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I »efterskörden» ingå uppteckningar gjorda efter det att de 
avdelningar i första samlingen, dit de skulle höra, redan voro 
tryckta, samt tre nya avdelningar: lekar, skrivna tal ock för-
teckning över skillingstryck. I en tredje del kommer ett utför-
ligt register. 
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TÄXTER PÅ FOLKMÅL 



Den »grova» beteckningen i »efterskörden» kommer så till 
vida närmare uttalet än i första samlingen, som vokalen i rspr. 
sova, hålla o. s. v. all tid tecknas o, ock j, m, n fördubblas 
som övriga konsonanter. Konsonant före annan kons. skrives 
alltid enkel, alltså fälde, rån liksom subst. välde, fält. I 
löpande tal förloras i skarven mellan ord ofta vokaler. Dessa 
ha emellertid oftast utskrivits, i syfte att för läsare underlätta 
försthendet. 

Oversättningen till riksspråk (på högersidor) är icke någon 
översättning i vanlig mening, utan överflyttning ord för ord till 
riksspråkets ljud ock former, detta för att även för den, som 
blott läser »översättningen», innehåll ock form skola någorlunda 
gå ihop. Huru långt man i sådan täxt skall följa folkmålet, är 
emellertid ofta en smaksak. I övrigt iakttages, att efter riks-
svenskt talspråk skrives o i st. f. ock, och; ock f brukas 
i st. f. de många olika beteckningar för konsonanten i den 
officiella ortografiens sju., justera, garage o. s. v. 

Bokstäverna efter varje stycke ange, med vems hand upp-
teckningen är skriven: 

E. = Elise Lundell-Zetterquist. 
H. = Hilda Lundell. 
J. = J. A. Lundell. 
P. = P. 0. Lundell. 



Henlikrin g. 
Strömgrens. 

Jaha, d' ä so besönlit, no enn tägker po dänn gamle tien. 1591 
Enn mo tägka po vemm eon vell, slum va do härikrigg, se ä di 
barte nu. Alla di gamle rektie vännerna so ä di barte nu. 

Semi bara Strömmgrens — di ä ju döa allihop nu, bo di 
gamle o di ugge. Di ugge, sem) dä do va, di va gamla di mä 
sen. Hona va so gammel o liten o krokki po siste tien, o 
honom hadde röggvarken gott so illa ot. Männ si gla si! Dä 
va jämt ovanlit, va hann va gla jämt, hur väran i vände sä. Alla 
otmenstigan so-an gla ut — ja vet inte. 

Okk, minn ti! Ja mens väl, no Strömmgrenskan o vi skulle 
sprigga i kamp. Dä va gamla Strömmgrenskan. Ja jekk o lärde 
mä o läsa hos hänne, no ja va liten — ja o mogga fler. Dä 
va Pär-Jakopas2  Joan o Pär-Jakopas Andrias o 01-Jakepas Gusta 
o Jonas-Pärs Ante o Bal-Pärs Ante o enn flekka, honn va även 
okkso ifron Barsta liksom di anre, männ "'Gun hadde inte sina 
förälra där, hona betade Johanna. 0 so va dä Nes-Annes-Elis 
Johanna, o se 01-Annesens Ante i Nyjära3, o se 01-Sväns Pär 
i Iggelstarp — dä va väl nie, o so ja tie. Tie va vi. Vi, somm 
va menst, vi sat ikrigg boert. Di hadde ett slajbor oppslaet, o 
där sat vi, vi somm hadde afsabökker o salmbökker te läsa i. 
Di somm skulle läsa utantess i katjesen, di sat vassomhälst. Honn 
va so belMi ve barn, Strömmgrenskan. Vi va so glaa ot-na so. 
0 inte mens ja häller, att hona va illa kummen4  norm o oss mer 
än Pär-Jakopas Andrias — honom skulle-on ha i aräst, männ onn 
dojde inte te o fo inn-an, dä va ett se ovanlit illakt barn dä. 
Ja do va inte ja där, männ di sa ällest, att hann va po o skulle 
je häl-na5  enn gogg. Hann hadde strött makärje6  po enn smarrgos. 

1) världen 2) I hskr. överallt -Jakobs. 3) Nygärde 4) hade svårt att reda sig med 5) förgifta häpne 6) arsenik (»mereurium») 
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Hann hadde strött po halva bara, o so hadde-an ätet opp dänn 
ene hälten, o so ga-an hänne dänn anre — frojde, omm onn inte 
velle ha dänn -- sa di, ja va där inte do. Månn honn hadde po 
no vis förstott, hur då va, so honn hadde inte amakt-na. No ja 
va där, hadde-on bara f01, för ann inte velle läsa. 

Bonn hadde sonna pohett för te fo oss te läsa. Bonn sa, 
mens ja, att vi skulle läsa, tess vi ble svetta, so skulle vi fo 
fritt sen. 0 vi läste o skrek o trevade i pannan, enim vi inte 
va svetta änn; männ hur dä va, so dro dä ut tess mäddan, tess 
vi skulle fo fritt ändo, innan vi hann dä, o do fekk vi fritt 
förstoss. Enn förmädda so sa-on, att omm vi läste duktit, so skulle 
hona o vi sprigga kamp ve mäddan, »o ja ska sprigga fron er», 
tökte-on. »Näjj, si dä», tökte vi do, »då jore2-on do inte.» — 
»Joo», tökte honn, »ni ska fo si då.» 0 vi läste o läste s-att 
Då skulle bli lustit dä dära, tökte vi. 0 dä farsta dä do ble 
mädda, so skulle vi ut. Då va ena stor grön slät frammför stuvan, 

so stälde vi opp oss allihop i bredd, o honn må. 0 sen ska-a 
så, sen bar dä o allihop po enu go, s-att vi vasken so ålla 
hörde. Männ no vi do hadde sprugget, so vi va nära över slätan, 
so skulle vi si, va honn va, för vi so-na inte. 0 semi vi do tittade 
ess tebakes, se fo vi si-na, do va-on måst ve stuvedöran, o 
fjattade3  o hadde si so brott o,skulle iun. Ja si-na, no ja vell — 
hona va se gammel o hopakrupen, männ si onn hadde so brott, 

fjattade po si so. Vi ble so förbluffade, se vi bara sto där. 
»Ja, kann ni si dä, att ja spragg ifron er!» sa-on. »Ja», tökte 
vi, »då va 'nte rektib. — »Spragg ja 'nte ifron er?» tökte honn 
bara. 

Va onn hadde i monen, dä vet ja alri, männ dä va väl 
ena liten förtjänst dä dära. Hona hadde an i barn anten po 
somrana. Ja jekk där i tvo somra. 0 hona hadde noj hatt 
barn länge, för bror minn hadde vatt hos-na må, o hann va ju 
mökke äller änn ja. Månn hur dä va, so hadde-on väl tat4  så 
för dä dära, sen (ann ble gammel. Dä va ändo ena liten förtjänst. 

Jaha, då va ett folk, somm va väl hullet3  dä, Strömrngrens. 
Ett höglit folk va dä, o hullena för-at va di mä. Hann va sko-
nig, Haral Strömmgren hetad-an. Hur lägge hann hadde vatt 
po dätta hollet, dä vet ja 'nte. Di hadde ena liten stuva må ena 

1) besvär 2) gjorde 2) sprang med små steg 4) tagit 5) ansett 
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jorabit ett litet stökke ifron Lunn bara. Dit va enn liten rö stuva 
mä krekkenaträ o plommenaträ so tätt ikrigg. 0 so va dit dänn 
där gröna slätan frammför. 0 se va dit enn port, o därutemm jekk 
vitjen förbi oppot skojen. Sen hadde di po anra sian emm väjen, 
där hadde di rätt enn bra träggor mä so mökke trä. 0 där po 
dänn sian där bögde di ugge ot säjj, ve dänn tieu ja jekk o lärde 
rnäjj o läsa. Di hadde inte mer änn enn son, Strömmgrens Jon di 
kallade. 0 hann va jeft mä enn, so= hetade Anna. Dit va di 
up,ge dit. Di bodde hos di gamle do i deras stuva, tess di fekk 
dänn anra i ornig. 0 se hadde di tass mäl ett stökke jor där, 
somm di skulle bryta opp. So dit skulle bli tarp o dit. 

Di jök1ade2  o pratade mä mä di här bägge, o hur dit full 
sä, so kunne ja an i fo u demm, do no ja jekk där, otum di va 
jefta, älla hur dit va. Ja frojde demm, männ ja fekk ad bef.  
po dit. »Ja», tökte ja do, »ja ska väl si ätter enn maern». — »Hur 
do?» mente di po. Jo, tökte ja, ja skulle väl si ätter, omm di 
lo i enn sägg. 0 ja va oppe o jekk so bettia omm marnana. Männ 
jämt, no ja kumm, so va di alt oppe o ute. Männ so enn maern 
so kumm ja so bettia, so dit va lost, no ja kumm, männ do kumm ja 
inte inn. Ja fekk sto utom enn logg stunn, innan ja kumm inn. 0 
no dit kumm alt onakrigg, so va vest di ugge, di va alt ute. 
Sen brydde ja mä 'nte omm-at, sen fekk dit va, hur dit velle. 

Di va ad inne annat änn ve molen ällest, se ja so demm ani 
annat änn do. Di va bara inne, män& di ot. Di hadde ad annat 
änn sill o petater o drekka. Ja so demm ad äta annat. Di hadde 
enn sonn där — ja vet inte, va dit kallades, männ dit so ut utanpo 
somm enn sneklaffabiro4  — i dänn hadde di maten. Di dro ut 
rejlana o slo ner klaffen, o sen dro di ut bullen 5  mä petaterna, 
o so sillan, o so satte di sä där o ot. D' ä besönlit, ja mens-at 
so väl, somm ja hadde sitt denim i gor. Dit va enn sonn bär svarvad 
träskol, somm di hadde petaterna i. Männ si sonna goa petater! 
Di va so möra, se di va so sönnersprukkena, dit va sonna 
här röa sommerpetater. 0 se hadde di sill po enn trätalrek, o 
so drekka i enn träkanna. Mädda o daver6  dit so ja denim äta, 
männ an i att ja so deum ha annat. 0 sen, no di hadde ätet, so 
la di te7  sett marketänteri, o se bar dit o ut po arbete ijänn. 

1) tagits med, arrenderat 2) skämtade 3) medan 4) byrå med 
sned klaff, chiffonier 5) svarvad träkopp 6) dagvard, frukost 
7) lade de ihop, stängde 
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No vi hadde fritt ve mäddaana, so brukte vi iblann sprigga 
bart te dolm, där di va o arbetade. Di brut o hakkade, o vi 
jälpte te raä di smo stenana. Di rullade ihop di store stenana 
te stenrör, o vi plokkade dit di smo. Dä va bara rolit te jälpa 
te, för di Va so glaa o rolia, di där mänskerna. 

Gamle Strömmgren han va 'nte mä denim, dä va bara di ugge, 
soram arbetade mä sett tarp. Dänn gamle hann arkade väl inte mä 
do te va so o väjem.1  Hann brukte hogga ve hemma, o so där 
lite va ann kunne, o so hadde-an sinn lelle jorabit. Hann jekk 

grävde där, mens ja, o hann hadde eau sona liten bra spae, somm 
va so blagk. Ja mens ändo, ja sto o so po: ja tökte, dä jekk 
se lätt för-an. Spaen jekk ner so lätt, o joran so se lätt ut, 
nor ann vände opp mä spaen. Ja hadde väl försökt hemma, kann 
ja tro, fett taj i norm gammal spae o försökt, där dä va stenit 

i11avuert 2, för nonn annanstäns va väl inte sakt ja toers3  försöka. 
0 hann hadde väl arbetat opp sinn lelle bit, se dänn va väl se fin 

lätt te arbeta i, kann ja tro. Hann hadde vest vatt ena arbetere 
i sinn da. 0 ena husollere ! Hann va hemma hos far enn da, o 
far badda väl talat ornm att dä va besvärlit te bolla mat ot folket, 
älla hur dä fall sä. Mina imellerti so talte-an omm, Strömmgren, 
att dä va ena tutan, hann tökte inte, maten va go. Di hadd' inte 
annat änn vattenvällig o brö, o hann tökte inte, dä full-an i sma-
ken. »Minn no ja do adde sutet o sitt po dänn lite o dä inte 
jekk», sa-an, »so sa ja: (falsett) Jaso, gakk där, gubbe! sa-ja, o so 
jekk ja ut ijänn i skojen o hogde ve te mäddan», sa-an, »0 no 
ja do kumm heroin», sa-an, »so va vattenvälligen s o g o», sa-an, 
»s-att ja ot-an mä starste smak», sa-an. »Dä, emm dä 'ute gor, se 
ä dä bara te vänta lite», tökt-an. 

Ja mens, ann talte omm samme go, gamle Strömmgren, att 
ann hadde vatt ute enn go gg i skojen o kumm ut för traner. Dä va 
eau, somna adde kummet ätter-an, »0 hadde ja 'nte kummet inn i 
boskana», sa-an, »so hadd-on jämt fördarvat mä.» Hann talte lite 
skonska, so ja tökte, dä va so lustit te höra po: »inn i boskana», sa-an. 

Ja mens an, vekken dä va uto di da bägge gamle, somm 
jekk bart farst. Minn dä va 'nte logt imellen domm. 0 inte va di 
lägga fuka. Dä jekk rätt fort för domin, no dänn tien kumm. Dänn 
da Slagga-Stinan — dä va ett gammelt frunntemmer, somra bodde 

1) å vägom, i rörelse 2) obekvämt 2) tordes, vågade 
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för sä fälv — va da, no honn va fuk, mens ja. För hann va oppe 
hos ess o frojde, va vi trodde honn skulle jöra. Dä hadde slat opp 
enn stor rylal, älla va-a ska sä, över hoftan, o dä va hel po dä. 
Honn sa, hona hadde lakt po enn taljad klut, s-att inte kläerna 
skulle skava po-at. Dä, att dä va nonn jälp, dä va dä igen 
somm täte, utan di väntade, dä skulle bli slut, se fort dä hinte. 
Männ dä va bara dä, att di skulle jöra, va di kunne, so 'nte 
plojerna skulle bli so stora. 0 honn do flera da äterot sen. 

No hann va fuk, se va prästen da, mens ja. 0 do, dänn ha 
enöjda Maria, honn va enn sonn läsere, honn si — honn tökte, hann 
va inte, somra ann skulle, Strömmgren. No prästen skulle dit, so 
skulle honn dit, honn mä, honn o fler, se dä va stuvan full. 0 
do se, nor ann kumm, prästen, so barjade Strömmgren po o läsa 
dänn ha aalman: »Jesus är min vän dän bäste», o dä tökte honn, 
att dä kunne hann ha tänt po farr. Dä va 'nte lönt, hann to te 
dänn do bara, tökte honn. No dä blir nonn fuk o prästen ska te 
&dum, so ska di alltin va mä, läserana, so di kann re ut sen, emm 
di bier salia älla inte. Strömmgrens di hadde vatt ett duktit o 
höglit o rejält folk; o mo tro, dä badd' inte vatt no snik älla 
nonn svekfullhet hos don3m. Männ di hadde vatt ett glatt folk. 
Inte hadde di brytt sa omm läsera inte, älla gett o hänt huvet 
semm enn räv inte. 0 si därmä se Läsera di förstor, hur dä 
ä, di. Ja vet väl, Joan-Annesen talte omm för moster, hann hadde 
vatt ner' os Nes-Pärs, ner ann va fuk. Prästen va da. »Jaa», 
sa-an, »dä hörs se väl, no Jesus ä inne, älla hann stor utom 
Dä hörs so väl», sa-an. Di kann dömma, hur dä ä, di. 

