle hålla barnet litet,
medan den andra »fnaskade sig litet». Ock hon sa lika vordet, att det behöfdes inte, för hon var allt fnaskad. Män då kommer hon tredje
gången så envist ock frågar på samma sätt, om hon inte skulle hålla
barnet, ock tog armen emellan hustrun ock barnet så där, ock menade,
hon skulle ta det. Så att då blef hon så rädd, denna här Jon-Gumma,
ock höll i barnet så hårt. »Det behöfs inte!» sa hon, »jag är allt
fnaskad, ock i Jesu namn så håller jag barnet!» sa hon. Ock då gick
hon äntligen sin väg.
Hade hon släppt barnet då, så hade hon nog fått en trollunge i
stället. Män hon var säker ock höll i det.

När de skall fara äller gå till kyrkan ock låta döpa barnet ock bär- 347
gudmodren skall gå ut ock sätta sig på vagnen äller gå med barnet,
så skall en kasta eld ock vatten äfter dem, för att inte trollen skall följa
mgel tillbaka ock oroa barnet sen. Ta barnet är de inte godför,
sen det har blifvit döpt. Män det händer ändå, att de följer det ock
oroar det. Nyper det också.

Innan barnet är döpt, skall en alltid lägga lite vågaståll bredvid 348
det, för då kommer inte trollen åt det. Det är meningen, att så länge
inte barnet är döpt, så är det en hedning, ock trollen har makt till att
ta det. Det har visst hänt rätt ofta, att trollen har tagit barn ock
lagt i vaggan ett af sina i stället.
Det var ett barn i Ölfvingstorp, som alla mänskor höll för till
vara en bortbyting. Det kunde varken gå äller reda sig på något vis,
män åt så förfärligt. Det dog sen. Det var visst slix år då.

ock r, a i tal,

a

i tall, u i hus, u i hund, o i bo, e i sofva, r = å.
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f,0 da van sodia ta cln-a kakinan„seiii-ct talak-ein; ow
va mov te-ctyman i c'elvvsksa. se ck-eka menskan-tiu ada
fet -bavn, mzti„„ va - nt -tån i Lsakka-en. hoiv-va ensamn
hema, hcen9s mar-va bavt-o akbetada. se-fkami 5onjnigan
se i.,ek on o la kal sa-k sceyan. se hovd-nu, at-te-ek
po golvat o tasad-, o kam als fkam 4., sceyan. o da
bleon hced, o sat- ep sa, o se tcp orv- fov sa ma lignvna,
fa
em da va notig. o da se fek on tai, i tva
a4m o di va pkesis som selvajgcepa. sen tcend-ow -vest
ep lysa.
hon talta 5celv em cd-. la jpd u menskan se vcel.
hon etada nzakfja, hon' va møk? os os o syda, on syda
kledv.

r.

350

dat kav dak-epi bcivsta-skcjen, som di kala fe hoja-46v,
dce-hav
vat-tn seen, at tkul bod-i de. di hadoksa po bet-i skolen, o da va cl-n, oksa, som kam bavt, o
di jek o sokt-i skolen i moya da, o hetad-an inta. »in sen
ty-slut se kekdi ansyps4kkig kavt t gav), o sVQfo duncMkad-at, em di-ntl-lemnad-ut oksij,, se skala hunsign ta dem.
seÄn litn,„„bit bavteit, o no di saiv-vcend-em o kam
tabåkas, se lek oksiv-ve kavt. n civ-vase favilad, såt
am-baa kek kuntemikkiy, 0 di had-alL-nen nota a an mev sen.
H.

351

dn istökzan, sem-papa talt-em, dcen men".§-a pkesis.
da va sa, se i bom- bcas slet -ta bo-da tILU o spoka.
se ble cly-se nevkasat o fafcilt-tcev, se di kun-ta k da leyv.
se skal-di flot-ovv ta bakkelms slet, fa dev va bcetv. mn
se kan,-dt-nta ge ovv vakt ffcelva, utan di ek nev ta 5on o
fek tc.4 s s.awfeskaka inek monstakeis o pata o agadaada
ma honom, at han skala fkakt gyv dem. o haw-fovd-ovia
1, P = e, Ce =

ä, a mellan a ock ä, ø ock e = ö, v = e

IX. 1

SÄGNER: OM TROLL.

g = ng, it= r, 5 = sch; nt, i,

o. s. v. stafvelsebildande,;

415
o, s. v. kons.

Jo det var en syster till den här Karinan, som jag talar om; hon 349
var mor till Engman i Älfverslösa. Så den här människan hon hade
fått barn, män hon var inte tagen i kyrka än. Hon var ensam
hemma, hännes man var borta ock arbetade. Så frami skymningen
så gick hon ock la kull sig i sängen. Så hörde hon, att det gick någonting på golfvet ock tassade, ock kom alldeles fram till sängen. Ock då
blef hon rädd, ock satte upp sig, ock så tog hon för sig med händerna,
för till känna, om det var någonting. Ock då så fick hon tag i två
armar, ock de var precis som solfkäppar. Sen tände hon visst
upp lyse.
Hon talade själf om det. Jag kände ju mänskan så väl.
Hon hetade Maria, hon var mycket hos oss ock sydde, bon sydde
kläder.
J.

Det är ett rör däruppe i Bårstadskogen, som de kallar för Höga rör, 350
ock det har det alltid varit den sägen, att troll bodde i det. De hade
oxar på bete i skogen, ock då var det en oxe som kom bort, ock
de gick ock sökte i skogen i många dar, ock hittade honom inte. Män sen
till slut så gick de andsols ikring röret tre gånger, ock svor ock dunderade att, om de inte lemnade ut oxen, så skulle hunsingen ta dem.
Ock sen gick de en liten bit bortåt, ock när de sen vände om ock kom
tillbaka, så gick oxen vid röret. Män han var så förvillad, så att
han bara gick runtomikring, ock dehade aldrig någon nytta af honom mer sen.
H.

351
Den historien, som pappa talade om, den minns jag precis.
Det var så, så i Kronobäcks slott där bodde det troll ock spöke.
Så blef det så nerrasat ock förfallet där, så de kunde inte bo där längre.
Så skulle de flytta öfver till Borgholms slott, för där var bättre. Män
så kunde de inte gå öfver vattnet själfva, utan de gick ner till sjön ock
fick tag i sig en fiskare mellan Mönsterås ock Pata ock ackorderade
med honom, att han skulle frakta öfver dem. OU han förde öfver
ock r, a i tal, a i tall, u i hus, u i hund, 0 i bo, o i sofva, a = å.
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dem z szm-bat. so no-dz kam ovv, so ga dj sa tp-o klceth,
opfo balat, o no ci-da kam ncehop ta nzuhana, so f;s:vdn
pyshgana.
han; fek vestAha batålt, faskvn, soro-fhaktad-ovv dem.
P. J.
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min), fq,9 biu1qta10in -tn-bahetisa-om at pai2
dz skala sko — ja nz a vi kopt-ta da? d- e vk
ag-gamal sn. so pasad-inta heskon. so sa hon: va-e
da fal fel pa an? ta hit an, f - a sv an! han ce fo hk,
sa an. so to on an, o so baa boyd-on ut an. so sa an:
e du so-sta4k? sa an, o so- a du lcet nice husala mce da
sa! an ads-sla na, o so da. so sa on: ya, du mo tho,
ja a hala met lofta betah-ag-kagla moea ana.
vQtt, oniQnta hceknada po bhuvzkslan, at
skala va sin man andmvan.

om skosnipan.
353

354

hema va da g gamal guba, szn-etada ,ohcinas, som bukta
va ep z slcqz,oi o sve haeka. o so sa an, at ee-geie so kam
skoksmpan t an o stelds-sa ta o vahma sa va bias. o
oiv -va so galt gh,ctre-fhamifhan so! so fhapd-ozv..,, van
hetada. so sa an,,n,at an hetada Icelina. mcen so noh-an adsstot o stt pa na-n stan, so kastad-an-n elbhan pa na. hon
tspIs2go skhaka: halta, halta, fcelvv bhcenda mina kanta!
do howl-ag-, gaban svahada: fetma bhen-o !lek ha.
tov...vcetnn.
no nom - bi p pk, so ced so ofta de, attz a hakt
skaa fo-r-vet.
1) På andra håll har man den uppfattningen, att hon icke
= i, a = e, Ce =

ä, a mellan a ock ä,

0 ock o = ö, v = er
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dem i sin båt. Så när de kom öfver, så gaf de sig till att klättra
uppför bärget, ock när de då kom nära. upptill murarna, så försvann de,
pysslingarna.
Han fick visst bra betalt, fiskarn, som fraktade öfver dem.
P. J.

Min far brukade tala om en berättelse om ett par som var 352
gifta. De skulle sko — ja ni har väl hört det där? Det är väl
en gammal sägen. Så passade inte hästskon. Så sa hon: »Vad är
det för fel på honom? Tag hit honom, får jag se honom!» — »Han är förliten»,
sa han. Så tog hon honom, ock så bara böjde hon ut honom. Så sa han:
»Är du så stark?» sa han, »ock så bar du låtit mig hushålla med dig
så!» Han hade slagit hänne, ock så där. Så sa hon: »Ja, du må tro,
jag har hållit mitt löfte bättre än kanske många andra».
Jag vet inte, om hon inte räknade på brudvigseln, att hon.
skulle vara sin man undergifven.
J.

Om skogsnipan.
Hemma var det en gammal gubbe, som hetade Johannes, som brukade 353
vara uppi skogen ock sveda hankar. Ock så sa han, att en gång så kom
skogsnipan till honom ock ställde sig till att värma sig vid brasan. Ock
se hon var så galet grann framifrån så! Så frågade hon, vad han
hetade. Så sa han, att han hetade Själfver. Män så när han hade
stått ock sett på hänne en stund, så kastade han en eldbrand på hänne. Hon
till springa ock skrika: »Hulte, Hulte, Själfver brände mina kunte!»
Då hörde han, gubben svarade: »Själfver bränna ock själf ha».

Om vägen.
När någon blir sjuk, så är det så ofta det, att de har råkat i 354
skada för en vätt.
var någon riktig mänska.
ock r, a i tal, a i tall, u i hus, u i hund, o i bo, o i sofva, a = å.

418

ii. ck E. FOLKMINNEN.

b, d', g tonlösa;

IX. 1

TV = ta, J --= tj ; "i, d, 5 0. s. v. svagt muljerade;

355

si dce.vvcinli tho6, at
,ty-ska sie ut vant
fe do kan-n, skala dom. * o ink-ska-pi-Lotta no-anat hceip,
utan-n ska sputa. da sa ol-crin?sa-linam-fon ma, o hon sa,
va da va fon mce — si do vann-an dom, so di kag-ga
undan, se cli-nta fa no pa sa.
si fhans-nasq- on:- va so kvek, no vi långt-da halt-i
vekan, so fon vadn,-gas on sie ut-ti skopa van, so sputad„
on: tpy! va d?ait2.i„ct unn,-, om d- w fe vamt? a, cl-ce
-nta faut — uay) va da — so slo on ut at

356

f,a va in-os /itu incilmgr,n — so, jehu iplvstirim sto on o
tztack -so alvvsamt ve husknutn, so fhazycle-a, va on sto o
iztad-cetv. 0, sa on, d-ce so mo myv som khypv ha, di a
sziv-vcek ken, o ist a sia dit snus o ska si., va- di tokak-om
de. a, sie dit lita het vatn ! sa la. nc_e, d-c e -nta ha, sa
on, dce veLa-nta, d-ce-nta
so honde-ist sen, on sto o talta ma non dakina — la
va po-t stcela, o so honda gt at — so sa on: si-d-ce-m
sants folk, som bo unv lokan. liksorv-vi bo opo lohan, so
bo di unv tan. o onz-n sloh-ut nontig, so ican-n skala
dom. o,vvelta sce, va di hetada, fon dce sa onta; fasi-a
kuna vg veta, va on menta foh-ena.

()ni, tomte.
357

d-ce do basOnlit, fesalt so scen jdc, o kan sakt
al min tu at tomtn,)-vcekv bhcenmcestvn i bkc'enahfivna. d-ce
ten som baghipv (1,-dceha. no :panan te pafyld, so kci-cfg-ga
o lcega sa o sova lust, fe cl-ce-so bastcbmt, at ant-bliv vekt,
no panan ska bytas om, so-am-bov-al» tvivla.
i, a = e, ce =

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

IX. 1
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Se det är en vanlig tro, att en inte skall slå ut varmt vatten, 355
för då kan en skålla dem. Ock inte skall en göra något annat häller,
utan en skall spotta. Det sa 01-Andersa-Linan för mig, ock hon sa,
vad det var för med — se då varnar en dem, så de kan gå
undan, så de inte får något på sig.
Se Frans-Nilssan hon var så kvick, när vi färgade då här i
veckan, så för varje gång hon slog ut en skopa vatten, så spottade
hon: tpy! var det alltid. »Jag undrar, om det är för varmt? Å, det är
tpy var det — så slog hon ut det — tpy!
inte farligt»

Jag var inne hos fru Malmgren — så, fru Kjöllerström stod hon ock 356
tittade så allvarsamt vid husknuten, så frågade jag, vad hon stod ock
tittade äfter. »Jo», sa hon, »det är så mycket myror som kryper här, de har
sin väg här, ock jag har slagit dit snus ock skall se, vad de tycker om
det». — »A, slå dit lite hett vatten!» sa jag. »Näj, det är inte bra», sa
hon, »det vill jag inte, det är inte bra»,
Så hörde jag sen, hon stod ock talade med någon därinne — jag
var på ett ställe, ock så hörde jag det — så sa hon: »Se det är en
sorts folk, som bor under jorden. Liksom vi bor uppå jorden, så
bor de under jorden. Ock om en slår ut nånting, så kan en skålla
dem». Hon ville inte säga, vad de hette, för det sa hon inte; fast jag
kunde väl veta, vad hon menade för ena.

Om tomten.
Det är då besynnerligt, för alltid så säger de det, ock har sagt i 357
all min tid, att tomten väcker brännmästarn i bränuerierna. Det är
ingen som begriper det där. När pannan är påfylld, så kan han gå
ock lägga sig ock sofva lugnt, för det är så bestämt, att han blir väckt,
när pannan skall bytas om, så han behöfver aldrig tvifla.
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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no a va hena, se va 'pinan o bhcenah,bat ihcåp, se da
va baa-gdelat me-an -balk. se va vi dah-o byta, esta byk,
an nat, o se kam bhcenmestvn o sata sa hos es mce ta phata,
sak -sa po dti da balkan. senv da sat, se skhamlael- da
te het-d/kli:i uti bh,cenamjat, som no metdWcepl ac]..thela-kul
la thattia thelat
ala tiotig se &eka. l<asez, sa bonmostvn, o aLje ma-ens an i bhonahfjat. va va da? sa va.
da va igantig, sa an. mom - vi in mce-i- jus o skal
ovv s tiotag sen - fatad.5. mai de va alt i sin apitig, se
da kun-k-synas nen tig als. o va da va, dp vet-ay,te-ta. o
men ha la iicelah-znta vat ince. natt
hepde4,a.
at alv vokaa tv a gav. ce
s-at-ti-nk„
stas-ep fata gasti ana -boka), se hcen,e, -da-, at ana-vokaheg-gag te. mcen stuv di da int-ep, se vcelsah-an....fita mep.

358

aylanatan da ska di altaf, sloka i bhcenahbvna, fa i,ep
cli-nt-tce, se gap clti-nentag galt. baa di ske/i:ah-g an enda
tima, se i_ep da-tgantag. men net fa cy,la va.
da va -a n -bhonnicestah-i iga1stc4p, an skula bhcena lanotan. da va se gegsat-aj
at-k§-skula bhcen-em-bhceavviajt-t slak te, ,y-skul- da bli It(2912 g at. o da skal- cia-i -yeha
dcf, ,99 an skul-pasa pa o bhcena, anon ck -stob". o s di
bhukk-slcek-a se da po 'kyler), o sta sota pa ajcbn andån-la se da. melti se (ek an leb o pasa pa da. maj no
da baffinta p-o ii fhamdtt — ah-jas-da neka bo han o flensa te at festeis — se (ek -bitcenmcestvn sa n dukt opfil.
anta, dce...bh,yd-an sa do-nt-em, utan dce-fek va. men no
da ada vat-ti stim te, se (ek an sa-n gpfll te, o dce-se bha,
s-at an thelada kul o ble legatts,intelti at pa kap da neha.
do-faskis, at neh-an ada fet-ten, se slcekta an do o iek
- ep an stan.

2 =-- i, a = e, re =_- ä, a mellan a ock ä, 0 .ock o = ö, v = er
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När jag var hemma, så var kälnan ock bränneriet ihop, så det
var bara afdelat med en balk. Så var vi där ock bykte, öste byk,
en natt, ock så kom brännmästaren ock satte sig hos oss med till prata,
satte sig på den där balken. Som vi då satt, så skramlade det
till rätt duktigt ute i bränneriet, som något metallkärl hade trillat kull
äller tratten hade trillat af, äller någonting så där. »Jaså», sa brännmästaren, ock han gick med ens in i bränneriet. »Vad var det?» sa vi.
»Det var ingenting», sa han. Män vi in med ett ljus ock skulle lysa,
om vi såg någonting som fattades. Män det var allt i sin ordning, så
det kunde inte synas någonting alls. Ock vad det var, det vet inte jag. Ock
mer har jag häller inte varit med. Män det där hörde jag.
De säger, att han väcker två gånger. Är det så, så att de inte
stiger upp förste gången han väcker, så händer det, att han väcker
en gång till. Män stiger de då inte upp, så väcker han inte mer.

Julnatten då skall de alltid släcka af i brännerierna, för gör 358
de inte det, så går det någonting galet. Bara de släcker af en enda
timme, så gör det ingenting. Män något får det lof vara.
Det var en brännmästare i Ingelstorp, han skulle bränna julnatten. Det var så gängset en tid, att de skulle bränna om brännvinet ett slag till, så skulle det bli rom af det. Ock då skulle han göra
det, så han skulle passa på ock bränna, medan det stod. Ock se de
brukade släcka af så där på julafton ock sen sätta på igän annandagen
äller så där. Emellertid så fick han lof att passa på då. Män när
det begynte på att lida framåt — han gick därnere både han ock fler
ock såg till det förstås — så fick brännmästaren sig en duktig örfil.
Män det brydde han sig då inte om, utan det fick vara. Män när det
då hade varit en stund till, så fick han sig en örfil till, ock det så bra,
så att han trillade kull ock blef liggandes emellan ett par kar därnere.
Ock det förstås, att när han hade fått den, så släckte han då af ock gick
upp en stund.

ock r, a i tal, a i tall, u i hus, u i hund, o i bo. o i sofva. ts = å.
Sv. landsin. IX. 1.
27
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ala vakk, kvanark—o alt moyht sont ta ska at f stana
meltps...,klakan tolv o et. (1,..ce zpo ån som ska maLo styrt.uytcicen tin. halo ch pa lzkavcel, so gap cl...alffl...nentzg sov,
ala po no vzs ololght.

Alla värk, kvarnar ock allt möjligt sådant där skall alltid stanna
mellan klockan tolf ock ett. Det är någon annan som skall mala ock styra
under den tiden. Håller de på likaväl, så går det alltid någonting sönder,
äller på något vis olyckligt.
-

— — va da kan, ...va? mn at t

not — ct.ce da.

Händelser
som hänt i mannaminne.
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no pticpv.dzalnlad,..2 bcekan.
360

/,a ;.§...4.-ta sa, ss,at no v2, skal?-go hem, 972. ada vat o
twist „, se to dhcegam lavans hafs.,o la4, an skal.. —
o da se 2..ek an o fayek utma vcegn
bekaiLek
nad?...o sa, an skal skepa nen—anas hafsa da. o a citt da
bcekan da va sa ()teka yypa hel. da va
msthakat ma
velen, se da va moka yyft vatti. e se ste an te va 5celva
kant o hi4 kaftan 2 vakt, lettt na flyt ut vakt o hal
ha jelv?..cee. o da had...on nattvis 222t?...fet tok na,
fe •da hany....vattit, se.. on ada hest. o da si an sto, se sa
an artelth„..ben,„po sce2, — da vest...2,2,ta hon — han sa bak4m
sa, no o kai. o oy kam, 2, ful fag o skal skuta te
vatrott. o da ,oh...anta mela,
an, se an skala fat
no og...kum, se baa flokan sa.,at enda ht sto ot svan —
de „.12a9 badis fhamstupas 2 hela vattd ma hena. o da
va do tva ana jyft vat2j.
da va ta ga non" hela byti„..., fem sceks..,gaha — how..
va ..- se blot, se da han o hela meskan, o vah o71,...ek, se
han cettt...na.
vad
o
hom Ale
du
vl 2nta! 2.on o ya v2 sto se laet 2than
»cella mcenska, vt
se. da f5te4, vhad„5 se mo, se v2 va nta g-ulk...0 leta
bli o skhata.
J. E.

no dt nattad-enogla maltija ta mosM., salta.
361

v atva dhceea, dt netadola, o se va d?...en si
...etada kala. o se va dtt...a eneda mahiyan, da va fahbhos
pva. o on skala va stahk lesaha.
skal d
h— at spatåkal. se va dd en som bod utv vegm po timby cepa,
kalada fe hcil412.22. se cl4 o,kvce stt d2
cet, se-lek an dt ut, o se bostad,am...pa, o se ba an, at..4
= i, a = e, Ce = ä,

a mellan a ock ä,

0

ock = ö, v = er

IX. 1
g = ng,

h=
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När pigan ramlade i bäcken.
Ja se det var så, så att när vi skulle gå hem, vi hade varit ock 360
räfsat, så tog drängen pigans räfsa ock låtsade, han skulle — se
bäcken gick igenom, gick utmed vägen — ock då så gick han ock fånade ock sa, han skulle släppa ner hännes räfsa där. Ock i den där
bäcken där var sådana otäcka djupa hål. Det var jämnstruket med
vägen, så det var mycket djupt vatten. Ock så steg han till vid själve
kanten ock höll räfsan i. vattnet, lät hänne flyta ute i vattnet ock höll
bara i själve änden. Ock där hade hon naturligtvis inte fått tag i hänne,
för det rann vattnet, så hon hade rest. Ock då som han stod, så såg
han emellan benen på sig — det visste inte hon — han såg bakom
sig, när hon kom. Ock hon kom, i full fart, ock skulle skuffa till
honom, så han skulle fara i vattnet. Ock då gjorde han inte mer, än
när hon kom, så bara flyttade han sig ett enda litet steg åt sidan —
ock det bar burdus framstupa i hela vattnet med hänne. Ock det
var då två alnar djupt vatten.
Ock det var till gå igenom hele byn, film säs gårdar — hon
var så blöt, så det rann av hela människan, ock var hon gick, så
var det en rand efter hänne.
Hon blev så arg, så hon tålte inte oss häller. Ock jag sa: »Du
kära människa, vi rår väl inte!» Jon ock jag vi stod så långt ifrån
så. Det förstås, vi rådde så mycket, så vi var inte godför att låta
bli att skratta.
J. E.

När de narrade enögda Maria till moster Sara.
Vi hade två drängar, den ene hette 011e, ock så var det en som 361
hette Kalle. Ock så var den här enögda Marian, det var farbrors
piga. Ock hon skulle vara stark läsare. Så skulle de göra ett spektakel. Så var det en som bodde utvid vägen på Tingby ägor,
som vi kallade för Hall-Elin. Så den här 011en, en kväll sen de hade
ätit, så gick han ditut, ock så höstade han på, ock så bad han, att de
ock r,

a i tal, a i tall, u i hus, vt i hund, 0 i bo, 6 i sova,

ek = å.
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skul?.-ga bavt tl„lun o be makija ga te mo saka po gånnsmc_55,
fa...oiv.-va se juk, se ch vcentad...ints.em na. hcov„.vre bavt
ct2,..nta hona hilka, vem da va. elas se Iscen4,,ch
hunem se vel se. la, sa on, hcil-Hf„ cl„ce ket ilavuvt, sa
oiv„, fa
skul?.-ga dit o dit — ncemd oiv fel?. i,å, sa
an, mn, hav n f,it ,.n,, fleka, si'd,,kana j'eka? — o, da
kuna v ga fev sa.
Koka kekt — mann etn, ne,,v2 sat o at.Aavv, se kim.,
flekan o utketad,s, „. set cekan? o sa, at„ta va bo 2fton mo
saka po gunvsmo, at mana skul?.,keing te na. orv va se
juk, se ch vcentadt...em na. o makta fkada, vem da va
sm ada vat ma bbna, o dy, sa on at ta vest dta, vem da
d?„.ada kam „ po kveln. o vi veste ...ly em at ahhop
spatånt, m sistn, makiya, s2. on skula va lcesaka hon me,
s„,at fa hcena tons v2„.nt, -tal... em nt2g, fa da„,va,..vb
on skal a talt 0922 at. m„ „in anka
fu4 o slokat, se
kug...knaft he OS.
Man oft-mn sa 2, avn2g o to...an hel hel m-bokiat„.
unak-akman
se fkalada sestn mata: nav kemi)
du hem? sa on.
da veta gas, neva kemv hem, sa on.
da vet in, ha lcega da„.kaiv..,vtifka.
s ne og kam dat, se va on ...i:da fick, utcf...Q sat o
vevda.
4ta hem me ens mata, utcf..,q stant,.
ovv natan. mn sen ne og..kum hem dån cetv, do va on do
se a, fe d ada get o stelt it
son da osan2g. o s 229
so
veste u em alt 2.126p, hit d ada get te, se vi, ad 5 -svavt
foto haLes.
se dn da kaN, an skule.okka vc_el o taLem, ha dada
get te. o se bamad„an: ist„ska scep makfja, sa an — an
talks„.se da vit — ist-ska tal„.022..fa makija, sa an, hu vant
ola nakada makija ta mostv saka, sa an . . . o ute 922.-hul
ven, se ad...an svavt fak-o fa koma fkain mce at. nek.-an
da ada batnat neka gap se da, se sa makba: nek „ an
lceg„a togat„ns.,fit, se ka...an svceha nek..an!
de4ek han.
J.
= i, a = E),
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skulle gå bort till Lund ock be Maria gå till mor Sara på Gunnarsmo,
för hon var så sjuk, så de väntade inte om hänne. Han vred bort
målet, så de inte kunde höra, vem det var. Eljest så kände de
honom så väl så. »Ja», sa hon, Hall-Elin, »det är rätt illavurdet», sa
bon, »för jag skulle gå dit ock dit» — nämnde hon för. »Ja», sa
han, »men har ni inte en flicka, som ni kunde skicka?» — »Å jo, det
kunde väl gå för sig.»
Ock mycket riktigt — morgonen efter, när visatt ock åt dagvard, så kom
flickan ock uträttade sitt ärende ock sa, att det var bud ifrån mor
Sara på Gunnarsmo, att Maria skulle komma till hänne. Hon var så
sjuk, så de väntade inte om hänne. Ock Maria frågade, vem det var
som hade varit med buden, ock det sa hon att de visste inte, vem det
var, det hade . kommit på kvällen. Ock vi visste ju om det allihop
spektaklet, men syster Maria, se hon skulle vara läsare hon med,
så att för hänne tordes vi inte tala om någonting, för då var vi rädda,
hon skulle ha talat om det. Men vi andre vi var så fulla av skratt, så
vi kunde knappt reda oss.
Ock Maria hon gjorde sig i ordning ock tog en hel hög med böcker
under armen till läsa i. Så frågade syster Maria: »När kommer
du hem?» sa hon. »Ja det vete Gud, när jag kommer hem», sa hon.
»Det vet ingen, hur länge det kan vara.»
Ock se när hon kom dit, så var hon inte sjuk, utan hon satt ock
vävde. Men hon gick inte hem med ens Maria, utan hon stannade
över natten. Men sen när hon kom hem dagen efter, då var hon då
så arg, för de hade gått ock ställt ut en sådan där osanning. Ock se vi
visste ju om alltihop, hur det hade gått till, så vi hade svårt
för att hålla oss.
Så den där Kallen han skulle göra väl ock tala om, bur det hade
gått till. Ock så började han: »Jag skall säge Marie», sa han — han
talade så där vurdet — »jag skall tale om för Marie», sa han, »hur vurdet
011e narrede Marie till moster Sare», sa han . . . Ock utav vi höll
väsen, så hade han svårt för att få komma fram med det. När han
då hade börjat några gånger så där, så sa Maria: »När han
länge har tuggat en skit, så kan han svälja ner den!»
Det fick han.
J.
ock r,

a i tal, a i tall, u 1 hus, u i hund, o i bo, e i sova, a = å.
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' no dt akta po thapan,.

362

als vem va dy-nu, smla o akta po slenhan? lo da va
molvns pcela o skont. akvns agust. ch va .0vampo hoat pa
sie an o lekta. so va (Lat hol„,,ovt hcet neh„vonm hoat a.
nt
jevhumat, o dcer? skul-ch fos4k.,o aka nen.
so skal dn ena aka faut o Men
u dant - ta va_
mcen:,§2,d'a va thap xmeln slenhan o leuhumat, o dcerp„va hav,
ska„m„veta, so n9 ,ag „kam po thapan, so slo an stusy,
vata thapsteb o dce 101t,.• ont, so nolt-ag.-kum nev, so ghat an.
do hoft-tn, anha pa an o funcla„, om da va hoht, o da hadag„ghatn, has, my, an tokt„, at,tn anka meta tel »certa
mce, ha dant„ta va, so an helsada tam: o dce„va so holt
so, o da akta hart ceto. mn„ no an ada kanta nev, so bah„ am ,pa o skul.,,tahv,op-dn anta, fotan tokt,, at agkun„ct salst,unp,i,„u dant-ta va.
nwn sn, slutO, da vet mce at h sa
sa ta pata
sa
bcega tv.
2,onm-mansa-tadn o nesa.

363

da va ,on„,-rneinsct-Odn, so skul-an tal-orv-fo nesa, &toga»
som »cent „ os os -- s an set pa„n sten, so skuLan tal.,
om, at-c,cn a4.,slas ni.,molvn, svam san. o vet„tu, sa an,
aLia ga an sota vesa, sa an; o sen; „, vet„tu, so jeb • „ya a
la te an so ha, sa an — o da-ma-so dhcemah an -te cln,
anno, ,99„an hul p„o theLa sten,.
o n dn auh„am„ble au, so an sa: la rnfi„jckanno, vas»
du ma eg„gag te so (bena, so lcegv 4
, ct te dcel me hka vuvt!
— han., fek la unsekta n, fe ute dce an ada falnafukan,
se hal ch arv „foh,o va Ita
an sa baa nesa, n9 , ag „ kam hem, at „n,. ada fot
sa„an onftl, san adqt vat utfå» so dant.