Di gamle di hadd-at mer po gamla viset. Hos &anm va 
golvet alt svatt. Dä va 'ute te11at 2  mer änn bara po halva golvet 
älla lite mer. Sen va dä bara stenfliser, o do kunne dä 'nte va 
te tägka po o hona golvet vitt. Hu vuert di hadde mä maten 
po gamla dan, dä vet ja 'nte, för ja so denim an i äta, no ja jekk 
där. Männ do hadde di-at noj lite likere. 0 sen, no di ugge 
fekk opp joran o fekk ko o se dära, se plokkade di noj för 
demm lite; bar inn te denim lite mjölk o smör, o so da. 

Dä jekk frammot för domm, di ugge, duktit, nor di fekk sinn 1592 
nya stuva — älla bögnig ja vell sä — för dänn so lite mer ut — 

1) lång upphöjning', svulst 2) brädgolv 
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no di fekk dänn lite i ornig, so flötte di inn i dänn, o sen, va dit le, se 
tjöpte di häst o ko, o tvo kor o 0 so fint somm di hadde inn- 
hos sä, Jon o Anna! Dit va so skurat o rent o vitt, so dit jämt fen. 

Männ se skulle Barsta bönner ha lantmätere. Vafför di 
ijäntelien hadde bejärt lantmäteri, dit vet ja 'nte, männ imellerti 
so bejärde Loran' i Barsta, hann bejärde, att ann skulle fo sinn 
ägosträgg rätad, o Strömmgrens tarp lo inni hans äjer. Hann va 
jämt tvuggen te ha dänn da Strömmgrena-joran. Dit va enn sonn 
ärig där, o hann tökte väl, dit da va jämt »gullet mett». Dit 
va so obegriplit mö, so dit fekk-an lov o ha. 0 Strömmgren 
kunne inte jöra no ve dit, för dit va lajlit, att ann fekk-at omm-
feftat, Loran, nor ann bejärde po dä. 0 so fekk-an sett förlakt 
neri Barsta maer, Strömmgren, lost ifron da di bodde, o se neri 
maerna. Hann sa inte, so mö, Strömmgren, för dit va, somna dit va, 
dit jekk int' o jälpa. Männ arj va-an, o lessen va-an. 0 se 
sold-an husen, o joran dänn honn va ju inte hans, se dänn bara 
sa-an opp, o sen tjöpt-an sä ett annat tarp oppot Harby. Där 
tjöpt-an bo jor o hus. »A, ja tar mä väl framm ändo», sa-an 
enn gogg, hann kumm hit. Dit va sen ja ble jeft dit. »Blir 
di feta o dänn lelle biten, so mo di väl ha-an», sa-an. Dit so 
ut, somm ann hadde ment, att ann skrattade, no ann sa-at, männ 
dit syntes alt po öjena, att ann inte va gla. 0 di siste oerna2  

1593 ch had.,2ga havn, stkompens...eb to te...sa,4n slcektafleka, 
en sostvdotv ta hena, ana. ch tQ-na, no -ovv...va ltt.z, how.,va..nta 
me.42n sis hon..ada moga bn, den da ~titan, 
o faht va-da focdom. so  unibad...ana fant, om ch skuld ta 
dn ha flekan, o da va han int"åt om. da va...nlit sncel 
fleka, (jukh, no-ow...va litn. hon ha4-1 
cela va da VQ2, 2,  ena bent, se,on haltada mokm hela sn ep-
vcekst. da va,..?t folk, nes-ånasys, som boda imeH stkomptens, 

had,,n stuva, o...n tcemltaiklohabtt xhhig, ma lita plantåat pa. 
hansAka9, nes-?ass, va bon...} nygeka, so ch boda po hans 
cela. da vat fekltt folk, ha...neslånasys, o d had-tga bart 

hce!.v, utan dt skula ta-sas.vv.,fostvflekad mce. da va.,?t 
stokolmsbapy de. Int?, horv...va ,cenzt so da ht.Adu5t. d teet°, 
ds..skula go-bdwt...da-d^a ma tgan, mcen da loo.,nt...etce, utan 

1) Lorents 2) orden 
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hadde närapo satt fast sä i halsen. Männ no dä hadde vatt flora 
år, se hadd-an-at lika i ornig po sett nya tarp. Hann bögde 
omm, o hann arbetade, o hann strävade so. 0 hann planterade, 

jor-at so snögt hos sä. Ändo snöggere o bätter änn po dä 
gamla stället, kann ja väl sä, för ann fekkjöra ätter dänn tien mer. 
Nya tider o nya seder. Dä va läge do, sen di bögde po dä 
anra stället. 

0 där i Nyjära där —! Ja Vet, papp' o ja jekk daröver 
enn go, vi skulle go tvassemm ot Mespol, dä va fyra fåmm or, 
ätter Strömmgren hadde flött. 0 do va joran där se vit, se vit, o so 
so majer o sujen2  ut, o dä va so logt imellen havrestroena, da sto. 
Dänn va i aks, havren, männ stroena va 'ute lägger änn so (visar 
po ett kvarter), dä va do omöjlit o fo nenn nätta o-an utan te 
plo k k a o-an. Förut va-on so svatt, joran, o so se väkstli ut, 

rojen sto da so tjokk: »Jaha, nu syns dä, att inte Strömmgren 
här», sa-vi. Vi jämt förso ess po dänn fattia joran. Dä va 

sonn da mojor, sannjor, o dänn — bruks dann väl, so ä dänn bra, 
männ älla so ä dä 'ute mö te gläss ot, mo tro. Dä va bara 
skräp för Loran. Hann va ijäntlien bara fatti te bejönna mä, 
männ ann fekk ett sent rikt jefte, o bejönte so förstondit, se män-
sker trodde, att ann skulle komma opp sä. Männ dä jekk inte, 
hur dä va fatt, hann fekk sälja sen. 

De hade inga barn, Strömgrens. De tog till säj en släktflicka, 1593 
en systerddtter till häpne, Anna. De tog-na, nor hon var liten, hon var 
inte mer än säx år, tror jag. Hon hade många barn, den där systern, 

fattigt var det för dom. Så undrade Anna först, om de skulle ta 
den här flickan, o det var han inte emot om. Det var en liten snäll 
flicka, men hon var så fuklig, nor hon var liten. Hon hade en fistel, 
älla vad det var, i ena benet, så hon haltade mycket i hela sin upp-
växt. Det var ett 'folk, Nils Anderssons, som bodde bredvid Strömgrens, 
de hade en stuga, o en tämligen jordbit ikring, med lite planterat på. 
Hans bror, Nils Anderssons, var bonde i Nygärde, så de bodde på hans 
äga. Det var ett fickligt folk, de här Nils Anderssons, o de hade inga barn 
de häller, utan de skulle ta säj en fosterflicka de med. Det var ett 
Stockholmsbarn det. Men hon var jämt så där lite idiot. De tänkte, 
det skulle gå bort det dära med tiden, men det gjorde inte det, utan 

1) Mossebo (i Förlösa socken) 2) utsugen 
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dy-sncto ble va. se-on sa, eva nes-ånasns, at »vi hat-in 
tuv ma bavn hce12», sa-on. sthonighens had-f-gemt plastkana 
me vcenla, o di, nes-ånasys, -cti, had-at-to Koka vak. di lem-
ncql-tabaas siiv-fleka sen. mcen sthoingkens vcenla hom-ble 
bka sen. o ne-om-ble veis, se syntas-eta mest int-, at-on 
haltada no. how-va-os es o Itonstg,,we l .,erv..vethvna, sen-o-ble 
stov. ana bukta va-os es fohlit, men sem-venia ble sky» , se 
kam hon. vi  lei,cle-lust aki se niob falk ast, rni no vi 
skula konsa-cega, do skala va hapi tel-thetan stolgana, o da — 
ja va-fe-da mcest-o ba — do va-4-te ta fov-sa stuvvna ot 
ala hal. °pot nyigka da feb..4,a altin tv, sthomghens vcenla-o 
se nes-ånases va. how-va--an kask o gl /leka da, vcenla, lcet 
o meve1i 2  i akbet. 

ana hel» hovde-la akt tal-em-at, men sthonighen-cfn sa 
moga gogak-, at- an takt- alt, -4 -skula vat-bha ilat, em di 
-ada hat neha ei,ana bayn. huv da va, se kuli -da vl akt bli sa 
ma vcenla, sii em-on-ada vat hans, tokt-aw-vi. hon hacla sina, 
hada bo famblk-o soskan, o han tokta vg, at-on ho?2d-inta knein 
te. o inta hcelv hLdi tat-na som aket-bc_ivn, sthoingkens, utan 
da va man, at alihop slektigana skul-akva dem, no da 
kam daM. 

-kaw -val se, po et set, at-ta levda vel sins-iman, 
sthonighens, fe-di hada sama se t ta vela spaha, o akbeta; men cevan 
okse te vela ha-at snogt o bka. mcen da kana va t !tamt-, an 
da va. han sa-n-gog, sa fok-es — <via tlQa ahi, han ;9a-at tn-
nen — at ent-cfn had-cicen, sly, hada hat sama sena sin han, se 
skula da va t kolit. haw-va se obilias gla o jatagQ, o how-va 
vest-bha myts o lita megitro.4  no harv-vela nentzg, se vel-inta 
hon, o a lcegdan se ble da vel basvcbvlit fe honom te le-dtv va 
gag. di bukta tkosk-di sin s(e, han o hon, se da thask tv; inta 
no venia ble sa, se-og-kund va mce, se fek hön altin thoska-
mce. »da ga9 se Jet, no vonl e me, se d-e mo koliaka 
te ha hcena me,-9n nek-ana e me.» how-va-nt-imöt em t-
tkoska, ana; incen da va se da, se no han slo fapsta sicket, se 
va da-enta scekvt,ow-vela sie da-ank-i takt-ctaheetv; o no haw-
vela stana5, se va dce-nta sakt, how-vela; utan how-velmn 
stan fohut, cela-n stan cetahat. 

1) ränsade ängar (räfsade bort lövet) • 2) (med)villig 
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det snarare blev värre. Så hon sa, Eva Nils Anderssons, att »vi har ingen 
tur med barn här», sa hon. Strömgrens hade ett jämt plåstrande 
med Vänla, o de, Nils Anderssons, de hade-t då mycket värre. De lem-
nade tillbakes sin flicka sen. Men Strömgrens Vänla hon blev 
bra sen. 0 nor hon blidde växen, så syntes det mäst inte, att hon 
haltade något. Hon var hos oss o rönste ängar' om vårarna, sen hon blev 
stor. Anna brukte vara hos oss förut, men sen Vänja blev stor, så 
kom hon. Vi legde just aldrig så mycket folk äljest, men nor vi 
skulle rönsa ängar, då skulle vi ha en tolv trättan styckena, o då — 
jag var för det mästa o bad — då var det till ta rör säj stugerna åt 
alla håll. Oppåt Nygärde där fick jag alltid två, Strömgrens Vänla o 
så Nils Anderssons Eva. Hon var en rask o glad flicka då, Vänla, lätt 
o medvilligs i arbetet. 

Anna hänne hörde jag aldrig tala om-et, men Strömgren han sa 
många gånger, att han tyckte allt, det skulle allt varit bra roligt, om de 
hade haft några egna barn. Hur det var, så kunde det väl aldrig bli så 
med Vänla, som om hon hade varit hans, tyckte han väl. Hon hade sina, 
hade både föräldrar o sysken, o han tyckte väl, att hon hörde inte honom 
till. 0 inte häller hade de tagit-na som eget barn, Strömgrens, utan 
det var meningen, att allihop släktingarna skulle ärva dom, nor det 
kom därtill. 

En kan väl säga, på ett sätt, att de levde väl sinsemellen, 
Strömgrens, för de hade samma sätt till vilja spara, o arbeta; men även 
också till vilja ha-t snyggt o bra. Men det kunde varit roligare, än 
det var. Han sa en gång, sa för oss — älla tror jag aldrig, han sa-t till 
någon — att om han hade den, som hade haft samma sinne som han, så 
skulle det varit roligt. Han var så °billigas glad o järtegod, o hon var 
visst bra envis o lite meggit.4  Nor han ville nånting, så ville inte 
hon, o i längden så blev det väl besvärligt för honom till ge efter var 
gång. De brukte tröska av sin säd, han o hon, så de trask två; men 
nor Vänla blev så, så hon kunde vara med, så fick hon alltid tröska 
med. »Det går så lätt nu, när Vänla är med, så det är mycket roligare 
till ha hänne med, än nor Anna är med.» Hon var inte emot om till 
tröska, Anna; men det var så där, så nor han slog första slaget, så 
var det inte säkert, hon ville slå det andra i takt däräfter; o nor han 
ville stannas, så var det inte sagt, hon ville; utan hon ville en stund 
förut, älla en stund äfteråt. 

3) obilligt, synnerligt 4) meggig, kinkig 5) Otydligt i hskr. 
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1594 o uto haw -va se da moka gl o ta phat-o tosa', se ble 
-on svatfu.k em-an. da kam okse moka mestagkv hos hceya 
doehnonem, at-an moke-lcelpf,...h fatla. han hac_Let sont-cta 
gut, sena, se-ag-kanti-lceta bl o em da va non ushg, 
sen' .Va stoy no. o se tokt-an, at-ta va hans ,yylchhet te- 
iwt_pa-anha, nen-an tga bayn hacb.ta act fasdlo em. ›han hay se 
mok,a t-tal-em sina jpatigv», sa-o-eg-gag ta nue). nuefi-la veL 
intoka tal em-at, fa hade-1a fasvcinut honom cela sakt: 3.-ctce 
-ska mostv-nt- tho», do had-on not baka hot, cii-lcc bmw hal- 
m& honom. o dceence se ytitad-on nentzg mey-n dceg- 
geten. da va-9n ceek-epve hahby, sn,t hetacg-lovisa, o dy, dcen,q-
cegkaft-celpt-an molsa, sthomgken. hon sat ensam o hada fgha 
ban, o hom-bahhda se v0.1 litecelp, tokta han. inwn se .,ek 
-etce-nta bcetan-an, Awt som da va, se va da tlavavt fa lovisa. 
da kaw-vi hcenda-, at-ta ato.,?ndei hada kantat »ha basvckyha 
task?, fem hcena, ana; mcen 1,sahgv, si alt}n ska loga ncesan 
blot, se kam d o slo-frcim-m4-dcenu, at »ta va v01 dcetz, menst 
kay-tno», o da bah‘w.das ints-se fayn ds-skal-ta el. my, sen, 
no da kam alt ~båg, se va da stkomgly.ens-chceg. han tes-
mcb-at.2  da va bas-em-pelkadnumA, -y (hero, s9-ow-fek au not 
a-an ta bayyt. mcen da ble almcent vetid, at-ta va han. stum-
gen talt-em (1,...dceitu hcey. haw-vet-tasmcbdad 3  pa-at; tokta, da 
va fakcikk-ta Uhu. »kune-ya, bagitipa, ds-skula g4 sek?) sa-an. 
›hom-ba-mce, han skub fa [ga] dt t-na em kvcelana-o hakva 
na4a.4  o dc, tokte...1a,...ag-kuna moke-lana fa, em da va ty-ne
ggp fa hcena, fa da ble-ndå ints-se mo a, afLQv hem-em 
kvcelana. utan dce, sala,...ag-kuna moka vt falaha», sa-an. 
2hade-la bagrpat,tSkala ga sa, se kana vg, 4-da hahvayt», 
tokt-an, 2.cice-kane-gemt vat onocht.» 

fe k la ha dhceg da dattåp..4 hahby, fa dy da hagvatikan 
stkomg,ken, se -ag-kan-ijta t takpat ensam. la 

mens aga', v kam cht,-d'a st-aii-ust ve spisy,-on hada 
smoyt-am-po ogan ma Hovfalinem&nt. da va shcep ma kinan, 
sa-an. my qn ada 4-da lega, Ing-an nenst2n talta-em-at, 

de-yust va non, sew-vest-at. han-ad?-ont a-at 'tet fnolca, 

nygeha-alt5; my, da va vi sa, se da ble vak. o van,. 
haw-fek ta ta knokv sen. o-se va.,am-bhcekt,-an hada buakat 

1) skämta ' 2) erkände det 3) förargad 
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0 så utav han var så där mycket glad o till prata o tosa', så blev 1594 

hon svartfuk om-en. Det kom också mycket misstanker hos hänne 
därigenom, att han mycket jälpte de fattige. Han hade ett sådant där 
gott sinne, så han kunde inte låta bli att jälpa, om det var någon usling, 
som var i stor nöd. 0 så tyckte han, att det var hans fyldighet till 
jälpa andra, nor han inga barn hade till dra försorg om. »Han har så 
mycket till tala om sina käringer», sa hon en gång till mäj. Men jag ville 
inte öka tal om-et, för hade jag försvarat honom älla sagt: »Det 
ska moster inte tro», då hade hon nog bara trott, att jag bara höll 
med honom. 0 därmed så yttrade hon aldrig någonting mer än den 
gången. Det var en änka oppvid Harby, som hetade Lovisa, o den dära 
änkan jälpte han mycket, Strömgren. Hon satt ensam o hade fyra 
barn, o hon behövde så väl lite jälp, tyckte han. Men så gick 
det inte bättre än, rätt som det var, så var det illavordet för Lovisa. 
Det kan väl hända, att det aldrig ändå hade kommit några besvärliga 
tanker för hänne, Anna; men käringer, som alltid ska lägga näsan i 
blöt, så kom de o slog fram om det dära, att »det var väl den, en minst 
kunde tro», o det behövdes inte så mycket, förrn det skulle ta eld. Men sen, 
nor det kom allt omkring, så var det •Strömgrens dräng. Han togs 
med-et.2  Det var bara en pojkdrummel, den däre, så hon fick aldrig något 
av-en till barnet. Men det blev allmänt vettligt, att det var han. Ström-
gren talte om det dära här. Han var försmädad 3  på-t; tyckte, det 
var förargligt det dära. »Kunde jag begripa, det skulle gå så?» sa-n. 
»Hon bad mä,j, han skulle få [gå] dit till-na om kvällarna o härva 
rullar.4  0 det, tyckte jag, han kunde mycket gärna få, om det var till någon 
jälp för hänne, för det blev ändå inte så mycket av, han gjorde hemma om 
kvällarna. Utan det, sa jag, han kunde mycket väl få göra», sa han. 
»Hade jag begripit, det skulle gå så, så kunde väl det där härvandet», 
tyckte han, »det kunde jämt varit onödigt.» 

De fick lov att ha dräng då däroppe i Harby, för den där ryggvärken 
tog så an-en, Strömgren, så han kunde inte reda torpet ensam. Jag 
mins en gång, vi kom dit, då satt han just vid spisen, hon hade 
smort-en på ryggen med kamferliniment. Det var skräp med ryggen, 
sa han. Men han hade det där länge, innan han nånstin talte om-et, 
lilla det just var någon, som visste-t. Han hade ont av-et rätt mycket, 
nor han var i Nygärde allt5; men det var väl så, så det blev värre o värre. 
Han fick ta till krycker sen. 0 så var han bräckt, han hade bråket 

4) dra det spunna garnet från rullarna på »härvel> 5) redan 
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so ila. o da va-afi-jenit fobi). han adr- 
akbetat so hart i sin ugdom. o khattvna h,ada 

va t so stoha serv-veljen. han sa-åt te-inta ha va t so 
statik. haw-va fet o knulp, o so dar, me da-jornt syntas po 
hyen — derv-va so ius, o lita ncehapo flekakti, ist kan se,. 

eg-gag — mcen da meng-a-nt.,  at-an talt-bin fcelv, so da 
kasya da va n anan som talt-bi — so kum-an in-n, malm, 
sthomgken, o tokta da, han okso, at inta mak smal_ct-an, utan 
so sek-an o held-4p...n sup at-sa mee o sata po bovt. »ist cet 
nu, so fa du supan», tokt-arv-fa sa 5celv. o so at-an, o tokt-, 
ag-kuna ta supan sen, mn-ckg-kune-ionia dn, lzt-te, tokt-an 
articemt, o nr-an da„ada slutat-ei o eta, so ste-an-6p o helda- 
n4 supan i flaskan ndn. luhade-ia de, guba», sa-an, 

supan deiv-fek va i flaskan so la. 

1595 da mcesta bajOrivt,-an elast hada po senaka tin, da va 
di da vlsignada mcenskvna, sm hcesd-&tah-afi-jemt o vela ha o 
h.»ia vet,-t-ce min 5yldihet te-ie o icelpa-anha, no ia-nta 
har neka barn fielv», sa-an, »men di vd l ha, so fi/ij ia 
sa-an. da va-rt folk, som boj-da bhea stkomgkens,an hetada 
farsbaki dn deka. honow-va-an so lestv-ve, sr-aw-vest-nta, 
huh-an skula beha-sa-eit-baha. harv-va lcesaka, skula va holst 
ghadvna, farsba, o han tokta-, at-ta va incenskvs Oldihet te., 
icelpa gus -barn. »da stav tg-lcesa de, at-gus-barn dom skal 
isat fatas», tokta han. haiv-vela ha skol uto stkoingken, vela 
ha dels ta ve o dels-bhcedv, fu vcegana-i stuvam-belånt-o bli 
so dalia, tokta han, so dce-bahOvdas lita bedra pe&-dom. sthom-
ghen sa, han tolst-,at-an had-inta ha te-ie-an so moka. »de 
mosa, sorv-vel ha, o do hcekv-nt-tb, tolsta han. qa  fet-lo ha 
no Icelv mce.» — »ge», sa farsba, »d-e hakan, som har het 
skoiew-vcelssa, v ce baka sata ta foida.» — »iå sa», sa short-
ghen, o so kum da so mosa unlia minak..i synam-pa-an, »da e 

iohan ha hakans mce da?» sa-an. da va nceha pa, at-an 
hada blet ahi, farsba; men so test-am-p° hu 'ylat fa ln o segt 

i syn meniskan ce, o tcegta pa, da va-en het kkestns plekt te 
tola, o soka &ta ala, om di va aki so fohcidada, ta gus 

kika. »e‘ a jc_mdan hahans med alt vad dekupa ceh», sa-an 
ta po ovna, se di ble-so slet-o nia, o nattv- 

stelanda. harv-va alt hem-i bialn, stkonighen mce, sr-ag- lene- 
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så illa. Det gick ner ibland, o då var han jämt förbi. Han hade 
arbetat så hårt i sin ungdom. 0 krafterna hade väl egentligen 
inte varit så stora som viljen. Han såg ut till inte ha varit så 
stark. Han var fet o knubbig, o så där, men det jämt syntes på 
hyen — den var så ljus, o lite närapå flickaktig, jag kan säga. 

En gång — men det mins jag inte att han talte om fälv, så det 
kanfe det var någon annan som talte om — så kom han in en morgon, 
Strömgren, o tyckte då, han också, att inte maten smakte-n, utan 
så gick han o hällde opp en sup åt säj med o satte på bordet. »Ja ät 
nu, så får du supen», tyckte han för säj fälv. 0 så åt han, o tyckte, 
han kunde ta supen sen, men han kunde gömma den lite till, tyckte han 
alltjämt. 0 nor han då hade slutat av att äta, så steg han opp o hällde 
ner supen i flaskan igän. »Ja, nu lurade jag däj, gubbe», sa han, 
o supen den fick vara i flaskan så länge. 

Det mästa bekymret, han äljest hade på senare tiden, det var 1595 
de där välsignade mänskerna, som hängde efter-n jämt o ville ha o 
ha. »Jag vet, det är min fyldighet till ge o jälpa andra, nor jag inte 
har några barn fälv», sa han, »men de vill ha, så mycket jag har», 
sa han. Det var ett folk, som bodde där bredvid Strömgrens, han hetade 
Forsberg den däre. Honom var han så ledsen vid, så han visste inte, 
hur han skulle bära säj åt bara. Han var läsare, skulle vara högt i 
graderna, Forsberg, o han tyckte, att det var mänskers fyldighet till 
jälpa Guds barn. »Det står till läsa det, att Guds barn dom skall 
inget fattas», tyckte han. Han ville ha skog utav Strömgren, ville 
ha dels till ved o dels bräder, för väggarna i stugan begynte att bli 
så dåliga, tyckte han, så det behövdes lite bräder på dom. Ström-
gren sa, han tyckte, att han hade inte råd till ge-n så mycket. »Det 
är många, som vill ha, o det räcker inte till», tyckte han. »Jag får lov ha 
något fälv med.» — »Ja», sa Forsberg, »det är Härren, som har lätt 
skogen växa, vi är bara satta till fogdar.» — »Jaa så,» sa Ström-
gren, o så kom det så många underliga miner i synen på-n, »då är 
väl jorden här Härrans med då?» sa han. Det var nära på, att han 
hade blitt arg, Forsberg; men så tänkte han på hur djupt fallen o sänkt 
i synd människan är, o tänkte på, det var en rätt kristens plikt till 
lida o tåla, o söka dra alla, om de var aldrig så förhärdade, till Guds 
rike. »Ja jorden är Härrans med allt vad däruppå är», sa han 
till slut, o töjde på orden, så de blev så släta o jämna, o närv-
stillande. Han var allt hemma i bibeln, Strömgren med, så han kunde 

2-364597. Sv. landsm. IX. 2. 
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lcest-ijdn celast; mcen da hcend-iblcin, at-am-ble e aj, 
no faasba kum ma sona oken-% so-an hetad-inta pa ntig, 
sin-cg-kund sce. da kuna hcend-iblcin, at-am-ble aj, nek-am-
baa fek si faasba po lagt hal, ne-ag-kum seilanas ma kuvat 
po .hrel o skula po bonamota. »en son da lathun, sm inta veta, va 
da vela se te-iok-et cealit-daksvakk!» tokt-an. »set-o kesa da 
kuna di, mcem-be dom akbeta! celas-?fl nonstin, at-an sol_ct-ta- 

pita dce? nce kesa, dc e dce to inta po kogan se haat.» han-ada,, 
a» la-dem, s9it inta vel.akbeta. weil da ble vak o vak ma 
ten. da va ma dceliisi me-iektan i ogan: da ble vak o vak. 

1596 mn-cg-ga-bdat obilia mok-cetv stiv-vion.' hans 
faktiv va ,iu,-nty-se stolta. ana hon tokta, hag-ga fei mo. da 
va hcenas slcekt, si skul-akva; han-qn had-iga nceka slcektiga. 

da gkceincla hcena-altin lita, nek-anka fe k fisk mo — si hon 
tokta. baan isynvIzet,-dorv-va-an so bayet ve. da va-so fult o 
fatia, tkasi -ug -i stumma dabateit so. em an-ijta kun-anat, 
so lapad-an at-dom. »di ce-se vaaslosa», sa-an, »s-at-ti lapa 
ai sina klcedv, utan det ethqstt Mak-, o dn anka 8444. em di 
laiad-åp-at, so kub' 4-clobalt so lega.» no cl-da va-n uga, 
sm-an -  takta va fa tkasi, so [saIan: »kom te-rna, du!» sa-an, 
»se ska-vi si-p dce lita. ia tolsv, du hala iceint pi o slep-6p», 
tolst-an. o se kam-an, o so fek-ag-kkceg-å-sa dn ena pcilfif 3-
faast o dn anka sen, o so synada stkomgken d, o se higkadi-dtv-
sa sykie o kg, o so sno-an keda po lita 1apa5, o se fel ana te 
peikan lzt-o eta, mn6 -aw-vcentada. o no da sen-ada vat-n hal 
d4, se kvm dce-n litn slig% o hel o mcet o gla uga utkaskanas 
shelat fa tkasvakjan, s ek-in. kal-sv&ns -baan dom lapad-an 
neka' gagak-op. -da va-se fait o ut o jukt-os-dom sec. 

han-ada vat lita nia shcedaka, nek-aw-va uv poik, satv 
va so knepanza-po ty-sy. hag-kum-ht- nu-gag —ja vet a», va da 
va la styada fok-, om d-tytts-skula ht lantmcetaka-, cela va da 
va; vin him da va, so skule-,ea snakyiliöp an hak ot pcea — 
harv-va litn da — o se kum stkoingkust hit. »ta hit!» sa-an, 
ya-ska icelpa-t». o han sycl-dcen, o da ble-n hak so snetsi 9  sa. 

i sin kceta-akbatstx do had-aiv...vg aki tt ty-sy, antn ds-
skula va om kvcelana-otmånstigan. mn sen, no-am-ble garnal 

1) efter sina förhållanden 2) räckte 3) trasan 
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nog ha läst igän äljest; men det hände ibland, att han blev så arg, 
nor Forsberg kom med sådana där ord, så han hittade inte på någonting, 
som han kunde säga. Det kunde hända ibland, att han blev arg, nor han 
bara fick se Forsberg på långt håll, nor han kom seglandes med huvet 
på häll o skulle på bönemöte. »En sådan där lathund, som inte visste, vad 
det ville säga till göra ett ärligt dagsvärk!» tyckte-n. »Sitta o läsa det 
kunde de, men bed dom arbeta! Aller såg en nånstin, att han sökte till 
att göra det? Näj läsa, det det tog inte på ryggen «så hårt». Han hade 
aldrig lidit dom, som inte ville arbeta. Men det blev värre o värre med 
tiden. Det var med det liksom med gikten 'i ryggen: det blev värre o värre. 

Men han gav bort °billiga mycket ändå, mycket ärter sin vurn.1  Hans 1596 
förlager var ju inte så stora. Anna hon tyckte, han gav för mycket. Det 
var hannes släkt, som skulle ärva; han han hade inga nära släktingar. 
0 det grämde hänne alltid lite, nor andra fick för mycket som n hon 
tyckte. Barn isynnerhet, dom var han så befedlig vid. Det var så fullt av 
fattiga, trasiga ungar i stugerna därbortåt så. Om han inte kunde annat, 
så lappade han åt dom. »De är så vårdslösa>, sa han, »så att de lappar 
aldrig sina kläder, utan den ene trasen höter, o den andre slår till. Om de 
lagade opp-et, så rucke 2  det dubbelt så länge.» Nor det då var någon unge, 
som han tyckte var för trasig, så [sa] han: »Kom till mäj, du!» sa han, 
»så ska vi se på däj lite. Jag tycker, du håller jämt på att slippa opp», 
tyckte han. 0 så kom han, o så fick han kränga av säj den ene palten 3  
först o den andre sen, o så synade Strömgren den, o så hinkade4  äfter 
säj syring o tråd, o så snodde han reda på lite lappe5, o so fick Anna ge 
pojken lite att äta, männ 6  han väntade. 0 nor det sen hade varit en halv 
dag, så kom det en liten snygg o hel o mätt o glad unge uttraskandes i 
stället för trasvargen, som gick in. Karl-Svens barn dom lappade han 
några7  gånger opp. Det var så fattigt o uselt o fukt hos dom så. 