2 = i, a = e,
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När de åkte på trappan.
Ack vem var det nu, som låg ock åkte på slindret? Jo det var 362
mjölnarns Pålle ock skomakarns August. De var ovanpå höet på
slindret ock lekte. Så var det ett häl gjort rätt ner igenom höet ock
ner i gevrummet, ock där skulle de försöka att åka ner.
Så skulle den ene åka först ock känna, hur dant det var.
Men se det var trappa emellan slindret cipk gevrummet, ock den var hård,
skall en veta, så när han kom på trappan, så slog han studsen i
vart trappsteg, ock det gjorde ont, så när han kom ner, så grät han.
Då ropade den andre på honom ock frågade, om det var roligt, ock då hade
han gråten i halsen, men han tyckte, att den andre måtte väl känna
med, hur dant det var, så han hickade fram: »Jo det var så roligt
så», ock då åkte han efter. Men när han hade kommit ner, så började han på ock skulle torva upp den andre, för han tyckte, att han
kunde ha sagt honom, hur dant det var.
Men sen slutade det visst med att de satte sig till gråta
bägge två.
Jon-Mitusa-Jödden ock Nisse.
Det var Jon-Månsa-Jödden, så skulle han tala om för Nisse, drängen 363
som tjänade hos oss — se han satt på en sten, så skulle han tala
om, att han hade slagits med mjölnarn, svåger sin. »Ock vet du», sa han,
»att jag gav honom sina visse», sa han; »ock sen, vet du, så gick jag ock
la till honom så här», sa han — ock därmed så drämmer han till den
andre, så han höll på att trilla av stenen.
Ock se den andre han blev arg, så han sa: »Ja men jäenigo, visar
du mig en gång till så där, så lägger jag till dig med lika vurdet!»
— Han fick väl 'ursäkta honom, för utav det han hade fallandesjukan, så
höll de honom för att vara lite tulpig.
Men han sa bara Nisse, när han kom hem, att han hade fått
sig en örfil, så han hade aldrig varit utför så dant.
ock r, a i tal, a i tall, u i hus, u i hund, o i bo, o i sova,
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po fsatbgapostn,p-va de
364

da va m -bon -i smapsni-etade-i_ona§-ifinsu, o ans
-bhop ham-bod-i betst-o hetada pckimOnsn„. se va cl-ambon -te i kista, men da kem.v a nt ihi, va an hetada,
mti any.,va gana ta pa-Onsti. se va da-g-gama, seiii-jek
ba pestv, i_els se da nieln,3 - gahana — dce-)ek-cti moka
se da, lek o hwlsada -pa o talt em i du ena stuvare va
di ieh-i dn, ana.
89-va on in-os-dn da ghau o talta ma husthan, o
kemv mau iii. se sc_x an te dem:
hala ni kopt, se lesamt-ta a /Kent uti smgP i da?
nce-Oceha ifitanas, va da? va cf cl-da fe slag sep
få sceh-afi„, i,ona§-ifinsni sni(by a vat epo takat o
skal-te/c-i da, o han a sia nio sia hcel sa.
o ,tpceha, se lesamt! sa hsothgan.
a me-get nu foh-al del att?...zn o tal-em at fob/to?)
hans! haiv-fo tis nok veta lesamhetan, sa an, utan tt nu
ga-nta-in o tal-em at!
nce-foh al dn del, ment?-hom-pa, de -ska a vet
•
inta.
a het si nu, at ni hjah,..o...4,tal-em at! sa an da
— se moya gav.) te na.
da fayst-og-kiiin ut foshis, se bav da-a ma ens-otit in
smap, o
fhapa, em di ada ht' se lesamt ta ad? 5e
talah-em, hu cla-ada 5e, at-ans-bhop,
va do,
,ady-sla neh-o kikat o sia hcel sa.
palönsm ble len?) fristås, o klceda sa i,enast o iek ut
t, smap), k -sim -bop. mii imelvti se va di se da kapttalta bcega tya koma, se da tvoyta. o nti-ag-kemv dit,
se i.,ek an te dem .- fosteis,-ota di la o tcekta. o da se, n9
ag-kemv dit, se la ans -Uff maka helot po takat o tglcta.
se scek-arv-:
2=
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På käringposten var det ja.
Det var en bonde i Smedby som hette Jonas Jonsson, ock hans 364
bror han bodde i Bårstad ock hette Pär Jonsson. Så var det en
bonde till i Bårstad, men det kommer jag inte ihåg, vad han hette,
men han var granne till Pär Jonsson. Så var det en gumma, som gick
ock bar poster, gick så där mellan gårdarna — det gick de mycket
så där, gick ock hälsade på ock talade om i den ena stugan, vad
de gjorde i den andra.
Så var hon inne hos den där grannen ock talade med hustrun, ock så
kommer mannen in. Så sa han till dem:
Har ni hört, så ledsamt det har hänt ute i Smedby i dag?
Nej kära järtandes, vad då? Vad är det då för slag? säger
hon.
Jo, säger han, Jonas Jonsson i Smedby har varit uppå taket ock
skulle täcka i dag, ock han har slagit ner ock slagit ijäl sig.
Å kära, så ledsamt! sa käringen.
Ja men gå nu för all del inte in ock tala om det för bror
hans! Han får tids nog veta ledsamheten, sa han, utan tig nu
ock gå inte in ock tala om det!
Nej för all den del, menade hon på, det skall jag visst
inte.
Ja låt se nu, att ni tiger ock inte talar om det! sa han då
— så många gånger till hänne.
Det första hon kom ut förstås, så bar det av med ens dit in
ock frågar, om de hade hört så ledsamt det hade skett i Smedby, ock
talar om, hur det hade skett, att hans bror, Jonas Jonsson, var död,
hade slagit ner av taket ock slagit ijäl sig.
Pär Jonsson blev ledsen förstås, ock klädde sig genast ock gick ut
till Smedby, till sin bror. Men emellertid så var de så där korttalta bägge två bröderna, så där tvära. Ock när han kommer dit,
så gick han till dem förstås, där de låg ock täckte. Ock då så, när
han kommer dit, så åg hans bror mycket riktigt på taket ock täckte.
Så säger han:
ock r,

a i tal, a i tall, u i hus, u i hund, o i bo, & i sova, a = å.
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va legn du hep?! a tegt-,-tu va do. dk sa, du ads,sia hel da?
skul-da-a vat nen glek fe dcey dce? sa dy, anka.
da ble pa-tönso aht, o vetat, o skek heiii-tenast, o no..
ag -kant hem, se sot-g:ankan da, had-ota-get,-tuan du-acla
sut o tals ve o hceknat ut - boepteknkg o af& o aitg, ne
dy-skala va, guman o ans hastha.
da va an epethad o ar_q
pcepan had-an mce-sa, o
han ta bas ep Octhgan itCet tutt. o hon st o kn ta do
anka bon, o gkat o skkek, o sa, at on (pula biet se ila hanMkad o slåm po ala vis, o fhatda, valp -an skule jiba Po
de vt, naha na o se sa.
da se sa bon: 1,,seka, ta ba el? k,u, m skal-tya, ba er
moga gagn, nk skal tja. vale tey nk -nta? kkat -nt -a
yQpt, sein-a sa, o let-blzt o talt em at!
J.

no y da skIteednn skula tit,o6a sa nue o Juta.
365

da va -n skkcedak? -epve dånsbo, my, etada pcilyzkvest.
se had an Wt em sondaana, ,$...tokt -an, at an kunk-tana
hoa sa lita ma 5uta, kels -sem an ada skolen hantemilchtg
stavan. men se ad-an kgam -bos -,-t„cf-qn skal-get sta o
lana sa ert-tuo-m-blcekslataka, som boda nceka-inM da.
ya ag-kam dit o fek -bosan. ced ladad? sa an. f,a
da vet-ja-nk-, sa do anka. nuna peyka bkuka ha na
em-Qn a ladad.
du fa v s
ta se tek an hem o skul-sk cetn. se unkad-an, huk-an
da skula beta sa ett. mo se tegt-am-pa at ag-kao-ta o
sthyk-el po-n spkcetspet-o lysa ma den_ x fceght2lt. em an
det kikad -k mynkgan o sa at lysa &ep, se kan-dta va
ladad.
kst an spket?-eL o sata spetan ta feghelt, o se had-an
sin bsahg ta tita. nto da lyst -knia. hon la p_tat se ncek
= i, a = e, <e = ä, a mellan a ock ä 0 ock e. = ö, v = er
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Vad ligger du här?! Jag tänkte, du var död. De sa, du hade
slagit ijäl dig?
Skulle det ha varit någon glädje för dig det? sa den andre.
Ock då blev Pär Jonsson arg, ock vänder, ock gick hem genast, ock när
han kom hem, så satt gumman där, hade inte gått, utan de hade
suttit ock talats vid ock räknat ut bouppteckning ock auktion ock allting,
när det skulle vara, gumman ock hans hustru.
Ock då var han uppettrad ock arg — käppen hade han med sig, ock
han till basa upp käringen rätt duktigt. Ock hon ut ock in till den
andre bonden, ock grät ock skrek, ock sa, att hon hade blivit så illa hanterad ock slagen på alla vis, ock frågade, varför han skulle göra på
det viset, narra hänne att säga så.
Ock då så sa bonden: »Kära, jag bad er ju, ni skulle tiga, bad er
många gånger, ni skulle tiga. Varför teg ni inte? Kunde ni inte ha
gjort, som jag sa, ock låtit blivit att tala om det!
J.

När den där skräddarn skulle roa sig med att skjuta.
Det var en skräddare uppvid Dansbo, som hette Palmkvist. 365
Så hade han ledigt om söndagarna, så tyckte han, att han kunde gärna
roa sig lite med skjuta, hälst som han hade skogen runtomikriug
stugan. Men så hade han ingen bössa, utan han skulle gå stad ock
låna sig en utav en bläckslagare, som bodde nära intill där.
Ja han kom dit ock fick bössan. »Är den laddad?» sa han. »Ja
det vet jag inte», sa den andre. »Mina pojkar brukar ha hänne ibland;
du får väl se efter, om hon är laddad.»
Ja så gick han hem ock skulle se efter. Så undrade han, hur han
då skulle bära sig åt. Men så tänkte han på att han kunde ta ock
stryka eld på en sprättspeta ock lysa med den i fänghålet. Om han
då kikade i mynningen ock såg det lysa där, så kunde den inte vara
laddad.
Ja han sprättade eld, ock satte spetan till fänghålet, ock så hade han
sin käring till titta. Men det lyste inte. Hon la ögat så nära
ock r, a i tal, a i tall, u i hus, n i hund, o i bo, e i sova, a = å.
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inta mynxgq-Qg-kuna. men de-va omogxt, on sa xgn tig;
s at -ta va ntig boan, da kun-dx noi., festa. mn om da
va ladat kecht,...la da va no skkcep-paa, da kun-dx-nta veta.
so va da-n ladstaka mce festos uto gin. se tcegt-an:
den ska...a vakm-o steknz, so jpcenv a 4,...va da osa. i,cc
han la lastkan x eln,, o sn Jpopda an nek-an x boan, o
sat-an nesaiv-vcel utfip. io moka kektxt:-ta laktada b,kcenda
thas-, ?la papak-ala ntzg. mn an had-xgn kkats t-ta dcen
at nue. o so tokt an, clts, skula nok ge lila bka o bkena
dn at, om anmamda ladstakan duktxt.
so vamd-an dn om nen o stak in an x bospipan, o da
osad-o kuk alt-to, vak, mn zntrnQi and, tolet-an. so la
an dy, x spint cen ag gag o let -an lega, ta am-bla kelef
stak an nep dn x kosan o tkekad-cetv dvasg ma
alko. o
nevan. o si da-ska-iv-vet-, at-ta bkenda snapt kOnow-fopo ladstakan an kuk tvasnonm
ladnigan, o sem-bkan skotat
ncevam-po hunem!
do ble da festas int-ta teka p-o 5uta lat, utan ta
gk.una po hu an skal fa ~van lad i stcelt. so lek an
ty-skOcin dak-opva nybi4 fe on skulma se sncel ma sont
-teka, cl?-sa do ala. hon ad? bot moga, som xnt crakt?kana hac,l-doit te o bot-ag-gag.
sn so kajan do-nt-tcegka pa o oka 9.2 nota heta po
lceg-, utan .y -skal-ag-get ta kumanellopdfOkan i soknan o
fkak- em lita fatnelp. o so talt-an da etv..-fe hunom, hu
dala got te. ia do tokt an, da va best, ag -kum im-po
lasakcen, so-ag-kuT-blx box so fopt som ølit. ne si de
vel-an do-nta po velkop, fe da-vel di baa ta a ncevan, sa
an. daktaka di vel baa 5c:ek
o sy xh4p, no di fe tai,
ntzg.
mn hu-cl-talts ve sen, so tokt -an, at folja mce in ta
va so falt-tomenskigan. o
daktvn-nt slaj da kana v
so JOIL an ,de. no -an da kam in, so toto daktvn, at
vest va da-otc4t, mcem-bot-at skula v ga...?nddi,
bl e dak-xna po lasakcbtn,. nct, tokt-tn anka, dce vel-anta,
= i, a =-. e, ce = ä, a mellan a ock ä, 0 ock e = ö, = er
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intill mynningen hon kunde. Men det var omöjligt, hon såg ingen ting;
så att det var någonting i bössan, det kunde de nog förstå. Men om det
var laddat redigt, eller det var något skräp bara, det kunde de inte veta.
Så var det en laddstake med förstås utav järn. Så tänkte han:
den skall jag värma ock sticka in, så känner jag väl, vad det osar. Ja
han la laddstaken i elden, ock sen körde han ner den i bössan, ock gå
satte han näsan väl utför. Jo mycket riktigt: det luktade brända
rasor, eller papper eller någonting. Men han hade ingen krats till ta dän
det med. Ock så tyckte han, det skulle nog gå lika bra att bränna
dän det, 'om han värmde laddstaken duktigt.
Så värmde han den om igän ock stack in honom i bösspipan, ock det
osade ock rök allt dess värre, men inte nog ändå, tyckte han. Så la,
han den i spisen än en gång ock lät den ligga, till den blev riktigt
eldröd. Ock så stack han ner den i bössan ock tråkade efter duktigt med
näven. Ock se då skall en veta, att det brände snart igenom förladdningen, ock sen brann skottet av, ock laddstaken han rök tvärsigenom
näven på honom!
Då blev det förstås inte till tänka på att skjuta längre, utan till
grunda på hur han skulle få näven lagad i stället. Så gick han
till Skogan där uppvid Nybro, för hon skulle vara så snäll med sådant
där, det sa då alla. Hon hade botat många, som inte doktorerna hade dugt till att bota en gång.
Sen så kunde han då inte tänka på att göra någon nytta häller på
länge, utan så skulle han gå till kommunalordföranden i socknen ock
fråga om lite fattigjälp. Ock så talade han då om för honom, hur
det hade gått till. Ja då tyckte han, det var bäst, han kom in på.
lasarettet, så han kunde bli bra så fort som möjligt. Nej se det
ville han då inte på villkor, »för då vill de bara ta av näven», sa
han. »Doktorer de vill bara skära av ock sy ihop, när de får tag i
någonting.»
Män hur de talades vid sen, så tyckte han, att följa med in till
doktorn ett slag det kunde väl inte vara så farligt åtminstone. Ock
så gjorde han det. När han då kom in, så tyckte då doktorn, att
visst var det otäckt, men bota det skulle väl gå ändå, om han
blev därinne på lasarettet. Nej, tyckte den andre, det ville han inte,
ock r, a i tal, a i tall, u i hus, i i hund, o i bo, o i sova, a = å.

436

IX. 1

H. dl E. FOLKMINNEN.

ct, g tonlösa; w = m, fp =-- tj;

å,

o. s. v. svagt muljerade;

ag-kune-iu ga dit o den — tegt aw-vel: kom) ia baa
mep. o inte-ioh-an dce helv,
vel hcen, so hmv ia ahi•
utan has ekalt ta skOcin omen. o hom-botad an noi
fosteis, mcen ta Ma nceven mep da kan-an do alh}.
P.

han &nitamladn..neto paliketakat.
366

va da na-6nsa-i64n - la ven, va da,si v -va ful o iek
opo hogaspo hsahkan — dethbp] Isahka va da vI , ch hal
vest. po pceha takat. o haiv -va ful o galn. o de-bah-a
nep, kan-N-veta, o ham-bahiad-o h,ula nepfo takat. so po
veien so ba ag-g¥, sa an, at an skule-ielp-an o fhels-an.
my, sti—noh-aw-va nceha kat, s-at an sa, at-ts-skula-bcehnep, so sa an: fån! skhek an te. se fastnada kledvna
spik, so-am-ble hceganas, o ch el ptij-neh-an.
lahsa ag-, guci-lolpah, siwom t, mcew,fein aceljav
mce-n hast, sa an.
J.

temniciin solv-fots, net&i fscelnn.
367

no ch bogda po stoha bognivan-a, so va 4-en o tenzvlcahana — va va cl?-an hetada? ea-da-iop dsdina — mn an
h,amlaclneh-opfhon thea vinan— „hkaw-veta, davam
bh,a hold — ena neh,- i jscelvn. o dcep la fult o stenahva
fosteis. so ha.mlad-an nep, hehacol-te, hu da va, o de-bah-a.
men lokads-so vcel, s-at-tl-la-on-bhceda tvasfo balkana, o
hag-komv nep po di da bhcedan. o bhcedq-on stagk fstos
ve den skvcekan, so de-bah-a leg».
si• (l-to andO
s-at ag-kuna hceida
so set an danbt,,Alan stenana, so sa an: iahå, -sa an,
de gut o ha den hesaii-iopd, sa an.
J.

= i, =-= e, e = ä, ,a mellan a ock ä, 0 ock e = ö,- v = er
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men han kunde ju gå dit ock dän — tänkte han väl: »Kommer jag bara
väl hän, så kommer jag aldrig hit mer». Ock inte gjorde han det häller,
utan han .gick allt till Skogan omigän. Ock hon botade honom nog
förstås, men ta med näven mer det kunde han då aldrig.
P.

Han som ramlade ner av kyrketaket.
Var det Nils-Jonsa-Jödden eller vem var det, som var full ock gick 366
uppå ryggåsen på kyrkan — Dörby kyrka var det väl, de höll
visst på att tjära taket. Ock han var full ock galen. Ock det bar av
ner, kan en veta, ock han började att rulla nerför taket. Så på
vägen så bad han Gud, sa han, att han skulle jälpa honom ock frälsa honom.
Men så när han var nära kanten, så att han såg, att det skulle bära
av ner, så sa han: »fan!» skrek han till. Så fastnade kläderna
i en spik, så han blev hängandes, ock de jälpte ner honom.
»Jaha», sa han, »Gud jälper i sinom tid, men fan han jälper
med en hast», sa han.
J.

Timmerkarlen som for ner i källaren.
När de byggde på stora byggningen här, så var det en av timmer- 367
karlarna — vad var det han hette? Ja det gör detsamma — men han
ramlade ner uppifrån tredje våningen — en kan veta, det var en
bra höjd — ända ner i källaren. Ock där låg fullt av stenahie
förstås. Så ramlade han ner, herade till, hur det var, ock det bar av.
Men lyckades så väl, så att det låg en bräda tvärsför balkarna, ock
han kommer ner på den där brädan. Ock brädan hon stank av förstås
vid den skväcken, så det bar av längre. Men se det tog ändå emot,
så att han kunde häjda sig lite.
Så satt • han därnere ibland stenarna, så sa han: »Jaha», sa han,
»det är gott att ha den resan gjord», sa han.
J.

ock r, a i tal, a i tall, u i hus, u i hund, o i bo, o i sova, a = å.
Sv. randsm.
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no madam skug-dh,cegka kat.
368

madcim ad?-ata sa ta dhcegle-g-kat. hon skula ha tel
jehg fe on clhegt-an. se skul-on clkegk-an z am-bana
neh, - bheglykyt. se stepad-on nev katy banan, se skal on lceg-am-bhcelap ovv. my se-ada kat spent ep po kanty
— hatv-va-nta gla et vatyt fyteis — se skal onta ma
hcenvna o »eka nek- an vakt. e da se hag ag .,klopna
ncevam-pa na, hug zn dem se lagt, kan
veta, se hon
o kart fok-ep, o ep o
begly,gan, o
meta
-enem sak o in z kamvn, o del? va kaklugsctehana ypana,
harv-foh-in o sak-sa Im cee da» metan. o vt va ag-,
IN-tv-veta, o glode-loh-an — sa ut SOM jelva knuta.
maddm-clg-kanz lafsanas cetv festos, se hceka (händerna
hängande framför sig), o bloan han. ej ej ej! sa on, se galt
-ta-jek! st-se-an a lopt me-ma!
J.

Kom-pCensot
369

z

teby po duCel.

a s a mens-baa-mta, va hakamay hetada, mn ela
- se
va da ,.om--prevsoz tivmbp — si- an z_oh ai ant
spatellsal,-ti da boy. hatv-va-n sen dauvspez,el — fast atv-va
vi hty-semv kaja.
se -ad-ch vest sat o spelat, se 4 ad? biet okuntanta
po ne vis o skul-a clu&l. 4 skala va ta ht, o ,om-pcevesan
-ya ada-stcelt sa-g gamal kavshaltv kika, se-ag-kan-ta
kem-ant-y bta po vigkal. men se haelp-an-y havsajaha-,
den sat an o hal unv theian, se baa ske stak fkam
synts.
1,om-pckvsag-katv-favst ty-stelt, SOM Ch ad.y-sat ut at
q-skula-motas. o-se no d-ada vat hty -, se kam do hakan
ma sni hcest, o da va-n hech bhasaka, kam o blasta, se nesbehana sto pa an. vel
slas ma pcepa? sa hakamay,
= i, e
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När madam skulle dränka katten.
Madam hade åtagit sig till dränka en katt. Hon skulle ha tolv 368
skilling för hon dränkte honom. Så skulle hon dränka honom i en balja
nere i brygghuset. Så stoppade hon ner katten i baljan, så skulle
hon lägga en brädlapp över. Men så hade katten spänt upp på kanten
— han var inte glad åt vattnet förstås — så skulle hon ta med
händerna ock köra ner honom i vattnet. Ock då så högg han klorna i
näven på hänne, högg in dem så långt, kan en veta, så hon
måtte släppa, ock katten for upp, ock upp ock in i hyggningen, ock in
genom salen ock in i kammaren, 'ock där var kakelugnsdörrarna öppna,
ock han for in ock satte sig inne i änden däri vrån. Ock våt var han,
kan en veta, ock glodde gjorde han — såg ut som själve knutte.
Ock madam hon kom lafsandes efter förstås, så här (händerna
hängande framför sig), ock blodet rann. »Oj, oj, oj!» sa hon, »så galet
det gick! Se så han har gjort med mig!»
J.

Jon Pärsson i Törnby på duell.
Ja se jag minns bara inte, vad härremannen hette, men eljest så 369
var det Jon Pärsson på Törnby — se han gjorde aldrig annat än spektakel, den där bonden. Han var en sådan där ulspegel — fast han var
väl lite sämre kanske.
Så hade de visst setat ock spelat, så de hade blivit °kontanta
på något vis ock skulle ha duell. De skulle vara till häst, ock Jon Pärsson
han hade ställt sig en gammal korshalt krake, så han kunde inte
komma annat än lite på vinkel. Men så hade han en horsaskärra,
ock den satt han ock höll under tröjan, så bara skaftet stack fram
ock syntes.
Ock Jon Pärsson kom först till stället, som de hade satt ut att
de skulle mötas. Ock så när det hade varit lite, så kom då härrn
med sin bäst, ock det var en redig brasare, kom ock blåste, så näsborrarna stod på honom. »Vill du slåss med käppar?» sa härremannen, när
ock;

a i tal, a i

tall, .0 i hus,

u

i hund, 0 i bo, e i sova,

a = å.
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fek s skaft po harsalahan. ance de baa n lta
hor ta veka po hcestn mce, svarte-i_om-pcirspn. o se no
kim se ner, se han ep ma sin harsajah-o tp-o ~ha. o
de-bah-a fo hahantan, o i,om-p~pn cetv fosteis, se fort
an lunta, vin de - fesl6 inta. menta, veta lita, d ce nta
falit! skhek an.
o in i
men hcestn am-bah-a o in i stan o iin-po euavn
stalt, o d va knaft hin ta fa ut an

va foepasmaina katv,va notz te.
370

ha da va ma At da dhceen, seiv-velta ma Mast?
jo da va sa, s9-an ada vcelt, o -se i,ek an inO la sa,
o sa at-na ada fedahvat-tn,-nena bent. se i,ek fahfa int. e an,
se sa an: fas bit! so an. o do to an ep fosteis o skula
.visa. da ha, sa fahfa, da syns' -u igan tig po dg! —
kagfa da va dv-nanka da, sa an. i,asa, sa fakta, du vet ta,
vekatt! aja-ska bota da! o ham-bapt 2,blan ijscepana
ta hafla. o dhcegn an ep o ut, o ahbetada help dn sen•
fah se bagcignadps d da pepasinahlan se vida, o
aiv-va se da dan fahfa, sp-aw-va-nk-se lespn a sa.

371

n-cluma bQtad-an-ns -gag. da va daano-etv no d-ada
vatAholep ma fah-o mor. da va selskapskalas. si da va
alt vanlit, at no d? ada vat-bholep, se skul-cli a alt selskap o se hceha-pn da cetpat, se di skulp-fo ho6a sa. ,ca se
kam d o leda da stakvn, kum ma an fkon figyha, o-se
va da ymnigare -fest6is, at 121_, skula felt an ta iga lstahp.
jek se dceha byja vieht mce dem. se kan'-fahfa ut i 190kat.
va ce-da foh--en? sa an. iq de en sill, inta kan tala, sa
di; an stakaha d gah-ikhig mce, som di a hma hat mce, se
f-fa-vcel ga lcegv mg an. o fahfa an skula ban-o tekna
mg an, mn si de -12agh0) an fita. d - ce slut, an ce nt
-ctuma, sa fahfa. aka lceha-n o tal-, o ham-bart j§cepa2. = i, a=e,

ce = ä, a mellan a ock ä,.0. ock 4 = Ö, 23 =--er
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han fick se skaftet på horsaskärran. »Ånej det är bara en liten jag
har till viska på hästen med», svarade Jon Pärsson. Ock så när de
kom så när, så han upp med sin horsaskärra ock till att snurra. Ock
det bar av för härremannen, ock Jon Pärsson efter förstås, så fort
han haiin, men det förslog inte. »Vänta, vänta lite, det är inte
farligt!» skrek han.
Men hästen han bar av ock in i staden ock in på gården ock in i
stallet, ock de var knappt hund till få ut honom igän.
J.

Vad käppasmörja kan vara nyttig till.

370
Hur det var med den där drängen, som välte med hölasset?
Jo det var så, så han hade vält, ock så gick han in ock la sig;
ock sa att han hade fördärvat det ena benet. Så gick farfar in till honom,
så sa han: »Får jag se benet!» sa han. Ock då tog han upp förstås ock skulle
visa. »Det här», sa farfar, »det syns ju ingenting på det!» — »Ja
kanske det var det andra då», sa han. »Jaså», sa farfar, »du vet inte,
vilket det är! Ja jag skall bota dig!» Ock han bort ibland käpparna
till raffla! Ock drängen han upp ock ut, ock arbetade hele dagen sen.
Se förr så begagnades den där käppasmörjan så mycket, ock
han var så där dan farfar, så han var inte så ledsen av sig.
En dumme botade han en gång. Det var dagarna efter när det hade 371
varit bröllop med far ock mor. Det var sällskapskalas. Se det var
alltid vanligt, att när det hade varit bröllop, så skulle de .ha allt sällskap ock så här en dag efteråt, så de skulle få roa sig. Ja så
kom de ock ledde den här stackaren, kom med honom ifrån Nygärde, ock så
var det meningen förstås, att vi skulle följt honom till Ingelstorp. De
gick så där byar mellan med dem. Så kom farfar ut i köket.
»Vad är det för en?» sa han. »Jo det är en som inte kan tala», sa
de; »en stackare de går ikring med, som de har kommit hit med, så
vi får väl gå längre med honom». Ock farfar han skulle börja att teckna
med honom, men se det begrep han inte. »Det är slut, han är inte
dumme», sa farfar. »Jag skall lära honom att tala», ock han bort i käppaock r, a i tal, a i tall, u i hus, u i hund, o i bo, o i sova, a = å.
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van. o dtb arlha ut ta svcon-o jcel-o 3134.4, se ch va-nta
/don ta ta fat pa an. db va ut-n hel hopana falk o skalta an, mn, de-va Ugn, db dayi- -int-te.
372

fah jek-crb se mok-'bkhig me dem po da vt. emtva
da sm db 'ok -ko hig me o dho po-n »aha, hag-kan-ta ga.
da va tgalstahpa dh,cega, db skul-dh,a an t-timbffl, ala vat-ta
va se skuldb ga utmce-n tcemlon stop sbn, se ch had-n
cluktb stop sk(4, po dn ena svan otmenstna. sene db kam
dt mo an, se sa cb-te an: nb c e-se gamal o los, tokv
at„ty-skula va gut o slep-bfhein dna vehan? — lo da
tolcv a alt. van da sa, se da vuv van hahas
a fa
slepa loklbt o vl hen, se van da vestat. — N-vb a lust
teg-po l.da o talt em at es btnan, o e dy-sa se nb
se e vb se ensamna hep, o vb ska kvek»vlp eh, u da
vehan, så d?. ne, sncela gosa, nb ce-se sncela, se de vel nb
-nte-joha, sa an. ea mn nb eu baa t-tyd fo ba ep jelv
o anha, se da vm, u bcetv, nb fega slepa hen. nb hapju
bgat hoht o leva cetv. — yå, men da vel nb -nia, nt c e -se
sncela se, o cl-ce-se faht, se bhy ah-int-em dce! —
ska ga-se kvekt, nbent-tb em., se ???. bov-ulta va hed, o
a vb tt po at, tolst-tb, se nu e da best o ie ep at mce-n
ht n hast. o db beffintp-pa o leg-a mot skopn mce an. mn
dce-va-nta men rna de, an hag, to at flo) a Jaan, o dce
-bah -a, se db va -nta bov ta ta an. o ahb bahhvgl-db dha
an me p sen. ch fek ahbsvan mega.
H. E.

373

,?,o da va cln„a lansovdbg lela gh,agp, an hut se
fofcbplbt-tn deha, ne-da kam nen-ft te an o ve-tala me an.
1)

J. G. de la Grange var landshövding i Kalmar län 1810-22,

b =i, a = e, cc = ä, a mellan a ock ä, 0 ock 154= ö, v = er
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vråla. Ock den andre ut till svärja ock skälla ock sprang, så de var inte
hund till ta fatt på honom. De var ute en hel hop folk ock skulle
ta honom, men det var lögn, de dugde inte till.
Förr gick de så mycket ikring med dem på det där viset. En var 372
det som de gick ikring med ock drog på en kärra, han kunde inte gå.
Det var Ingelstorpa drängar, de skulle dra honom till Tingby, eller vart det
var. Så skulle de gå utmed en tämligen stor skog, så de hade en
duktig stor skog på den ena sidan åtminstone. Så när de kom
dit med honom, så sa de till honom: »Ni är så gammal ock losig, tycker ni
inte, att det skulle vara gott att slippa ifrån denna värden?» — »Jo det
tycker jag allt. Vore det så, så det vore vår härres vilje ock jag finge
slippa lyckligt ock väl hän, så vore det visst .gott.» — »Ja vi har just
tänkt på det där ock talat om det oss emellan, ock är det så så ni vill,
så är vi så ensamma här,, ock vi skall kvickt jälpa er nr denna
värden», sa de. »Nej, snälle gossar, ni är så snälla, så det -vill ni
inte göra», sa han. »Ja men ni är ju bara till tyngd för både er själv
ock andra, så det vore ju bättre, ni finge slippa hän. Ni har ju
inget roligt att leva efter». — »Ja, men det vill ni inte, ni är så
snälla så, ock det är så farligt, så bry er inte om det!» — »Jo det
skall gå så kvickt», menade de om, »så ni behöver inte vara rädd, ock nu
har vi tänkt på det», tyckte de, »så nu är det bäst att reda upp det med en
liten hast». Ock de begynte på att lägga av inåt skogen med honom. Men
det var inte mer med det, än han tog ett flöj av kärran, ock det
bar av, så de var inte kropp till ta honom. Ock aldrig behövde de dra
honom mer sen. De fick aldrig se honom mer en gång.
H. E.