Han hade varit lite med skräddare, nor han var unger pojk, så han 
var så knepen 8  på tillsy. Han kom hit en gång —jag vet aldrig, vad det 
var jag styrde för, om det inte skulle hit lantmätare, älla vad det 
var; men hur det var, så skulle jag snärja ihop en rock åt Pär --
han var liten då — o så kom Strömgren just hit. »Tag hit!» sa han, 
>jag ska jälpa till.» 0 han sydde den, o det blev en rock så snitsig5  så. 

I sin rätte arbetstid då hade han väl aldrig tid till sy, annat än det 
skulle vara om kvällarna åtminstingen. Men sen, nor han blev gammal 

4) haltade 5) lapptyg 6) medan 7) flere ) skicklig, fyndig 9 fin 
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i,ektan to ovrohan, se va d-at 14-iona, si-an nada-ni. si  
anbeta da fek-an lev, po va vis-Cta skula fe. hogda ve, da va 
dce-aft-iov, o la po knce. harv-va styv i anmana, se ban-an 
slap o sta, se —. 

11597 d-ce bashnlit, at-ag-kam-bli se gla ot sema menskv ! f,CG 

tokta;  da va-se nolit, no stnoingneg-kum-hit. o da va-se nolit o 
fana te-dem. dce, no - eg -kam, da fat -ag -kum po lagvn, 
se kam-an-åt i stavadonan: »ga-da, ga-da da neka!» sknek-an. 
»kem-bp! kem-bp!» o se kam-an higkanas ma sina knolcv. »va 
on ni da neka? kemv nnti snant?» o se skula kafat pa 
danin9-, o-se skaLdi biu po de o po de; eg-gag at fat fesk, 
kalåsakakan-, o-se skula di hona, hu vi ha-at, o se talta han em 
sina cevantyn. o hon hada set o tala em. r,a vet, vi va dan-eg-
gag, seiv-vi Jpopt?-cebatan,p, o do talt-a3-lust-6m, at-ada 
vits i ebatanpa sal, o talt-åt, hu da hada vat-ctcen, o hela 
bnolepat o men da va infalsa, va hon-ada blet-gamal o hopa- 
hum. how-va-se lik, se lik, so-ow-va sern-nlitiflea, o 
se iek-on se knokit, se ia-n-ani siti non men ga se knokit. hon 
afrl,kad-int,s-se nio me. di hada pqa da. di b?hdvda non, 
seiiipta dem lita, bo hen-o honom dec. men da syntas, -cta 
va di sita stynda, fa da va lika snogt o bh a o /Mit, alt va di 
hada. o lika vvt va da ma denas-um4n. hon sa bott ut — 
da hondas po hcenas tal — o to venan lita tu. han, -aw -va 
lesn iblcin, ny:p net si da va, se shatad- an ot-bode-lektan, o 
fansba, o Anan, o allihop. 

se met som da va, se kem han epgazaatts2  ni sin Jpaic 
sin leta tnina hcest-a po gavn, o se »ond-am-MO ta stakq 

ve ck lela gnona .bitn-anhpa mot tnegvn, o cicen sto-an, tes-cta 
kum non. han hadl-lita mint foto sti-a 5ce1v, o Inta 140-an, 
hag-kuna go-fnan hesk hely, ka-a th0. »est...ha setv 
nopada han da, ne-aw-feh hona-es koma spnzganas; o-se skal

awfosk-o vii pa-sa lita, s9-ag-kuna hasa. 'mcen de-ek inta 
neg ant-m-bana ma hivat: ha setv i,a nu o vcenta po 
epasnig, o puta han-an sina fundbar; han tokan-,an stan bna 
hen. ea, a han-zgat cen,ana», kan-an se, n9-ag-kum-in, o se 
sknatad-an o 5& se gla ut, se hela-ansekt, lyst-nen. »ict fek la 
bana hit o st, hu ni han-at.» — »ta, da va sncelt, stnonignen. kem 

1) Mskr. så jag alri sitt 
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gikten tog överhand, så var det ett litet göre, som han rådde med. Se 
arbeta det fick han lov, på vad vis det skulle fe. Huggde ved, det var 
det han gjorde, o låg på knä. Han var styv i armarna, så bara han 
slapp att stå, så —. 

Det är besynnerligt, att en kan bli så glad åt somma mänsker! Jag 1597 
tyckte, det var så roligt, nor Strömgren kom hit. 0 det var så roligt att 
fara till dom. Det, nor en kom, det första en kom på laggårn, 
så kom han ut i stugedörren: »God dag, god dag där nere!» skrek han. 
»Kom opp! kom opp!» 0 så kom han hinkandes med sina krycker. »Vad 
gör ni där nere? Kommer ni inte in snart?» 0 så skulle kaffet på 
därinne, o så skulle de bju på det o på det; en gång ett fat fisk, 
kalaskaker, o så skulle de höra, hur vi hade-t, o så talte han om 
sina äventyr. 0 hon hade sitt att tala om. Jag vet, vi var där en 
gång, sen vi köpte Ebbetorp, o då talte han just om, att de hade 
vigts i Ebbetorpa sal, o talte om, hur det hade varit där, o hela 
bröllopet o —. Men det var mycket, vad hon hade blivit gammal o hop-
krupen. Hon var så liten, så liten, så hon var som en liten flicka, o 
så gick hon så krokit, så jag har aldrig sett i någon mer gå så krokit. Hon 
orkade inte så mycket med. De hade piga då. De behövde någon, 
som jälpte dom lite, både hänne o honom då. Men det syntes, det 
var de som styrde, för det var lika snyggt o bra o katigt, allt vad de 
hade. 0 lika vordet var det med deras humör. Hon såg tryckt ut — 
det hördes på hännes tal — o tog världen lite tung. Han, han var 
ledsen ibland, men rätt som det var, så skrattade han åt både gikten, o 
Forsberg, o drängen, o alltihop. 

0 så rätt som det var, så kommer han oppguppandes2  med sin kärra 
sin lille trinde häst här på gården, o så körde han bort till staketet 

vid den lille gröne biten häroppe mot träggårn, o där stod han, tils det 
kom någon. Han hade lite svårt för att stiga av fälv, o inte tyckte han, 
han kunde gå från hästen häller, kan jag tro. »Ja här sitter jag», 
ropade han då, nor han fick höra oss komma springandes; o så skulle 
han försöka att vrida på säj lite, så han kunde hälsa. Men det gick inte 
riktigt annat än bara med huvet: »Ja se, här sitter jag nu o väntar på 
oppassning, o Putte har han sina funderinger; han tycker, han står bra 
här. Ja, jag har inget ärende», kunde han säga, nor han kom in, o så 
skrattade han o såg så glad ut, så hela ansiktet lyste igän. »Jag fick lov 
bara hit o se, hur ni har-et» — »Ja, det var snällt, Strömgren. Kom 

2) guppande upp på gården 
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o .set ha-po satan!» o-se bukta-1,a snani-in-n dyna po 
satan, se-on skula bli cendo hena. »la tak!» tokta han. »sa 
ja ha22 se mok,p-eptel o se sat?-an sce ma haka ben o 
stncekt-åt-cteav-fnawf42-sa. haw-va styv i levna, se-arv-vela 
helst sea holst, o se fa ben n,aka. [o se talt-an-6m sina 
fyr-my, o se sknatad-an. at-at 4-slut.9 gt skula b?vdtps vol 
sta a ba4,jaav-fa faosba, skale-lely-an, han hd-dtv me; o se 
hanenachlg_kemv da be, cti..4a ska batål-at. -&-ce vakvt, ne9-n 
tnkv,n ska 1c4pa folk da vel ,ha, se moa han-,o lita  n02.» — 
net,. sa», sa pe9, »-A ska alni sta a baverv-fa men-,cen-n tokv-g-
learn-baKda», sa-an. 'no, sa &ep, nu febna-g-go tnost,,c1"-e 
lona, v-,fa9-n teekan-,an ska va govela o zcelpa. cl-ce lonan. sen 
a da bana de, at -n ska batilla», tokt-an. men da va-rata, som no 
favsbakam etan-aro fen„..am-baa shatad-ot leslagt 2. no da karv-
fnon dc e halt, se kun-n• tala .mo. na d-ce-g-knabal3», tokta 
va, »men da gan-dn, stnonignen v ik, o d-ce vl de,-am-vet, 
fav,sba.» — »ia hav-vt! haa v -vet mo. han lcesv sa-te dce aw-vet, 
mi'ma tokv, han lcesv galt abldn.» 

»?,,a-sa -nu ska va ha es lata meda. nu  ska va sta bovt 
lacen-,o se-.  ska stnovagnen hala te goa.».,— »ia hanemclån se vaia 
.hos cenl-o lon; mcefa-a at-nice se smakana4  mcet, inga iei, fa 

toktai  la hada betan-em mat -nd. gt skula clat-nda. si. mn 
a da se tceete-la-nta ps-at. ne  la ska hit, se kaii-a liia ana 
fasta lat-, incffi...a fap. gc ska Ott.a de mesta ge.» 

»ana tolcv vest 5  pa-m?-abldn. tokv, dasana6  ska-nta 
ha alt. m han-agat fet o dena, se va ce teat 5y1daa. ui, sont ha 
bajp6mv da han-intn, o ani -na fa,- fa ni. ha92 bon n4.» 

1598 pn-stn,Onagnen, cela stnonagnen§ „lon, -la on-ladinal, som di okse 
sa po lesmotna nopadas-cre-alta pn-lietnal — haa v-va .mcest lik 
mop-sin te uts2ant.. harv-va se da mdlmo la o lata knal» se 
dan-o tunlagl i änsekt.. ...då va genat-k amla stnomgnenskan. o 
se gla sa! se °NU gla nolav, o ta fena-p al galnskap, se dce 
ska cetv makan. o ham-bnada vl po hcena a de mo, 
.kcf-a thQ.. la kan ana fanglOma-eg-gas, vi va da po ,bn,etol7 , o 
ham-pnatada, stnomgnen, s-at tolcv iL,a o 
fyvtepa-mankan, en, hon sat-bnev6 nze ve kvt, o hog-kan-iy-
anat,-n hon la-sa po beekan, o bana fnas. hon-ada vat-baSta- 

1) Överstruket i mskr. 2) läsaresällskapet 3) slarv 4) ytterligt 5) är 
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o sitt nu här på soffan!» 0 så brukte jag snärja in en dyna på 
soffan, så hon skulle bli ändå högare. »Ja tack!» tyckte han. »Se 
jag har så mycke opptåg jag», o så satte han säj med raka ben o 
sträckte ut dom framför säj. Han var styv i lederna, så han ville 
hälst sitta högt, o så få benen raka. [0 så talte han om sina be-
kymmer, o så skrattade han åt-et till slut.1] »Ja, jag skulle bevars väl 
stiga i borgen för Forsberg, skulle jälpa-n. Han hängde äfter mäj; o så 
häromdagen kommer det bud, att jag ska betala-t. Det är vackert, nor en 
tänker, en ska jälpa folk. De vill ha, så mycket jag har, o lite mer.» — 
»Jaa, se», sa Pär, »en ska aldrig stiga i borgen för mer, än en tycker en 
kan betala», sa han. »Jo, se där, nu fick jag en god tröst, det är 
lönen, för en tänker, en ska vara godvillig o jälpa. Det är lönen. Sen 
är det bara det, att en ska betala», tyckte han. Men det var inte, som nor 
Forsberg kom äfter-n, för han bara skrattade åt läslaget». Nor det kom 
från det hållet, så kunde en tåla mycket. »Ja det är en krabbel»», tyckte 
vi, »men det går an, Strömgren är rik, o det är väl det, han vet, 
Forsberg.» —»Ja han vet! Han vet mycket. Han läser säj till det han vet, 
men jag tycker, han läser galet ibland.» 

»Ja se nu ska vi ha oss lite middag. Nu ska vi sätta bordet 
här, o så ska Strömgren hålla till godo.»— »Ja häromdagen så var jag 
hos Vänla o Jon, men jag åt mäj så smackena4  mätt, innan jag gick, för 
jag tyckte, jag hade bättre om mat än de. Jag skulle dit ändå se. Men 
i dag så tänkte jag inte på-t. Nor jag ska hit, så kan jag lika gärna 
fasta lite, innan jag far. Jag ska göra det näste gång.» 

»Anna tycker visst» på mäj ibland. Men jag tycker, &isarna» ska inte 
ha allt. Vi har inget fått av dom, så vi är inget fyldiga. Ja, sådant här 
bekymmer det har inte ni, o aldrig ni får, för ni har barn ni.» 

Jon Strömgren, älla Strömgrens Jon, älla Jon-Harald, som de också 1598 
sa — på läsmötena ropades det alltid Jon-Harald — han var mäst lik 
mor sin till utseendet. Han var så där medelmåttigt lång o lite knubbig så 
där o trindlagd i ansiktet. Det var jämt gamla Strömgrenskan. 0 
så glad se! Så °billiga glad o roliger, o till finna på all galenskap, så det 
ska sökas äfter maken. 0 han brådde väl på Minne i det med, 
kan jag tro. Jag kan aldrig förglömma en gång, vi var där på brotö17, o 
han pratade, Strömgren, så att —. Jag tycker jämt, jag ser, o hör 
Fyrtoppa-Marian än, hon satt bredvid mäj vid bordet, o hon kunde inte 
annat, än hon la säj på bänken, o bara fnös. Hon hade varit bastu- 
visst missnöjd [med 6) dasarna, från skogsbygden i länet 7) när linet »bråkas» 
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fastvl hon, so fek va mo fo dce. cela va d-Int-anat-tt lite 
bott) so da,-dt hada bjut. o han talt-om mak, o da va em dukat, 

da va om bastan, o to?t 2  o — a vet-tya, va da va han sa, »Mot 
da va, sati hakt kuna go-dt. ta hah-ahti mtn tt Ito9t non 
so tc2sts. ia vet4ta, va-an to6-at alt-baha. o st baha ts-sgy-an! 
da va, som-m hela ansat, hela incenskan hada sakt, va-an sa, 

olena dt va dt, so dt baha tinhad-o lyst„,o skhatad-ot hela 
tokt-ti. la mens, ana kam sen etahat, so sa-o: 

at ni bah„tnta blth—ona pa-an», sa-on. »ham-phata, so da kan 
ini mo-an», tot-on. horv-va hced, vt skula toka pa-at. da va 
-rita moipt t-toka po-dce! eg-kun-tnt-tint-ta skhata laga bett., 
&taloa, no-mAaa tcegta pa-an. hort„9 hada va t po sona fina 
stela, tng-Q ble t»eft, so da karv-vg hend-, on tolst„ at-4-4nta 
va so pasltt, no-am-bahjada-pei ma smet' tosafov.4  hon-a(1-
Ment-os fhoknvna est", o po cebatahp-os fhokan dea,)6  had-on 
»cent, o va t so vcel optaam-po bcega stoka. hom-ble lettah- 
tfhon obata4p, so fhokan dop, hut bholop i,on o hena. 
dt vidas i cebatahpa sal dt. o da va-so mo folkAuana, bo 
haskap o uto honas o hans-bakanta. sem-po kveht do va 
4...dukat fotalt haskapat, -da va cl-dukat zn.,1 sak, int seiv., 
foh-ala dt ana da va 4„dukat a flook. bhifflavt-tt fek vceba, 

va po vekat stola dt vela. hon-Qn at Ina, majS hann takta, 
hany -vela va ut-os sina, so da va non dcev. da fis, ,atv-va 
vI ina mc-?n stim, int tjc'entltot so at-an t flotek celast. -da 
hada vat,t, sont katttAholop. 