De la Grange.
Jo det var den här landshövding de la Grangel, han röt så 373
förfarligt den där, när det kom någon till honom ock ville tala med honom.
död 1844.
ock r, a i tal, a i tall, u i hus,
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at4 cel?st, av-va inolsa bafai, my, an lictcl-d
da set, at an hut te so dant, fapst-ti kam in.
so va d ii olcenzg, si ad a- ekan te an, o se zek an
in x-9in-bo6,o fhaida, va an skula Jela lansovdxgrov-fop, o da
at-na skula kal-arv-fa hogastens vedasks.
bon, hada val NIO, at arv-va se da ghom lansOvdign, s-at
arv-vela ha at x apizig fop-sa, no-ag,kunLiM an.
so no-ag-kum dit ep, se stant-an x fastan o
ou, va an skula,se, lces-oni cb.da namat otniftistigan, se
an sto clah-o putlad-, o so hop v lansovdign, at-ta kam
non o stant,ut4m o kam alti n, utanz-baa sto o lcesta.
sx-?n, ska veta, bon an skula se at kokt, so-an skul?,hoh,-,
-a dl-lat.
mn no-an da lceg-ada hul-pa, se i,ek lansoi2dign, o
titad-ut, o da sto dn haha da.
no,-va vel duff? hut an te.
gli da, gu dq, milda Jesus! sa dn anh—o ble so ila
hced, so-ag-knalt fek barn onna. n ska vet-, arv-va-ntabah41 po o mota /mini se kvekt.
lansovdign anz-ble v lita ful o skhat, so-arv-vhe sa em
at tai,, inna,v.fek ta sa On. men sn skykah an &tv te:
no-va vel du6?
ist vel be so qna, ai-ja fo gez ut, sa dti anha.
i,a da fa du vl de, sa lansovdign. o bon ut, o an
sigkady-sa-ntl-lega, fin an sto utpo gatan, me ni Ko.
ha ant-bap sa at ince Ist "an-sen, da veLia-nt- — em
aft-ek o ba non folja mce sa -la han agas la neh at,-cre
vet „ ja-nta.

374

isa vet, fap skula ga in te an gag, o bhop
han skula fo fob nup. se no...di lamm-ep-då, so
sat -lansovdign o spisad?-inceda, so di fek sceta sa x inotanigshumat o venta. no sn lansovdig„komah-in, so ste di ep
helsadn-nat4pftins, o ry'-cta hytv lansovdign te, serv-vanlit:
no-va vel du6"?
= i, a = e, <E =•-- ä, a mellan a ock ä, 0 ock e = Ö, v = er
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Han var inte arg eljest, han var mycket beskedlig, men han hade det
där sättet, att han röt till så dant, först de kom in.
Så var det en öländing, som hade ärende till honom, ock så gick han
in i en bod ock frågade, vad han skulle »skälla» landshövdingen för, ock då
tryggde de honom på, att han skulle kalla honom för »högastäns vedeslås». Bonden hade väl hört, att han var så där grym landshövdingen, så att
han ville ha det i ordning för sig, när han kom in till honom.
Så när han kom ditupp, så stannade han i förstugan ock skulle läsa,
över, vad han skulle säga, läsa om det där namnet åtminstone, så
ban stod där ock puttlade, ock så hör väl landshövdingen, att -det kom
någon ock stannade utom ock kom aldrig in, utan bara stod ock läste.
Se en skall veta, bonden han skulle säga det högt, så han skulle höra,
hur det lät.
•
Men när han då länge hade hållit på, så gick landshövdingen ock
tittade ut, ock då stod den hä,re där.
»Nå, vad vill du?» röt han till.
»God dag, god dag, milde Jesus!» sa den andre ock blev så illa
rädd, så han knappt fick fram orden. En skall veta, han var inte
beredd på att möta honom så kvickt.
Landshövdingen han blev väl lite full av skratt, så han vred sig om
ett tag, medan ban fick ta sig igän. Men sen skriker han åter till:
»Nå vad vill dn?»
»Jag vill be så gärna, att jag får gå ut», sa den andre.
»Ja det får du väl det», sa landshövdingen. Ock bonden ut, ock han
sinkade sig inte länge, förr än han stod ute på gatan, må ni tro.
Hur han bar sig åt med sitt ärende sen, det vet jag inte — om
han gick ock bad någon följa med sig, eller han alldeles la ner det, det
vet jag inte.
Jag vet, far skulle gå in till honom en gång, ock bror Jon var 374
liten, ock han skulle få följa med. Så när de kommer upp där, så
satt landshövdingen ock spisade middag, så de fick sätta sig i mottagningsrummet ock vänta.. När sen landshövdingen kommer in, så steg de upp
ock hälsade naturligtvis, ock se då ryter landshövdingen till, som vanligt:
»Nå, vad vill du?»
ock
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o
som an skhzkv te, so ble Qnkced o ut som i
nevfa tulpan, o ut po gatan o scetak-a 2. ful flo, 4-ag,
kum ta t gatli2vn. • da stelak an sa bakom -g-knut, o so
skut am- fkam l2t-2blcin o skuljsg j -, om da kum non etv.
komak-an, tcegt-an, so —
fab-an tcegta, vahlana to va pqkan, my sen no an had„
uthetat set cehan-o fot at moka kektit epitet fastas 0 bmw,ut, so fel e. an si pokan sta o futa fkam, bakom 4-cla hopyt.
H.

fiboknima po beth,kstatbp.
375

— ce lia2kan hema? (hä.rmande en katt).
— a incenskv, hu va 4...da va nu?
lo da va d da katy! da va po igalstakp. anva
Qtek tp et -op egon...os honsan-y,da kat, so cl2 va-so
stog -at an. o so ba d2-?g-gamal dhceg, sni-etada hakan,
at-y,a skul-clkeek-an. my, se huk-am -bav sp-at — an hada
v‘l - tita bana -an htidlt,-la huk-an ade-jovt at, a an ada
baa syt ut an 2, vattit, kc a tho, o sy thod an, at-ta
va ve.l bastdlt, o ,kek hem.
my e so kum katy ep 2jen, o darna se hem o scetv sa
fastam-, blotah-o danah-, o mada vg, litzla, kaa tho. so
skhek an: e ha2kan hema? skhek an — katale2g 0i aiv-va hema
lagt fa hunom-fasteis, an acla 221-tite-,mt sa so bhat han —
sat o jainada so da,- sem (12 Jay kav, no cl2 blir hced-la
so va 4..dei da gamla fkokan — da va moga fholenv da,
da va en som skula a honsan om han, o so to oh an
o sv -at te iek hekt2t te, so
oni2cen, o hon skula -ga
da dhegt-t2 am-fastas — -u vunna hemgchia ch'cla hada. so
tak-an. o da
wo ag -kim i vatyt, so bublaQl-da sa fast
sa om-fhokan:
— a si da syns, at-ta va-t skadajuv, sa on, n jcelva
vatyt kokt)!
92212,
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Ock som han skriker till, så blev Jon rädd ock ut som en pil ock
nerför trappan, ock ut på gatan ock sätter av i full flöj, till han
kom till ett gathörn. Där ställer han sig bakom en knut, ock så
sköt han fram lite ibland ock skulle se, om det kom någon efter.
»Kommer han», tänkte han, »så — —».
Far han tänkte, vargarna tog vid pojken, men sen när han hade
uträttat sitt ärende ock fått det mycket riktigt upprett förstås ock kommer
ut, så fick han se pojken stå ock skjuta fram bakom det där hörnet.
H.
Fröknarna på Barkestorp.
»Är Hanken hemma?» (härmande en katt).
375
Ja mänskor, hur var det det var nu?
Jo det var den där katten! Det var på Ingelstorp. Han var
så otäck till äta upp äggen hos hönsen den där katten, så de var så
stygga åt honom. Ock så bad de en gammal dräng, som hette Håkan,
att han skulle dränka honom. Men så hur han bar sig åt — han hade
väl inte bundit honom reellt, eller hur han hade gjort det, ja han hade
väl sytt ut honom i vattnet, kan jag tro, ock sen trodde han, att det
var väl beställt, ock gick hem.
Men e så kom katten upp igän, ock dammar så hem ock sätter sig
i förstugan, blöter ock daner, ock mådde väl lite illa, kan jag tro. Så
skrek han: »Är Hanken hemma?» skrek han — kattledingen han var hemma
långt före honom förstås, han hade väl inte gjort sig så brått han —
ock satt ock jamade så där, som de gör katter, när de blir rädda eller
arga.
Så var det den där gamla fröken — det var många fröknar där,
men det var en som skulle ha hönsen om hand, ock så tog de honom
omigän, ock hon skulle gå med, ock se att det gick riktigt till, så
då dränkte de honom förstås — hur vurdna remedier de då hade. Så
när han kom i vattnet, så bubblade det sig förstås efter honom. Ock då
sa hon fröken:
»Ja se det syns, att det var ett skadedjur», sa hon, »se själva
vattnet kokar!»
ock r, a i tal, a i tall, u i hus, u i hund, 0 i bo, o i sova, a -- -- å .
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(b va netaw-fh,oknv dt da, nicen da va no d boda po
bdh kalstahp. mn sen se delacl?s dt ut po gana. st fen
cespi an ack-se moga gaha. en utift dem kemv i,a scev,yelt
ilub at olv-va se ar4. d shal-a huse* va-sin man-,-ga da
va va-saw-veka? o da, no - da ha-ack-styvt, se va puvna
se • foskhcekta, fe on to matspa ala va da va, em da kokt-la
huv som helst, o slo dem t egna mce, em da va nk omble ai po.
fahlho mot-tem-e-gag, at pah-a dem, talt-an 0922. da
va ne-aw-va litn o va ptaAk. d bhukt-altfi, ha sena da laga
no dt jet, som clt hal pa metn. se mota fahbho dem
4..getg, o ham-ble hced. an sphag in t-t jyl o sk,ule..joina
sa. dt-kant cete-o hopta pa an: kem hit,-gesa lek! du ska
fo . pcega, sa dt, o an la date. - in o tcegk sa an: ycemigo
em m kemv!
clt tolsta vest em bavw,, fe da hcend-eft-, at-tt fek, pcega
a dem, em da va norpa dt thefta. d levda, ta di ble halma
av, da tuo zia do, se dt va-se gaml-o la, se dt k,un-skhcema
lay t doa fce.

no lel-ola skut? yvas.
377

— ha va dn-nu ma dn da vikslan, sew-fahbho talt-em
hake« mins?
— aaia va,t spatåkal!
da va la-6l-t kytta dt kala, ol-cin?spn hetad- an celest
fests. s-ad-an aht vat nue, no no n skule-,efta sa, o se
skal-an sta da, kan-tim-baghipa. jaa tcegkv, na Meny vg,
kala-VW -da va hans-dotah,-an skala ha.
se lek aw-favst ep ta spasftt — spasm skolcevn,-n da
o fek honom nice-sa o skalp-A(33a humant, hak-an skal,bceha sa at. o do sa aw-: vet-tu a il, lcest-bhuvekslan? sa
an. no phcestn, lcesv, se-ce da baa q-lces-cetv, som han scep.d-ce igtttig ånt.
i, a = e, ce = ä, a mellan a. ock ä, 0 ock 0 = ö, v = er
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Det var nitton fröknar de där, men det var när de bodde på 376
Barkestorp. Men sen så delades de ut på gårdarna. Se von
Essen han hade så många gårdar. En utav dem kommer jag särskilt
ihog att hon var så arg. De skulle ha hushållet var sin månad, eller det
var var sin vecka? ock då, när denna här hade styret, så var pigorna
så förskräckta, för hon tog matspad eller vad det var, om det kokade eller
hur som hälst, ock slog dem i ögonen med, om det var någonting hon
blev arg på.
Farbror mötte dem en gång, ett par av dem, talade han om. Det
var när han var liten ock var pojke. De brukade alltid ha sådana där långa
käppar, när de gick, som de höll på mitten. Så mötte farbror dem
en gång, ock han blev rädd. Han sprang in i ett skjul ock skulle gömma
sig. De kom efter ock ropade på honom: »Kom hit, gosse lille! du skall
få pängar» sa de, ock han låg därinne ock tänkte, sa han: »Jäeningo
.om ni kommer!»
De tyckte visst om barn, för det hände ofta, att de fick pängar
av dem, om det var några de träffade. De levde, till de blev hundra
år, det tror jag då, så de var så gamla ock leda, så de kunde skrämma
liv i döda fän.

När 1111-011e skulle vigas.
Hur var det nu med den där vigseln, som farbror talade om 377
härom sistens?
Ja det 'var ett spektakel!
Det var lill-011e i Kvilla de kallar, 011-Andersson hette han eljest
förstås. Så hade han aldrig varit med, när någon skulle gifta sig, ock så
skulle han stad då, kan en begripa. Ja jag tänker, ni känner väl
Kalle Bock? Det var hans dotter han skulle ha.
SporOn skolläraren, den där
Så gick han först upp till Spors61
gamle, ock fick honom med sig ock skulle fråga honom, hur han skulle
bära sig åt. Ock då sa han: »Vet du har väl läst brudvigseln?» sa
han. »När prästen läser, så är det bara till läsa efter, som han säger.
Det är ingenting annat».
ock r, a i tal, a i tall, tt i hus, it i hund, 0 i bo, e i sova, 5 =
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Se tie cli kemn do ta phestn -- Si spas6i skul-do ga
ince serv-vetna — se lcesta pist, seiv-vanht e, bonaiv-favst,
sem d2 alt2 les» fogad, o svcencl-an sa ta bhugumn:
iivra gud di alvetanda ok 2» dcena foscimligs ncevvaho fkaga ag dig — sa an.
inlo gud ok-dn &vetande — — — beyånt-tn anha
pa nue da, o lest-cetia po sona scet.
mtn, sa phestn.
mm, sa dn anka.
se sfijom-phestioi 2 golvat — se sivoni-bhuguinn me.
se baionta pkesttim -pa o les-igen o tt: an luv vl
neg-gag. men dn ank-aiv-va me.
mm, sa pist n emicen da, mn da kekt2t, se da
hovolas.
mi — lila myt o hka hokt, sa dn anka me.
do sfvon aha phcesto te 2. golvat
o de se 4-denacetak-at. da va an an. o dana se spakhada bhugumn
dt, han me, se 4-skogada.
tost! skkek-do pkcestn te; o .92 do novnt„to ch anka
12unizt me, se do jek-da. mcen do va an se ml pkestn, se
ag-knalt kuni-lesa. aiv-va an va se, v-va, dn da pkestn,
se-an telt-to-itta moka.
se dam cetv se thceftls -skolceni n -pkcestn, se sa an: ne
va tolsps en; ...mksalaktn 2 gav? sa sholcenn. tok-em, tok,.
em! va va d o toka? sa phestn. cl„ce-g-galn la2„, at-n,
ska va tvugn ta vg „ihöp mcenskv, sz ce-se duna — o
v4., se fesinedad pa dem, se an, vesta knaft, va an skalsT ?g gag.
E.

svceii -61tank,,2,6lban.
378
svcei2-6han§-lekan arv-va ah-ag-gag. da va-at av sem da
va se almcent, at ty-skula-bh kki ma hysm. se ftnde-la an:
ha gav dn nu, en-i-jekan ska ut 2. kkv"? e »man
lesn? $å 2..a.
=
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Så när de kommer då till prästen — se Spors61 skulle då gå
med som vittne — så läste prästen, som vanligt är, bönen först,
som de alltid läser förut, ock sen vände han sig till brudgummen:
»Inför Gud den allvetande ock i denna församlings närvaro frågar jag dig» — sa han.
»Inför Gud ock den allvetande — — —» begynte den andre
på med då, ock läste efter på samma sätt.
Hm, sa prästen.
Hm, sa den andre.
Så spjärnte prästen i golvet — så spjärnte brudgummen med.
Så begynte prästen på att läsa igän ock tänkte: Han tiger väl
någon gång. Men den andre han var med.
Hm, sa prästen om igän då, men då riktigt, så det
hördes.
Hm — lika vurdet ock lika högt, sa den andre med.
Då spjärnte åter prästen till i golvet igän, ock det så det dånade
efter det. Då var han arg. Ock därmed så sparkade brudgummen
dit, han med, så det skungade.
Tyst! skrek då prästen till; ock se då nörnte då de andre
honom med, så då gick det. Men då var han så arg prästen, så
han knappt kunde läsa. Han var arg vad som var, dän där prästen,
så han tålte då inte mycket.
Så dagen efter träffade skolläraren prästen, så sa han: »Nå
vad tycktes om vigselakten i går?» sa skolläraren. »Tycka om, tycka
om! Vad var det att tycka?» sa prästen. »Det är en galen lag, att en
skall vara tvungen till viga ihop människor, som är så dumma» — ock
var så försmädad på dem, så han visste knappt, vad han skulle
säga en gång.
Sven Görans Göran.
Sven Görans Göran, han var här en gång. Det var ett år som det 378
var så allmänt, att det skulle bli krig med ryssen. Så frågade jag honom:
»Hur går det nu, om Göran skall ut i krig? Är Göran
ledsen?» sa jag.
ock r, a i tal, a i tall, u i hus, u i hund, o i bo, o i sova, a = å.

IL 1

H. di E. FOLKMINNEN.

452

tonlösa; w = m, j = tj;

d,

o. s. v. svagt muljerade;

jet, sa an, o so ghat an, d-e-W.5-s° gut o 5eljas ve
lela knop. ofit-iy hada iyn hanameln, • so s1ealea slika
hel-n„,-po flekan.1
Mom-vala skul-an shuv?
an ad-ta 10a. mn so va aii-yeft. so tolft-an, da
va lesaint ta »felyas ve 5t lela knop».
J.

solp-matbkalsan.
3'79

solfamahkalsa da a incenskak-i ala tuv, so lega ja mens,
vat so faskhcata fov. di a fo da mesta talt om so mot-,
at vadn skula fogcta.
ca hu va da me dn da, som la o ba, no d, 5sku
bli solfuniahkalsa?
du mena vg-92, da in-keus-i kkagklcka?
va on to sa te, men solfamakkalsam-va.
fz(2, sa on, ist la po knce po fastnoskaln, o so hade,
is -ii salmbok s nevan, o so la i_ct da,. o tztada. sa hadglit-atak-o lita bonah-o lita patatah-, o d„5-sto6-o vekst-, o
haha gu, ska at-ta gitana
va so vakvt. o 5-tceete
fogeis nu!
segtbijus2, ph,cestrit

380

segkljus cta bayt fellOsa an sa i am phadiking ta
balkat, at-ti skula lceet-o thceet-ceta heinakiket, »som klakvns
mak eta min atakv». so titad-an ut 's d5-sama ony,2-fonstvt:
».*-da fov dn fån in 'sen!» skhek, an te — an,-fe ss ma/ban
atakvn 'scen.
Göran talar ett mål från de norra socknarna (e-må], från
Utan tvivel gälla historierna den Daniel Segrelius, f. 1743,
adjunkt i Vissefjärda, Fagerhult, Förlösa, Ljungby ock Köping.
farfar Lars Segrelius (1714-33).
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»Ja», sa han, ock så grät han, »det är inte så gott att skiljes vid
sitt lille knåp. Om jag hade ryssen handa mellan, så skulle jag sticke
ijäl honom på fläcken!»I
Men varför skulle han i krig?
Han hade tagit lega. Men så var han gift. Så tyckte han, det
var ledsamt till »skiljes vid sitt lille knåp».
J.

Solförmörkelsen.
Solförmörkelser det har människor i alla tider, så länge jag minns, 379
varit så förskräckta för. De har för det mästa talt om s4, mycket,
att värden skulle förgås då.
Ja hur var det med den där, som låg ock bad, när det skulle
bli solförmörkelse?
Du menar väl den där Ingrid-Kajsa i Kranklösa? Jo jag frågade,
vad hon tog sig till, medan solförmörkelsen var.
»Jo», sa hon, »jag låg på knä på förstutröskeln, ock så hade
jag en salmbok i näven, ock så låg jag där ock tittade. Jag hade
lite ärter ock lite bönor ock lite potatis, ock det stod ock växte, ock
var så vackert. Ock så tänkte jag: Flärre Gud, skall allt detta granna
förgås nu!»

Segrelius', prästen.
Segrelius där borta i Förlösa han sa i en predikning till 380
folket, att de skulle längta ock trängta efter himmelriket »som klockarens
märr efter min ärtåker». Så tittade han ut i detsamma genom fönstret:
»Se där for den fan in igän!» skrek han till — han fick se märren
i ärtåkern igän.
Ryssby eller Åby).
som var kyrkoherde i Förlösa 1785-1823. Han hade förut (1770-85) varit
Även hans far Lars Segrelius var kyrkoherde i Förlösa (1743-51); likaså hans
ock r, a i tal, a i tall, u i hus, tt i hund, o i bo, e i sova, a = ft.
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382

383

ety, skula va tv vcektv pkcest tp, da, Inti-cfn to se falt
dum eksc'em. pal. han sa g gag, at ta va -se omoyltt fe
nicentskan ta bli fia fkon syn. som ta fa n sak fka fkon
lepak-o-t skap fkit fe hett, — — fanapkov"!
—

de b?stdmt mek-ent hunem?
— ist an talt-em kaptboksak-okse-g-gag. da va fak di
ada kaptboksv. dt va se kapa epa, se dt knceltern po
hoftvna. dt had-zga hcegslak-ga svceltkent-pla sant. se
bakiA-dt ma hoa kaksv, dt skala kncep-epo livat, liksom
dt nu hak-at. se fkuntemvna dt ada m4-kapta »Mia,
mcen se skuk„dt-ble laga, liksom nu. cl-ce embytli.t. se sa
segkayus t-9ni-pkedikntg — an talt-em modv; o ha kokfcepdan kejaacl-tblatv-felkat — se sa an:
»mej, mina vcenv», skkek an te san, »boksvna nek o
»optlan-c:t-ep, em t vejon salta vada!»
la va baa litn da, mcemtv-fap hopd-at — em amva t »akkan o hd - at, st dce vej „ja-nto, ntn, at ån talta
ntot-em an.
--

va d-nta segkajus syn blemstvw-va uta fok-ag gag?
—4, da va segkajus dce mce. ni mens vg4ta gamla
fålgsa-Mkka? da hcegcl-at lit fep po-n stm-t takat, sovva v1 — ja da NO i,ct do alt, ta va- v -fcem kvaMp lagt, o
skula fopstcel-at ,dit fep n-mastak-o sal o kepsteja,
mce-n
linak-o te) o alt molltt. o se sat-tak-an
va
dr
ot-l.ta
inatt 5intko -ep -t an kepstejal i mastepan. se
fepat,
blemstvn i. 1,,sakkan, o se sat-an sa te o s po
skula val sv-, ont da va fulstcendtt, kay-ct veta, o dce-fek
pkcestn sv-, o do sa an:
»me hop du», sa arv-, »va setv du o st po g7.,c/a 5epat
fot?? kagfa du a alkt va t po-t sont frp, o alk,t du kent-v!»
blentstvn an tcegt,-,-tak-an sat, al-ja a 4,-1;4 po dent,
da skkcepat.
syn a vat likaka-n
= i, a = e, le= ä,
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Det skulle vara en väckt präst den där, men han tog så farligt 381
dumma exempel. Han sa en gång, att det var så omöjligt för
människan till bli fri från synd som till få en särk fri från
loppor ock ett skåp fritt för råttor — — fånaprov !
Det är bestämt mer om honom?
382
Ja han talade om kortbyxor också en gång. Det var förr de
hade kortbyxor. De var så korta uppe, så de • knäppte dem på
höfterna. De hade inga hängslen eller svältremmar eller sådant. Så
började de med höga byxor, de skulle knäppa uppå livet, liksom
de nu har det. Så fruntimmerna de hade mycket korta kjortlar,
men så skulle de bli långa, liksom nu. Det är ombytligt. Så sa
Segrelius i en predikan — han talade om moder, ock hur högfärden regerade ibland folket — så sa han:
»Nej, mina vänner», skrek han till sen, »byxorna ner ock
kjortlarna upp, om i viljen salige varda!»
Jag var bara liten då, men min far hörde det — om han
var i kyrkan ock hörde det, se det vet jag inte, men att han talade
mycket om honom.
Var det inte Segrelius som Blomstern var ute för en gång?
383
Ja det var Segrelius det med. Ni minns väl inte gamla
Förlösa kyrka? Där hängde ett litet skepp på en simme i taket, som
var väl — ja det tror jag då allt, det var en fäm kvarter långt, ock
skulle föreställa ett redigt skepp med master ock segel ock repstegar,
linor ock tåg ock allt möjligt. Ock så satt där en liten gubbe med en
luden skinntröja uppe i en repstege i masttoppen. Så var den här
Blomstern i kyrkan, ock så satte han sig till att se på det där skeppet,
skulle väl se, om det var fullständigt, kan jag veta, ock det fick
prästen se, ock då sa han:
»Men hör du», sa han, »vad sitter du ock ser på det där skeppet
för? Kanske du har aldrig varit på ett sådant skepp, ock aldrig du kommer!»
Blomstern han tänkte, där han satt, att »jag har väl varit på dem,
som har varit likare än det där skräpet».
ock r, a i tal, a i tall, u i hus, u i hund, o i bo, o i sova, a =-- å.
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384

o n åg gag va da — s ag kun -aka tol,,, aLta sat
hopda pa — so sa an — aiv,,fek sgy,,en,s sat o sto:
»hop-du», sa an, »du ma da bl a vantana, stot po det, snoi a
gkez vantana, scit,,ercen slit a di. inta vantana vakna!»

385

»so sep d», sa an, »at..4.-ce odat. no da hep Sa no ila
at, so hmv d o scep, d v «lat, ch fe la yonomga at.
mceg..,ga any honsayeln o let honan 5ita da a kuvat, o se
sn, at-Lce Mat! nce, du hadta hat unv honsajek o yokah

386

o egs,gag, a vet-nta, va da da va fkayan om, men da
va vcel om menskvs utkeknagak-o k,lokhet, kaa tko.
scep», sa an da, »at no losag.,koinv nep po ovna, so boa
da heer mn, no da hak ,,,ag.,Iceplyekag huvat, so ska vl
not nep po okat?»

387

so talt.,an cevan okso om da hostkak..,o vapfataa bonvna:
»om hostan —no da a bugat in, do lcegv da so mok„atak,,a
gkytan, se cla kagAnaft koka, utan do scelv. da [ärterna, när
de koka — bas]: »je num! je mon!» mn ow„vavna da scep da
[med ynklig röst]: »vak e du? hak-e ya. vak,,ce du? hake ja».

anta sm,ainstotap — mast gucl(ta.
388

— va dta gamlaalkotn,1?

— ne da va valstkom2.
16 da va de, at an lyst.,a56m-po.-g.,•gamal — -svat —
so sto
suga — 1„ah4 — eg,..gamal — •svat — -suga —
an-n stim, so sa an: n spakastuga ska da va. an tolstn,.
no jelv, at,,ta va fant.
389

hu va cln-nu ma ck da pyvan? yå a komv,nLaluji,
ans utsean„, ela se sa an dce fant, o sa sen skuL an sce,
A. Ahlrot, f. 1792, komminister i Dörby ock Kläckebärga
Förmodligen åsyftas E. Wahlström, f. 1805, d. 1880; någon

a = i, a = e, ce = ä, a mellan a ock ä, ø ock
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Ock en annan gång var det — se han kunde aldrig tåla, att de satt 384
ock inte hörde på — så sa han — han fick se en, som satt ock sov:
»Hör du», sa han, »du med de blå vantarna, stöt på den, som har
de grå vantarna, så att den som har de vite vantarna vaknar!»
»Så säger de», sa han, »att det är ödet. När de bär sig något illa 385
åt, så kommer de ock säger, det är ödet, de får lov genomgå det.
Men gå under hönsajällen ock låt hönan skita dig i huvudet, ock säg
sen, att det är ödet! Nej, du hade inte haft under hönsajällen att göra!»
Ock en gång, jag vet inte, vad det då var frågan om, men det 386
var väl om mänskors uträkningar ock klokhet, kan jag tro. »Jo
de säger», sa han då, »att när lössen kommer ner på öronen, så bådar
det rägn; men när de har en skäppfjärding i huvudet, så skall väl
något ner på örat?»
Så talade han även också om de höstrike ock vårfattige bönderna: 387
»Om höstarna när de har bärgat in, då lägger de så mycket ärter i
grytan, så de kan knappt koka, utan då säger de [ärterna när
de koka — bas]: »Giv rum! Giv rum!» Men om vårarna då säger de
[med ynklig röst]: »Var är &al? Här är jag. Var är du? Här är jag?»

Andra smithistorier

mast gudliga.

388
Var det inte gamle Alrotenl?
Nej det var Valström 2.
Jo det var det, att han lyste auktion på en gammal — svart —
sugga — jaha — en gammal — svart — sugga —
Så stod
han en stund, så sa han: »en sparrestuga skall det vara». Han tyckte
nog själv, att det var fånigt.
Hur var det nu med den där tjuven? Ja jag kommer inte ihog 389
hans utseende, eljest så sa han det först, ock se sen skulle han säga,
1838-1873.
tid v. komminister i Dörby.
ock r, a i tal, a i tall, u i hus, ti, i hund, o i bo, e i sova, a == å.
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ha dant an;-va kled, o do sa an, at aw-va klced »sohempa
rna pta hop».
va dce skala va, de vet-ja-nta.

390

o a tho, at-ta va sama phcest-sem lysta pet, at »...tn stolta
ok haut lagfhAda yfav ncesta onda, em gud vet».
men da ble po fhedan-vdei.

391

no flävod kam t-pcistahp, se sa cl2, at-t-ada hma cht
haha, si had 4 -sant anht nam. an hetada fic'etfot, o
senta sa flafot. mcem-y2 fostas, vi ady-sit at skhevat, se vi
sa flOvod. men migghen1 i ferlOsa-ag-kalad-arv-fo flåthan,
dce-va po phed2kstolet-22,dei. an skal-lces-ep ag-kahalsa
fosteis, se kan an -f,t1-lcesa, va dy sto. se sto an dat o
stavada:
fl!- fl- fl!- flo- — fl4than ska da va.
H.