1599 harv-va skoga/statt—a fhokam,,po cebatat3p sen, sthonighen. 
hog-kalad-ctii-tscemt fe »nun nita guba», sa-on. han skula sa-
ev skolem-po bcihhalstahp, o dce opd'halet-tce had-am„ bo no 
fhokan hada bahkalstahp o no baho-n adatn7  had-at. o ict-ska 
sce, da va-an scekv mce. da va-m-bon-t tant% sz hetada 
bahk,„la bakan — da fsteis,-cto va-t oknam cb,dwita, magnu§-
lbansti, hetad-cov-vest elast, mtt v-fek aht het-ant-N-balsan 
— som skula sta o ta-sa et hogi skogn do9. han hada vat 
-ta po natan o fot-sa-t las tolvs, o 1,09t-Um-at mo. mn,, sinom- 

1) tagit ut linet ur bastun 2) linet 3) tokig 4) skoj 5) Gene-
med sin hustru Beata Braunerhielm (1700-1783). Av deras 15 barn 
Beata (f. 1728) 1817 ock Anna Eleonora (f. 1730) 1826 på Ingels-
nerhiehn, dotter till kanslirådet J. C. Linnerhielm. 7) Baron Adam Brist. 
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fasterl hon, så hon fick vara med för det. Älla var det inte annat än lite 
bättre så där, de hade bjutt. 0 han talte om maten, o det var om drickat, 

det var om bastun, o toet» o — jag vet inte, vad det var han sa, men 
det var, så att en rakt kunde gå åt. Jag har aldrig i min tid hört någon 
så tosig». Jag vet inte, var ban tog-et allt bara. 0 se bara till se-n! 
Det var, som om hela ansiktet, hela mänskan hade sagt, vad han sa, 

ögena de var de, så de bara tindrade o lyste, o skrattade åt hela 
världen, tyckte en. Jag mins, Anna kom sen äfteråt, så sa hon: »Ja, 
att ni bara inte blir onda på-n», sa hon. »Han pratar, så det kan 
ingen med-en», tyckte hon. Hon var rädd, vi skulle tycka på-t. Det var 
inte möjligt till tycka på det! En kunde inte annat än skratta länga tider 
äfteråt, nor en bara tänkte på-n. Hon hon hade varit på sådana fina 
ställe, innan hon blev gift, så det kan väl hända, hon tyckte, att det inte 
var så passligt, nor han började på med sina tosaforer.4  Hon hade 
tjänt hos fröknerna Essen», o på Ebbetorp hos fröken där6  hade hon 
tjänt, o varit så väl opptagen på bägge ställena. Hon blev gifter 
ifrån Ebbetorp, så fröken där höll bröllop åt dom, Jon o hänne. 
De vigdes i Ebbetorpa sal de. 0 det var så mycket folk budna, både 
härrskap o utav hännes o hans bekanta. Sen på kvällen då var det 
dukat för allt härrskapet, det var det dukat inne i salen, men sen 
för alla de andre det var det dukat i flygeln. Brudparet de fick välja, 

vara på vilket ställe de ville. Hon hon åt inne, men han han tyckte, 
han ville vara ute hos sina, så det var någon där. Det förstås, han var 
väl inne med en stund, men egentligen så åt han i fiygelen äljest. Det 
hade varit ett sådant katigt bröllop. 

Han var skogvaktare åt fröken på Ebbetorp sen, Strömgren. 1599 
Hon kallade-n jämt för »min ärlige gubbe», sa hon. Han skulle se 
äfter skogen på Barkestorp, o det oppdraget det hade han, både nor 
fröken hade Barkestorp o nor baron Adam' hade-t. 0 jag ska 
säga, det var han säker med. Det var en bonde i Tingby, som hetade 
Bark, äller Bocken — det förstås, det var ett öknamn det dära, Magnus 
Johansson betade han visst äljest, men han fick aldrig heta annat än Bocken 
— som skulle stad o ta säj ett hugg i skogen där. Han hade varit 
där på natten o fått säj ett lass töre», o kört hem-et med. Men Ström- 

ralrnajor G. D. v. Essen, f. 1689, d. på Barkestorp 1759, fick Barkestorp 
voro 6 flickor; 5 av dem dogo ogifta: 3 på Barkestorp 1790-1808; Helena 
torp. Kanslirådet J. C. Linnerhielm köpte Barkestorp 1808. 6) Helena Lin-
Raab fick Barkestorp, när ban 1839 gifte sig med Engel Linnerhielm. 8) tjärved 
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ghen—aw-va alt-ctcen, sz snoda heda pa-at han. han sphag-n, 
hel da — motto da va d-ta falt ma hin» — o haw-fek 
met pa-at, o dce-ble stcemmg o phoscbs, o harv -fek sta pahksk,heft, 
„Makan. m dce sa-an, sthomghen, at-ctck, neh-ag-kum 1,,sahkan 
o fek sv-an sta da po gagan, dce tokt-aft-cemt va-nta holxt. 
vet-tita, dce icemt kitiv-foi2-ma3», sa-an, »orh-ia-da va t fe sthcee 
mce cf-da3ha. da *Agendas inta holxt», sa-an; »mtt s ia va zu 
tvugan ta fota, clw ist had?-ata mce», sa-an. da dceh-,at-an 
skula s-ov skolen, da va bah-?n lttrot Menst-bhev6 uto cice 
-am-bode-icemt-bheve båhkalstahpasköien. 

1600 cela so ha-an set tahp t?-ahbeta pa, o da bl-?t tarv) ma hed», 
noh-aw-fek-at »mg. han ahbetad-4p sina lohabita, se da va icemt 
khoh7o9. sen-arv-fek hcest, so xfhon stan so oba- 
ghiplt, s-at-arv-fels-?n san cehxg, so da vaycemt vcelsignat. han hada 
san hoi, so dti sto sin eiv-vas. o tv a duktxa koi2 hacf-dx, so clx fek so 
mo ikolk o smo». da va moga bonv, sitt inta had-at po lagt 
ncev, so bha, sw-va di hada. fe dx had-iga skuldah-o dha po, o so 
husalacl-dx so vcel ma dc e clx had-, o alt-tce clx ha -ja, so va ds-
so bi, so bita x set sig. ?n skula baha spo sthoinghens lela hcest! 
haw-va so hun o fet o klepta ma ovna, so clg-syntas, at-an iga 
odaai hada. han had-tig hcest fav,st,-ctcew -va &rid° -nta so 
ghan; inn sen had-an-rh-ghet, da va-n lik ghan, katx hcest. 
hap, noha2  gav sit-tta da hcestik-koina th,avanm x luna gatt). 
orv -vai2daana, da n9-ag-kum, va da monamcest 3  ma las xfhon 
stan, o da ek hcin, o sthonigheft-ek mce. vm, om ~damm, 
da-kum-ag-gupang inw-n lttv, »aha, o da jek-da so lcet so. 
vajnda onda so akta sthoinghen t-pahkan — da va mcest 
lika scekvt, sifi at solaft-ek-4p. 

1601 no fahbho fek s sthonigheg-koma — ham-boda po lun da, 
fahbho — bhukt-ant-inok-ut o vinka: »kom-in lita!» tokt-an. 
fahho o han di va-so goa vcenv sa. harv-va yemt cetv fahbhos 
sena, sthonighen. »kom-in! d..cv vl int,s -so hat», tokta harv-, 
fahbho. »kem-in o ta-n sup o ltt-o bita pa!» o so kam-an o 
sa-Irkt x synan som ,y,lva glen. »git da haka! hu stav cl-te? 
d-ce intl-lceg-xmelaw .va gas ni sa ma hce9», tokt-an. o so 

1) dåliga dagar 2) många 



IX. 2 TÄrrEn: STRÖMGRENS. 27 

gren han var allt den, som snodde reda på-t han. Han sprang en 
hel dag — måtro då var det inte farligt med ryggen — o han fick 
rätt på-t, o det blev stämning o process, o han fick stå kyrkskrift, 
Bocken. Men det sa han, Strömgren, att det, nor han kom i kyrkan 
o fick se-n stå där på gången, det tyckte han jämt var inte roligt. »Jag 
vet inte, det jämt kom för mäj», sa han, »om jag hade varit för sträng 
med det dära. Det kändes inte roligt», sa han; »men se jag var ju 
tvungen till Söta, det jag hade åtagit mäj», sa han. Det där, att han 
skulle se äfter skogen, det var bara en liten tjänst bredvid, utav det 
han bodde jämt bredvid Barkstorpaskogen. 

Älla så hade han sitt torp till arbeta på, o det blev ett torp med heder, 1600 
nor han fick-et i ordning. Han arbetade opp sina jordbitar, så det var jämt 
kronjord. Sen han tick häst, så körde han gödsel ifrån staden så obegrip-
ligt, så att han fick en sådan äring, så det var jämt välsignat. Han hade 
sådan råg, så den stod som en vass. 0 två duktiga kor hade de, så de fick så 
mycket mjölk o smör. Det var många bönder, som inte had-et på långt 
när så bra, som vad de hade. För de hade inga skulder att dra på, o så 
hushållade de så väl med det de hade, o allt det de hade, så var det 
så bra, så bra i sitt slag. En skulle bara se på Strömgrens lille häst! 
Han var så rund o fet o klippte med örena, så det syntes, att han inga 
odagarl hade. Han hade en röd häst först, den var ändå inte så 
grann; men sen hade han en grå, det var en liten grann, katig häst. Jag 
har några' gånger sett den där hästen komma travandes i Lunda gater. 
Om vardagarna, då nor han kom, var det månemästs med lass ifrån 
staden, o då gick han, o Strömgren gick med. Men om söndagarna, 
då kota han guppandes med en liten kärra, o då gick det så lätt så. 
Varenda söndag så åkte Strömgren till kyrkan — det var måst 
lika säkert, som att solen gick opp. 

Nor farbror fick se Strömgren komma — han bodde på Lund då, 1601 
farbror — brukte han mycke ut o vinka: »Kom in lite!» tyckte han. 
Farbror o han de var så goda vänner så. Han var jämt äfter farbrors 
sinne, Strömgren. »Kom in! Det är väl inte så brått», tyckte han, 
farbror. »Kom in o tag en sup o lite att bita på!» 0 så kom han o 
såg ut i synen som fälve glädjen. »God dag härinne! Hur står det till? 
Det är inte länge imellen var gång ni ser mäj här», tyckte han. 0 så 

3) vanligen 
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skal-an in te fahbko. altim- va dn-nenttg,-an skula bu s pa: 
mat-la bhceivvin-la kap, ela-ala diana, no da bap-sa ved. 

altin nop-g-kum-e4p ty-stkomgkens, se ble-m-buan ven-
tig. om  int-anat, son smatgas, (da palt, om di hadts-slaktat, 
la svatkahvi ala —. va da sonda, da va da kap da. est va 

da so moga gagak-ekana, mn, ahi cia mens, utan ai-la ble 
buan ziontag. 

d-e lega sen des nu. da hendak-ibldn, no ist setv 
so da, se tegkia la: »da skula va bka kolit, om stheinghen 

ja ftga sv-an kom-opkupanas hep Me sin leta paa. ia 
skula se glat sprig-o mot-an» — kemv da frp-mte. n. 

Nor en är liten. 

1602 non ce litn, da hak-an sina fundbagv. di sa, at solan 
dansada, no-a-ek-4p p&skadasmdtvn. se  -m priskadasmdcvn 
se betia va ist ut-o skula si 4-deka. la k opo stenmyvi v 
ve smean, dcep va fbi utsekt, tokte-isa. si  hema da kun-ign, 
si ~tig, fe da-va feilan2  i ven, se da sa ign, solan, noo 
i„ek-öp. mn  dahåpa ve smean da-va baka gevt, se dc p tekte-
ja ja skula st, Ini da va. 

mia s a» solan dansa. J. 

1603 o se skule-la ge dit,-cra vekan to slyt. 
nep-n tita, se si-d?-it, sin om hemaln, o i,ohan motas, et 

stoka baptåt. ia mens, no la va lltn, so tokte-ist, 4,-skula 
va t kolit o sit, ha da va dep. o ia tokt-at, no ia ble lita 
sta, se skule-la ga o sz-c'etv. 

mn no la ble-se stop, se la hada kunt-t et, se ble d?...aki 
da festå ia vl, at-ta va galt. 

1604 iQ da va sa, se fakbkos pia, o khestin-o lohcina di va et 
hielabanus pakka. fatdmos pna da van hedi lesaka. melvt 
se fop di seddka, da fop di po lbpdaskveln-la lOpdasetv- 
medan se da, o seg-komv ist-nt-ih4, em di po mån- 
dastnavn-la po såndaskveln. si  da va, men scelvgken va 
ve hielabaki,a,.., o da fop di se ~kv t?-o koka hunem. 

Il blodkorv 2) »Fållan» är en äng med träd mellan gården ock 
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skulle han in till farbror. Alltid var det någonting, han skulle bjus på: 
mat ålla brännvin ålla kaffe, ålla alla delarna, nor det bar säj väl. 

0 alltid nor en kom opp till Strömgrens, så blev en buden nån-
ting. Om inte annat, så en smörgås, ålla palt, om de hade slaktat, 
ålla svartkorv' ålla —. Var det söndag, då var det kaffe då. Jag var 
där så många gånger ärende, men aldrig att jag mins, utan att jag blev 
buden nånting. 

Jaha, det är länge sen dess nu. Det händer ibland, nor jag sitter 
så där, så tänker jag: »Det skulle vara bra roligt, om Strömgren levde, 
o jag finge se-n komma oppguppandes här med sin lilla kärra. Jag 
skulle så glatt springa o möta-n» — kommer det för mäj. 

Nor en är liten. 

Nor en är liten, då har en sina funderinger. De sa, att solen 1602 
dansade, nor hon gick opp påskdagsmorgonen. Så en påskdagsmorgon 
så bittida var jag ute o skulle se det dåra. Jag låg oppå stenmuren 
vid smedjan, där var fri utsikt, tyckte jag. Se hemma där kunde ingen 
se nånting, för där var Fållan' i vägen, så där såg ingen solen, nor hon 
gick opp. Men däroppe vid smedjan där var bara gärdet, så där tyckte 
jag jag skulle se, hur det var. 

Men jag såg aldrig solen dansa. J. 

Ja o så skulle jag gå dit, där världen tog slut. 1603 
Nor en tittar, så ser det ut, som om himmelen o jorden möttes, ett 

stycke bortåt. Jag mins, nor jag var liten, så tyckte jag, det skulle 
varit roligt att sett, hur det var där. 0 jag tyckte att, nor jag blev lite 
större, så skulle jag gå o se äfter. 

Men nor jag blev så stor, så jag hade kunnat gått, så blev det ald-
rig av. Då förstod jag väl, att det var galet. 

Jo det var så, så farbrors piga, o Kristina o Johanna de var åt 1604 
Hällebärga3  kyrka. Farbrors piga det var en redig läsare. Mellertid 
så for de sådära, det for de på lördagskvällen ålla lördagsäfter-
middagen så där, o sen kommer jag inte ihåg, om de kom hem på mån-
dagsmorgonen ädla på söndagskvällen. Se det var, medan Sellergren var 
vid Hällebärga, o det for de så mycket till att höra honom. 

smedjan. 3) Socken i Kronobärgs län, omkr. 4 mil från Dörby. 
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2.meivti se va la ånsernin. ist da fastds,-bko9-low-va 
hem-o dkeen, vin di va ut» po ahbeta. 'se va da nes-ånaskan,,  
-la ceva v kalada, hom-boda dahåp-inta stumpens, hon skula 
kem-o lelpa ince — o si hoe-kum inta! iy• ska veta, da va 
mok-o ia. fa9 skul-a mat, o fakbho skul-a mat; o se va 
bogmcestvn a ppliga, anas-ånasn, dak-o iov nentig, o han 
skul-a mat. o kopria skula TiVolkas, o kalvana skul-a mat, 

ovaa1. tv' Up di iei aiveaisevt, o se va da seks a byIcega-
0134 o da skala ihjalkas. o no hon-tita kim, eva, se fe4-la 
levv sphiga-dat-öp, i,a unhada, vafah-on-tita kam. la va kced, 
dy-skula ble fa-sent, ska-m-vetet. o no ea la bana 

dan, do la-on juk,-cra had-om-blet 5uck, o hon 
wva ensamn, se-on had-ign o feka. ia mens se wel,..a baka 

titad-in a dekan, o hon la fkam-i segan te venstv. o hon-on 
sa, at-orv-va fu.,k. da-bav-cl?-ei f  mw,2. a had-int-ti k., 
steka me2. stc_evan hade-ia inc'e-ina. si-da va epem cegalcevt, 
se da, noa ek tebcikas, se ikalkade-la d tv a kopna, o hem ma 
dce. o serv-va 4-ta neh..4 bidlcegagtot o elka dem, da va sceks. 

vet ald, hui2 i,a fek-Um ihjalkan, dcebkzekade 3-ia vl hem., 
ha ja kund. a tho-nt„-crhce?-kum o Icelpta me. si  ?,st had-
int-ti, ta ga o .sce-M nen, da hac,l-cla blet kvcelv — utafa 
kzekada vl hem-na felv. 

si ovn-cm, sto i jpcet,-cte va da lovsaln e nu. o da va te 
kliv-bp po i,asgvn, o-se skul-n sle-at i-n ho6. o so La kum aa-
b&tan, se had-ovm-bhat.,,arv-vela ha-at i fqvcei,, se han stot,-
tO. Man, se da foh-ijcsemta hoan,-n, del, o en del kim i hoar fa-
steis. o ia hadq-se bhat. kalvana dt va i lagvn, dem hada vi 

pet,-tutan di i_ek ovv hel-lapn, se dce slo va matn, 
i-m-batja. 

ja had-t sant stylta. o se hevde-ip, no fah-o begmcestvn 
sat o at, se hovde-la, bogvacestvn sa: na-ska sce, da blik-an 
'task tos», sa-an — o methd da, da va Og, da tekte-ia alt 
va holit. ia vet-nta, ha gamal-a kuna va, ma-cl-do-nta 
get o lcest. 

mcen ?-sem-po kvcek, — -la natan — se bethlade-i,a-på o 
fundåha po ov,n. fa si da hade-isic slas-at -n del o dce, 
va a betan. o a tcegta, han-adti-nok fet fa o va hcecl, 

1) fargalten 2) dröja 
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Ja emellertid så var jag ensaromen. Ja det förstås, bror Jon var 
hemma o drängen, men de var ute på arbete. Så var det Nils-Anderskan, 
ålla Eva vi kallade, hon bodde däroppe intill Strömgrens, hon skulle 
komma o jälpa mäj — o se hon kom inte! En ska veta, det var 
mycket att göra. Far skulle ha mat, o farbror skulle ha mat; o så var 
byggmästarn i Kylinge, Anders Andersson, där o gjorde nånting, o han 
skulle ha mat. 0 korna skulle mjölkas, o kalvarna skulle ha mat, 
o omen'. Två kor de gick i Ängagärdet, o så var det säx i Byänga-
gärdet, o de skulle mjölkas. 0 nor hon inte kom, Eva, så fick jag 
lov att springa dit opp, jag undrade, varför hon inte kom. Jag var rädd, 
det skulle bli för sent, ska en veta. 0 nor jag kom dit, jag bara 
tittade in genom dörren, då låg hon fuk, då hade hon blivit fuk, o hon 
hon var ensam men, så hon hade ingen att fikka. Jag mins så väl, jag bara 
tittade in i dörren, o hon låg framme i sängen till vänster. 0 hon hon 
sa, att hon var fuk. Då bar det av för mäj. Jag hade inte tid till 
sinka mäj 3. Stävan hade jag med mäj. Se det var oppom Ängagärdet, 
så då, nor jag gick tillbakes, så mjölkade jag de två korna, o hem med 
det. 0 sen var det till ner i Byängagärdet o mjölka dom, det var säx. 
Jag vet aldrig, hur jag fick hem mjölken, den kinkade3  jag väl hem, 
hur jag kunde. Jag tror inte, drängen kom o jälpte mäj. Se jag hade 
inte tid till gå o säga till någon, då hade det blivit kväller — utan jag 
kinkade väl hem-ua fälv. 

0 se ornen han stod i kätt, det var där lövsalen är nu. 0 det var till 
kliva opp på gärdesgården, o så skulle en slå-t i en ho. 0 som jag kom med 
byttan, så hade ornen brått, han ville ha-t i förväg, så han stötte 
till byttan, så det for ijämte hoen, en del, o en del kom i hoen, för-
stås. 0 jag hade så brått. Kalvarna de var i laggårn, dom hade vi 
inte i kätt, utan de gick över hele laggårn, så det slog vi maten 
i en balja. 

0 jag hade ett sådant styre. 0 så hörde jag, nor far o byggmästarn 
satt o åt, så hörde jag, byggmästarn sa: »Jag ska säga, det blir en 
rask tös», sa-han — o måtro då, det var nånting, det tyckte jag allt 
var roligt. Jag vet inte, hur gammal jag kunde vara, men jag hade 
då inte gått o läst. 

Men se sen på kvällen — ålla natten — så började jag på att 
fundera på ornen. För se det hade ju slagits ut en del av det, som 
var i byttan. 0 jag tänkte, han hade nock fått för lite, o var rädd, 

8) bar jag med besvär 
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-an skula do. o se-yto de-va skumt, se tons la festas inta.. 
ga-4t. o a l o tcegta se mo, o unkad-,em-an skul-lev-kn 
te mann. ,i,a„fek int-enz-blun ogna po hela natan, z,a baka 
tota po °v y.• o la va-se lena o dan' se. o aka so, da 
fata 4...dalacks po mann, se ,,a ut o te opti. o dce-fostas, 
-da va-nta falt ma humorn, han levda nols. J. 

Gamle klockarn. 

1605 — mens mama, ne2 gamla klakakastuvamandas? 
— nce dce mea-a-nta. la mens, no dn, da gamla klaknw-va 

ugam oleft o boda dcep, dce-men§-ea. da va, no a va ltn o 
va ut-o sukada mce ugdomn.a keram-dich eg-kvol vx va uta. 
da va, dn ha n6sa-dukiel po smeby o ent-pelk fkezn nyueka-,o va 
da va fok-ena. mon ch fek fo2-sa, vel-ut o et-ka. nesa- 
dukcan hada hcest fest, o dn anka haii-gk-Um cetak-en, 
o se va ck-neka fiekv, o mina sostka-,o las-nas flekv, o va 
da va fok-ena Ile2. da va fsteis-ch stoka flekvna, di va stolta, ful-
vukszp, alhop, da va baka la »lela tkat-ietv», stp-va me o tztada-
pei.. Intz e2  se 002,4-ch• utot-ctakby. o se koma a hth — 
nsa-dukcbl, sm alt» va-tv-fana — o se po den tven se va cl?-inta 
se vanht ma sona da spel, o klak» han had-et klav62, o nesa 
haw-va o vela ha-6p klakvn te spela. o vz — ti ska veta, da 
van lo2daskvol metpo natan — han la o suk-, o an skal-6p 

Jpakkam-po mann. yx mens se vol vat?-op, han sa: »nce, 
mirv-vcen leta, sa-an, »inta nu. la-ska ep o 5og..4 map. 
mzw-vcen lela, kem-vdn-92, såndasotnmOda, se ska-ea spela, se 
mo ni,  nenshrv-vel. zww-vcen lela, inta nu. a ce-se somt», 
xa-ska ep o 5oc-z• man.» — naso, a gi dsk v dw», sa 
nesa, »cice--ska v kem-z1z6z, de», sa-an. o serv-va d o »02d- 
utoLctakby o smeby, o se hem ot-ba2sta o lemnad-ei 
flekvna vak-o en-os s4 

sew-va m daratta moga gap hos klaknn o dansad-o hada 
kolt. 

16O u y mens, lovisa, sem-am-ble z,eft mo sen, talt?-6m, moga 
gagn, huk-og-kum det. how-va vovnska svcemby, o hog-kum 
dit te husala fok-an. 

1) dam, (illa) beskaffad 
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han skulle dö. 0 så utav det var skumt, så tordes jag förstås inte 
gå ut. 0 jag låg o tänkte så mycket, o undrade, om han skulle leva över 
till morgonen. Jag fick inte en blund i ögena på hela natten, jag bara 
tänkte på ornen. 0 jag var så ledsen o dan' så. 0 jag ska säga, det 
första det dagades på morgonen, så jag ut o till ornen. 0 det förstås, 
det var inte farligt med honom, han levde nock. J. 

Gamle klockarn. 

Mins mamma, nor gamla klockarestugan byggdes? 1605 
Näj det mins jag inte. Jag mins, nor den där gamle klockarn var 

unger o ogift o bodde där, det mins jag. Det var, nor jag var liten o 
var ute o surrade med ungdomen. Jag kommer ihåg en kväll vi var ute. 
Det var den här Nisse Durell på Smedby o en pojk ifrån Nygärde, o vad 
det var för ena. Men de fick för säj, att de ville ut o åka. Nisse 
Durell han hade häst förstås, o den andre han gick hem efter en, 
o så var det några flicker, jag o mina systrar, o Lars-Nils' flicker, o vad 
det var för ena fler. Det var förstås de store flickerna, de var stora, full-
vuxna, allihop, det var bara jag »lille tratt-äfter», som var med o tittade 
på. Men e» så körde de utåt Dörby. 0 så kommer jag ihåg — se 
Nisse Durell, som alltid var en fåne — o så på den tiden så var det inte 
så vanligt med sådana där spel, o klockarn han hade ett klavk, o Nisse 
han var o ville ha opp klockarn till spela. 0 vi — en ska veta, det 
var en lördagskväll mittpå natten — han låg o sov, o han skulle opp 
i kyrkan på morgonen. Jag mins så väl vart ord, han sa: »Näj, 
min vän lille», sa han, »inte nu. Jag ska opp o funga i morgon. 
Min vän lille, kon: igän en söndagsäftermiddag, så ska jag spela, så , 
mycket ni nånstin vill. Min vän lille, inte nu. Jag är så sömnig, 
jag ska opp o funga i morgon». — »Jaså, ja ja det ska vi det», sa 
Nisse, »det ska vi komma ihåg det», sa han. 0 sen var de o körde 
utåt Dörby o Smedby, o så hem åt Bårstad igän o lemnade av 
flickerna var o en hos sitt. 

Sen var vi därute många gånger hos klockarn o dansade o hade 
roligt. 

Ja jag mins, Lovisa, som han blev gift med sen, talte om många 1606 
gånger, hur hon kom dit. Hon var väverska i Svenebo», o hon kom 
dit till hushålla för-en. 

2) emellertid 3) Otydligt i bskr., måste vara Svenebo, by i Ljungby s:n. 
3-364597. Sv. landsm. IX. 2. 
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hut) va da, hon skule-tu teh-dt mce-sce-g-gag? 
hi& — taso, ta da va do vlbah-en-istöhba, ince-Qn talta 

do fstos em-at 5celv. men da han ta do a» talt-4,9)40n new-
fah, da veLta do. to da va sa, se-on-ada vl stelt-at lbt-ila 
fon-sa, o se tot-on, da va ilakt, at-og-kunmhb leva mce 
skanin o s falk synan men. o se-g-kvel se had-ow-val get-
sta o skul?-teh-ei mce-sa, clhcegka-sa...,t-n hela. mcen se, ne-og-
kum dit, se hacl-da kuma-nbt-em-fatta, o dhcest-sa b helt Phut. 
o 4-dceha, tolct-on, set se le t ut, se-om-vd-inta lega-sa kamma 
ma dcen, utan de- fek va se lceg?-, o hoak hem kufen. 

hon tokta, da va se ilakt, foh...avvva se gamal o le, guban, 
.99-ow-vel4te-tana lefta-sa me-an helv. 

Bengt Jonsson. 

1607 begi-jönsn, da va han, si kip bkhig hoslani. han skule- 
'oka, s-at int-elfi-4ek-4t 2. se  had-an tent-p4, o seg-khup-am-
baklcegas »Int gchte-an, se lagt-am-vel -an skula ga, o se hest- am-: 
»begi-Onsn heti) ist, bcegi-jönsn hetv ist; ovv da st-a khnpat 
ska eln, inta get. bcegLjönsn, hetv ta, bcegi-j69sn hetv ta; g» 
da ta-a lchuat ska el n inta ga.» o se hal-am-p& o lcest?-o khavlada 
se fotan han. han-ada sakt-tc5, db apa, ne-aii-jek hembfhan, 
at-ctb-skula kem-en tim?-eto. han skula styh-6m da-h tost- 
het, inq-neg-kum, tent-an. men, uto ck-slcula ga baklcegas, 
se tels-d'a vg ink-se font, tu-an ne-db kam, da la-an dah-o 
khzip o lest?-cen, o dadel gel-it o ta b taskvshota4, o vea-
floos, o da kan o sinekt6 -o knasthad-o lek va h o va. mcen dn 
anan hada se bhat, 89-an hond-inta. »0.40 gan-, guba!» db 
ts-skh,tk-o spur. »va legv nb cleh...em? si. el b a ut-o 
bhenah.49_p se mo, sem-fens, o teint hana hen!» o da han ep 
fasats. elm-vti-se bkhig-an, se hcql-cicerv-fet -ala-pd lit-te, se 
ha-di snant ta b gubin-me. 

ta vet menas, at-ja hoi2da papa tal-em d-da. ds-
skula vat b hamlah, o-an had-n askveg —izsan 
da stenoks — b-n sno em alsn. J. 

1608 han hack-se nto 5cekstv7  fen-se, dn da boet. ne-an skula 
mm-ot stan ma ve, se ii9-ag-kum-ikt po veby-m(i, se k'-an sa 

1 ) svedjelandet 2) spred sig (i Lskr. överskrivet sphe-sa) 
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Hur var det, hon skulle ju göra av med säj en gång? 
Hm — jaså, ja det var då väl bara en historia, men hon talte 

då förstås om-et Sälv. Men det har jag då aldrig talt om för någon 
förr, det vet jag då. Jo det var så, så hon hade väl ställt-et lite illa 
för säj, o så tyckte hon, det var elakt, att hon kunde aldrig leva med 
skammen o se folk i synen mer. 0 så en kväll så hade hon väl gått 
stad o skulle göra av med säj, dränka säj i en håla. Men så, nor hon 
kom dit, så hade det kommet ner en fåra, o dränkt säj i hålet förut. 
0 det dära, tyckte hon, såg så lett ut, så hon ville inte lägga säj kamrat 
med den, utan det fick vara så länge, o hon gick hem igän. 