$92

da ya po-t lesmo.ta. se vei-via-nta, vem da ya phcestbfheoda, vem sm-va-cenas ncesta.
cl-ce jrnka-h4kan o dohgnan, syavta hon.
da ya ut-2. dclhbk, fo yinka-h4kan o dohkan d boddrfchbP.
J.

393

se va cl-2.2,„-basmansen, sm-etada haka — a den »enda
ni me? atv-ya po-t lesmota. da va-n sen hOl prnk,
vela »ha altig se het, mv.-arv-va lta klen 2 fosteict. se
fhaida ph,cestv an — da va po-t lcesmot-2 dcihbP:
vafo sep du: »Ng thoh»?2
da ha la ah2 sakt, sa an.
H.

J. E. Rungren, f. 1797, någon tid på 1830-talet pastorsLindblomska katekesen, fr. 113: Hvarför säger du [i trons
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hur dant han var klädd, ock då sa han, att han var klädd i »sorumpa
med grå tröja».
Vad det skulle vara, det vet jag inte.
Ock jag tror, att det var samme präst som lyste på, att »den stora 390
ock heliga långfredag infaller nästa söndag, om gud vill».
Men det blev på fredagen ändå.
När Fletwood kom till Kärrstorp, så sa de, att det hade kommit dit 391
en härre, som hade ett sådant underligt namn. Han hette Fläckfot, ock
somliga sa Flickfot. Men vi förstås, vi hade sett det skrivet, så vi
sa Fletwood. Men Rungreni i Förlösa han kallade honom för Flöthund,
ock det var på predikstolen ändå. Han skulle läsa upp en kunngörelse
förstås, så kunde han inte läsa, vad det stod. Så stod han där ock
stavade:
»Fli- flä- fli- flö- — Flöthund skall det vara.»
H.

Det var på ett läsmöte. Så vet jag inte, vem det var prästen 392
frågade, vem som var hännes nästa.
Det är mjölka-Hökan ock Dur6lan, svarade hon.
Det var ute i Dörby, för mjölka-Hökan ock Durhtan de bodde
Dörby.
3.

Så var det en båtsmansson, som hette Hake — ja den kände 393
väl ni med? Han var på ett läsmöte. Det var en sådan reell pojk,
ock ville göra allting så rätt. Men han var lite klen i förståndet. Så
frågade prästen honom — det var på ett läsmöte i Dörby:
Varför säger du: »Jag tror»?2
Det har jag aldrig sagt, sa han.
H.

adjunkt" i Förlösa.
artiklar] »jag tror»?
ock r, a i tal, a i tall, u i hus, u i hund, o i bo, 6 i sova, a = ä.
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lo-sx da va 19a4.1kabIN-va Ombffl. se va dn-neha fana,
spy, ada vat o pvt sena tempo x leklytLyt. o -se ..ek an ep
ta pkcesk o vel„, at an skvq-pon,-xkibig ma 4,,dcen,a.
a4,, j)sceha mcenska, sa phcestn, da kafi-a-nte-yh,a
no ve,-ytan ansa bavt at-baa!
mcen da sa bsahenban, at »vel-nta paten lega sn hawve at, se legv la me met epfy-at, o inom eta da se ska da
va t vas mans man».
It.

395

ya, la tekv, - g -kan se, sen, fhu hosagkvest sa ta fav
min. how-va ~tv te-lon-svensan x kiala celmt. se så fav
— dl talt omfalai o se da, da va vl-n puya pasönan,-inda hena, a mens-t-ita se vel — se sa an, at »-ta va cevas
skal, hon naltad? tdam; had nta hom -bjut an, se had
an nok stet xmOt».
za m ft-ya tokan-, adaw-va-m-pyakv han mce, sa hoogkvestan se alvvsamt.
da mesta dl shatad -at, se va da fe fav vest-nta, va
an skal-se.

396

gamle -1(Jan-tafs» sat o lest -x Inbaln,. se sat fahmo —
gamla ~inskar v scela — zno hevda pa. se lcest an:
ja kem sanvlxa sn vila san --1
nce-nu lesv n
yoan, sa on.
sxse &ost, nu-la da va sa sa, sa an, o se hestan em kic'en.
H.

397

— o.-se va da —

o-se va da? va va d...da?
i6, da va-t ficantemv, how-va svevska tp.-oi-yönsti
cblvvslhsa, o di sew4haldn-na, da va bahon alssal po pcis1)

Se Uppb. 22: 7.
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Jo se det var kyrkgubben vid Ljungby. Så var det några fånar, 394
som hade varit ock gjort sina tempo i luckhuset. Ock så gick han upp
till prästen ock ville, att han skulle köra ikring med det där.
Ja du, kära mänska, sa prästen, det kan jag inte göra
något vid, utan ansa bort det bara!
Men då sa kyrkgubben, att »vill inte pastorn lägga sin hand
vid det, så lägger jag mig mitt uppi det, ock inom åtta dar så skall det
vara i vars mans mun».
Ja, jag tycker, en kan säga, som fru Rosenqvist sa till far 395
min. Hon var syster till Jon Svensson i Kvilla eljest. Så sa far
— de talade om fallet ock så där, det var väl en tjuge personer inne
där hemma, jag minns det där så väl — så sa han, att »det var Evas
skuld, hon narrade Adam; hade inte hon bjudit honom, så hade
han nog stått emot».
Ja men jag tycker, Adam var en pjåker han med, sa Rosenqvistan så allvarsamt.
Det mästa de skrattade åt, så var det för far visste inte, vad
han skulle säga.
J. H.

Gamle Johan-tafser satt ock läste i bibeln. Så satt farmor — 396
gamla möllerskan vill säga — inne ock hörde på. Så läste han:
»Jag kommer sannerligen snarligen sann —1
Nej nu läser ni fånigt, Johan, sa hon.
Seså tyst, nu får det vara som jag sa, sa han, ock så läste
han om igän.
H.

Ock så var det — -397
Ock så var det? Vad var det då?
Jo, det var ett fruntimmer, hon var svägerska till 011-Jonsson
i Älverslösa, ock den som frågade hänne, det var baron Axel på Kärrs-

ock r, a i tal, a i tall, u i hus, n i hund, o i bo, e i sova, a = å.
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hmv. a vetta, huv d2, talk ve, mtp e se And..an, om on
hadn,,neg..ka [man"
— ne da hav lanta, sa on, mfp.,la tceety-stela ma en
nu makan — da va m&empsmähkan.
hon hopda fel, fsfiris, hon mo.
J. E.

torp. Jag vet inte, hur de talades vid, men e så frågade han, om hon
hade någon karl [man].
— Nej det har jag inte, sa hon, men jag tänkte ställa mig en
nu i marknaden — det var midsommarsmarknad.
Hon hörde fel, förstås, hon med.
J. E.

Om djur så där.
motto ci

alt vet T moe — o hantlia»

kopna

398

o dakan.

leta-om-va d htst-o citi,..,ghanpsta ko6aw-m hada. howva-so vcel lad k khopan, o on had-t sont-ghant huva, hg,.
laglakt so ciceha, o so hcet stoha hon, lita vaht kholetta. o
so va on enletad ho, mahleho. no pr& sa dom koma hela
skak, kopna, so kum-n at ii te-je akt po leja, po jcelva
huvats gogmg so da, no a -jet. da va Og so fjcedhanas.
so va on so stop. da va ag-gh,ag-ko, leja.
me tho ow-vest-alt jcelv, at orv-va numah-et. o ala
anha kona d vest at mg. no ch sleptts ut u lagvn
da ban sa sa, so da va n semu kam rität klia, ve ch•
skula bo)
so dito dn anha altry, sa tabcikas o leg -letja
pasaa. o hoii-jek ruka lut, liksni da ada vat-nas 'teet
ta go fat. va on -if,ta holfalsn ta ga ta vatnhön ma -ens,
no og-kum ut, so hcencl-da vel, on dhoydl-hta; mn, no on
sa kaj, so ga ch apa at hum. va cl-n tig-gag o
ow-va klutpa o dheka ma-ens, so lek-cta baa nen se
da fham, mn hon dhak. o moka-ofta so hcenc,l-da, hon
tok-,-ta-inta va veept non åg-kum o suhplad- vatnt, fapn
hon ada fot -otheka, so 9210 orv-vela. o fomdt-on da, at-ta
va non sni cemnads-sa fham, so loh-om-baa-n, htn, sv ceg et
svan ma huvat, Una on ady-sakt, aL,»ja clhekv nu6"». o
da vcegl-cln anha-alk, undan — hog-kunmenta, va merogan. da va n0t2.g se sepjelt ma lebas honirhy. dz• fostö
so vgl, vahinda ko, va da va mei)gan mce dom. no ch /ek
ut„o leba tokt-,ta va noha snt inta vesto hala sa po pasht
avstan, so joh-om-baa-n son da lin svceg po kuvat, o da
jek-di betv baptåt Ina-ens. nta ant-n-n da la Java mala
— o how vet to knalt, vaslen no ow -vel-dhek-ala leta
blj,nt-mo tya, va leba menta, de fostd6-on!
da va sa rna dce, so vc3 dn-neha soiii-lov sa duma ta
bejima me, so va dalt leja som lcepc,l,dom, so d?, fek-ck
heta taktan i-sce. hon hada vahinda en snz tentte. da va
= i, a = e,

e = ä, a

mellan a ock ä, 0 ock a = ö, v = er

Korna — Lilja ock Dockan.
Lilja hon var den likaste ock grannaste kon vi hade. Hon 398
var så väl lagd i kroppen, ock hon hade ett sådant grant huvud, litet
långlagt så där, ock så rätt stora horn, lite vackert krokiga. Ock
så var hon enletad röd, mörkröd. När en såg dem komma hela
skocken, korna, så kom en alltid till ge akt på Lilja, på själva
huvudets gungning så där, när hon gick. Det var någonting så fjädrande.
Ock så var hon så stor. Det var en grann ko, Lilja.
Ock må tro hon visste allt själv, att hon var nummer ett. Ock alla
de andre korna de visste det med. När de släpptes ut ur ladugården
ock det bar sig så, så det var någon som kom emot Lilja, vid de
skulle böja av, så drog den andra alltid sig tillbaka ock lät Lilja
passera. Ock hon gick mycket lugnt, liksom det hade varit hännes rätt
till gå först. Var hon inte hågfallen till gå till vattenhon med ens,
när hon kom ut, så hände det väl, hon dröjde lite; men när hon
sen kom, så gav de andre alltid rum. Var det en annan gång ock
hon var besluten på att dricka med ens, så gick det bara någon så
där fram, medan hon drack. Ock mycket ofta så hände det, hon
tyckte, det inte var värt någon annan kom ock sörplade i vattnet, förrän
hon hade fått dricka, så mycket hon ville. Ock förmärkte hon då, att det
var någon som ämnade sig fram, så gjorde hon bara en liten sväng åt
sidan med huvudet, liksom hon hade sagt, att »jag dricker nu». Ock
då väjde den andra alltid undan — hon kunde vänta, var meningen. Det var någonting så särskilt med Liljas honnörer. De förstod
så väl, varenda ko, vad det var meningen med dem. När de gick
ute ock Lilja tyckte, det var några som inte visste att hålla sig på passligt
avstånd, så gjorde hon bara en sådan där liten sväng på huvudet, ock då
gick de bättre bortåt med ens. Inte annat än den där lilla tåpiga Maja
— ock hon visste då knappt, varken när hon ville dricka eller låta
bli, men må tro, vad Lilja menade, det förstod hon!
Ock det var så med det, så var det några som gjorde sig dumma till
begynna med, så var det allt Lilja som lärde dem, så de fick den
rätta takten i sig. Hon rådde varenda en som ingenting. Det var
ock r, a i tal, a i tall, u i hus, u i hund, o i bo, e i sova, a --= å.
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g-gag som khona — how-va-n stoh-o kapti ko hon celast
mp so va dg& d skul?-ga nep po kvanomaan o dheka,
leija vela festas a stot hUM gunaholt, inn -bona vie
te ht- o tokt-, at on khioad-int-,...t.cf-oii-jeksz on-kum.
men de-sto-ng-lega po hostn„„, fapn leja Isopda bona
mot stenmuvn, s-at-bena i,cemt svektad„unv khona. da va
: -Joh-at alhn,-tuan
-nta baa dce, at leja va-stoh-o stahk, sht
da va moka hcenas sen-o set me. da va liksom ch anh„a»
ad-at heki apnin po sina khaftn-, no letja kam. da va
noa 899.2 ai bucf—te o ta iin6t na.
so-iv-v4p kam da tya kvvah-ifhon lan. da va dakan o
fhansciha. da kam altfivat ap kvvia fhon lan, foh-ala kalvana ,fekads-ctit po hostana, o si!? -fek-cti va dep, ts-ti ble
fulveksna. da va a» ant-12, ugdom lana lagv, anantaanas
tv a pah-oksa, siov gapsans ahbeta. fhansetha how-va se
da sin, kvvv plce va i odentlihetan; mcen dakan da va n
po
son utmat-g han o stoh-o dukti kvva. blan ugdomn,,
lun,va da-alt hon sin ada vat numah-et. nin of-ek
khamads-sa so da som letio,„ala nonstin at-Qn ad-ta se
no vcelda, se on-kvcesta d anh-i va vha. om da va ntin som
fatads, o d va utp-, om di ble hceda fo-nontig ala da-icelda
ta ta keda po vak, hajan-, ala bota kal an-ghtn, so ch
kam at bcetv matmta va 4-cla1can s ch anha-ynnotn hal
sa te o s skaLva faut. how-va g enletad, da1ca, yemt
som leba; m ow -va -nts-so lan, o kuvat me va kaptaha
-n lejas — et sant ht, net hav„,-, ma se da odcbritlit stoha
hopn mce-n lity,„„bastdmdv kh,ok oj» en. o se se; on so
go6 -ut igjana. no an -kam ut i lagvn, so kun-n ahi leta
blv-o ga te na o fhwa, »ha ds-sto te ma leta dakan i da?»
di va Ita hced-o fosevda bo fhanseth-o dakaw-, fapst no ch
kam in i lagvm-blan ala di anka stoha fhu6vna. di fek
altin-ga ut ta vakt o deka fe sa 5celva hela mutar-, fohigan skala sncesa dom. vin no ch anh,e..ok fobi dom o ut,
so stal+, h te o nosada pa dom o «hada, va g da-va
fena utbsylina. no di kam ut po beta sen, so va da fe
=
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en gång som Krona — hon var en stor ock katig ko hon eljest —
men så var det en gång de skulle gå ner på kvarnmaden ock dricka,
ock Lilja ville förstås ha stort rum i grindhålet, men Krona vred
till lite ock tyckte, att hon krusade inte, utan hon gick som hon kom.
Men det stod inte länge på rosten, förrän Lilja körde Krona
mot stenmuren, så att benen jämt sviktade under Krona. Det var
inte bara det, att Lilja var stor ock stark, som gjorde det alltid, utan
det var mycket hänues sinne ock sätt med. Det var liksom de andre aldrig
hade haft riktigt ordning på sina krafter, när Lilja kom. Det var
många som aldrig bjöd till att ta emot hänne.
Så en vår kom det två kvigor ifrån Lund. Det var Dockan ock
Fransara. Det kom alltid vart år kvigor från Lund, för alla kalvarna skickades dit på höstarna, ock sen fick de vara där, tils de blev
fullvuxna. Det var aldrig annat än ungdom i Lunds ladugård, undantagandes två par oxar, som gjorde gårdens arbete. Fransara hon var så
där som kvigor pläga vara i ordentligheten; men Dockan det var en
sådan utmärkt grann ock stor ock duktig kviga. Bland ungdomen där på
Lund var det allt hon som hade varit nummer ett. Men hon gick aldrig
ock kråmade sig så där som Lilja, eller någonsin att hon hade tagit sig
något välde, så hon kväste de andre i var vrå. Om det var någonting som
fattades, ock de var ute, om de blev rädda för någonting eller det gällde
till ta reda på vatten i hagarna, eller brotta kull en grind, så de
kom åt bättre mat: då var det Dockan som de andre ungnöten höll
sig till ock som skulle vara först. Hon var röd enletad, Dockan, jämt
som Lilja; men hon var inte så lång, ock huvudet med var kortare
än Liljas — ett sådant litet nätt huvud, med så där ordentligt stora
horn med en liten bestämd krök uppi änden. Ock så såg hon så
god ut i ögonen. När en kom ut i ladugården, så kunde en aldrig låta
bli att gå till hänne ock fråga, »hur det stod till med lilla Dockan i dag?»
De var lite rädda ock försagda både Fransara ock Dockan, först när de
kom in i ladugården bland alla de andre store fruarna. De fick
alltid gå ut till vattnet ock dricka för sig själva hela våren, för
ingen skulle snäsa dem. Men när de andre gick förbi dem ock ut,
så stannade de till ock nosade på dem ock undrade, vad det där var
för ena utbölingar. När de kom ut på bete sen, så var det för
ock r, a i tal, a i tall, u i hus, a i hund, o i bo, o i sova, a = å.
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Avvita ta vakt-tblcie-kvvvna, tblcin dt apa, sv,;-vanitt cv
ma humid po vana. dt, kvvvita, dt hov not, gan, men
clt anka vel at-tem.
n son da-sem leba hon eksmåad -tnta me tho-n son
da -sem dakan nzolsa da da favsta avt. no baa dakaii-ek
undan, se o-fik-sto t vceten, se havel-de-ntl-leba maka, va
on, - va. o kvvvna d lcadsa undan; -fah -althop, anttgn
tov hen4h-at-tem ala tnta.
mn se va eq..le, se ble dakan hemavan hon som dt
anh?...o ble-se stoh-o bonicid-o jyp bitan. o no cltkam
ut po beta semvn etts, se bahtadf-leba lcega maka te at
-ctakan-iya sa ep, no oe-kum, letja. mtt-on skula val leha
na, no da bav sa. se-an da acol-clakaiv-vat-bavtå-po vtsit
kur val o va lta sevells ta senas. lena kam mce na o
slcept i na t„anem ghtnan, o hoj'i-yek-dakan t sakta mak
nehoi-jcevt o hack-stna fund4ittgv. da va en o an a kovna
jek o fnaskad o at o hosta klovn — se da fhcest o
se
knasthad?-t dn — nitz clt mesta sto ba- o habsuv o dhoptgasa4sce solan, da va met po solvahma semvdån. mz
leija on sto da id - tfhog-ghtnan o gloda se po dakan, no
og-kum. o huv da va se je k val dakan-i; apa ltt'a-fa neno-nta ga akt pa na. o lelja ilskna te se zo lcegah-a cetv
dalan. dalsan tita - se ep ltta 50gt favst, o «hada, va da
va mentgan. m no on da sa, da va alvaha, se tah-on 2.m6t
na o setv sina epsttnåta hovn mot lebas, se da-jcemt-bhakad?-, o d slcepi -talen, som clt ad? blet hcecla bega tya.
f tho, d ce galna!» skhek lena te.
»va kemv da po kovna! ‘a
on sto tyst o skul-stcer ghtnan et?-sce. »hal!» skhek on te,
»va levv nt em!» ne d hovd-tnta. dakan skula ga undan
mcen da setv leba hovna ot svam-pa hcena, o dakan
fek la fht sce, o hon ma hovn-cetv leba po sama scet, o se
dansacbdt kant ma hovn- etta svvna po vahcinha. leba
gloda bact ma vitan,.o dakam-bejanta blt het hon ince. »ga
vindar-i va levv nt em! hoj-o2 !» — kum lena, o sphae o
skhek, se da kun-a sla lek for; ovna, em non mcensk ada
= 1, a = e, le =— ä, a mellan a ock ä, 0 ock o = ö. v = er
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pigorna till vakta ibland kvigorna, ibland de andre, som vanligt är
med kvigorna på vårarna. De, kvigorna, de rör nog ingen, men
de andre vill åt dem.
En sådan där som Lilja hon estimerade inte må tro en sådan
där som Dockan mycket då det första året. När bara Dockan gick
undan, så hon inte stod i vägen, så rörde det inte Lilja mycket, var
hon var. Ock kvigorna de lagade sig undan för allihop, antingen
de gjorde honnör åt dem eller inte.
Men så vad det led, så blev Dockan hemmavan hon som de
andre ock blev så stor ock bommad ock djup i bringan. Ock när de kom
ut på bete sommarn efter, så började Lilja lägga märke till att
Dockan inte såg upp, när hon kom, Lilja. Men hon skulle väl lära
hänne, när det bar sig. Så en dag hade Dockan varit borta på visit
ock kom väl ock var lite särdeles till sinnes. Lena kom med hänne ock
släppte in hänne genom grinden, ock hon gick, Dockan, i sakta mak
neråt gärdet ock hade sina funderingar. Det var en ock annan av korna
som gick ock fnaskade ock åt ock röskte klöver — så det fräste ock
knastrade i den — men de måste stod bara ock halvsov ock dröpte
ock gassade sig i solen, det var mitt på solvarme sommardagen. Men
Lilja hon stod där lite ifrån grinden ock glodde så på Dockan, när
hon kom. Ock hur det var, så gick väl Dockan den andra lite för när
ock inte gav akt på hänne. Ock Lilja ilsknar till så illa ock lägger av efter
Dockan. Dockan tittar så upp lite skyggt först, ock undrade, vad det
var meningen. Men när hon då såg, det var allvar, så tar hon emot
hänne ock sätter sina obstinate horn mot Liljas, så det jämt brakade, ock de släppte tagen, som de hade blivit rädda bägge två.
»Vad kommer det på korna! Jag tror, de är galna!» skrek Lena till.
Hon stod just ock skulle stänga grinden efter sig. »Hoj!» skrek hon till,
»vad lever ni om!» Nej de hörde inte. Dockan skulle gå undan
lite, men då sätter Lilja hornen åt sidan på hänne, ock Dockan
fick lov freda sig, ock hon med hornen efter Lilja på samma sätt, ock så
dansade de runt med hornen efter sidorna på varandra. Lilja
glodde bara med vitan, ock Dockan begynte bli het hon med. »Gå
undan! Vad lever ni om! Hoj-oj!» — kom Lena, ock sprang ock
skrek, så det kunde ha slagit lock för öronen, om någon människa hade
ock r, a i tal, a i tall, u i hus, u i hund, o i bo, o i sova,
a =å.
Sv. landsm. IX. 1.
30
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vat i ncevhetan, o da faut -og-kemv se mei?, se smitas -on
te lena ma kaik-on had4-, alt va on askada. da vakna4,..
do lena te o meg, -lagt sa undan. mn of b - jek intl-lagt,
4„an lena to o dkev dakan mce.,sa„,epot gkinctiv-f6i-ta 5ena
dem at, o sa kip0 .v1 ga hem, toton. lena sto dato
pcenda vest pa s-, at-n,„ skal, •lcek,a nas,nclei, ent-Qn skuldo pa at. o se vcenak-on litå-po kuvat o snen po dakan.
be-e! sa on, o se baj6nt on dka sa lit-epat. be-e! sa on
vdn, o skempada pa. be! sa dakan da mce. int-at ogkkusad?-inta! ment-on, utcf,..on motro na, o cicenak-ihöp,
fkansåsa bajont-o bola nekoLjcevt, o bona glomds-at
cet-, o ala di anka kunna glongl-da di ada fon-sa, o lena
4-spsiga not nen, se og-kun-do, slo kul i amploJev,
i galna, kick!
ep ncen ta spkig o skkika: he,2-e,
dakan dkev lena fov sa, ts og-kum pa knce i dikat, men.
da la on o bada rna hovn lika dant. be-e! sa on o kam
ep vdn o va pa o skul?-ga kul kedit met po slcetaw-, fa on
to i, s-at-ben jesada. vidn dakcf-on tana lika vTl!
no lena fek-dem at§els, se sto-om-ba-o clso6-cetak-an,
va jomt slak i hasana. o lena, hon-oiv-va nek slak hon
me, fast on vest,..nta vela vis-at, utch.on tak-o dszvak-ei batat senan, o da sat-on in kavat i neka buska. o sn Oiftadon, s..at-bukaft-jek pa na, se lena sto o gloda bak-o unkad-, em-on do6". nin no on da ad.s-stet se da-m-bsa stan,
se bajont-o ,,pa o ketaka-o sat-ep hivat, o kcet sm da va,
dakan ijj, o vela si, va on hadn-na.
bak,' on o sne
be-e! sa on, o se bvånt oga ot..4 ankas hal ncen. ~q-on sto o lads, em igantig, se lceg-oi v-fek va i fke, vin no
lena kim o bolad-ncen o satn-ncesan i vcedvt se —
jek hon undan-fda! da va alt slut! -t uan se va da fa lena
ts-sle o kejaa, inq-oiv-fek-dem ta stela sa-vdn.
se kum da nen-t,„a ehsakgvna la vem da va, o ekfabijaLti skvil?-ga hem o sd te,
utpo vcgen, o dt se skkek
da kam tio ,,mei? dit. »kovng,- ce pa o ska steka hl vak(inka», sa on, o skuls-spkig-ep ta gking,o tal -em, hu da ac?...
=i, a= e, ce = ä, a mellan a ock ä, 0 ock 0 = ö, v =-- er
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varit i närheten, ock det första hon kommer så när, så smiter hon
till Lilja med raften hon hade, allt vad hon orkade. Då vaknade
då Lilja till ock måtte laga sig undan. Men hon gick inte långt,
utan Lena tog ock drev Dockan med sig uppåt grinden för till skilja
dem åt, ock sen kunde hon väl gå hem, tänkte hon. Lilja stod där ock
kände visst på sig, att hon skulle lära hänne ändå, om hon skulle
dö på det. Ock så vänder hon lite på huvudet ock sneder på Dockan.
»Bo-o!» sa hon, ock så begynte hon dra sig lite uppåt. »Bo-o!» sa hon
igän, ock skumpade på. »Bo!» sa Dockan då med. Inte att hon
krusade inte! menade hon, utan hon möter hänne, ock de bränner ihop,
så att —. Fransara begynte att böla neråt gärdet, ock Krona glömde
att äta, ock alla de andre korna glömde det de hade för sig, ock Lena
till springa neråt igän, så hon kunde dö, slog kull i en plogfåra,
ock upp igän till springa ock skrika: »hoj-oj, är ni galna, kräk!»
Dockan drev Lilja för sig, tils hon kom på knä i diket, men
där låg hon ock borrade med hornen lika dant. »Bo-o!» sa hon ock kom
upp igän ock var på ock skulle gå kull redigt mitt på slätten, rör hon
tog i, så att benen girade. Men Dockan hon rådde hänne lika väl!
När Lena fick dem åtskils, så stod hon bara ock drog efter andan
ock var jämt slak i hasarna. Ock Lilja, hon hon var nog slak hon
med, fast hon visst inte ville visa det, utan hon tar ock driver av bortåt renen, ock där satte hon in huvudet i några buskar. Ock sen kiftade
hon, så att buken gick på hänne, så Lena stod ock glodde bara ock
undrade, om hon dog. Men när hon då hade stått så där en bra stund,
så begynte hon på att retirera ock satte upp huvudet, ock rätt som det var,
börjar hon att sneda åt Dockan igän, ock ville se, var hon hade hänne.
»Bo-o!» sa hon, ock så begynte hon gå åt den andras håll igän. Dockan
hon stod ock låtsades om ingenting, så länge hon fick vara i fred, men när
Lilja kom ock bölade igän ock satte näsan i vädret så — inte
gick hon undan inte! Det var allt slut! Utan så var det för Lena
till slå ock regera, innan hon fick dem till stilla sig igän.
Så kom det någon utav käringarna, eller vem det var, ock gick förbi
utpå vägen, ock då så skrek Lena, att de skulle gå hem ock säga till,
det kom någon mer dit. »Korna är på ock skall sticka ijäl varandra», sa hon, ock skulle springa upp till grinden ock tala om, hur det hade
ock r, a i tal, a i tall, u i hus, u i hund,

o
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got te. mn „s-skul-on hta s,-tabdtkps at sla,k, — »si nu bhcenv
di vest dt6p alcen!» skak on te, o so ban d?...,et fev na
da van stathsakk stv-fek-ka dat, o ser-fek-ch ga da
bcega-tva (ena ta kvceln. o da va vices'e-",yuy o styka lelja
tida. om Q-skul-a go-t-jonem el o vatn, s-ad-Qta jyt
at,-t-tho ea do.
sem-po kvceln da va da-agn—Og-ha, an ch fek ta dakan
mce-sa fhaft-jcevt puvna o skepa hona po at aani-jce.v ovv
natan. mn, dam cets-so fek di ge cht me na igen. vi
tcegt-,-ta skula ga o vcefty-gtöp-oham. ch ade-w kant vat
ihop fa, o lacek so da-yta sama sl bhulca vl nita va se
galn,a,tan da kag-ga ovv. nan, dce-va omtht! di stypds
sa inta! dalsg-oft-ek maka lugn, so lceg-ow- fik va i fhe.
mn-ofi-ek alibi undan .W no da, ada hala pet so da i neka
da, se fek m la lceta dakag-ga po at åni-jcev. da kunige o vakta dom a. akt tidv!
o da va knaft-h kana febas at ma stenmuka. da va
tv a stenmuk o eg gat mein dce jcevt, ti ek pet alu5p
kunkovna, o .5-ta va, slcept-dakam-pa. m tko
leta bh vakcink-andei? utan da sto ch po va-san su-o
bolad? at vakcinka. stenmuh,ana va so hoja, so da- set -nta
m
g vakcink-an ncesvna, no ch sat-op -dont o bola-t.
mn da-pv da sama. sta da skal di, o 'oka va da, kana
skal di! o alh-va dlJeja sm bajhnta, mcen dakan %nian
sa nok sen. va, vest -etta, va m skal ta os te ma kkcekan.
da va vaka bcesta nbelhkov, o di sita, se ch fikyolkatl.,5-so
so maka m kund, fek vi soka ta-et ha dom i vasan
wna po (van, so di vaskan hcekt-o hgh.,ala si vakanka. fe
va di so vev, so da, baa kana &mot vakanka -- bola da
hal di pet.
sem-po ventvn i0 di kam iii , se-ada lelja set-bas begv
nek
lagvn -n dekan, nii ot sama hec. o da va at fi te
foba lelya ma-n, jgcep, no on skult, fok-cela so stat
on metfo dakan o vela bceka pa na.
= i, a = e, (e := ä, a mellan a ock ä, ii ock 61 =- ö, v = er
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gått till. Men så skulle hon titta sig tillbaka ett slag — »se nu bränner
de visst ihop igän!» skrek hon till, ock så bar det av för hänne i
flöj igän.
Det var en statkäring som fick gå dit, ock sen fick de gå där
bägge två ända till kvällen. Ock det var måst ljug att styra Lilja
ändå. Om hon skulle ha gått genom eld ock vatten, så hade hon inte skytt
det, det tror jag då.
Sen på kvällen då var det ingen annan råd, än de fick ta Dockan
med sig från gärdet pigorna ock släppa hänne på ett annat gärde över
natten. Men dagen \efter så fick de gå dit med hänne igän. Vi
tänkte, det skulle gå att vänja ihop dem. De hade ju kunnat varit
ihop förr, ock kräk så där utav samma slag brukar väl inte vara så
galna, utan det kan gå över. Men det var omöjligt! De styrde
sig inte! Dockan hon gick mycket lugn, så länge hon fick vara i fred.
Men hon gick a.ldrig undan se! När de hade hållit på så där i några
dar, så fick vi lov låta Dockan gå på ett annat gärde. Det kunde
ingen gå ock vakta dem i alla tider!
Ock det var knappt de kunde skiljas åt med stenmurar. Det var
två stenmurar ock en gata emellan det gärdet, de gick på allihop
korna, ock så det vi släppte Dockan på. Men tror ni, de kunde
låta bli varandra ändå? Utan där stod de på var sin sida ock
bölade åt varandra. Stenmurarna var så höga, så de såg inte
mer av varandra än näsorna, när de satte upp dem ock bölade till.
Men det gjorde detsamma. Stå där skulle de, ock göra vad de kunde
skulle de! Ock alltid var det Lilja som begynte, men Dockan infann
sig nog sen. Vi visste inte, vad vi skulle ta oss till med kräken.
De var våra bästa mjölkeskor, ock de sinte, så de mjölkade så
litet så. Så mycket vi kunde, fick vi söka till att ha dem i var sin
ände på ägan, så de varken räckte att höra eller se varandra. För
var de så när, så de bara kunde höra varandra — böla det
höll de på.
Sen på vintern när de kom in, så hade Lilja sitt bås längre
ner i lagården än Dockan, men åt samma håll. Ock det var alltid till
följa Lilja med en käpp, när hon skulle ut, för eljest så stannade
hon mittför Dockan ock ville bära på hänne.
ock r, a i tal, a i tall, u i hus, u i hund, 0 i bo, o i sova, a =å.
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men stv.,fitameit so sad v lea. fs,v} va hed.,, on skula
fodcihva dan t Avi
om..n,u ,:glomd„o s etv dom.
o dan hena va m so hed...om so. At anh—ow.fek,gb.
H.
Men sen framåt så sålde vi Lilja. För vi var rädda, hon skulle
fördärva Dockan till slut ändå, om en glömde att se efter dem.
Ock Dockan hänne var vi så rädda om så. Den andra hon fick gå.
H.