Hon tyckte, det var så elakt, för han var så gammal o led, gubben, 
så hon ville inte gärna gifta säj med-en häller. 

Bengt Jonsson. 

Bengt Jonsson, det var han, som kröp ikring rödseln'. Han skulle 1607 
göra, så att inte elden gick uts. Så hade han tänt på, o sen kröp han 
baklänges runt ikring-en, så långt han ville han skulle gå, o så läste han: 
»Bengt Jonsson heter jag, Bengt Jonsson heter jag; över där jag har krupet 
ska elden inte gå. Bengt Jonsson heter jag, Bengt Jonsson heter jag; över 
där jag har krupet ska elden inte gå.» 0 så höll han på o läste o kravlades, 
så fort han hann. Han hade sagt till de andre, nor han gick hemifrån, 
att de skulle komma en timme äfter. Han skulle styra om det häxa i tyst-
het, innan någon kom, tänkt-en. .Men, utav det skulle gå baklänges, 
så gick det väl inte så fort, utan nor de kom, då låg-en där o 
kröp o läste än, o då hade elden gått ut o taget i gärdsgårdshögar4, o ved-
floer5, o det brann o smäcktes o knastrade o gick värr o värr. Men den 
andre han hade så brått, så han hörde inte. »Är ni galen, gubbe!» de 
till skrika o springa. »Vad ligger ni där om? Ser ni inte, elden är ute o 
bränner opp så mycket, som fins, o jämt ruinerar här!» 0 då han opp 
förstås. Elden var så ikring-en, så hade den fått hålla på lite till, så 
hade den snart taget i gubben med. 

Jag vill minnas, att jag hörde pappa tala om det där. Det 
skulle varet i Ramneryd, o han hade en åskvigg—en sådan 
där stenyx — i en snodd om halsen. J. 

Han hade så mycket Säkster 7  för säj, den där Bengt. När han skulle 1608 
köra åt staden med ved, så nor han kom ut på Vedby mo, så la-n säj 
3) kröp 4) högar av gärdsle 5) vedtravar 6) smällde 7) konster 
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po kne po vealasat: »haka gu, le ma meka pcega-» &ena vcel- 
signacol-cla, sin telstunal» dan-o klagkada, »hata pk, m 
me moga .pcega-» &ena vcelsignacol-da, sm telstuna!» se va cl-eg-
gag-n &Leg, si po galnskap -ada get o stelt-n-»„m-buska 
r-velen o skuJy 1, va-an sa. o ne-an de-ada hula-p4 lita, se 
skkek-an-M: »ne-an ska se ,yutan hely!» shnek-an-M. o da han 
ep, Aceg'i-jcinse, o smcelv-p4 hestana, o se bci di vcel s» sgi. 

1609 ea da va moga cevantyv ma honom. 
han-ad-vat inz-o skula sceb-en osa, o hada salt-an te 

dn da hedvjana. mn-cin ha44ta hat oksn me-sce, utq-qn hada 
sakt, hu dcin-cov-va, o se hcq-d» kumat ovakins-ndk o »mblvti 
se jek-an-in m,?-okst» sen. mcen do tekt-an-ifta, hedidana,-at 
okst v-va, sM-cin hatet, utct-c{n sa de, at-»itu fa le-him, 
ince oksn vdn o le-an et pa tenn patdtv, o-n hcek kledv», scen-
an, »o kem-in mc-an sen, se ska-a 1g, dce via kumat ovanis 
em», scen-an, »se okc.1-aw-v1 et pa tuin3  po tki vekv», scen-an. o Si 
da, ne-aft-i,ek-him, se ,,ek-an o jpetad4-em cf-dena, o ne-an 
kum po vebbo-9126, se va dn-neka, sm-ada fet sit-ag-kenia, o get 

stcelt-sa »-em-buska. d» va se vana ve at-an skala imata, ne-ag-
kum. se  va dn-nen., sew-fek su-an, se 1,ek-ct» te stas ht-o skula 
hona, va-an sa. »eahå», sa-an, »» da va hecklana galn», sa-an, 
»tva tenn patåtak-o-g-kledvhek, o lceg-it t14 vekv po tv a tum!» 

da da o bscetad-em o ni nc'en, »tv a tolv pat4tan-o4- 
kledvhek, o lceg4tt tia vekv po tv a tum!» u. 

Olsa-Johannan berättar. 

1610 da va ve pasb•-, ja bscenta hen-, o ohcina bitning-cm hics- 
gada fe 1)4 o dem licev 5. o ,kohcinas, mig -gulg — sm-am-ble 
senfest eis — abscenta hak-olsse hos papa. da va nen-» gamla stuvan, 
d» vela pnesf Lena henigag — s» dt» ha-bogntgarv-fans inta da. 
se  kuni-d»-in-ns-kvel-n hopan-o peka, da va » 5ce1va skum-
nian, o se fkakl-d», hu meka labspon vcvjda. s» da vet-?t fa-
smcbcgt ov. d» tnoela, da vg dn ha ',ed,» 6avsta, sm-ada stcelt-
M-at — em cl,5-skula va svatjuk-,ala va da va — 4-s1cula 

1) lyssna 2) i staden (Kalmar) 3) Man mättte oxar med en kedja 
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på knä på vedlasset: »Härre Gud, ge mäj mycke pängar i denna väl-
signade dag, som tillstundar!» låg han där o klankade, »Härre Gud, ge 
mäj många pängar i denna välsignade dag, som tillstundar!» Så var det en 
gång en dräng, som på galenskap hade gått o ställt säj i en buske 
vid vägen o skulle lyss , vad han sa. 0 nor han då hade hullet på lite, så 
skrek han till: »Näj han ska så futtan häller!» skrek han till. 0 då han 
opp, Bengt Jonsson, o smäller på hästarna, o så bar det i väg se så. 

Ja det var många äventyr med honom. 1609 
Han hade varet innes o skulle sälja en oxe, o hade sålt-en till 

den där Hederstjärna. Men han hade inte haft oxen med säj, utan han hade 
sagt, hur dan han var, o så hade de kommet överens ändå. 0 imellertid 
så gick han in med oxen sen. Men då tyckte han inte, Hederstjärna, att 
oxen var, som han hade tänkt, utan han sa det, att »du får leda hem 
med oxen igän o ge-n ett par tunner petater, o en häck klöver», säger 
han, »o kom in med-en sen, så ska jag ge, det vi har kommet överens 
om», säger han, »så ökar han väl ett par tums på tre veckor), säger han. 0 se 
då, nor han gick hem, så gick han o tjätade4  om det dåra, o nor han då 
kom på Vedby mo, så var det några, som hade fått sett-en komma, o gått 
o ställt säj i en buske. De var så vana vid att han skulle prata, nor han 
korn. Så var det någon, som fick se-n, så gick de till sides lite o skulle 
höra, vad han sa. »Jaha», sa-n, »i dag var Hederstjärna galen», sa-n, 
»två tunner petater o en klöverhäck, o lägga ut tre veeker på två tum!» 
0 det där gick-en o tjätade om o om igän, »två tunner petater o en 
klöverhäck, o lägga ut tre vecker på två tum!» 

Olsa-Johannan berättar. 
Det var vid påsk, jag tjänte här, o Johanna Tranman hon hus- 1610 

hållade för pappa o dom härs. 0 Johannes, min gubbe — som han blev 
sen förstås — tjänte här också hos pappa. Det var nere i gamla stugan, 
de ville precis göra hemgång — se den här byggningen fans inte då. 
Så kom de in en kväll en hoper av pojkar, det var i fälva skum-
ningen, o så frågde de, hur mycket husbonden vägde. Se det var ett 
försmädligt ord. De trodde, det var den här Jödde i Bårstad, som hade ställt 
till-et — om det skulle vara svartfuka, ålla vad det var — det skulle 

kring ryggen ock buken. 4) tjatade, upprepade ideligen 5) innan pappa blev gift 
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va lita vcl melft-phcin-o hanen». si otv-va hav, Isonta hon-
ala avna. ta se kant dt, bhcennun -acl-ch fet, so ch va fula. 
Incen .9» papa hatv-va se da stela, se-an sa tgantig, se dce ble 
igantig. mon se kastad-dt-in se mo sten t fastan, dla 
fult ma sten da, o vi va-se dana', se hela khepan skalv pa-es, 
kan-932-vol veta. v» kam-int-di-tonem dana, utaft-ja 

onew-fanstvt ep ta palåns, skula sphtg-cbtv folk, kan-g,t, 
baghipa, o dce-kk-be cetv fjcehtgsman,-cfm-bod-t celvvslosa, se 
hag...kam-ht,"se dt -ada vakt-ela natan sen. 

mon se dån cetv se kum d»-tydn. da va dt-nta fula, 
dt va thi, va tfkon stovla, ch had-am-bhov, sem pcent-a-lonas-
pchsan, sttg-kasa vel sceya. se  sto dt utpo lagvn, pap-o 
hcinas, stQ dato fnaskada staka. o ch-kum dit, o sto dah-o 
beta hoa pa-dem2. o se en_ ut-dom-da, han-ad?-ypag-
kniv t ncevan, sni-qn sto o hal bakom hogan — s ta, da ta 
sat im stavatv-ve fanstvt o vcevda. o ta hopta po »ohcinas: 
»akta do, iohcinas!» sa-ta, »han-av kniv.» han had-inta /mut o 
blet a, lohcinas; ~n st neh-am-ble anj, da va-am-falt. neh-
aw-fek, h,at-tt hada kniv, da ham-pa-dem, o dcem-favsta 
dceg-ga-an se mo, se-am-ble po lagvn t-en dyesemp,-dav va, 
metpo lagvn. han haci-n stop son da maya-kntv3, tohcinas, som 
An hal i novan, dcetv-va hopalatfl, mon dt d» jek mce ypag-
kniv. nen-an da-ade-jet-dcen se moka, snz-qn thoda-sa-M, se 
skal-an ta heda po d» anno. o st dn anno dog-klad-an hahep-» 
pal?»isa-lågovn, da hint-an humant. mon st cht inne habga-
sce-ci nehot fogvna, o t.ohcinas cetv. o va-nta dce-?tv-falt pet.k: 
nevve såhagavn4  da fek-an tay t-en kost, o ttei fat-dken, o sk 
dcen mce se obahmattt,-an halsada honom ma knivskaft, se da 
va-se blott, neh-ag_kum-hhi, se dce-ble tigsak 4,,ddha sen, 
se di stcemd-an, o palta va okse tnce ve tigat, fa de ble mot-
stcemn»g, fa da va ty vetna pa ha dt-ada bunt-sol-dt fohut. o 
da se hatbdotnvn sakt: »du st se sthcev»5  ut», sa-an ta papa, 
»se dem dceha dem kana du va het-6p.» st-cov-va-se klek6  o 
ghov, anas-ånastjt. 

mon da ble tganttg a-at. t,ohcinas-atv-fek tgantte fav-dc, 
st uto da va dt, sni-ada batfint. E. 

1) rädda 2) vara ovettiga på dem 3) Fällknivar med hornskaft, 
gården i Hårstorp, på väg till Fuggorna. 
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vara lite väl mellen Johanna o honom. Se hon var här, tjänte här 
alla årena. Ja så kom de, brännvin hade de fått, så de var fulla. 
Men se pappa han var så där stilla, så han sa ingenting, så det blev 
ingenting. Men så kastade de in så mycke sten i förstun, det låg 
fullt med sten där, o vi var så dana', så bele kroppen skalv på oss, 
kan en väl veta. Vi kom inte ut gönom dörrarna, utan jag gav mäj 
ut gönom fönstret opp till Pär-Jons, skulle springa äfter folk, kan en 
begripa, o det gick bud efter fjärdingsman, han bodde i Älverslösa, så 
han kom hit, så de hade vakt hela natten sen. 

Men så dagen äfter så kom de igän. Då var de inte fulla, 
de var tre, var ifrån Stävlö, de hade en bror, som tjänte hos Jonas-
Pärsan, Stip-Kajsa vill säga. Så stod de utpå laggårn, pappa o Jo-
hannes, stod där o fnaskade stakar. 0 de kom dit, o stod där o 
begynte hugga på dom 2. 0 så en utav dom däre, han hade öppen 
kniv i näven, som han stod o höll bakom ryggen — såg jag, där jag 
satt ini stugan vid fönstret o vävde. 0 jag ropte på Johannes: 
»Akta dikj, Johannes!» sa jag, »han har kniv.» Han hade inte hint o 
blitt arg, Johannes; men se nor han blev arg, då var han farlig. 
Nor han fick höra, att de hade kniv, då han på dom, o den förste 
den gav-en så mycket, så han blev på laggårn i en dyngsump, där var, 
mittpå laggårn. Han hade en stor sådan där Madefökniv3, Johannes, som 
Lan höll i näven, den var hoplagd, men de de gick med öppen 
kniv. Nor han då hade gett den så mycke, som han trodde säj till, så 
skulle han ta reda på de andre. 0 se den andre den klådde han häroppe i 
Pär-Jonsa-laggårn, där hinte han honom. Men se den tredje han gav 
säj av neråt Fuggerna, o Johannes äfter. 0 var inte det en farlig pojk: 
nervid Södragården4  där fick han tag i en häst, o red i fatt den, o slog 
den med så obarmhärtigt, han hackade honom med knivskaftet, så det 
var så blodigt, nor han kom hem, så det blev tingssak av det dära sen, 
så de stämd-en, o pappa var också med vid tinget, för det blev mot-
stämning, för det var ju vittne på hur de hade buret säj åt förut. 0 
då så hade dommarn sagt: »Du ser så strävig» ut», sa-fl till pappa, 
»så dom däre dom kunde du väl ha rett opp.» Se han var så klok 6  o 
grov, Anders Andersson. 

Men det blev ingenting av-et. Johannes han fick ingenting för det, 
se utav det var de, som hade begynt. E. 

gjorda av smeden Horn i Madesjö, hade stor spridning i orten. 4) södra 
5) stark 6) klok, frodig. 
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Kylinga-bönder. 
1611 horv.,va-n httj hask o gla, o dukti bågmckstvskan, 

cel-ånvsa-kethin, som di kaladn-na, so lcega d bod ..i zgalstahp. 
how...va-,n kelat annigsmcenska, o anbetad-o sthcevada, bo beti-o 
se, jon hon liksom han. 

litphan mcenska va-on, luslald, lita fet, o gla, npn.-n 
sa-na. d bukta ha sig.,ko6-i bycegalcbvt, s-at.,oni-bukta go-
da o ki,olka. hon had-alti-en stomp o steka pa, no„ogAum 
nmfiolkabotampo hivat, o so.-g„khans ta bceha pet., sip.-va 
fulsat ma ho-o vita ty- o sokvcluksblomv. da va ahi non, sm 
hada so ghag.-khans s bågnic'estvskan. so iNolkad-on 
no-og-kaw-fhcim, o sen Mlad-on vceiAcen ma sims,bots..o sin 
steksthomp. u fota ofei, ju fontaha stekad-on, sa-on. 

d s altin, atAbgmcestvns leda so vcel; han sa, at-aiv., 
vel?...inta byta ine—i,onas, hwt so boawvc. lonas-ånvskg-qrv-. 
va  so ful tzt o t, s9-om..,baha sat spint o nekadl-lita me, 
n(esan. o bakui-i,ek-cta fon-dom k.-slut, sat.4 fek lovv sva 
gavn. fat popts,ti san menv gap; mn seiv-fek„d'i selia dcen 

sn, hacj..cli bah—an stiiv. alstahp. 
tdo seta fa ti bona po dcen ten, da va hcelameat 

fik...ceto. mora gagv fans.-cta kagy-inta men sel husat,,,n 
som pnan o dhcegpv4ek lom) ha. 5celva kan—di fa ta-m...bobit 

lita vce, o seg-kun„da va fe husthan k.-o ut, hon som di anha, 
m? „. et Aanm..po dti en.- ~lan, hafsan anha hanan, o..n ån 
litn,bannavvog sphig-cbtah—o skaka. iy9., og-kum-ilt po 
so va coLt?„.0 lcega di let lakan, sly-Qin—ban-6p z ala fyha 

thce, o so fek,„ck anka lea,sm, ack ... sphicgats,bhev6 
vaga. o o anlakahl.,o bajpåviro, i va vita. kum d so int...fivah-
&s, utan di skula slog lit„imanat, so had, ...di alt so nig uto 
da vad, som di balukda. 

p‘onas-ånasns.-cri slos inta. han ).-va.-n san alvvsain o oddntli 
incenska. no.,orv...va ful, skufad-an »da' legv 
du», sa-an, sto o tztada pa-na....n stan, o 
had„an hat,..n ån kuska, s9.-ad-da nQ got.-bcetv foh-an. 

mcen, som de..,i_ek utftsk fon lonas-ånasns, so lek.-1?-opfon 
fon bogmcestvns. ha.vaIceint i gag, bøjjo boa, po bo stoh-o 

1) lagsökningar 
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Kylinga-bönder. 