Kon som inte kunde stiga upp.
399

Att dä kann jälpa fö fukkdom te bli rädd, dä fekk vi då si
på en ko en gå-gg vi hadde. Hon ble halt, fekk so ont i bena
koan, s on kunn -nte sti opp fälv, utan di fekk jälp opp na.
Dä va på sommern, se di jekk ute kräken, jekk hä nere på
maan. 0 dä om marnana so va d altin fö karana te gå dä
ner o jälp,.epp dänna hä. Jälpte di-nt-opp na, so bara lå on
dä; män kumm on väl opp, se jekk on där o higglade lite sen.
Män so va dän söndasättermädda hon adde lakt sä neri
ännen på maan, nerve kanalen. 0 dä kommer en kar ifrån
Barstahållet o går tvass över. An va klädd i svatt råkk o vita
baser o hadde väl brått, s att an jekk mökke fort o fiöjd över jassgårn o kanalen i ett sätt, o in på vår rna, dä koan lå.
0 ve dän hä svatt o vite flöjer över då, o kommer sättanes,
so titta koan opp o ble so illa rädd, satt on stagk opp —
hofi knejlad inte mo tro, utan on for -opp, som on adde vatt
skuten i väj. 0 spragg! Ja vet inte, vemm dä va som va ner
på maan o fekk si att, o »dä skulle rummen gå o jälpa dän
dära mer», tökkte di. Hon adde allt ben, om on baa velle
bruka dom, mente di på.
0 int -att di behövde jälp -opp na mer ätter dän daen
häller, utan hon ste opp fälv o jekk o va hon .som en aen.
H.
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Oxarna i hålet.
Jo det var så, så de hade grävt ett hål till ta ler i nere 400
i änden på hagen, nervid Håpagärdesgården. Ock så kom en
av drängarna, det var den här 0I-Jonsson i Hossmo, han som
arrenderade Hossmo härregård sen — honom har ni väl hört
talas om, han tjänte hemma då. Ock emellertid skulle han gå
ock ta upp oxarna, ock när han då kommer, så stod de framme
vid grinden, liksom de hade vilat ut; stod där film stycken ock
bara tittade. Men som han då kommer 011e ock öppnar grinden,
så barkar de av ner åt hagen allihop oxarna, ock han efter
förstås ock skulle se, vart de skulle hän. Ock det bar av ner
i änden till det här lerhålet, där stannade de. Ock då den sjätte
oxen — vi hade tre par, ock det var fäm som stod framme vid
grinden -- men då den sjätte han hade kommit ner där i hålet,
ock där stod han, så att huvudet bara syntes, när de kom
sättandes. Det var runt hålet med skarpa kanter, alldeles raka
så där, ock så var det bara så stort, så han fick rum till stå •
där. Det skulle väl ha velat till, om han kunde ha tagit sig
upp ändå, för det var så djupt; men så vurdet som det nu var
hålet, så kunde han aldrig kommit dän, för det var för litet.
Han hade inte rum till röra sig. Ock 011e han hem igän
ock kom ock sprang seså. »Oxen. är i hålet!» skrek han, »kom
ock jälp mig!» Ock det var till ut allihop med tömmar ock
stänger, bror Jon ock farbror ock vi allihop, ock ner där. Ock
då minns jag, att den här 011en ock så Jon de kavlade upp
byxorna, för det stod vatten i hålet, ock sen hoppade de ner
på var sin sida om oxen ock la tömmar under honom. Det var
en• stor grann oxe den där, han var så stor, ock sen var det
inte annat än det var till dra upp honom. Han kunde inte
jälpa till en smul, utan det var till ta i allihop, så att —. När
vi då fick upp honom, så bara låg han där på gräset ock rörde
sig inte, utan vi tog halm ock granrisaruskor ock gnodde benen
på honom, gnodde seså. Ock sen steg han upp ock gick.
De andre oxarna de stod där hele tiden ock glodde så.
Må tro, de gick inte dän. De undrade väl, hur det skulle gå till.
Ock jag har så tänkt några gånger, att oxen han kunde ha
stått där i hålet ock dött, om inte de andre hade visat någonting.
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Nu var det så denne gången, så att 011e skulle ha hem alla
oxarna, ock för övrigt, när det var han som kom, så hade han
nog saknat oxen, för han var nog så, så han såg upp, vad det
var. Men det kunde ju ha hänt sig så, så en hade skickat.
stad en pojkasurvel eller någon efter ett par utav dem bara, ock
då så — —. Han hade inte länge stått vid lag där, oxen.
Ack kräk! Jag har sagt det många ädeliga gånger — om
kräk kunde tala! De har ett sådant förstånd, så det är jämt
märkeligt. Ock det är då en ting som är sant.
Men jag skall säga, så farbror bar sten sen i det hålet!
Ja-ja det var förstås till jälpa till allihop, tils hålet blev fullt;
men se så han sprang, farbror! Ock han tog stenar så stora,
ock sen när han kom, så slog han dit dem, så det jämt gnistrades.
»Jäen att en skall ha sånna hål!» sa han ock flöjde så. Far han
hade tänkt till ha hålet öppet till ta ler i eljest. Men det kom
igän med ens, skall jag säga.
H.
Svinen på Lund ock vargarna.
401

Hur var det nu det var med de där svinen på Lund?
Vargarna var ju på ock skulle ta dem, en natt?
Jo, farfar hade vaknat ock fått höra det, ock han kom
inspringades till far ock hade så när ryckt ner honom ur sängen.
»Upp 011e!» skrek han, »svinen tar vargarna!» — han sa fel i
hastigheten — ock far han upp, ock det blev romol i hela huset,
ock pigan hon sprang upp ock skulle slå eld. Svinen de röt
utpå ladugården, så det dånade, som åskan hade kört. Men
vid då pigan slog eld — hon stod väl vid fönstret, ock det var
mitt för ladugården, köksfönstret, ock det gnistrade väl ock
lyste i det — då tystnade det av, då teg de, svinen: Men far
han fram med bössan, ock farfar fick sig en drumpel, ock de ut.
Det var snöljust ock månaljust, så de såg så väl utpå ladugården,
när de kom ock sprang. Då stod de där svinen allihop i ring,
som de hade varit exerade, de var väl en trättti stycken, alla de
store ytterst med rumporna inåt ock trynena utåt, i ring så tätt,
ock sen alla de små de stod ini ringen. De stod ock teg då, men
de rörde sig inte ur stället, förrän far ock farfar kom ut på ladugården. Då kom de springandes allihop kring benen på dem.
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»Ruff, ruff, ruff!» sa de, ock skulle tala om, sådan farlighet de
hade varit i. Några vargar kunde de inte se till då. Far var
ute ock sprang med sina bössor länge, men han fick inga tag i.
De låg i ett stort öppet skjul utpå ladugården eljest, svinen.
Om vargarna hade varit ock kört ut dem, eller svinen hade fått
väder av dem först, det vet ingen. När det blev ljust, fick vi
se slagen efter dem, vargarna. De hade gått därute på ladugården, ock nere vid gärdesgården, vid kålgården vi kallade,
som låg bredvid ladugården, där såg vi, de hade suttit. Men
om det hade varit för eller efter det de var ihop med svinen,
det visste vi inte.
Vi hade så fullt av svin, den där tiden, vi brände. Om
sommaren då gick de mäst på skogen ock åt kröson eller vad
de träffade, så då brydde vi oss aldrig om, var de var. Ock på
vintrarna då höll de sig väl hemma, men de var aldrig instängda, ock maten det var bara till ösa till dem drank i hoen
utpå ladugården, ock sen fick de äta ock gå ock vara, var de
ville. Uttyv de fick gå så där efter sitt eget tycke, ock så utav
de var så måna, så var de så djärva ock arga, så Lunda svin
de var jämt omtalta. Feta ock stora var de med, så de såg så
grymma ut, när de kom. Ock det kan nog hända, att de var
utför vargarna mer än en gäng ock blev uppettrade ock exerade
vid det.
Jag vet Blomstern, båtsman Blomster, han talade om, en 402
gång han var uppe i skogen ock högg ved, han visste aldrig,
vad det kom på dem svinen, om de hade väder av vargarna då,
eller hur det var fatt, för som de gick, så var det en stor so,
som var så stor ock grym, ock hon ryter till så illa, ock alla
svinen i en hög ock kommer sättandes efter honom, Blomstern.
Som lyckas var, så var där en stor sten, ock han upp på den,
ock där stod han, tils de fick stimma om. När de sen skingrade
sig ock begynte gå ock äta igän, så gick han ner ock begynte
på sitt arbete igän. Men rätt som det var, så ger den stora
son signal igän, ock alla svinen i skock ock kommer ock röt
så — ock han upp på sin sten igän. Han sa, att hade han
inte haft stenen till fara upp på, då hade det varit bäst, han
hade gett sig i väg hem, ock det med ens.
Det var så gott om vargar den där tiden, så det var inte 403
så långt emellan var gång de såg eller fick höra av dem; men
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de var aldrig godför att ta några svin för oss — då, när vi
hade så många. Sen tog de en so för oss, men det var aldrig
mer än den. Det var på vintern, far mötte hänne uppe i markagatan en kväll, hon kom ock luffade av bortåt. »Gå inte bort
till kvällen, sossa lilla!» sa han, »då kan tassarna komma ock
ta dig». Men hon skulle bara så angeläget i väg. Sen kom
hon aldrig hem, ock så var vi ock letade efter hänne, ock då
hittade vi häpne uppi skogen. Vargarna hade ätit upp hälften
av hänne. Han sa far, att hade jag begripit, det skulle gå så
åndå, sa han, så skulle jag väl ha kört hem hänne.

404

Ved-Jödden han — utav han gick mycket i skogen, så fick
han väl många gånger se vargarna — han sa, han hade sett
kräk gråta. Det var en gång, talade han om, han fick höra
kräken skrika. Vems kräk det var, eller var det var, det vet
jag inte; men emellertid han till springa, ock när han kommer,
så hade allt vargarna rivit ett par utav kräken, fast de inte
hade hunnit riktigt till fördärva dem, utan de gick där. Ock
då så, sa han, var det esn kalv, han hade sprungit upp i ett
stenrör, där det var så mycket ris ock snärje, hade sprungit
upp där, så han stod så insnärjd, ock där stod han ock darrade,
så hele kalven skakades, ock så gnölade han, ock så rann
tårarna så stora. Han tog dem, allihop kräken, med sig ock
körde hem dem sen, sa han.

405

Ibland om vintrarna var de så djärva vargarna, så de kom
fram åt gården mitt på ljuse dagen. Det var en gång en förmiddag, Jon ock drängen skulle köra upp i ängagärdesbackarna
efter ris. När de då kom ock körde, så satt det ett par mitt
på slätten i Ängagärdet, mitt utför trädgården. »Se där sitter
ett par hundar», sa drängen. »Nej män är det vargar!» sa Jon,
ock de till skrika ock hojta, så då sprang de, ledingarna.
Om kvällarna ibland då, vet jag, de kunde höra dem tjuta
så. Jag var liten då, men jag minns en kväll, bror Jon kom
in ock sa: »Kom ut, skall ni få höra, så vargarna tjuter i kväll!»
De kände så väl det där tjutet igän.
H.
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Fåren.
DA besönnlit mä får. Om di få tvelliga, se händer dä se 406
ofta, att di vell ha dän ene, män inte dän annre. Dä, händer,
att di tar dom te goe bägge två. Män mökke ofta se föfuter
di dän ene. 0 ä da så, satt dän ene a-n liten stakkere o dän
annr-it dukti, se ä dä då alltin dän lelle sem blir ratad.
Vi har en liten stakkere nu där ute i laggårn som få stryk
va gågg an titt-åt mor sin. 0 int att an i sin ti a fett en
matasmul å mor sin, utan ne Manda, pian, a stett breve, o duke
mä na, att on få lev lätt an äta. Han va se liten o ussel,
ne an föddes, se an va-nte stort mer en halten se stor som
dän annre, o baa lå da som an adde vatt dö. »A dän där an
ä ju dö!» sa rättern, an fekk si an. »A nä», tökkte Manda, »dit
tro ja -nt an ä», o se to on an mä sä te en ko o mjölkade
lit- i an, o sen rätt som dä va, se kunn- an stå. 0 sen a
Manda fett matat an o jett an hele tien. Han a vatt se
tjubblit i bena, se allri se lite non a kummet åt an, s -ar an
stett på näsan. Män an går duktit nu. Han går lite krokkröggi
o sätter ihop alla fyra bena; — se snart an stanna åtmenstigan.
Manda hanne sprigger an ätter som en liten hunn. I da fekk
an gå mä na in i tjöket o äta sä mätt. Hon plyrade i an
mjölk o brö, se an ble se mätt se. Sen logkade di å bägge,
hon för o han ätte. 0 se skull-on gå ut i boan ätte lite
mjöl, o han ätte. No on då kumm dit, so jekk on in o tökkte,
han kunne stå utom se lägge. »Bää!» sto an där utom en stunn.
Män sen skrigglade han å eppför trappen jälv o in. Dit va en
höj trapp, o vi trodd allri, an skulle ta sä opp för an. Män
dä jekk.
Ja vet hemma dä hadde vi en får-en gågg, som fekk ett 407
stort duktit vitt lamm o ett litet litet usselt svatt. Dit va se
obillia litet, se en jämt kunne håll at inni hännerna, tökkt en.
0 si ne an kumm åt fåran, se smet on te an, uggen, se au
trellade mogga slaj. Telte rakt int-o bara si an. Se vi tores
inte lätta na va därut -en gågg, för on adde snart sia häl na
— dä va- n liten gumma — utan vi to in en tvågrepakarj o
hadde na i, o se lajade vi te ett horn för na te drekka mjölk i.
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0 hon drakk, se dit bara snarde i hornet. Sen no dit ble vår
o barjade grönskas utpå gåren, se fekk on gå ut em daana,
utpå gåren, o dit jekk on o fnaskad -o åt, o no en kumm ut,
se kumm on logkanes ätter en jämt som en liten hunn. No
on va tarsti, se jekk on in i tjöket o drakk. Vi skulle försöka ha na iblann di annre fårena sen på semmern. Män dit
va omMit. Hon barkade å rätt ifrån dem bara. Utan hon
fekk gå på gåren bele semmern. Svatta Bätta kallade vi na
för. Hon hadde svatt- o vita Bätta — dit va dit annra, vita
lammet. Iblann no döran sto yppen te salen, se kommer on
insättanes. Gupp gupp jekk dit då framm te boret, o se tvärstant on, o sen va dit gupp gupp ut ijänn. Vi hadde se rolit
åt Svatta Bätta iblann, no on kumm sättanes.
Män si på hösten se fekk on lev iblann di annre fårena.
Hon va jämt från sä då. Bit-bit-it sto on då hele nätterna.
Män dit fekk la gå över, dit kunn iggen mänska mit o ha
hänne inne älla hålla särfelt rumm åt hänne i alla tider.
Vadana to na sen, Svatta Bätta. Dit va en gågg på försemmern di jekk på skojen färena, o vi hettade dem inte, utan
vi mette gå hemta. Dit kunn -iggen jöra mer en leta. Sen
på maren dit farsta ja vakknade se fekk ja på mä lit- i en
hast o spragg ut o skulle si, em di va hemmkummena. Då
sto dit en där eppe på laggårn bara. Ja så inte mer än en
då åtmenstigan. 0 ja in o fekk på mit lite mer, o ut ijänn.
Som ja då kumm opp åt laggårn, just som ja kumm på broan
— där nerom bakken, som går opp te laggårn — se kumm dit
en sättanes i gatan eppifrån skojen, o va se vesi o dan o så
se försterrad ut se. No ja då kumm opp på laggårn, då sto
dit tri. Se dit va fyra då hemma mit allihop. Då trodde ja
förståss, att dit adde gett galet, o ja eppåt gatan, o skulle si,
em dit kumm fler, o då mötte ja en te, som kommer sättanes
på samma sätt. Män sen kumm dit inte fler. Utan ja jekk
hemm. 0 se va dit te äta lite, o sen jekk vi sta.
0 se jekk vi o letade, ja tro dit va i etta da. Vi hettade
en dåadå, o se to vi dem o bar hemm dem. Me tro di vante
svår- o ta: Di brydde sä inte em sä. Di va jämt bartkummena.
En liten lammugge hettade vi alldeles ensamen eppi Barsta okshaje, an adde sprugget in i en busk .o lå dit jämt som an
adde vatt dö. An rörde sä inte, ner vi kumm. En da hettade
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vi tri, då va vi kartia. No vi hettade dom, so lemnade vi in
dom i nämsta stuva, o sen jekk vi ätte dom om kvällen, no vi
jekk hemm. Vi plåkkad„ihop, satt vi hadd...en tjuje stökken.
Män Svatta Bätta hänne hettade vi inte. »Tägk, em vi
mötte Svatta Bätta, dä skull,. allt va rolit», sa farbro. 0 vi
lyddes o lyddes o täte jämt o jämt: »Om vi figge höra na!»
Hon va fällfåra dä året. Utå hon va so stor o karti o grann,
so skull—on äntelien ha fällan.. »Om vi adde fett hört fällan!»
täte vi. Dä va en sånn stor o karti fälla dän dära, vi hadde
hatt na i all vår ti, se vi tjände so väl vår fälla ijänn, ein vi
fekk höra na an so lite. Män dä va iggen Svatta Bätta som
ride mä vår fälla. 0 vi tägt,,, att om Svatta Bätta va dö, se
skulle vi otmenstigan a hettat fällan. Varjana kunne väl inte
a äte opp fällan häller. Män inte si —.
H.

Mante.
En hunds levnadsöden.

Det var en dag i mars, Tranman kom med honom. »Jag 44)8
skulle gå hit med det där lilla kräket. Manda sa, de ville ha;
jag lovade hänne, jag skulle ta honom med, när jag kom till
gå detta hållet», sa han, ock så la han honom på köksgolvet.
Han kom lite illavurdet på sides först, ock vid han skulle rulta
sig upp, så tog han miste om riktningen ock kom på ryggen
i stället, med benen i vädret. Men så tog han sats åt andra
hållet, ock så stod han där ock såg lite vimmelkantig ut. Så
larvade han av på sned ett stycke, ock så stod han där ock
tittade igän.
»Jaså, är han där?» sa Fia, där hon stod vid spisen,
ock så kom vi inifrån ock skulle se honom. »Vad är du för
en liten parvel?» sa Elise, ock skulle ta honom. Men då for
han tillbakes så häftigt, så han satte sig. »Vad är du för en
liten måns?» sa hon ock tog honom ändå. »Är du gul du, lille
parvel? Sicken liten viter näsa ock vita ben! Men jag vet
aldrig, om du blir stor riktigt? Jag tycker, näsan är inte så
rynkig, som hon skulle vara, ock benen är för fina ock för små,
Hör tu tä!» sa hon ock ställde honom på golvet igän.
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»Å han blir allt stor bra nog», sa Tranman, »för mor hans
hon är utav den store rasen. Ock se arg det är hon då så!
Hon hoppade upp i vagnen, det var några som körde där förbi
härregården, ock slet sönder klädningen för ett fruntimmer, så
att hon yrkade på att få betalt för klädningen, ock fick det
visst med.»
»Det var ett farligt kreatur», sa mamma. »Hör du, måns,
så arg får du inte bli, för då vill vi inte ha dig», sa hon', ock
såg lite misstänksamt på honom; han kom framkrypandes under
en stol.
»Vi skall ge honom lite mat», sa Fia. Det var i hännes
fack det. »Så får vi se, om han förstår sig på att äta», tyckte hon.
»Joo, han kan äta, ock äter vad som hälst», sa Tranman.
Utav det att han hade burit hit honom, så tyckte han, att han
hade lite skyldighet att tala för honom. Ock så fick han lite
mjölk, parveln. Han drittlade ut lite, ock det gick lite på måfå
för honom att få det i sig; men det syntes nog, han hade varit
för det förr.
»Jan, ställ dig nu hyggligt_ ock ordentligt ock väl, så du
får behålla platsen», sa han sen till honom, när han gick Tranman. Han stod där, parvelen, ock satte fram sin lilla vita näsa
så piff, ock såg så förvånad ut. Men han sa ingenting till det.
Värden var så besynnerlig i dag, tyckte han bara.
Det var så, så vi hade ingen gårdvard haft, sen Kisse-Boj
dog vid jultiden, ock den här lille skulle ha Kisse-Bojs tjänst,
om han visade, att han dugde till det. Ock så blev det frågan
om vad han skulle heta. »Kalla honom Mande, när du Manda
har ställt honom», sa mamma till Manda Tranman. Hon tjänade
här då hon. »Ja det vet jag inte — då kan en väl så väl säga
Mante åtminstone», sa hon »ock ändra det lite». Jaa, Mante det
kunde han ju heta, tyckte vi.
Han gkpk där ock rultade ock skulle se om alla vrår ock
vinklar ock krypa under alla bord ock alla stolar ock allting,
så att han bann inte med att ledas vid. Men när han vaknade
på natten — han hade fått en matta till ligga på uti pigkammaren — så satte han sig upp ock undrade, var mor var, ock
när han då inte kunde få syn på hänne, blev han rädd för
skummet. Uh-uh, sa han. Det var så farligt hemskt, uh uh,
ock så lafsade han runt ikring golvet ock skrek. Ock så måtte
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Manda låta honom ligga i sin säng. Sen tyckte han, det var
inte farligt med skummet längre, utan sen teg hans ock sov som
en liten sten.
Ock någon annan nöd var det inte med honom förste tiden.
Han gick där ock såg så förnumstig ock nyfiken ut, så det
kunde aldrig någon låta bli att leka med honom, när en såg
honom. Ock han fick ligga i knäet ock var så fjäsad.
Men så blev han lite större, ock så blev det ett bekymmer
för honom, för han blev så stor, så han fick inte rum att ligga
i knäet. Han tyckte, att om han bara fick ligga där, så gjorde
det alls ingenting, om benen hängde nerom. Men det gjorde
de bara narr av honom för, ock så körde de ner honom på
köpet. Ock så blev det ett annat som inte var bättre. Fia
smällde till honom ibland ock lyfte ut honom, ock sa han skulle
lära sig att vara renlig. Han kunde inte förstå, vad det var
meningen med det. Men hur det var, så kom det för honom
till slut, hur det väl skulle vara, ock sen gick han allt ut utan
smäll. Han fick särskilt beröm utav Fia för sin fattningsgåva
efter det, ock han kom högt i gunst hos hänne. Hon gav honom
pinnar till bita i ock plockade för honom vad hon kunde.
Ock att bita ock dra i något det var hans riktiga förnöjelse
det. Men han tyckte, det var roligast, om någon drog igän.
Om han fick dra i kjortelen för någon, då så! Urr urr, sa han
då ock såg så glad ut ock hoppade, som om hela värden hade
lekt för honom. »Låter tu bli kjortelen!» blev det då, ock så
släppte han ock såg så förvillad ut. Det var för besynnerligt,
att de inte kunde förstå, så roligt det där var. Ja så mattorna
då! Ock så fick han tag i ett hörn av dem. Urr, urr! — »Låter
tu pli mattorna du!» Ock så såg han lika förvånad ut. Men
så la han sig ock slog med framtassen på mattan, ock ögonen
spelade så finurligt. Var det inte möjligt han fick? — »Nej
låt bli!» — Nå så nystanet där låg nertrillat på golvet! Det
var så lagom att gapa om, allt vad en orkade. »Nej se nu tar
han nystanet, Hilda, tag det!» sa mamma, »tag det!» — »Släpp
ttystanet, hör du!» tyckte jag. Nej han seglade i väg med nystanet
i munnen, ock så blev det jakt ikring rummet efter honom, ock
så fick han sig en smäll. När han då ingenting fick ha, utav
det som var närmst till, så gick han runt ikring ock bara letade
efter oläte, som mamma sa, ock när han ingenting hittade,
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satte han sig ock begynte skrika. Inte kunde en gå så där
gärningslös som en fåne!
När han var ute i köket, så var det hans käraste rolighet,
om han kunde, när ingen såg det, få tag i den långe damborsten
ock dra den vid borsten runt ikring golvet, eller om han fick
tag i någon gammal sko ute i pigkammaren. Ock om en då
skulle smälla efter honom, så värjde han sig så bra med att
han for in inunder slagbordet som en skyttel, ock där räckte
en honom inte. Om en' då lyfte upp skivan ock skulle dra ut
honom, så for han ut, men släppte en ner skivan ock skulle ta
honom, då var han därinne i sitt kastell igän som ett väder.
Det var till passa sig väl, om en skulle fä tag i honom.
Ja vara i värksamhet det ville han nog, ock vett hade han
nog — bara han ville vända det till det, som var nyttigt. När
det kom någon, så var han nog nyfiken ock ville titta på dem,
men han öppnade aldrig sin mun till säga till om det. Vi
funderade på om vi skulle ta hit någon till att lära honom
skälla, för han hade ju ingen till att lära sig av, men så en
dag fick vi höra lite tjafs! tjafs! ute på gården. Det var på
våren det, när det började bli grant ute. Han sprang ute hele
dagarna då ock letade efter »oläte», ock bet ock drog i alla
pinnar ock grenar ock bråte ock spekade hålor i jorden ock
skulle ha sin näsa med överallt. Ock så fick han höra en hund
skälla på långt håll, ock så tvärstannade han ock satte upp
öronen. Det där skulle han försöka med! Vaå! sa han. Det
gick, det var en riktig upptäckt. Ock så kom han springande
in ock småskällde hele vägen ock såg så fundersam ut. Han
slog svansen så väl efter benen, så det såg ut, som han hade varit
litet skämsen för någonting — om han skämdes för sin röst,'
eller han skämdes för han inte låtit höra den förr? Sen skällde
han lite emellanåt, allt som han tyckte; men hur det var, så
blev det till slut vanligt, att han skällde, när han fick se någon
främmande komma.
Ock så fick han se en höna en dag. Hon hade krupit in
i trädgården ock stod mitt i ett land ock spekade med bägge'
benen. Det gick så kvickt med vänster ben, höger ben, vänster,
höger, ock så steg hon tillbaka ock tittade med ena ögat i hålet,
om där fanns något gott? Nej där fanns ingenting än, ock så
begynte hon om igän med vänster, höger, så kvickt. Det var
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en rolig fason det där, tyckte Mante, ock han ner ock skulle
titta bättre. Men det ville inte hönan vara med om, utan hon
i väg. Ack-ack-ack! sa hon, ock hon för över staketet ock
in i ladugården. Det var lustigt det där. Oxar ock hästar ock
svin, ock får med, det hade han sett, men detta var roligare.
Ock så fick han se samma fason ock ett par andra likadana
kreatur dagen efter, ock han till springa! De för ock han efter.
Det var för innerligt vad detta var roligt. »Mante, låter du
bli!» kom Fia ock skrek, men han hörde inte. »Låter du bli,
Mante!» I detsamma slant hönsen in i ladugården. »Mante!»
ropade hon omigän. Ja, vad ville hon? tänkte han ock kom
springandes. »Du låter bli hönsen!» sa hon ock hötte åt honom.
Men när hon skulle slå till, vek han så kvickt undan. Ack
detta skulle hon inte lägga sig i, för det förstod hon inte, menade
han, ock snedde så försmädligt på hänne. »Det var för besvärligt, om han vill ta höns», sa mamma, »då får vi lov binda
honom, eljest kan vi aldrig ha honom», tyckte hon. »Ja det -är
synd det med, till binda honom», tyckte vi. »Ja vad skall vi
göra med honom då? Ska vi vända av honom då?» sa hon
lite försmädligt. Men det tyckte vi inte bättre om det, ock så
köpte vi hem en liten kedja, som var så liten ock lätt — som
en klockkedja närapå. När vi kom hem med den ock han
fick höra den rassla, blev han så rädd, så han sprang under
bordet, ock vi kunde inte få fram honom varken med lock eller
pock. Vi hade aldrig sökt till att binda honom förut eller visat
honom, vad sådant som en kedja skulle vara till. Men han
kände det på sig. Det var hans ungdoms plåga som kom ock
slänte fram.
När han gjorde något illa sen, så behövde vi aldrig annat
än gå efter kedjan ock visa honom den ock lägga den, så han
såg den, så blev han som han hade varit kvävd i vatten. Var
han i köket, sprang han hälst in i slagbordet. Men det kunde
ju ingen ha tid till följa honom med kedjan dagen i ända
häller, ock när han bara inte såg den, så kom han inte ihåg
den. Det värsta var, att han slog sig på trädgårdsskötsel så
förtvivlat, ock där trädgårdsmästaren ville ha räfsat ock slätt,
där gjorde han hål på hål, ock var det så att trädgårdsmästaren
grävde en grop, den la Mante igän, det minsta trädgårdsSv. landens. IX. 1.
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mästarn gick undan. Det var aldrig annat än kiv ock strid
om det där, ock till slut fick vi lov binda honom.
Men då skrek han så, så det var ingen mänska till annat
än släppa honom, när det varit lite. Ock sen for han fram
likadant igän.
Så funderade Fia ut, att hon skulle binda honom med ett
rep vid spisstången- i köket. Hon tog repet så långt, så han
kunde springa nerför kökstrappan ock ut genom källarförstun
ock ut i trädgården. Ock in i rummen ock ut i andra förstun
kom han med, ock när Fia gick ut något ärende, så lossade
hon repet ock tog honom med sig. Den ordningen sa han inget
illa om just, för han fick vara där folk var ock kunde se om
värden lite ändå. Bäst tyckte han om, när han kunde snärja
sig ut i stora förstun. Där hängde ock låg kläder för det måsta,
ock det var alltid något som lekte för honom, när han kom dit.
Som han kom dit, var han uppe med framtassarna på stolen
vid bordet, ock så stod han där ock sträckte .på sig ock undrade,
om där fanns något för honom. En dag fick han se Elises grå
filthatt med de gröne plymerna ligga på bordet. Elise hade alltid tyckt så om den hatten; men vi andre vi tyckte, plymerna på
den var så små ock tafsiga, ock det hade hon allt fått höra med.
Så stod han där ock sträckte sig, Mante, ock önskade, att han
skulle ha den där så omtalade hatten. Ock hur han önskade
ock hur han vinkade med svansen, så räckte han den till slut.
I detsamma fick en av pigorna i köket höra, att det fasade så
besynnerligt i förstun, ock när hon kom ut, stod Mante ock
vivade med hatten 1 ett hörn. Han hade tagit av plymerna ock
skulle se, hur den tog sig ut utan plymer. »Ja ni kunde ha
låtit bli att hata mina plymer», tyckte Elise. Vi andre kunde
just inte klaga på Mantes förstånd den gången.
Men så fick mamma se, att han hade spekat upp jorden
kring syrenerna utom källarförstun, så att han var nere vid
rötterna ock spekade. »Ja det ser ni väl, han ruinerar så mycket
det finns, om han får vara så här», sa hon, ock så band de
repet vid ett träd i trädgården i stället. Men då spekade han
upp så fullt av små hålor i jorden, som var så små, så en just
inte såg dem, när en kom, utan en bara fick ner foten i dem,
så en var på ock skulle bryta benen av sig.
Det var ett farligt kräk!
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»Det skall jag säga», sa mamma, »att det blir ingen annan
råd, än vi får hägna en kätte åt honom till vara i, ock den
ska vi hägna så hög, så den går upp till skyarna», sa hon.
»Men det är bäst att binda honom vid hundhuset så länge. Var
har ni kedjan?» tyckte hon, ock så måtte den fram. Han skrek
Mante ock var jämt från vettet, när han blev bunden, men det
var ingen jälp, han fick lov stå där. Men så hoppade han, ock
skrek, ock snodde — tils kopplet var så snott, så det var i en
kurra, ock som han då tog en riktig sats, så gick det av —
ock han i väg som en vilding.
Så fick han vara lite, medan vi besinnade oss, vad vi
skulle ta oss till med honom. Han for ock flöjde ock snodde
i var vrå. Men så emellertid, när han hade saktat sig lite
ock kom ock gick över gården, så fick han se någonting som
lyste så grant. Det var de nye tulpanerna, som de hade tagit
hem lökarna till på hösten. Det blåste, så de stod ock böjde
sig lite, ock Malte tyckte precis — de nickade åt honom, ock
så tog han tag om en. Ja där låg hon! Det var bräckligt
det där, ock så tog han den därnäst, för hon nickade hon med
— ock så gick han om hele rabatten. Så stannade han ock
tittade på dem. Det var besynnerligt, det var ingen enda mer
som nickade. Så gick ban lite till sides ock tog ett hopp
emot dem liksom för att uppmuntra dem. Nej de rörde sig
inte! Då stod han där lite ock tittade, men sen gick han ock
hängde med svansen, gick sin väg, ifrån det eländet.
Det var ett lett spratt det där, ock det skulle han inte ha
gjort, för det hade varit en sådan glädje åt de granne tulpanerna: Han förstod det nog själv efteråt, att det var galet,
för när de ropade på honom ock pekade på rabatten, så ville
han bara snöla av sin väg. Men efter den dagen jälpte det
inte varken att skrika, när han blev bunden, eller att kurra
ihop kedjan ock slita av den, utan vi tog hem en ny grov
kedja.
•
Ock så fick Mante stå där.
Det var en sorglig tid denne sommaren ock eftersommaren.
När det kom någon ock gick förbi, där han stod vid bodtrappan,
så jämrade han sig ock sa, att han stod inte ut längre.
Somliga svarade honom inte, tittade inte åt honom en gång,
»det leda djuret». Men mat det fick han. Elise eller jag vi
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satte oss ibland på trappan hos honom ock skulle försöka förklara, hur det hängde ihop. »Hör du, Mante lille, du ska inte
vara ledsen nu! När du får lite bättre vett, så får du komma
lös.» U-u, sa han bara ock ryckte på kedjan ock vinkade med
svansen ock hele kroppen, så han blev som ett nystan, ock ögonen
bad så vackert: låt mig komma lös! Han har sånna vackra bruna
ögon, Mante. Men han fick inte komma lös, stackars Mante.
När det blev höst, då så slapp han då änteligen att stå bunden, ock då blev det en härlig tid för honom igän. Hönsen fick
passa sig, bäst de kunde, ock han hann aldrig upp dem precis,
för de var inte så mycket ute. Vi fick passa oss, vi med, så
han inte »ruinerade så mycket som fanns». Vi själva vi kunde
allt hålla honom i styr, när vi såg honom, men det var inte
alla som kunde det. Fia hänne lydde han, när han ville, bara.
Han ville så gärna vara i förstun. »Kom in, Mante!» sa Fia
ock ropade på honom. Ja det kan hon inbilla sig, tyckte Mante,
ock fick på sig en sånn munter uppsyn. »Kom nu, Mante!»
Tyst nu bara! tyckte han ock tog ett hopp mot hänne för att
leka med hänne. »Kommer du in, Mante!» sa hon ock gick
bakom honom ock skulle driva honom för sig. Vaå! sa han
då ock kröp under bordet för till få ryggen fri. Ock där satte
han sig ock såg riktigt hotande ut. »Går du in, Mante!» sa hon
ock skulle fösa ut honom med foten. Vaå! sa han bara, för nu
var han ond ock talade bara sitt modersmål, ock så högg han
efter hänne. I detsamma kom Elise i dörren. »Vad fattas det?»
sa hon. »Å, Mante vill inte in bara», sa Fia lite urskuldande,
ock Mante satt under bordet ock såg så självtillräcklig ut. »Gå
in nu, Mante!» sa Elise ock såg på honom så allvarsamt. Då
snölade han upp ock in. Han kunde visst inte fördra, att var
ock en skulle vara bärre över sin stackare, utan det skulle
vara tjänare som tjänare. »Slå honom, Jonsson, jag rår inte
med honom!», sa jag en gång till rättaren — det var något
spektakel han hade gjort. ›Nej, då bits han, det törs jag inte»,
sa han. »Jag skulle lägga efter honom häromdagen, men det
var nära gjort, han hade huggit i näven», tyckte han.
.Men det ville till att säga det en ville, så han hörde det,
ock med eftertryck. Sa en något, som inte behagade honom,
så hände det, han skulle försöka slå bort det med ett hopp,
ock så tittade han så forskande på en, om det gjorde någon
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värkan? eller det egentligen skulle vara så, som en sa. Ock
var det så en bara det allra minsta tänkte, att han var lustig,
så såg han det, ock sen skall jag säga var det slut med väldet.
Fia skulle köra ut honom en dag, han kom in i sängkammarn,
men då gav han sig till att springa runt ikring bara. »Kör
ut honom, Hilda!» sa mamma. Jag skulle det då, men det
såg så lustigt ut, han sprang med Fia efter sig, så jag brast
i skratt. Ock se då han till springa allt dess värre. Det
gick ikring som en virvel, ock när han tog sats i krokarna,
skjutsade han till mattorna, så de låg bara mitt på golvet till
slut. Så gick det värre ock värre, ock så for han under sängen
i samma takt. Vaå! sa han ock satte ut huvet, ock ögonen
skrattade riktigt av förnöjelse. Sådan skulle värden vara!
Ock det var inte lätt att se hans fasoner ock inte skratta.
Ni skulle ha sett en gång, han tog kvasten för Manda ock
sprang ut med! Hon efter ock skrek. Nej det var slut, han
sprang bara strax framför hänne ock visade hänne kvasten.
Så stannade hon ock skulle gå in ändå. Då la han kvasten
ock kom efter. Så vänder hon lite oförmärkt ock skulle ta
den; men då, just som hon skulle ta den, var han lite för ock
nappade den — ock så seglade han i väg med kvasten i munnen,
så den pekade till höger ock vänster. Då gick hon igän,
ock så fick han höra, det lät som det kom någon bortifrån
ladugården, ock han skulle gå ett stycke ock höra efter bättre.
Men han ställde sig allt så, så han hade ett öga på kvasten
ändå. Hur han då stod där ock lyddes, så lät det så intressant
neråt ladugården, så han glömde att se på kvasten, ock Manda
till springa ock skulle ta den. 1 detsamma fick han se hänne
springa, ock då han i väg, så det var bara gupp, gupp. Men
just som han kom fram, lyfte hon kvasten i vädret. Ock så
var det slut. Han hade en sådan särskilt förkärlek för kvastar.
De var så lätta efter_ storleken ock förde sig så väl till hålla
i munnen.
»Det är ett besynnerligt kreatur det där», sa mamma, »för
hur gammal han blir, så är han lika fånig». Ock när våren
kom, så slog han sig på sitt enskilda trädgårdsmästeri igän, så
vi fick lov att binda honom igän. Han skrek inte så mycket
då, utan han bara låg, som han hade varit halvdöd. Men så
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kom det några främmade, ock så blev han rasandes ock sprang
upp ock skällde ock glömde att vara ledsen.
Det var allt en lång sommare för honom, till stå sådan
på ett ställe jämt, men han hade ögonen ock munnen i frihet,
ock en kan lita på, att han följde med sin tid ock såg, vad
som hände i värden. När det kom någon, så skällde han så
oupphört, så det hördes då nog, att han inte hade annat till
göra än skälla.
Men så en. dag på hösten, han stod ock tänkte på just ingenting, så kom Fia. Han undrade först, om han fick mat, men
hon hade ingenting med sig. Han hoppade ock snurrade ock
undrade, vad det var; men så tog hon i halsremmen ock stod
ock fumlade ock drog lite i den ock så — så snurrade han ett
par varv, ock undrade, om det var sant, om han var lös. Sen
gjorde han ett par cirklar lite större, för det var visst v är k ii g en sant. Sen såg en bara som ett gult ock vitt streck, som
la sig över rundelen ock stötte till stockarosorna där stod, så
de skakade, i detsamma det var borta, ock sen såg en bara en
liten svansvift då ock då bakom någon husknut.
När det hade varit lite, kom han stormandes in genom
källarförstun, uppför kökstrappan, så det dånade, som ett helt
regemente hade ridit upp där, slog emot köksdörren, så den
gick upp, ock så in i köket, ock där gick det fram 'ock tillbaka i alla korta ock långa riktninger, for under bord ock
stolar, så de var på ock skulle fara kull, slängde i sig en kattmatasmula, där stod på golvet: slafs, slafs, ett par tag, ock så
runt igän! Att det stod någon där, gav han just inte akt på.
»Mante, du är jämt lite från dig, Mante du!» ropade jag. Då tvärstannade han ock tittade på mig, som om han drömt ock vaknat
till, ock så tog han ett hopp emot mig. »Stilla, Mante, stilla!»
sa jag. Då blev han ståendes ock såg på mig så frågande, ock
hele kroppen darrade. Ock så for han i ett tag ut igän!
Ock så Sira, kattan! Hon satt på golvet, när han kom in,
ock blev så illa rädd, så hon for upp i spisen i ett tag, ock
där stod hon ock såg så förnärmad ock generad ock rädd ut.
Eljest så höll hon sig inte i spisen som somliga kattor. Hon
var lite för fin till det. Hon var som en liten mamsell, så nätt
ock så fin. När hon kom in i salen, så skulle det aldrig komma
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i fråga annat, än hon skulle sitta på den broderade stolen där
eller på det finaste hon såg.
När Mante hade hunnit att besinna sig lite ock kom in,
så fick han se Sira, men han snedde bara till lite liknöjt på
hänne. Hon såg lika förnärmad ut igän. Det var, som de var
på sitt håll hade hållit sig för till vara lite för mer än den
andre.
Han gick där ock spankulerade, Mante, ock tyckte, att allting var sig likt. Han kom in i rummen ock hälsade på med
ibland, men det fick aldrig bli mer än som hastigast. En gång
han var ensam i köket, stod dörrarna på glänt till förstun, ock
så gick han dit ut. Han gick där inte precis ock letade efter
oläte, som han gjorde, när han var liten, men han tyckte ändå,
det var roligt att nosa om den. Så gick han uppför trappan
ock upp på förstun, för han tyckte, det luktade främmat, ock
så fick han se, dörren till salen stod öppen. Det eldades i förstun
i kamin, ock den skulle värma upp salen med, så där stod öppet.
Det fanns ingen däruppe, ock han gick ock tyckte, det var så
varmt ock fint ock trevligt däruppe. Så stannade han ock
tittade. Han fick se en länstol, som han tyckte såg så rund
ock trevlig ut. Han la näsan på den en liten minut, ock
så gick han ett slag igän. Det luktade främmat vid pianot.
Men den där stolen! Han stod där igän ock tittade på den —
ock så tog han ett hopp upp i den. Han hade aldrig fått ligga
annat än på golvet, sen han var liten. Den var så riktigt god
att ligga i, den stolen, ock så låg han så dödande stilla, precis
som han gjorde, när han var liten ock låg i knäet ock märkte,
att de ville köra ner honom.
Just som han hade somnat, kom de ock ruskade på honom.
»Inte får du ligga där! Fy skäms, Mante !» ock så stod han på
golvet, hur det gick till, ock skämdes, för de sa, han skulle
skämmas, ock så blev han uthutad ock skämdes hele vägen.
Men efteråt kunde han inte låta bli att tänka på den där stolen.
Det var mäst när det ingen främmad kom, så att han var
gärningslös ock låg på golvet ini köket, ock det var brått där,
ock alla stötte honom ock trampade honom ock sa: »Gå ur vägen,
Mante!» — då kom den där stolen alltid för honom. Ock så
snarde han sig uppför trappan igän en gång. Han hängde
huvet lite skämset, när han kom upp där, ock tittade ock
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undrade, om där var någon, som hutade åt honom. Sch— sa det
på soffan, ock det klack jämt till i Mante. Men det var Sira
som reste sig ock krökte ryggen ock såg så fjär ut. Hon hade
snart sig dit hon med, ock hon hade tagit långa skutt från bord
till stol ock från stol till bord, för där var så trevligt. Men
Mante tittade inte på hänne något vidare, där hon stod sen.
Det var den stolen! — så kom någon springande. »Jag tror, ni
är lite besynnerliga, kräk, vad har ni här att göra! Gå ner
med er!» Ock så drevs de ut ur paradiset, både Sira ock Mante.
Det hände många gånger, vi satt nere ock fick höra Mante
helt beslutsamt tassa tvärsöver förstun ock uppför trappan.
»Mante, vart skall du gå!» sprang vi då ut ock ropade. Då
kom han farandes ner, så det dånade längs trappan, ock så
viftade han med svansen ock såg så oskyldig ut. Han skulle
inte gå någonstans, menade han visst. Men en kväll jag satt
så tyst uppe vid bokskåpet ock läste, fick jag höra honom
komma. Han gick sin noge gång uppför trappan ock över förstun.
Men som han kom i dörren, tvärstannade han, ock så sloknade
hele hunden till. Nu var han ertappad, det kände han med
ens. Nu får jag väl hut igän, tänkte han, ock så bara stod
han där lika slokig. »Vart skall du gå, Mante?» sa jag. Han
bara stod där ock hängde med huvet, ock så begynte svansen
på att vifta lite skänaset. Jag är en syndare, men huta inte åt
mig, sa hele hunden. »Gå ner nu, Mante!» sa jag. Då drog han
sig tillbaka ut i skummet, ock där stod han lite, liksom han
hade väntat på något. Sen gick lian bara.
Alltid skall det vara något bekymmer. Ja ock så en dag
mitt i smällkalle vintern kom han in i köket hoppandes på tre
ben, ock så sprang han ock la sig i en krok. »Vad fattas det
Mante?» tyckte vi. Då räckte han fram ena bakbenet ock slickade
det ock såg så ledsen ut. Det var ett stort blodigt hål intill
benet. Det såg lett ut, men benet var inte av. De brukar säga,
att hundar läker sina sår bäst själva, så vi gjorde ingenting
vid det. Han låg mäst i en krok ock såg ynklig ut. Men kom
det någon främmad, så for han upp som ett väder. Vi undrade
jämt, om han hade i sinnet Traumans ord, att han skulle akta
sig, så han inte miste tjänsten.
En dag när han kom ut ock linkade på sina tre ben, så
linkade han på måfå neråt ladugården, ock så linkade han hit
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ock linkade dit ock tänkte på att det gjorde ont i benet. Då
prasslade det till borta vid en rishög. Det var en höna som
hade kommit ut för till ta sig en liten tur. Hon frös om fötterna
i snön, ock för vart steg hon tog, stannade hon ock höll upp
den ene foten, för den skulle bli varm. Som Mante fick se
hänne, glömde han benet, ock han i väg efter hänne. Det gick
alldeles gesvint på tre ben. Hönan för, så stjärten vippade så
kvickt — ack-ack-ack sa hon — ock in i ett skjul ock flaxade ock
sprang över vagnar ock bråte. Ock Mante efter. Men vid han
skulle hoppa ner från en potatiskista, snavade han, tör det fjärde
benet passade inte på, ock så for han ner på sides, ock slog
just det onda benet i ett bultvagnsjul. Aå-aå, skrek han, ock
så blev han så illa arg. Vad hade den dumma hönan att fara
galen om här inne i skräpet! Om han hade. haft hönan, så
hade han knäckt hänne, det han aldrig någonsin eljest hade
ämnat. Aå-aå, hur skulle han komma ut bara? Ack-ack-ack,
sa hönan, liksom hon hade frågat, om han kom snart. Aå-aå,
den dumma hönan! Han slog sig värre, innan han kom ut.
Aå aå! — ock så linkade han uppför ladugårdsvägen ock slog på
köksdörren — aå, aå! — ock när han kom in, såg han så ytterligt
förorättad ut, ock bara höll på med aå-aå-aå. Den dumma
hönan! Bloden rann, så Fia måtte binda om benet, ock det
tyckte han visst var inte för mycket, utan det fick sitta hele
dagen.
Ett par dagar efter kom Janssons hund, Janssons som bor
i gården närmast intill — deras hund kom ock skulle hälsa på
Mante, ock han gick ock grinade så försmädligt åt Mante, för
han linkade, så Mante blev arg. Ock som de gick neråt trädgården, så tog han ett hopp över en lina, där hängde, bara för
till visa, att han kunde, ock det bar sig inte bättre, än han
blev hängandes. Aå-aå! skrek han till, men han kom dän med
ens, ock så teg han i harmen för den andres skull.
Han var också lite särskilt försmädad på Janssons hund, Mante,
för det var så, så Mante hade snart sig till ett litet köttben i
bodförstun en gång, ock grävt ner det i ett trädgårdsland. Det
letades obegripligt efter benet, men det var ingen som misstänkte Mante, för han hade aldrig visat sig tjuvaktig. Så
kommer Janssons hund ock drar väder av köttet, eller vad det
kom åt honom, det kunde Mante inte begripa, men han sprang
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emellertid neråt trädgården. Mante sprang med ock lekte ock
skulle försöka villa bort de där tankarna, ifall det var några;
men den andre ville inte leka, utan han bara sprang ock nosade.
Då satte Mante sig på en gång, som gick mitt igenom trädgården,
ock skulle försöka se likgiltig ut. Men han höll spänt öga
på den andre ändå. Den andre höll på att springa ock nosa
ock nosa. Men så närmar han sig köttet. Ock Mante upp, ock
bränner på honom! Men köttet blev upprivet, ock mamma ock
Fia fick se det, ock de tog köttet igän, ock Malde fick stryk.
Det kan en väl veta, nog kunde Mante bli försmädad på honom
för det — ock när han sen kom ock grinade åt hans eget ben
med så — —!
Det var inte utan att vi inte trodde, att det kunde vara
nyttigt för Mante till att ha det där onda benet att kväsa sig
sig med — om det var så, så han kunde dra sig igenom med
det bara ock komma på fyra igän sen. Ock det kom han framåt
våren. Om det var benet som förorsakade det, eller det var
åren i ett som allt — han gick in i tredja året då — men han
tog inte till med trädgårdsmästeriet igän, ock han slapp att bli
bunden. Men denne sommarn fick nog sina vedermödor ändå.
Fram vid midsommartiden började det komma folk hit, som
Mante tyckte var lite främmade, ock längre fram kom det ändå
fler, ock det var någonting så ohumörligt till se så många
främmade gå här ock låtsa, att de var hemma här. En målarepojke kom det hit ock gick här ock bredde sig, som Mante
tyckte. Han bara vände ryggen åt honom, Mante, ock sa ingenting de förste fyra dagarna. Men när så den fämte kom, ock
målaren kom lika vurden ock gick förbi ock bara luktade olja
ock terpentin, då högg han efter benen på honom ock tyckte,
att mänskorna var rent befängda, som skulle gå här mäst allihop i evighet.
Så fick Sira ett par döttrar, ock dem var hon så rädd om,
så hon fräste som en orm, när hon fick se Mante. Hon tålte inte
se honom gå på jorden en gång. En dag kom han ut från köket
ock skulle gå tvärsöver gården. Så fick han se Sira sitta på
rundelen, men så tänkte han, att om jag går vackert vid sidan
ock låtsar om ingenting så —. Ock så kommer han ock slokar
med svansen ock tittar i jorden. Men Sira hon — först reser
hon sig till vanlig höjd, sen blev ryggen en gång till så hög,
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ock sen när Mante inte gick fortare för det, började hon spotta
åt honom ock sprang emot honom. Det var nära på att han
hade blivit arg då, ock han lyfte lite på läppen ock högg till
ett tag i vädret åt hänne, men sen luffade han undan. Han
gick alltid undan för hänne, så gott han kunde. Men så en
kväll, han hade varit med oss lite ock gått, ock kom med in i
förstun, så stod hon där i skummet, ock som han kom, rök hon
på honom. Då blev han så illa rasandes ock tog igän ock
skällde ock bet ikring sig. Han tyckte, hon behövde inte stå
därinne i skummet ock glo reda på honom med sina kattögon.
Men då trodde vi, att han ville förgöra Sira, ock så fick han
stryk ock blev utkörd. Då tyckte han allt, det gick bra orättvist till. Det blev utrönt sen, att Sira hade börjat, ock de
gick ut för till leta rätt på Mante ock försona orättvisan, men
då hittade de honom inte. Han hade gått ned på ladugården,
ock där gick han liksom ändå, ock visste inte, vad han ville.
Han tyckte, hela värden var så orättvis ock dum, så han
blev så misshumörlig, så att om det kom någon ock ville klappa
honom, så hände det, han lyfte på läppen ock grinade, ock om
det var någon, av de främmade åtminstone, som störde honom,
när han sov, så högg han ikring sig. »Jag har aldrig sett en
sådan oartig hund», sa mamma. Men han tyckte, att andra
var oartiga med.
Så gick åskan, ock då tyckte han, det var så hemskt, så
han'sprang in ock kröp under sängarna, var han kunde.
Så kom här en dag en hel korg full med kycklingar. De fick
vara i den nye hönsgården, som mamma låtit hägna in med
spolar, för det hon skulle ha hönsen i förvar där. Men kycklingarna var så små, så de kröp ut emellan spolarna, ock de
tänkte här, att Mante ju kunde ta dem. Ock så var det till
binda honom, fast han aldrig hade tagit en höna. Han hade
aldrig tagit någon höna, nehej.
När kycklingarna blev lite större, fick han komma lös igän.
Han kom in i köket ock skulle hälsa på, men det gick rätt
stillsamt till, ock så kom han in i salen ock hälsade ock gjorde
ett slag kring bordet. Sen gick han ut i förstun — ock rätt
mot trappan, som går upp. Den där stolen! Men just som han
var vid trappan, stannade han, ock så sloknade han till ock
hängde med huvudet. Han fick väl inte gå upp? tänkte han
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ock så började svansen vifta litet sakta. Om han fick gå? Ock
så viftade den lika sakta. Jag satt, så han såg mig inte, eller
såg inte, att jag såg honom. Så stod han där lite till lika
slokig. Sen vände han sig om med en sådan frånvarande min
ock gick ock la sig så tungt på mattan.
Det roligaste han hade på hele sommarn, det var en gång,
han fick gå med, när Manda skulle gå ner i boden till SlubbSväntes, ock han hittade en sko i förstun där. Han tyckte, den
stod så vind för våg där, ock han hade inte på så länge haft
någon sko, utan han tog den ock gick hem med den ock var
så förnöjd över sin sko.. Det var ett fruntimmer, som var inne
ock handlade, som skon tillhörde, ock när hon kom ut, kunde
hon aldrig begripa, var hännes sko var. Hon sprang ikring i
sin ene sko ock letade efter den andre ute ock inne ock långt
ikring. Ock Manda letade. Ock Slubb-Svänte letade. Ock det
var ingen som togs med att de hade tagit den. De fick rakt
ingen spaning på skon. Sen när Manda kom hem, då fick hon
se Mante ha den. Han hade inte fördärvat den, utan sen fick
fruntimmert den igän. Det hade varit lite glädje för honom,
Mante, men den blev inte långvarig.
Ja det är en strid med det i denna ungdomstiden, när en
skall rättas till efter just det facket i den stora lådan, som en
har kommit i. Nu är de främmade resta för länge sen, ock
kycklingarna är stora, ock Siras döttrar är borta, ock Mante
går i ro upp ock ner på gården, ock ut ock in. Så kommer
han in i rummen ibland ock går en rund, men sen går han ut
strax, för det vet han han skall. Brinner det i kakelugnen,
då vill han allt sätta sig en minut ock sträcka näsan mot elden,
ock säger en då ingenting, då lägger han sig stilla, alldeles
ljudlöst — det är som en trase sjönk ihop — ock så ligger
han så dödande stilla, alldeles igän som när han var liten ock
var rädd att bli nerkörd, när han låg i knäet. Men får han
tillsägelse om det, så går han ut i köket. När det är kallt
ute, ock han är ute, ock det är sent på kvällen, då kommer
han ibland ock skriker utanför, där han ser det är ljust, ock
vill in. Men det får han inte, om det inte smäller i knutarna.
Ibland när en kommer ut, kan allt lektagen komma över
honom än. Då nappar han sig en spån eller pinne, ock så
kommer han farandes ock undrar, om en vill ha den, ock så
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tappar han den, ock så nappar han den, ock sen springer han
runt ikring som en virvel. När det kommer någon främmad,
som han inte just känner, då kommer han rusandes, så det är
många som blir rädda. Men han har aldrig rört någon. Mamma
säger: »Det vet ingen, om han inte gjorde det, om vi inte alltid
passade på ock hutade åt honom.» Men häromdagen talades
det om, att här var tjuvar i närheten, ock då tyckte vi, det
kunde inte skada, om han ryter lite ibland.
Ja Mante är bra. Ock han är inte dum. Ock vi har några
roliga stunder haft åt den hunden, det är då säkert. Ock sin
tjänst har han fått behålla hittilldags.
H.

Till vakta en höna.
Jo ni ska tro, till vakta en höna det är roligt! Det har 409
jag gjort så många gånger både hemma ock här, så det känner
jag till. Det går de ock går med en, ock det kan vara långt
på annat håll, mot vad de ämnar sig. Ock sen om en tittar
av dem ett ögonblick, så är det vyst! — så är de långt katten i
våld. Då bar en tappat dem! Det står inte till att fä se röken
efter dem en gång. Jag vet en gång här, vi skulle vakta en
höna, vi förstod hon värpte borta, ock vi gick ock gick. Vi
trodde bestämt, hon hade balen nere i syrenbuskarna. Ock sen
när det kom allt omkring, så var det nere i ladan, långt på
annat håll. Det, kan en gå efter dem, tils en blir, som en vore
lite tulpig.
De går där ock låpar! Så lägger de havet på sned ock
tittar åt ett håll. Så går de lite ock sprätter, ock så stannar
de ock lägger havet åt andra hållet ock tittar med det ögat.
Det kan de gå halve dagarna, om de ser, att det är någon som
ger akt på dem. Jag minns här en gång, jag trodde bestämt,
det skulle vara neri nässlorna neri änden på trädgården. Det
var en jag skulle vakta. Jag gick där nere i trädgården ock
tänkte, jag skulle väl gå där, tils jag fick se. Så gick hon ett
vänd, ock så gick hon in i nässlorna, ock där gick hon. Jag
trodde bestämt, det skulle vara där. Men rätt som det var, så
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kom hon ut igän, ock hade så gott om tid, ock gick där ock
gick där. Det kan en bli så galen på dem till slut, så en
våndar, en slog ryggen av dem! Om en har brått åtminstone.
Sen änteligen när vi fick reda på det, så var det aldrig smul i
nässlorna, utan det var nere i björkeriset nerom trädgården.
De tycker, det är så innerligt roligt, höns, att ha en liten
bale med ägg så där. Om de inte vet om en, så kan en så väl
höra, när de kommer till den. Kr-kr säger de då ock gnorrar
så belåtet. Men vet de om en, eller de har förstått, att en letar
efter dem, då tiger de allt. Då är det aldrig knyst efter dem
en gång. Utan i stället så en vacker dag så kommer de framspatserandes med några kycklingar, om det vill sig väl för dem.
Det kan ingen människa tro, så slug en höna är! Hemma
en gång — det var när vi byggde nya byggningen, så det var
förfärligt så mycket virke ock spånor ock bråte överallt, ock
det var en höna, som det var jämt ljug till få tag i var hon
värpte. Men så tänkte jag: det var väl märkeligt, om det inte
skulle gå att få tag i var hon höll sig! Så vaktade jag hänne
en dag, ock då kom jag så långt, så jag såg då, det skulle
vara i byggningen. Men se, var det var där, kunde jag inte
få tag i. Hon jämt försvann där. Fanns inte på sätt! Tänkte
jag: jag tar dig väl en annan dag! När det var i byggningen
först å stad, så! Ock då andre dagen kom jag så långt, så
jag kunde bestämma, i vilket rum det var. Men där försvann
hon igän. Så kom syster Kristina, så sa jag — jag var så arg:
»Hon ska vara i detta rummet», sa jag, »men det är jämt ljug,
att jag kan hitta hänne». Ock då visste jag mig ingen annan
råd, än jag gav mig upp på spånorna till hoppa ock skrika ock
stampa, ock då kom hon utdamrnandes ur ett hål under spånorna. Det låg så högt med spånor ock bråte, så det stod
halvvägs upp på väggarna, ock det hade hon tagit sig väg in
där inunder!
Ock ni har väl hört, de säger, att »den hönan, som vill
värpa borta, hon är inte god att vakta». Det är ett vanligt
ord det.
H.

Läten.
ce n scn,en h

410

mama sat inow-fanstot o vcevda, so haLdi sat ut !ta
sup i'fiyalk ta honsn, s, -kam da...g -knak-o spasactd-o skal go dit. se knapada mama po fanstvt:
lcetv du bli, du6"!
da vat putt! sa hakan [härmar kråkan].
so fon-om-bapt o sats„sa
so ton
po ya.sgopn:
da-va mot! da-va »vt! sa on.
J.

411

stop faliet ta han, oso to -da
pankhanans, da had
kitm non, so §celd...an o haMada, so sa an:
flcesk o nojbno da hai? va n(5,7, ndj, ndi!
so hmv klakvns lela vigkaltuna:
hav vm.nta, so hai? va hat, hat, hat, baj4nta dcem-pa.

, 412

da sma lostt da scep [diskant]: vt fageis, vt feg!
inta da gamla da sep [bas]: lcet-basa, het-kisa!
da va hema po lan, met-a va uean—o tosatv. da va ja
dhcee, o da va hans pta. o
sm dakMnad-ut at. va haci
so lcet-ts-so dcenct hela natan.
sa da stona da tol§u byka. po den tven hsakutzla
so sa ofi: ist vel hcelv ga vonom §u byk-an en ugsvanmal.

413

no kopna hmv, so scep da: »idstab6, ycestab» [sista stavelsen långt uthållen], scep

»nop bli dd?» koman—oksana sijt. di bola lita foptana.
so-komv »tim: »ta hott% — ta kiosk» [med djupaste bas],
scep han.
1) Man anser, att löss ej dö i byk, men dö vid mycket svag

a =i, e = e, CC = ä, a mellan a ock ä, 0 ock 61 = Ö, v = er

Mamma satt inom fönstret ock vävde, så hade de satt ut lite 410
sur mjölk till hönsen, så kom det en kråka ock spatEferade ock skulle
gå dit. Så knappade mamma på fönstret:
»Låter du bli, du!»
»Det var ett prrat!» sa kråkan [härmar kråkan].
Så tog hon sig en klunk mjölk. Så for hon bort ock satte sig
på gärdesgården:
»Det var rrart! Det var rrart!» sa hon.
J.
Kyrkhärrens, de hade en stor farlighet till hund, ock så när det 411
kom någon, så skällde han ock regerade, så sa han:
»Fläsk ock rågbröd det har vi nog, nog, nog!»
Så kommer klockarns lille vinkelturre:
»Har vi inte, så har vi haft, haft, haft», begynte den på.
De små lössen de säger [diskant]: »Vi förgås, vi förgås!»
412
Men de gamle de säger [bas]: »Låt basa! Låt basa!»
Det var hemma på Lund, medan jag var ung ock tosig. Det var jag
som dikterade ut det. Vi hade en dräng, ock det var hans skjorta. Ock
så lät det så där hela natten.
Se de store de tål sju bykar. På den tiden lusen kunde tala,
så sa hon: »Jag vill hällre gå igenom sju byk än en ugnsvärme»1.

När korna kommer, så säger de: »Gästabud! gästabud!» [sista sta- 413
velsen långt uthållen], säger de.
»När blir det?» kommer oxarna sen. De bölar lite fortare.
Så kommer tjuren: »Till hösten — till hösten» [med djupaste bas],
säger han.
ugnsvärme.
ock r, a i tal, a i tall, u i hus, wc i hund, o i bo, 0 i sova, a = å.
Sv. lands»». IX. 1
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svina di sep: »claii-fil-)4971-fil!»
ala sin-etia datijal, s-ce-ch so galna po cl-da.

415

A-ska go-oi-jceot» [litet buttert], scep fahan.
clu -dcen?» sep bagan.
»plaka ghont-bes», scep fahan da.
so-koinv lammen hopanas: »fa fria mik — fa fola
mil» [i späd, bedjande ton], sep han.

416

nop-n hopa po gesn, so sep di alt: »ak-ak-ak-als-ak»,
scep di.

417

»ta a Kikat! ta a kikat!» [tak- uthällande ock gällt], scep
honan, no on a ~IM.
cl-ce mefi„gan, at-Qn tolsah-, egat cee stopt, se di fe la
ho h" at at.

418

tupan skaka,: ›klatan ce 5u6» om,mapnana, om het
klakan-Ait-e mei-n tv, fa ta lut.-ep an — d-ce vanlit, so
dce a di val hopt?

419

knitibkaduve-gn scep, no-on setah-i skolen:
>du pr, du »vy! du to mina ju«, 5u6"! — o ga mej
dina t6", ti,467 [stöter fram varje stavelse i förebrående, klagande ton].
d-ce joh,an si on thcetv pa. di sceh-, at Johan l-baya
mce to chrans 5u6-ceg, o ga hcena sina tv a i stelt, s-at nu
hah,..aht duvan mep n tv a ceg; mcen-ei da «metan dcegkan duvan au gloma.
1) »Blåduvan» I. skogsduvan.
---= i, a =

0, Ce -= ä, a mellan a ock ä, 0 ock 0 = ö, 73 =-- er
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Svinen de säger: »Danjel-jel-jel-jel-jel!»
Alla som heter Daniel, så är de så galna på det där.

414

»Vi skall gå åt gärdet» [litet buttert], säger fåran.
415
»Vad skall du där?» säger baggen.
»Plocka grönt gräs», säger fåran då.
Så kommer lamungen hoppandes: »Får jag följa med — får jag följa
med!» [i späd, bedjande ton], säger han.

När en ropar på gässen, så säger de alltid: »Ack-ack-ack-ack-ack!» 416
säger de.
»Tag av taket! Tag av taket!» [tak- uthällande ock gällt], säger 417
hönan, när hon har värpt.
Det är meningen, att hon tycker, ägget är så stort, så de får lov
rödja rum åt det.
Tuppen skriker: »Klockan är sju!» om morgnarna, om rätt 418
klockan inte är mer än två, för till lura upp en — det är vanligt, så
det har de väl hört?

Knorkeduvan' hon säger, när hon sitter i skogen:
419
»Du tjuv, du tjuv! Du tog mina sju, sju! — ock gav mig
dina tu, tu! [stöter fram varje stavelse i förebrående, klagande ton].
Det är skjoran som hon träter på. De säger, att skjoran till begynna
med tog duvans sju ägg, ock gav hänne sina två i stället, så att nu
har aldrig duvan mer än två ägg; men den där oförrätten den
kan duvan aldrig glömma.
1) »Blåduvan» 1. skogsduvan.

ock r, a i tal, a i tall, u 1 hus, ,a i hund, o i bo, o i sova, a -= ä.
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m, p _—_. ti;

67,o. s. v. svagt muljerade ;

420

spekal.sota-feak'-gg-koT-po vahvna, den a n4 vlhopt?
»sprd1aj94t, spasaf,sht» [kvittrande], scek-an. da ce cjol-claks
ta bay4na p-o eta spelsaLsot.

421

no bgnna ska svakma, da sep cltb uga vint — om-tt
stap tost ncek-znU kupan o lys, so hok-an at — so sek-an:
»ut-ut-ut-ut-ut» [liknar närmast ljudet, som frambringas, då
man blåser i en liten pipa; första ordet uthåpande, de andra fort].

:
dvs-gamla
»fap, fap!» [med basröst, nästan viskande], sek-an.
stt no cl-a vat hta', so fap ch,

sy, scp
.92

422

no ch setak-o spenv, o da gt ut, so scep spenhakan:
[sakta, jämrande]. d-ce ta plikta dom
—
mce, nop-n scek-, at spenkalsan baZa pa ma »kal-msk».
mcen no -ch baa pa o suka'pa, o so varan-e ?t-ila
stelda mce, do blip da:
»tkcista-Una, tucista-Una, hem o koka &p, ck, c14p!»

423

ak..ap va ck-nu spapsa2 vara bukta se? lo, no ch
fop bapt me dom, so va ch-ntsmopda, so sa ds — du a
val hopt,,,g vara latv da:
»åla—inta—dit — — inka—inta—dit» [gnälligt], sa ch.
tfro - ds va po herveNn, so va cl-do tosa vagnana,
o mest valy-eka va ~mest los, so ch fop-clak-o skkamlada.
»fabhala, nu hav f2,-vat -ta — falakala nu hap t-vat
-ta», sa 'ch. o sc,-skkamlacjl-ds vek.

424

o mcdtahpa2 vara dz, bukta sce, no d2, ek opfo bakana:
»öl-bilsft, smj — öl-keasft, smcio!»4 [långsamt].
Troligen talgoxen.
Sporsö (i Åby socken) var en namnkunnigt usel by. Å en gård
Maltorp, by i Åby socken.

=-- i, a = e, e = ä, a

mellan a ock ä,

0

ock 0. =-- ö, v = er
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»Spickekött-fogeln»1 han kommer på vårarna, den har ni väl hört?» 420
»Spickekött, spickekött» [kvittrande], säger han. Då är det dags
till begynna på att äta spickekött.
När bien skall svärma, då säger den unge visen — om en 421
står tyst nära intill kupan ock lyssnar, så hör en det — så säger han:
»Ut-ut-ut-ut-ut» [liknar närmast ljudet, som frambringas, då man blåser i
en liten pipa; första ordet uthållande, de andra fort].

Sen säger den gamle visen:
»Far, far!» [med basröst, nästan viskande], säger han.
Sen när det har varit lite, så far de.
När de sitter ock spinner, ock det går uselt, så säger spinnrocken: 422
»Kal-mink — kal-mink» [sakta, jämrande]. Det är till genera dem
med, när en säger, att spinnrocken börjar på med »kal-mink».
Men när de börjar på att surra på, ock så vagnarna är lite illa
ställda med, då blir det:
»Trasta-Lena, Trasta-Lena, hem ock koka dopp, dopp, dopp!»
Ack hur var det nu Sporsö2 vagnar brukade säga? Jo, när de 423
for bort med dem, så var de inte smorda, så sa de — du har
väl hört, hur vagnar låter då:
»Orkar—inte—dit — — orkar—inte—dit» [gnälligt], sa de.
Sen när de var på hemvägen, så var de då tomma vagnarna,
ock mäst var eka var monemäst lös, så de for där ock skramlade.
»Falleralla, nu har vi varit där — falleralla nu har vi varit
där», sa de. Ock så skramlade de i väg.
Ock Maltorps » vagnar de brukade säga, när de gick uppför backarna: 424
»01-Karlsson, smörj! — 01-Karlsson smörj !» [långsamt].
1) Troligen talgoxen.
i S. hade större delen av jorden »pantats bort». Rästen såldes för 1 k:a brännvin.
4) En bonde i M. hette Olof Karlson.
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o no d ek nepfo balsana, so ble dat: »ol-1cdls, ht
smala —
smeta» [fort, men gnälligt
ändå].
iz

425

en)vcebgsklaka va da, hom-bh,uktso — a mens a»,
va da va:
biet vcebg o stip sil —
beethana, kom hem!
bcerhuna, kem hem!

426

hosmo »ah,tbstka.-on sek-alh:
homo kiekaby o
glow.,knta dttno!
homo haykaby o Nya, glom-knta duno!
mep.,n tra by
sonan, o so duno. dcn0,
sm hop te.

Ock när de gick nerför backarna, så blev det alltid: »01-Karlsson har
ingen smörja — 01-Karlsson har ingen smörja» [fort, men gnälligt ändå].
En vällingsklocka var det, hon brukade säga — jag minns aldrig,
var det var:
Blå välling ock sur sill —
bälghundar, kom hem!
Bälghundar, kom hem!
Hossmo kyrkklocka hon säger alltid:
Hossmo, Rinkaby ock Binga, glöm inte Dunö!
Hossmo, Rinkaby ock Binga, glöm inte Dunö!
Det är inte mer än tre byar i socknen, ock så Dunö. Det är en ö,
som hör till.

Sagor_
427

sagt!
hop-nu, tal
a dce - ska a do: da va n pahg, si ad z jimpcels,
di-blot-on, o dcen stot-on. ap du hoiX at fa?
ana, inta deml ct.5-ska va-en holt,.
ea-so ska-a tal-om en te do: da van »ahg, sin ad ——
*'
428

nu-ska-a tal-oni-n sagt,
sin ce so lag snoi-nslaia —
vel du ha na lev,
fa du oka na ma stak-o stceev.

UNDERSAGOR.
ont phenseksan o cenas (elva bliodv.
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da va
kon, si ad?- elva sonah,„,o en dotv. mn se
bled-an oftieft, o
fek,-Qm -va-so slog, s-at aw-fek
ha cli-ait—ala bapna, clow-fic an ha
scep,yelt slet, lagt
-kopt i an sk, fe on ants:skala heta dom. nin hu p da va,
s -ad-on letat sa te deiv-, fe d skul-ga te dom
e,a tokv, da fap fop ma, at ko gn ad-n, tiol,cenattia, sM-ak
te dom
o hena vaktad-om-pet-an gag, so ow-fek
va di va.
so n nai ek on dit o iov dom ta vattalv ahQp, o
sn 1§0pd-on dom po fonstvna-o Jøvduttem. men-n-0
flekc4-Qm -bod e p o nlitnu-kamaka po trea vanigan, so
hokt so hcena hetad-Q4ta.
Melvti so va on so lesn,„„phensesan, o vet ta, va on
skul ta sa te. mn so
da ble dam, so to on sin la
syjcesk-i hanan, o so-ga on sa ut i skn ty-soka, o skulom on heta4„..clein. so yek on o
o jek lega, men
so-g-kvel, so kam-Qn tt takat-a egahus, o dep k on
in, o da fe"k on sij-celva bala dah-i hoat, o ala va di olika
stam, eta vankindta, liksom bhodvna va. s-tegt-on: om di
„nte hcep? o so la on sa dait-i hoat ta venia. da va
knaft atQn tovs, m so la on sa iicembn-tmm-mensta baln,„-,
fe dti ysta bkovn o hon di ad-altf-vat so gla-ot vahciiiha,
o so uto dce at-cf-t,ta va so gamal, so had-cta hutt o
blet so fodcihvad — teet-om-mei.
no solan ada got nep po kvek, so kutv fapst „ tn
yest-, o han hscendn-na ijcbn, o da bl e on do so hyslia gla
= f, a

=

e, e = ä, a mellan a ock ä, 0 ock 0 = ö, v er

UNDERSAGOR.
Om prinsessan ock hännes älva bröder.
Det var en kung, som hade älve söner ock en dotter. Men så 429
blev han omgift, ock den han fick, hon var så stygg, så att han fick
ha de här alla barnen, dem fick han ha i ett särskilt slott, långt
borta i en skog, för hon inte skulle hitta dem. Men hur det var,
så hade hon letat sig till dem, för de skulle gå till dem med mat.
Jag tycker, det far för mig, att kungen hade en trotjänarinna, som gick
till dem med mat, ock hänne vaktade hon på en gång, så hon fick se,
var det var.
Så en natt gick hon dit ock gjorde dem till varulvar allihop, ock
sen körde hon dem på fönsterna ock körde ut dem. Men den här
flickan hon bodde uppe på en liten kammare på tredje våningen, så
högt så hänne hittade hon inte.
Emellertid så var hon så ledsen prinsessan, ock visste inte, vad hon
skulle ta sig till. Men så när det blev dager, så tog hon sin lilla
syäska i handen, ock så gav hon sig ut i skogen till söka, ock skulle
se, om hon hittade dem. Så gick hon ock gick, ock gick länge, men
så en kväll så kom hon till ett tocket här ängahus, ock där gick hon
in, ock då fick hon se älve balar där i höet, ock alla var de olika
stora, efter varandra, liksom bröderna var. Så tänkte hon: »om de
inte är här?» Ock så la hon sig där i höet till vänta. Det var
knappt att hon tordes, men så la hon sig ijämte den minste balen,
för den yngste brodren ock hon de hade alltid varit så glada åt varandra,
ock så utav det att han inte var så gammal, så hade han inte hunnit ock
blivit så fördärvad — tänkte hon väl.
Så när solen hade gått ner på kvällen, så kom först den
yngste, ock ban kände hänne igän, ock då blev hon då så rysligt glad
ock r, a i tal, a i tall, u i hus, u i hund, o i bo, e i sova, a = ä.
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fests. men y - sa an:..,a ska e,a beka rna at me da? sa
sa an. mern-båa
an. no d anka kemv, se fodcikva
kkyp nev vcel, o yom de. ho?t, o leg test, sa an, y-ska-a
fosilk-o baja da. ,ea de-yov hon.
sta, so k pfastt elsta. se
-4-ne d - ada vat
nek-ag-kam, se sa an: da lakta kkest-blo, sa an. ,e9, sadp
o han c4,14, menskalakleta, da va„g-kakp,
i map, o ag -kagia slceptv, -nem -blockepa, sa an. la -se
fek -cta va rna de.
se kam di anka hem, o ala y-sa ch lika rymt, mcen-v,
lel-an sz po sama vIs, o se la di sa ty-seva.
no d-da ady-semnat alihQp, da la di sa te-9 pkata,
citt ygsta bkQron o hon, o da sa an, at em du vel, se kan
o da vet - on do jana festas.
du ok es ta incenskak
da sa an at, em og-kuna sy dem ala vasan 5ovt -tu°
vztvekablal, se skal- di ble mens-hk-On. mn-cv -fek inta
fela non tak-anv den tHen, sQnhal pa me at. men
se sa an, at ty-skala ga so lagt, se on skala fgkas ty-stupstakaiv-fo ta avkcetas, mry, do-skal-di koma dit, o da skakda ble ifelflpt.
se -y- da kam ta solepgag, da sat-ti a sir v-vel
&ihop. o no c7-da ada get, ala, se ga on sa ut i skolen ma
sti leta syyceska ta pta/ca vitvev, o ty-syy- — o syda, se ty-slut
se had-on dem da fcevoli-alihop.
men se da Dakgaledign,-anas stymov, hom-baffildv,na fe ta ha foddkvat-bkodvna, se on skula meka keiLli
avketad. mv, si da ad on sina Jovtv fcevdia, o da karv.
fattp elsta dit, o se to om-pa hunem-p fovta, o se ble
an incensk-iydn. o so jek-de lika myt ma dem alih,Qp, o
how fceld igi tav po hel-ttnn. mcen se no da dp ygsta
ita hala
kam, o on skag,-ta pa humant jovtan, se ku
sa legv, fe hunerv-va, on se obagkiplia gla ot-tuan do
mp
da.qn tav. o do fek an- v,t vakyo?„a, o -tkelad
1)

Vitvirra = vitsippa.
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förstås. Men så sa han: »Hur skall jag bära mig åt med dig?» sa
han. »När de andre kommer, så fördärvar de dig», sa han. »Men bara
kryp ner väl, ock göm dig i höet, ock ligg tyst», sa han, »så skall jag
försöka att bärga dig». Ja det gjorde hon.
Ock så när det hade varit en stund, så kom först den älste. Så
när han kom, så sa han: »Det luktar kristet blod», sa han. »Ja», sa den
lille, »det var en korp, som flög häröver, ock han hade ett människolår
i munnen, ock han kanske släppte någon bloddroppe», sa han. Ja så
fick det vara med det.
Så kom de andre hem, ock alla så sa de lika vurdet, men den
lille han sa på samma vis, ock så la de sig till sova.
Ock när de då hade somnat allihop, då la de sig till att prata,
den yngste brodren ock hon, ock då sa han, att »om du vill, så kan
du göra oss till mänskor igän». Ock det ville hon då gärna förstås.
Ock då sa han att, om hon kunde sy dem alla var sin skjorta utav
vitvirrebladl, så skulle de bli mänskor igän. •Men hon fick inte
fälla någon tår under den tiden, som hon höll på med det. Men
så sa han, att det skulle gå så långt, så hon skulle föras till stupstocken för till avrättas, men då skulle de komma dit, ock då skulle
det bliva jälpt.
Så när det kom till soluppgång, då satte de av sin väg igän
allihop. Ock när de då hade gått alla, så gav hon sig ut i skogen med
sin lilla syäska till plocka vitvirror, ock till sy — ock sydde, så till slut
så hade hon dem då färdiga allihop.
Men så den här käringledingen, hännes styvmor, hon beskyllde
hänne för till ha fördärvat bröderna, så hon skulle mycket riktigt bli
avrättad. Men se då hade hon sina skjortor färdiga, ock då kom
först den älste dit, ock så tog hon på honom en skjorta, ock så blev
han mänska igän. Ock så gick det lika vurdet med dem allihop, ock
hon fällde ingen tår på hele tiden. Men så när då den yngste
kom, ock hon skulle ta på honom skjortan, så kunde hon inte hålla
sig längre, för honom var hon så obegripligt glad åt, utan då trillade
då en tår. Ock då fick han ett vargöga, ock det trillade ut. Men
Vitvirra = vitsippa.
ock r, a i tal, a i tall, u i hus, ii i hund, o i bo, e i sova, a = å.
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-on napad-tt_v t at o sat-dit at ocbn. so do bl e d-da
setans, mn da ble-et vavect, o dce-fek an ha sen.
M303m Ch/ ble da optekt, o hom-ble ftglsend, o styniokam-ble arbetad 3 stcelt.

ket.,

sant ce da, mcen lcnn , likna da.

om hcestn som spelada.
430

gt vet, no a va ban, so talt-h so mak-om-nt, -punsch-o-n hcest, som spelada. da va vet sa, satta va non
si ada vat po. kogsgann, sny-vela ha pitensc'esan, mag-kogn
-dttev -et an. aw-va 4,-fo sempal, kok-a tho. o d so
jQv ch-n hest, srp-va-so obagitipha valsv, o d da hcestn
an spelada. om ah slo te am-po heita ohat, so bajiint-ampa rna -ens, o vel-dt sen, at an skal-sluta, so va da baa
ty-slo te am-po vcenstta — han stv-vela ha pitens&san, sat
rna silv-fe0l, o da va han si spelada.
sen so thag,l-ch fenn kon, at an sleal-ipapct dn, da hesfo phenscksam-vel-enthm ha an set httni. da va
hopaiont-t-cta-fytds. o ar,. vg do so obagmpht valen, dn
da hceskt, o an spelad-, o da va-ot sog-glcep.
mcen sn mann cetv so va pitenscesam-putsvels, o hestn
an sto da, fast-ta va ,ytt, o fa an ty-spela nu,
my s ia leomn-nt-A4 at alt,-a da va, fo d-e-so lega
sea heind-at.
J.
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hon nappade tag i det ock satte dit det igän. Så då blev det då
sittandes, men det blev ett vargöga, ock det fick han ha sen.
Men se då blev det upptäckt, ock hon blev frikänd, ock styvmodern blev avrättad i stället.

Ja, sant är det, men lögn liknar det.

Om hästen som spelade.
Jag vet, när jag var barn, så talade de så mycket om -en prin- 430
sessa ock en häst, som spelade. Det var visst så, så att det var någon
som hade varit på kungsgården, som ville ha prinsessan, men kungen
hade drivit av honom. Han var väl för simpel, kan jag tro. Ock då så
gjorde de en häst, som var så obegripligt vacker, ock den där hästen
han spelade. Om de slog till honom på högra örat, så begynte han
på med ens, ock ville de sen, att han skulle sluta, så var det bara
till slå till honom på vänstra — han som ville ha prinsessan, satt
ini med sin fiol, ock det var han som spelade.
Sen så tryggde de för kungen, att han skulle köpa den där hästen, för prinsessan ville äntligen ha honom i sitt rum. Det var
hopgjort det där förstås. Ock han var då så obegripligt vacker, den
där hästen, ock han spelade, ock det var en sådan glädje.
Men sen, morgonen efter så var prinsessan putsväck, ock hästen
han stod där, fast det var ljug att få honom till spela nu.
Men se jag kommer,inte ihåg det allt, hur det var, för det är så länge
sen jag hörde det.
J.

--- —
ock r, a i tal, a i tall, u i hus, u i hund, 0 i bo, e i sova,
a = å.
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NÄR DJUREN KUNDE

TALA.

(Djursagor, fabler.)

om ticevan.
431

ja men§,-om-mågnics talt om ...nu - gag nem -paycs-em
vevan. am-bhukta va os es o slakta, bo koko oks-o svin
se deka — si da va stolta slakt om hostana, vi kan-slakta
fem ghisa, s ady-stet po stia da nev ve bkcenakfjat.
nin e so men:§,a so vcel-ih-kvel, no ch ads-slaktat, o
vi ad-cet o sat-tu -t pokat, so talt-an em — si aiv-va-so
koli cln-a ipm-inågnus,talt-alh om kolthetv — so talt-an om,
hu ila de -i_ek fe vevan. an skak-lcestt, va 8922 sto skkevet
ano fotvna pa hcedn,„ — fe k sa-t sl, so.,an oplada. o da
van lag ta, cln-nena vari, an cla-anka. mcen so 4-slut so
sat-an sa ta-o gitan-unv-t the. o i theat va d-m-vehogaka
sm acla klev -e29. o han slcevak-oksan, so dan) - fin po
kevan o hag kempan. o da se sa hcevan — tokt-, at-ta-my,
i,cemt fe lagt, se sa an, at nu kanta fo se at ok-ag
gag, utan hompan ska kyk-a lems cetv 'tovan.

om katbpon o kltakan.
432

2cc mens, mama talt em n tig om kakpan o hakan,
ml: a mens a», kiv da va. a mens Acta, va hakan sa:
hog dit! hog dit! da va mgan, at kakpan skula hog-i
kovam -po hcestn o fa sa-t sloka. vin s 1201t ag-kum dit,
o ham ble fast, o hestn
se slo hestn kempan
[med
knarrande
röst], skkikv hakan, da on setv
da -saia
po lasban.
mn, -la mens a», hio2 da va -da.
J.
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NÄR DJUREN KUNDE TALA.
(Djursagor, fabler.)

Om räven.
Jag minns, Jon-Magnus talade om en gång någon pafasa om 431
räven. Han brukade vara hos oss ock slakta, både kor ock oxar ock svin
så där — se det var stora slakt om höstarna, vi kunde slakta
fäm grisar, som hade stått på stia därnere vid bränneriet.
Men e så minns jag så väl en kväll, när de hade slaktat ock
vi hade ätit ock satt ute i köket, så talade han om — se han var så
rolig den här Jon-Magnus, talade alltid om roligheter — så talade han om,
hur illa det gick för räven. Han skulle läsa, vad som stod skrivet
under fötterna på hästen — fick sig ett slag, så han örlade. Ock det
var en lång rad, det ena värre än det andra. Men så till slut så
satte han sig till att grunda under ett träd. Ock i trädet var det en vedhuggare som hade klivit upp. Ock han släpper yxan, så• den for på
räven ock högg av rumpan. Ock då så sa räven — tyckte, att det gick
jämt för långt, så sa han, att »nu kan en inte få säga ett ord en
gång, utan rumpan skall ryka av jäms efter röven».

Om korpen ock kråkan.
Jag minns, mamma talade om någonting om korpen ock kråkan, 432
men jag minns aldrig, hur det var. Jag minns bara, vad kråkan sa:
»Hugg dit! Hugg dit!» Det var meningen, att korpen skulle hugga i
röven på hästen ock få sig ett stycke. Men se när han kom dit,
så slog hästen rumpan intill, ock han blev fast, ock hästen i väg.
»Det sa jag» [med knarrande röst], skriker kråkan, där hon sitter
på gärdesgården.
Men se jag minns aldrig, hur det var det där.
J.

ock r, a i tal, a i tall, u i hus, u i hund, o i bo, o i sova, a = å.
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vati..o en tekv bast em sina.
433

vak-o en se tokv di best om sina. hav f-nta kopt-de,
at /tokan skul-ga sta o §cela-uga-g-gag, o da sa oglan te
an, at:-tu fa-nt-ta Minq .Uga, sa on. la vek,cb
sa an. di gkanast -tu sii?, sa oglan. o darna se ga an
sa a.
se kum oglan te an cetat, se sa on: du to k, y minauga-vdei, ment-on om. i,ct to cli• leaste-i,a s, tokt?-hokan.
so te da no k me. ch egna — de alt-gkanast, om
di e aki se dana. ia vei-, a sa k..sventaohana damipa
— da bock-se in4Ltakpaka dan,- ep -i luva gata, o ala se
haql, -ch se moka bavn — se sa gt te-lohcina: f‘ a vet- vta,
hu nx baa kan Isen-eka bavn at§els iblcin se moga? —
sa on, vi a sama maka pa dem som oglan.

LEGENDER.
(Fromma sagor.)

ciceg-gu vei- jcegPa, dce'n ...jcetpD han.
434

dce.gamal sa, da va tv a teguba, sek o teyda.
se sat-t utkv-va kogsg•avn o pkatada. se sa clv-en-, at.,
-ttzu-korp-vei-jcel_pa, clv,-kav afi-jelpa. se sa clv ank-, atttg veLjcelpa, dvu-kan aiLacelpa.
cly2-favst-an hul sa va set, at-tv,-kosiy-vel-icekpa,
kan
aft-jcelpa. o 4-da-sto kogv o hovda, o se tegtdvIc
at
an
skul-leta dem s po, at ag,,kun, yel pa dy aivan,
lcet-am-baka
tv a kakv, eiv-va-n hopaka club:teak-g,
vela. se
en utan. o .5-ma d skum in, se dcen sitt sa, at koy._.
kunepa, &infam ga an deg-kakan, siv-pegana va 2.,
civ ank-aw-fek-dcen sly-ed va vt
j = i, = e, cv = ä,
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Var ock en tycker bäst om sina.
Var ock en så tycker de bäst om sina. Har ni inte hört det, 433
att höken skulle gå stad ock stjäla ungar en gång, ock då sa ugglan till
honom, att »du får inte ta mina ungar», sa hon. »Ja vilka är det då?»
sa han. »De grannaste du ser», sa ugglan. Ock därmed så gav han
sig av.
Så kom ugglan till honom efteråt, så sa hon: »Du tog ju mina
ungar ändå!» menade hon om. »Jag tog de ledaste jag såg», tyckte höken.
Ock så är det nog med. De egne — de är allt grannast, om
de är aldrig så dana. Jag vet, jag sa till Sventas Johanna däruppe
— det bodde så mycket torpare däruppe i Lunda gata, ock alla så
hade de så mycket barn — så sa jag till Johanna: »Jag vet inte,
hur ni bara kan känna era barn åtskils ibland så många?» —
sa hon, »vi har samma märke på dem som ugglan».
H. E.

LEGENDER.
(Fromma sagor.)

Den Gud vill jälpa, den jälper han.
Det är en gammal saga, det var två tiggegubbar, som gick ock tiggde. 434
Så satt de utom vid kungsgården ock pratade. Så sa den ene, att
»den kungen vill jälpa, den kan han jälpa». Så sa den andre, att
»den Gud vill jälpa, den kan han jälpa».
Ock den förste han höll sig vid sitt, att den kungen vill jälpa,
den kan han jälpa. Ock det där stod kungen ock hörde, ock så tänkte
han, att han skulle låta dem se på, att han kunde jälpa den han
ville. Så lät han baka två kakor, en var en hop dukater i,
ock en utan. Ock så när de sen kom in, så den som sa, att kungen
kunde jälpa, honom gav han den kakan, som pängarna var i,
ock den andre han fick den, som inte var något i.
ock r, a i tal, a i tall, u i hus, tt i hund, o i bo, e i sova, a = å.
Sv. landsm. IX. 1.
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sa sen. n-ch kunt ut, se sakta sa ta st po sina kakv,
5-sa dn, ena: da va falt va meg kak,,ce tue kmothon ce bastdmt pafaln. se sa drot anka: la, tekv du, du vel
byta mce rna, se fa iu s,dce, fe gu valsiena bhot,-t-ce gut
ftee-la de, se vele-la dce, fe din ce alt-betv.
altkhop.
se byt-ta.
sen, no ch sn skuld 5ceka kakyna, se va dn da pafulna
kakan—ny-va, ful ma dukettv, se ham-bla kik, o ble julprp„,
fe hl .san lifstk, se ham-bahåvd-nta ge o tega mep. o
ank„ak v-va lika fata, nek-an ad-cet ep skm-bkokaka. o se
dam etv se kam an kjcbrt ta koeskayn o skul-teg-kic'en, o
va lent. o d ble kort on, o se sa ctiv-: va, kemv du o
teste-, 1,a-ade-jet-ctei va du skul-bategat-a da kj3
hh.va, sa an. N da bye .a bavt, sa an. vin kmelvti se
ble.koen au, se arvfet aatz degen.
att,ga ve.jcepa, dceb—icelpah-an
se fek-dk
lkkavel.
ont tosa.
435

lent da a. hma te fe drot lata, da,a9 nk vi ht? fe mcej
a ch bakcbtat at sa se:
da va no va haha jels-a po Nk,an, se fkakfl-an-n tegaka,
som la po chkskenan, se fkak,d-an ho van. o do
tc4s an- ftta peka rna hanan,-ban gm-baa vt e lata-po dta
ena- fotn, dcehot-ta va. o d onbstacly-cta sa, se dta lat4t,yskulp-kuna lega se utmat, em-cfn het vela.

ROLIGA HISTORIER.
om askapjcesk.
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da va-g- gas-m-phenscbsa sm ade-gt-t. ov, at vekan
som kune-yoka na svavslos, ,cs-skul-dt fa na. se va 4-thi
=- i, a = e, cc = ä, a mellan a ock 11, 0 ock

0. =

v = er
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Ock se sen när de kom ut, så satte de sig till se på sina kakor,
ock så sa den ene: »Det var farligt vad min kaka är tung emot din,
hon är bestämt påfallen.» Så sa den andre: »Ja, tycker du, du vill
byta med mig, så får du det, för Gud välsigna brödet, det är gott
alltihop». — »Ja finge jag det, så ville jag det, för din är allt bättre.»
Ock så bytte de.
Ock sen, när de sen skulle skära kakorna, så var den där påfallna
kakan den var full med dukater, så han blev rik, ock blev hulpen
för hele sin livstid, så han behövde inte gå ock tigga mer. Ock den
andre han var lika fattig, när han hade ätit upp sin brödkaka. Ock så
dagen efter så kom han igän till kungsgården ock skulle tigga igän, ock
var ledsen. Ock då blev kungen ond, ock så sa han: »Vad, kommer du ock
tigger i dag igän! Jag tänkte, jag hade givit dig vad du skulle behöva», sa han. »Ja det bytte jag bort», sa han. Men emellertid så
blev kungen arg, så han fick ingenting den gången.
Ock så fick de se, att den Gud vill jälpa, den jälper han
likaväl.
Om lössen.
Lössen de har kommit till för den late, det har ni väl hört? För mig 435
har de berättat det så så:
Det var när vår hane gick här på jorden, så frågade han en tiggare,
som låg på diksrenen, så frågade han honom om vägen. Ock då
iddes han inte peka med handen, utan han bara vred lite på den
ene foten, däråt det var. Ock då ordinerades det så, så den late inte
skulle kunna ligga så utmärkt, om han rätt ville.

ROLIGA HISTORIER.
Om askepj äsk.
Det var en gång en prinsessa som hade givit ut ord, att vilken 436
som kunde göra hänne svarslös, så skulle de få hänne. Så var det tre
ock r, a i tal, a i tall, u i hus, a i hund, o i bo, 6+ i sova, a -= å.
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bkodv, d en-am-va askaloyesk, so da tokt-ti va-nta Gno
lott, a ek me. mn alv vela Mia me lika vcel; o so
lek-eri sta ala thi o skul?-fosåka sin loka.
so n-di kum o je k po vegn, so heta4 -di-n do gulspzek, o dcen to an ep, askåhceskan. va -ska du mce dn,
da,-sa bkodvna? ai,o dns-kaw-va noti o ha, sa an.
so jekdat stoka te, so l d-n, stenlatabat, o den to
an okso. baghipv-nta, va du ska me alt skkcepat! sa b,te an. g, da kam-ble not, o ha, sa an.
dyna te
so jek-cti-at stoka te, so la d-n, hak. — jaskvshaek —
so to an dcen. a mn)-va ala tidv ska du me alt skhceo ha, sa an.
pat! sa di omuctn. a, da kava
sn, hetad-an-t khokit bagahopn, o da to6-an olsso.
da kan do igyn-bagkipa, va du-ska mce alt skhcepat! sa di.
p, da kaGv-va not o hg, sa an.
so kum cl -do fkam, o q-skula fapst-tn gista gt i o
fosifka. so sa an:
mcekta vamt o gut-jonikun hal? hak-ina, sa an.
cl-ce mi vahmak-i min mops asal, sa on.
hacl-an4ta mo sce, kan-, bagkipa, ham-ble
o
5cemsn, o 4e1 an ut.
.5-skut-dn-anka ga in, o de-jek po sama set. han sa
lika ?mat: mcekta vatit o guT-jonikun hav hak-ina — o
hon svahadl-lilsa «mat. so ble an svavslos han me.
so skul-da dn-a thea leta ga z, fast -ti anka tokt-, da
va-nia m0 lont, no dij-ada blet svapslosa bega tv.
vel ga in, ment-an em. ist so je k an in, o sa po sama
scet:
meekta vamt o guLjorfkun hav hak-ina!
cl-ce m valmtak-i min mops asal, sa on.
da va bka de. do lecf-cf fa steka mig-gulspeek-crep,
sa an.
flot kem bapt, sa on.
aan sterfatabit ty-scet-unv, sa an.
dcen spkekv, sa on.
=-- i, a = e, ce = ä, a mellan a ock ä, 0 ock = ö, v = er
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bröder, den ene han var askepjäsk, så det tyckte de var inte mycket
lönt, att han gick med. Men han ville följa med likaväl. Ock så
gick de stad alla tre ock skulle försöka sin lycka.
Så när de kom ock gick på vägen, så hittade de en död gulspink, ock den tog han upp, askepjäsken. »Vad skall du med den
där?» sa bröderna. »Åjo, den kan vara nyttig att ha», sa han.
Så gick de ett stycke till, så låg det en stenfatabit, ock den tog
han också. »Begriper inte, vad du skall med allt skräpet!» sa bröderna till honom. »Å, det kan bli nyttigt att ha», sa han.
Så gick de ett stycke till, så låg det en hank — gärdesgårdshank —
så tog han den. »Ja, men vad i alla tider skall du med allt skräpet!» sa de omigän. »Å, det kan vara nyttigt att ha», sa han.
Sen hittade han ett krokigt baggahorn, ock det tog han också. — »Ja,
det kan då ingen begripa, vad du skall med allt skräpet!» sa de.
»Åjo, det kan vara nyttigt att ha», sa han.
Så kom de då fram, ock så skulle först den älste gå in ock
försöka. Så sa han:
»Mäkta varmt ock gott jungfrun har härinne», sa han.
»Å det är mycket varmare i min mors arshål», sa hon.
Ock se då hade han inte mer att säga, kan en begripa, han blev
skämsen, ock så gick han ut.
Så skulle den andre gå in, ock det gick på samma sätt. Han sa
lika vurdet: »Mäkta varmt ock gott jungfrun har härinne». Ock
hon svarade lika vurdet. Så blev han svarslös han med.
Så skulle då den här tredje lille gå in, fast de andre tyckte, det
var inte mycket lönt, när de hade blivit svarslösa bägge två. »Jo,
jag vill gå in», menade han om. Ja så gick han in, ock sa på samma
sätt:
»Mäkta varmt ock gott jungfrun har härinne!»
-- »Å, det är mycket varmare i min mors arshål», sa hon.
»Det var bra det.. Då kan jag få steka min gulspink där»,
sa han.
»Flottet rinner bort», sa hon.
»Jag har en stenfatabit till gätta under», sa han.
»Den spricker», sa hon.
ock r, a i tal, a i tall, u i hus, a i hund, o i bo, e i sova, = å.
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aan hak t.s-scet-om, sa an.
da va falt va du e kkoktt t ovna, puka! sa on.
ja av-bagahon her, d cem kkoktah,a, sa an.
s da had on flya inert, o se, utan harv fek na, o
de-ble bok, o s va da rna das.

om
437

da talt- anta-h,ösrplan om, mft-la hmv -nta batt-th61 at
nu. han mot-tt °rna, so sa an:
fah,-tft, »etta hsatt,khat3a!
st an ada vest mot -r,„„pit,cest fant. melti s skalan.4t-a sakt sa, utan clt sa, an skal-a sakt: loka ta moga
glosa!
so mot-an-rm-huastas, se sa an:
loka ta moga gusa!
da-va da galt-cle me.
la la komv-nt-thål, huv da va mer.

dn
438

drama pe2,10an.

tima»a Lsatogan,.

ga
gaon jyan,g srp-va ut-o je. da
4.-va
va d92, dmattosta pahg som kana fenas, o nok—orv-velet-not,
so va d-rtyl-lont-r em sa rpottg.
het som dt lek, s-fek-dt sv-an ceg, som clt alt ada bcgt.
st ha av dt skavt, sa ga,I2an. ce da skavt,-tij, dam! sa
kleft!
»akgan. kan du -nta bagkip-, at
skavt e ds-, sa guban, fit-iintja kan st. va har du
kort at-tt a *kleft hit? ce da kleft rna smaka kagya?
kleft va da -t ala fal, ds -slo -nts -slent
sistfgan se bleda guban s_eana aj, s-at ro-dt kum ta-t
stela, setv-va va, se putad -an ',stugan utt. leg dev-rt
= i, e = e, Ce = ä, a

mellan

a

ock ä, 0 ock 0= Ö, 29 =
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»Jag har en hank till sätta om», sa han.
»Det var farligt vad du är krokig i orden, pojke!» sa hon.
»Jag har ett baggahorn här, det är mycket krokigare», sa han.
Ock se då hade hon inte mer att säga, utan han fick hänne, ock
det blev bröllop, ock så var det med det.

Om den dumme pojken.
Det talade Ante Rosenlund om, men jag kommer bara inte ihåg det 437
nu. Han mötte en orne, så sa han:
»Far i frid, kära kyrkhärre!»
Se han hade visst mött en präst förut. Mellertid så skulle
han inte ha sagt så, utan de sa, han skulle ha sagt: »Lycka till många
grisar!»
Så mötte han en brudstass, så sa han:
»Lycka till många grisar!»
Ock då var det galet det med.
Ja jag kommer inte ihåg, hur det var mer.

Den illmariga käringen.
Det var en gång en gubbe ock en käring som var ute ock gick. Det 438
var den illmarigaste käring som kunde finnas, ock när hon ville något,
så var det inte lönt en annan sa någonting.
Rätt som de gick, så fick de se en äng, som de allt hade bärgat.
»Se här har de skurit», sa gubben. »Är det skuret, din dumming!» sa
käringen, »kan du inte begripa, att det är klippt!»
»Skuret är det», sa gubben, »inte annat än jag kan se. Var har du
hört att de klippt höet? Är det klippt med sissare kanske?».
Ja, klippt var det i alla fall, det slog inte slint det. Till
sistningen så blev gubben så ettrandes arg, så att när de kom till ett
ställe, som var vatten, så puttade han käringen uti. »Ligg där en
ock r, a 1 tal, a i tall, u 1 hus, n i hund, 0 i bo, 8 i sova, a = ä.
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stan, ment?-tubm-pa, sö-fa vi si, va du sep. ce da skavt?
fhalad-an, a ce da kleft?
kleft! skhek jpahgan i.muijfui o vak. o -se
lcet-an na lega da. my se leg-on hada mce o hala hivat
eva, ble-c14t-ant-ti: kleft, kleft, kleft. o neh-on hals m?,
ga ta buk, se sat-on ep tv a figh-o klefta me si ma -n
saks. se va cly-slut.
J.

gubon o patigan si skut ula kalas.

439

o , d va .,?t pa gamla sm sat fa sa
o bodb.,?n stava po-pt stcela. melvti se tvkt-h, at-h va-se ensamya, o 9m-44-sa em dem, o i ble ch baptbuffla
nenstens. se kam ch ovah,bns em at-4_ skala ..ju vahdnha.
se fiet-h-t va-szn ena po stuvan, o diien- dein skal»ceogan-ala kalds o bju guban, o di anno skula ham-bju
josceogan.
se hcul-bsceogarv-fapst kaldts, o dcb lek-cruk t.- te. hon
ada hostat te uto ala de slal, o dce-va meka bita. o s6.4ek
uban hem ty-set. nen.
dn cetv va da han sm skal-ala kalds o bu bscehIgan.
hag-kokt-, o han stypda. de-va ghynakahv o jigka, o alt
modt. my, se kum 1,,sceogaw-vi ita -fa beha, se d? va
fcepcjt aldias, utan-i. skula va-se-go o sega se lega.
se fek an levv ga ut4-slak, cetv vak-la yotig, sm ammcena se sat-aw-fleskapgkam-po-?t fat po-pt
sta. melvti, mtt aipvaut?-, se kam hav in. o han-to
fleskajigkan o sat-a ut mce na. o et2 ,. se_zv Lscemgan, o
tvlsi-,...ta va galt, mcen si uto how-va fhcemad 82,, se skalon tgyttg se.
ne do gubag-kum i
o sa, at floskafigkaw-va
bapta, so ble-an my, o sa: vew-fecn a ta ficeskapekan? o
= i, a = e, e = ä, a mellan a ock ä, 0 ock 0 = ö, tl = er
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stund», menade gubben på, så får vi se, vad du säger. »Är det skuret?»
frågade han, »eller är det klippt?»
»Det är klippt!» skrek käringen med munnen full av vatten. Ock så
lät han hänne ligga där. Men så länge hon rådde med att hålla huvet
uppe, blev det inte annat än: »Klippt, klippt, klippt!» Ock när hon hölls med
att gå till botten, så satte hon upp två fingrar ock klippte med som med en
sax. Så var det slut.
J.

Gubben ock käringen som skulle hålla kalas.
Jo, det var ett par gamla som satt före sig själva, ock bodde 439
i en stuga på ett ställe. Mellertid så tyckte de, att de var så ensamma, ock ingen brydde sig om dem, ock aldrig blev de bortbjudna
någonstädes. Så kom de överens om att de skulle bjuda varandra.
Ock så fryttade de i var sin ände på stugan, ock den ene dagen skulle
käringen hålla kalas ock bjuda gubben, ock den andre skulle han bjuda
käringen.
Så hade käringen först kalas, ock det gick duktigt till. Hon
hade rustat till utav alla de slag, ock det var mycket bra. Ock så gick
gubben hem till sitt igän.
Ock dagen efter var det han som skulle hålla kalas ock bjuda käringen.
Ock han kokade, ock han styrde. Det var grynakorv ock skinka, ock allt
möjligt. Men så kom käringen väl lite för bittida, så det var inte
färdigt alldeles, utan hon skulle vara så god ock sitta så länge.
Så fick han lov gå ut ett slag efter vatten eller någonting, som han
behövde, ock medan så satte han fläskaSkinkan på ett fat på ett
säte. Mellertid, medan han var ute, så kom hunden in. Ock han tog
fiäskaskinkan ock satte av ut med hänne. Ock det såg väl käringen, ock
tyckte det var galet, men se utav hon var främmad se, så skulle
hon ingenting säga.
När då gubben kom in igän ock såg, att fiäskaskinkan var
borte, så blev han ivrig, ock sa: »Vem fan har tagit fläskaskinkan?» Ock
ock r, a i tal, a i tall, u i hus, tt i hund, o i bo, e i sova, et --= ä.

x

IX. 1

ii.dz E. FOLKMINNEN.

526

tonlösa; To = m, J, = tj; t, å, o. s. v. svagt muljerade;

da va g-tita mep blyg -and, an-gg.,kuny-sce se da: da a
hugpt.
lcet-cru hulk ta fleskat, sa an, se ska hem ta deg!
han cety-sa-pn sagl, o how-fok o-han ceta, o dce-ble bs
bas o kvastakalas.
s va da,ma
J.

on, fceståptpyn,a.
440

— da blip vl ma deg sm ma fcest'apvan?
hn va dce?
lo, da va-iv-fleka, si ad-n,,,-fcestaman. se skul-agkoma dit po sondasmavn. se had-on4ta-hint m o sopat
skedat. men se tokt.,on,-93„. skul-snoga te sa felv fapst
-se fek om-byt-om sa4k nie. o som. -gn-ad-tot
dcen, se fa on sa, fcestamattu -kemv po gavn. da-ble on ivv,
fa d ta va sopat, o how-fek tag z kvask o t?-o sopa. o
nek-ag-kam in, se gek on se da vuvn o sopad-. o ham
mep.
ble fasktAkt, se kam-vend-. ,o hag-kum a,i
J.

441

da va „in -pei,k, sitz ctel„tva fest'aptgv, o aw-vest-au,
vekan-cfn skul-ta, ala vekar, saw-va lzkst — fa dcew-vel-an
ha fests.
mcen se la an sa te 5uk, o se fekad-am-be etak-eiv.,
fapst. se dito an in hela immat fult ma skhcep, slcepah-o
bultvagn-o va an hack; o se upsektad-an sa, nen—og-kam-,
fon—an hady-se skitept, m ctiv-va se »kv se. la d-ce-nta
falt, lik o ncetv hopa val ovv, sa hon. let se sa an: ,,ct
baa kana fa de, mtz
vet val, va som skule-ycelpa, °iii
cl-ce val.4ta gut o kem-ovv. ?set do fitald-otv-, va de-va.
da se sa an, at-ty-skula va lopt si ad„y-suta po kncema
5u6-ap, o de siy, ack-svira-p° naijan..i 5u6-ap,
= 1, a =

e, ce = ä, a mellan a ock ä, ø ock t9. = ö, v = er
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då var hon inte mer blyg ändå, än hon kunde säga så där: »Det har
hunden gjort».
»Ja, lät du hunden ta fläsket», sa han, »så skall fan ta dig!»
Ock han efter sig en ragel, ock hon för ock han efter, ock det blev bus
bas ock kvastakalas.
Ock så var det med det.
J.

Om fästepigorna.
Det blir väl med dig som med fåstepigan?
440
Hur var det?
Jo, det var en flicka, som hade en fåsteman. Så skulle han
komma dit på söndasmorgonen. Så hade hon inte hunnit med ock sopat
ock städat. Men så tyckte hon, hon skulle snygga till sig själv först
lite, ock så fick hon byta om särk med. Ock som hon hade fått av
den, så får hon se, fästemannen kommer på gården. Då blev hon ivrig,
för det inte var sopat, ock hon fick tag i kvasten ock till att sopa. Ock
när han kom in, så gick hon så där vurden ock sopade. Ock han
blev förskräckt, så han vände. Ock han kom aldrig igän mer.
Det var en pojke som hade två fåstepigor, ock hanUvisste aldrig, 441
vilken han skulle ta, eller vilken som var likast — för den ville han
ha förstås.
Men så la han sig till sjuk, ock så skickade han bud efter en
först. Så drog han in hela rummet fullt med skräp, släpor ock
bultvagnar ock vad han hade. Ock så ursäktade han sig, när hon kom,
för han hade så skräpigt, men han var så sjuk så. »Ja det är inte
farligt. Liten ock nätter hoppar väl över», sa hon. Ja så sa han: »Jag
vet väl, vad som skulle jälpa, om jag bara kunde få det, men
det är väl inte gott att komma över». Ja då frågade hon, vad det var.
Ock då så sa han, att det skulle vara lort, som hade setat på knäna
i sju år, ock deg, som hade setat på naglarna i sju år, »kunde jag
ock r, a i tal, a i tall, u i hus, u i hund, o i bo, o i sova, a = ä.

IX. 1

x. di E. FOLKMINNEN.

528

b, ct, g tonlösa;

IV = m, J = 'd; t,

,

o. s. v. svagt muljerade;

baa fa de, se tho la no, la skul-bh bha, sa an. la da
teekv za, du kawf a mce,2, bcega delana, sa on. o
fels sa..knv o beyents-skh,ap-a. ea-se va an utam-bto
me, se sci aft.,: la hav Ita V-ijrgl, se ,ea vela be da em o baka.
9n.A.,a vele-jana, at-t.y-skula go at, se dce-nta blw net ovv,
nia vele -za ck-skula fatas no helt). la de vt- fik -se
fc4t, sa on, em dy-skula fatas lzta, se lcev da vcel va n z
bye si hav, s-at es -karo-fo lana lzta.
ea so va ja bha ma de.
se jekad-am-be cetv dn ana, o zov po sama set. va
dy-se da va lzt-ahot, se st e aw-val ep o het e zjcbn. o se
uvsektad-an sa fe hena mce, feh-an had-at se slchepit.
cl-ce-nta falt ma de, sa on, ds-ska-a vcel he ep. o hornbetontp-p-a ho ut, an act-dha zn dt.gjaio slc_epah-o het te
at se dant. o se se sa an cl-da botamedlat mce, mn dce
MIA-on at ta vest - on -iya va-an skala fa, fe d-i.' kan do
-nte-za skvfa da menstP,zgan, sa on. da fens noz tgn mcenska sytt hav. za se sa an, at an hal ta 77z,p1 o vele.,
jana ha at-baki. ~ta vele-jana, ck-skula go at, o-nta
vele-z,a ck-skulp-fatas not hcelv, sa an. ja, sa hon, ha ja
-lita met z hceea po »tel, se fa la ta ha 2. hovana-po dcel.
da va-nta mev ma de. o hon styvda noz em at me, se
de-jek zh4p.
&en tokt-an em, o deg-jet-an sa mce.
E.

an kogkattnta.-0 flyvtinta.
442

stth- ep.
— ha legv za o e se vakan, se nu tt°
— a, vet vi ska vt ha-dn hoskatima favst.
...ta va n i -bona, som skula she - n clhee. se skat - di
la, 9,a hah-at ht fel, sa dhceen,
tal-ev, va an had?-fii
d, ai-a vel-z,ana ha-9n hoekåtzza-, tncf-a stzh-ep om
mavnana.
2. = i, a = e, ce =

ä, a mellan a ock ä,

0

ock 0 = ö, n r= er
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bara - få det, så tror jag nog, jag skulle bli bra», sa han. »Ja det
tänker jag du kan få av mig, bägge delarna», sa hon. Ock hon
fick sig en kniv ock begynte skrapa av. Ja så var han utan bröd
med, så sa han: »Jag har lite mjöl, så jag ville be dig om att baka.
Men jag ville gärna, att det skulle gå åt, så det inte blir något över,
ock inte vill jag det skulle fattas något häller». — »Ja, det är väl inte så
farligt», sa hon, »om det skulle fattas lite, sk lär det väl vara någon i
byn som har så att en kan få låna lite».
Ja så var det med det.
Så skickade han bud efter den andra, ock gjorde på samma sätt. Var
det så det var lite avröjt, så steg han väl upp ock redde till igän. Ock så
ursäktade han sig för häpne med, för han hade det så skräpigt. »Å,
det är inte farligt med det», sa hon, »det skall jag väl reda upp». Ock hon
begynte på att rödja ut, ban hade dragit in drögar ock släpor ock rett till
det så dant. Ock sen så sa han det där botemedlet med, men det
tyckte hon att det visste hon inte var han skulle få, »för det kan då
inte jag skaffa dig åtminstone», sa hon. »Det finns nog ingen människa som har». Ja så sa han, att han hade lite mjöl ock ville
gärna ha det bakat. »Men jag ville gärna, det skulle gå åt, ock inte
ville jag det skulle fattas något häller», sa han. »Ja», sa hon, »har jag
inte mått i händerna på mig, så får jag ta råd i röven på dig».
Ock det var inte mer med det. Ock hon styrde nog om det med, så
det gick ihop.
Ock den tyckte han om, ock den gifte han sig med.
E.

En runketimme ock en yrtimm.e.
Här ligger jag ock är så vaken, så nu tror jag, jag stiger upp. 442
A, vet vi skall väl ha en runketimme först.
Det var en bonde, som skulle städja en dräng. Så skulle de
tala om, vad han hade rör fel. »Ja, jag har ett litet fel», sa drängen,
»ock det är, att jag vill gärna ha en runketimme, innan jag stiger upp om
morgnarna».
ock r, a i tal, a i tall, u i hus, u i hund, o i bo, o i sova, a = å.
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hav -t lat fel-i,a nu, sa boy, o cl-ce aLa havn
-mavnana,
ne-a kemah -ep.
yvtim -mo
o sen se no dhceg -kam dit o fek sin hogkatima, se fik
-bon sin yvtim„,-fitis, s9-aw fek san wel o baj4nta p-o
fettas ince,- se da ble-se: fant, se &Ker.?, ajceit la bavt
-k da hogkatimij. o se-la bon,,n -bavt yvtimv,.
E.

no pakn syd kamp ma skluednn.
443

aa d-ce bact-g-gainal sagt, ch
da skid?-sy a kamp pakah-o skhedvn. se tokt-an, da
va se basvdvht o thce, dta otceka, s an to se lag tha, s at
av fek sph4g; ovv laatakat va gag an skal dha te. &egna
se ble an cev. o se glomd-an daM o sie knut po thaan, o
dce-ble dy-se mo das van, a.

pfuestahistotan.
444

lo da va sa, st-ta va-n Dahg, som allo 1ek a <1,9ahkan.
se kam phdestv, o fov fobi dagga. se veLja-nta, huv da
va, ag -kam tstao phata mce na, inv, e se fynd
vem aiv-va.
Ocenv ni-nt,y-soknaphcestn? sa an.
n, de-jovaan, tokt-on.
gav in alh-4 »ahkan? sa an.
nct, de-yov gt-nta, sa ofi-, ja insy bavna, sa ofi-.
a-nta vat po sa o sa moga av, sa on.
tokta phcestijt, dace da vcel atitfa mo otmnstigan,
at in ta salihetsniedina nu6 at slaa, cetv a nda e ha.
=

a = e, ce = ä, a mellan a ock ä, 0 ock tit ö, V = er
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»Ja jag har ett litet fel jag med», sa bonden, »ock det är att jag har en
yrtimma om morgnarna, när jag kommer upp!
Ock sen så när drängen kom dit ock fick sin runketimme, så fick
bonden sin yrtimme förstås, så han fick sig en ragel ock begynte på att
färdas med, så det blev så fånigt, så drängen han jämt la bort
den där runketimmen. Ock så la bonden bort yrtimmen.
E.

När pocker sydde i kapp med skräddaren.
Ja det är bara en gammal saga, de talte förr.
443
De skulle sy i kapp, pocker ock skräddaren. Så tyckte han, det
var så besvärligt att träda, den otäcke, så han tog så lång tråd, så att
han fick spring över ladtaket, var gång han skulle dra till. Därmed
så blev han efter. Ock så glömde han därtill att slå knut på tråden, ock
det blev det så mycket dess värre av.

Prästhistorier.
Jo, det var så, så att det var en käring, som aldrig gick i kyrkan. 444
Så kom prästen ock for förbi där en gång. Så vet jag inte, hur det
var, han kom till stanna ock prata med hänne, men e så frågade hon,
vem han var.
»Känner ni inte sockenprästen?» sa han.
»Neej, det gör jag inte», tyckte hon.
»Går ni aldrig i kyrkan?» sa han.
»Neej, det gör jag inte», sa hon, »jag visar barnen», sa hon. »Jag
har inte varit på så ock så många år», sa hon.
»Ja», tyckte prästen, »då är det väl inte för mycket åtminstone,
att ni tar salighetsmedlen nu ett slag, efter jag ändå är här».
ock r, a i tal, a i tall, u i hus, u i hund, o i bo, o i sova, a

å.
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soknabestyma had-an mce-sa, sa an. aw-va vl i soknabe,
kafi-a tho«. ,Acc d,y-skul-on do jaha, o se jek-cti in.
se had -an ta fil hema, o ta laudhoptit i stelt fe vinhopn,t — si di had.,alti.t hopn ta ha vint i fan i vadn.
se sa aw-vl-fita — da fek-ti do vly-festeis alti fhaja, ne di
ada hopn, fe si da se kun-di-nta st, — utq-na„-fhajda
na, em da kum no. a vest kam dl r lita, men da va se
tt, sa on. do ba an, at [le/san skul -lysa dat Ita me -n
steka, se aiv fek si, hu vuvt-ta va, o da va di vensna fhan
Jpahgaiv-festos. da to da el i khadhopnt, o ve 4-to el, se
fop hopnt tabetkas o slo jpahgan i panan. o bscchgan ep o
ut, o nen-og-kemah-i fastan, se m@tan-on Up sin ena dotv.
nu-ska du tho, sa on, at pakan-o pncestn slog em Sedan danina. nu-sphtgv ja ut o leva ma i svata kos-bas. si du,
at phest-fo heta, se se, va la e; mew-fo pakv Ana, se
fa-du-nt.y-sce at, sa on. o darna hon ut.
E.

445

dn da pncestn sw-va os -n <bang o skule-je sia natvapdn
o filc-gnytam-po havat,-cten a ni vl hot?
eo da va-m-phcest, se skul-ae natvapdn ot-nu -guma,
man se had -on zgantzg o baka-an mce san. se Okt- of-qn
had-n seg-gnanro ghyta. jet, da se to/sta hon, at vel-an ha
den o noja sa ma den, se kun-aw-fa sia. se hcKl-Isahgan
-n,n -pejk, se sa on, at hag-kana-fota mq o bena ghytan,
men da vel-nta phcestij, — fe da had-aw-fet la jet hunem
ntig, va an hcedv — utam -phcestn an sa, at ag -kun-no?,,
satan na po
bceha gytay5cev. o se fels ag - ghytan. o
huvat, fe 4-skula va Ita betan-0 bena sia s. o se ful on
nep festas ovv ojan-o ovv mesan, o se hada phcestn-n sen
ovanlit stop ncesa, mn,ndei inta vah an nep jek on no ghytan.
men ta fa sia tabcikas epigen, dce va omojlit, fe da to
ncesan iinöt. phcestn-aw -vhe, o han dno6-, o hag-khceeda,
mn ncesci-on to ba-iniöt. se jek an ten sme o fnajd-, em
= i, a = e, ce ä, a mellan a ock ä, 0 ock 0 = ö, v = er
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