Hon var en liten rask o glad, o duktig mänska, byggmästerskan, 1611 
ålla Andersa-Karin, som de kallade-na, så länge de bodde i Ingelstorp. 
Hon var en riktig ordningsmänska, o arbetade o strävade, både bit-
tida o sent, gjorde hon liksom han. 

En liten grann mänska var hon, ljuslagd, lite fet, o glad, nor 
en såg-na. De brukte ha sin ko i Byängagärdet, så att hon brukte gå 
dit o mjölka. Hon hade alltid en strump att sticka på, nor hon kom 
med mjölkbyttan på havet, o så en krans till bära på, som var full-
satt med röda o vita tyll- o sockerduksblommer. Det var aldrig någon, som 
hade så grann krans som byggmästerskan. Så mjölkade hon sin ko, 
nor hon kom fram, o sen kilade hon i väg igän med sin bytta o sin 
stickstrump. Ju fortare hon gick, ju fortare stickade hon, sa hon. 

De sa alltid, att byggmästarns levde så väl; han sa, att han 
ville inte byta med Jonas, rätt så bonde han var. Jonas-Anderskan hon 
var så full titt o tätt, så hon bara satt i spisen o nickade lite med 
näsan. 0 bakut gick det för dom till slut, så att de fick lov att sälja 
gården. Först köpte de säj en mindre gård; men sen fick de sälja den 
med, o sen hade de bara en stuga i Ingelstorp. 

Till att sitta fattig bonde på den tiden, det var häller inget till att 
fika äfter. Många gånger fans det kanske inte mer sogel i huset, .än 
som pigan o drängen fick lov att ha. Sälva kunde de få ta en brödbit 
o lite välling, o sen kunde det vara för hustrun till att ut, hon som de andre, 
med ett barn på den ene armen, räfsan i andra hannan, o en annan 
liten barnaviring till att springa äfter o skrika. Nor hon kom ut på gärdet, 
så var det till att lägga den lille i ett laken, som hon band opp i alla fyra 
hörnena i ett träd, o så fick den andre lille, som hade sprunget bredvid, 
vagga. 0 sen gäld o inlagerl o bekymmer, i var vrå. Kom de så inte över-
ens, utan de skulle slåss lite imellenåt, så hade de allt så mycket utav 
denna världen, som de behövde. 

Jonas Anderssons de slogs inte. Han var en sådan allvarsam o ordent-
lig mänska. En gång, nor hon var full, skuffade han ikull-na. »Där ligger 
du», sa han, stod o tittade på-na en stund, o sen gick han sin väg. 
Hade han haft en annan hustru, så hade det nog gått bättre för-en. 

Men som det gick utför för Jonas Anderssons, så gick det oppför 
för byggmästarns. Han var jämt i gång, byggde o byggde, på både stora o 

1) lagsökningar 
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sme stv. o so, va- dl-le, Myt-an-sa gah-i »Niga. sov_ 
Pta di dit. nita han hul-pei o bog-tidd. o det celst-o poi,kana, 
loan, had-aw-fo da mesta me-sa. H. 

1612 bogmcestvskq-Qn sa: »la son, hu du vel — mcen kom int-o 
klala sen!» da va, no left va i fhala (Johans gifte). 

»la hal intp,-no vent!» sa-on sen. »bhenwity-cra kan du 
ta-bdcpt, men sniA5t kan du leta-nal ha. de talk-inta-MO 
vaskaw-vet-la fupstein.» 

hon hadl-lit-i-g-klut fapst o laktada pa. sen, neon hada 
sin namsta, da sa pNkan-,at-og-kuna vg inta bakka snus-i 
klut hep. cli-skule-na-n dosa, o deQv di. no-on e 
kota, se kemah-on sa-int-te o snusa, utan dgt goh-on-åt, o 
da snus-on-4p hela ncesaw„ful, o sta  lakt-on sa! 

»la si bou2  dcew-fa-n la hala-m», sa-on, no-a-lek o 
leda-sa i sptsti. kum-an, so ble-on on, o da tolt-g-fit-, at non 
sa no. no-ow-va ful celast, so ,ek-an o sata-sa ma ogan 

s-at-aw-baninta skula si-na. 
eft-i,ulafk da va-on so fu,s-at-og-kun-fita he nontig, 

-om-baka lek sw-vanlit o leda-sa i sing o bolma. da feb'- 
i,oan-ånasti fcelv ta o tveta bapna, o byt-gim pa-dem. R. 

1613 ..ant-pda2,.., ,kam-p0v di kalada, han-ada mor gaha, 
olåt,usa-gazin i bapsta o nalönsa-gavn o i_om-peepsa-geivn 
liga, o-so fdos-etcey-gavn i ispliga, siönas-petv-gins hada 
sen. ,% dcee-gavw-fek-aw-vl o fap-sin. han ,icelv, lam-pgv, 
boda vcel po okusa-garon, sm igh9-makija hada sen. si  da va, 
no hans-bhålopskalcis va po dcee-geons, da va da di stam els-
vadaw-va bapsta. si  di skut, som ch bitukte-wha ve bolop, o 
dce-to el, so da va nue hopabojda gi bap,sta, som kan-
n02, alihop utom bonigshug-da kalåsat va. loalcegam-bhan 
po dcee-gavn me, o ve slceknigan skadadas pcepicinsti, bhu-
gumans fap, — da va nU-petvicins fait& — han skadadas so ila, 
s-at-aw- fek en lag tt lindas i lakan. da va vest not hus, 

noh-aw-fesokt o keda iitig, so di fek-a han- 
staka te dta-tt-an mT da. E. 

1) låta hänne 2) mannen 
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små ställe. 0 så, vad det led, köpte han säj gård i Kylinge. Sen 
flytte de dit. Men han höll på att bygga ändå. 0 den äldste av poj- 
karna, Johan, hade han för det mästa med säj. H. 

Byggmästerskan hon sa: »Ja gör, hur du vill — men kom inte o 1612 
klaga sen!» Det var, nor giftet var i fråga (Johans gifte). 

»Ja håll inte något väsen!» sa hon sen. »Brännvinet det kan du 
ta bort, men snuset kan du lätta-nal ha. Det tar inte bort varken 
vett älla förstånd.» 

Hon hade lite i en klut först o luktade på. Sen, nor hon hade 
sin namnsdag, då sa pojkarna, att hon kunde väl inte behöva snusa i 
klut längre. De skulle ge-na en dosa, o det gjorde de. Nor hon är 
borte, så kommer hon säj inte , till att snusa, utan då går hon ut, o 
då snusar hon opp hela näsan full, o sen luktar hon så! 

»Ja se bonde& den får en lov att hålla med», sa hon, nor hon gick o 
ledde säj i spisen. Kom han, så blev hon ond, o då tålte hon inte, att någon 
sa något. Nor hon var full äljest, så gick han o satte säj med ryggen 
imot-na, så att han bara inte skulle se-nu. 

En julaften då var hon så full, så att bon kunde inte reda någonting, 
hon bara gick som vanligt o ledde säj i spisen o bordena. Då fick 
Johan Andersson Sälv ta o tvätta barnena, o byta om på dom. 

Jan Pärsson, älla Jan-Petter de kallade, han hade många gårdar, 1613 
Olajusa-gården i Bårstad o Nils-Jonsa-gården o Jon-Pärsa-gärden i Ky-
linge, o så förstås den gården i Kylinge, som Jonas-Petter-Jans hade 
sen. Se den gården fick han väl av far sin. Han Jälv, Jan-Petter, 
bodde visst på Olajusa-gården, som Ingrid Maria hade sen. Se det var, 
nor hans bröllopskalas var på den gården3, det var då den stora elds-
vådan var i Bårstad. Se de sköt, som de brukte göra vid bröllop, o 
det tog eld, så det var nie hopbyggda gårdar i Bårstad, som brann 
ner, allihop utom boningshuset, där kalaset var. Loglängan brann 
på den gården med, o vid släckningen skadades Pär Jansson, brud-
gummens far — det var Nils-Petter-Jans' farfar — han skadades så 
illa, så att ban fick en lång tid lindas i laken. Det var visst något hus, 
som föll ihop, nor han försökte att rädda någonting, så de fick ha brand- 
stakar till dra ut-en med då. E. 

8) Det var år 1825. 
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1614 lönas-petv-lcinsi fap, lant-pötv, knampaian dt kalada, ham- 
bnukta kent-o spana-t o leka ma fignana, o se sa-an: »den,-
velsienada khcimpant» la hans fen, pcåp-lån, had-okse knampan, 

t_ct tolv, dt sen,- at t e Anan, em inta tonas-petvicinsn 
hav khampn, han, mce. 

1615 ..ortas-petvicins fnucKl-te-m-fleka, o dy-skula ble 
inn hu-da va, se etenad-an-sa. han ha cia  vc? fet ht yttg 
em-na. mtt-atv-vest4ta, hun,-an skula beena-sa-eit, so-an skula 

me-na, vel sceicz. se  va-an o talta ve klokv-hkstet 
kleekabeat,a, o d _on,-14p se dcena po-t ufilefcbv, hu-dt skule-lona. 

se fopd dit-tt sonda, han o lclokvn. d ble moka vel 
tmotapna, bcega tv. o-se, no cl-ada vat-tt stan, se lek festa-
felkat ut-ct slc4 o skula vl si-sa-om. my, tmOvti se sat klokvn 

pnatada ma gumv. , fielcans fap vel se. o do sa klokvn se cicen,a, 
at »etv vt nu a blet. se  goa venv, se kune.4a vel samt et., 

tosthet, em nt lev-o-nty„slcep-izt-at.» dt sat fetos o sap thöp. 
se  sep klokvn: »dce-ska-a bana se», sa-n, 'at em da vm) myt,-
fleka, se fte-an do ant lefta-sce me-na, d, dem kälv-, fe hunem 
Mens" la, se la vet, -it dan han ce». ?„&, hu da va, clt hul-p, 
se bleda guban anyah-o anyan,-, tlsknacf-M. se  kum, clt ovanöns 
em, at-an skule-le lita fe te bl- it Ince-an — da lcun-am„, fas- 

ha ka te. la se no d dcena tya kunt-in, pekkan o 
fielcan, se ble-da q tal em ne-d skula ha bnolep, o se Una. 
men da slo guban ncevan bovt o sa: »dce-ska a bana se, o 
de t vanas ncepvano, se mo nt vet-er, at-ta bltn-ant ne-i..ofta 
ez.» lonas-pötv leugas2, festö, at ham-ble lent, o sa, at-&e 
da kuna han anta ga-mck-po. da fek-an otmCnsttgan ha itt.„ 
epscetntg. o hav clt se talta, se kam clt,  do ovaröns em at han, 
lonas-pötv, slcula f?n sceks hunna dalt,  — som dt da neknada — 
dce-hada Aytos klokvn o han fkut tals-H em. hag-kune-ty 
.-nta slep-ei-na se fon-tnta, ne-an hada fet lev em-na, mente., 
t_onas-pötv. 

ham-ble jeft sen mce-n anan, n, »toka dukt — how- 
va baprvfod ltadahålt algasbo sokan, hom-ble fnawfuln3  
moka tidtt, hcenas mop do, ne-olv.„ va apstamal, se hon tos-6p 
sery-fostvfieka hos-y, slekttg pcepsmila — d co t 

1) Jonas Petter Janssons 2) låtsade 
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Jonas-Petter-Jans' far, Jan-Petter, Krampa-Jan de kallade, han 1614 
brukte komma o spärra ut o lirka med fingrarna, o så sa-n: »Den 
välsignade krampen!» Ja hans far, Pär-Jan, hade också krampen, 

jag tycker, de säger, att det är frågan, om inte Jonas-Petter-Jansson 
har krampen han med. 

Jonas-Petter-Jans friade till en flicka, o det skulle bli gifte av. 1615 
Men hur det var, så ångrade-n säj. Han hade väl fått hört någonting 
om-na. Men han visste inte, hur han skulle bära säj åt, så han skulle 
bli av med-tia, vill säga. Så var han o talte vid klockar Högstedt i 
Kläckebärga, o de gjorde opp så dära på ett ungefär, hur de skulle göra. 

0 så for de dit en söndag, han o klockarn. De blev mycket väl 
emottagna, bägge två. 0 så, nor det hade varit en stund, så gick fäste-
folket ut ett slag o skulle väl se säj om. Men imellertid så satt klockarn 

pratade med gubben, flickans far vill säga. 0 då sa klockarn så dära, 
att »äfter vi nu har blitt så goda vänner, så kunde jag väl säga ett ord 
i tysthet, om ni lovar att inte släppa ut-et.» De satt forstås o söp ihop. 
Så säger klockarn: »Det ska jag bara säga», sa-n, »att om det vore min 
flicka, så finge-n då aldrig gifta säj med-na, den däre karlen, för honom 
känner jag, så jag vet, hur dan han är». Jaa, hur det var, de höll på, 
så blidde gubben argare o argare, ilskuade till. Så kom de överens 
om, att han skulle ge lite för till bli av med-en — det kunde-n, fars-
gubben, väl ha råd till. Ja så nor de däre två kom in, pojken o 
flickan, så blev det väl tal om nor de skulle ha bröllop, o så dära. 
Men då slog gubben näven i bordet o sa: »Det ska jag bara säga, o 
det i vittnes närvaro, så mycke ni vet det, att det blir aldrig något gifte 
av.» - Jonas-Petter låddes» förstås, att han blev ledsen, o sa, att det 
dära kunde han inte gå med på. Då fick-en åtminstingen ha lite 
ersättning. 0 hur de så talte, så kom de då överens om att han, 
Jonas-Petter, skulle få en säxhundra daler — som de då räknade — 
det hade förstås klockarn o han förut talts vid om. Han kunde ju 
inte släppa av-na så för inte, nor han hade fått lov om-na, mente 
Jonas-Petter. 

Han blev gift sen med en annan, en mycke duktig — hon 
var barnfödd i Lindehult i Algutsboda socken, hon blev frånfallen» 
mycke tidigt, hännes mor dog, nor hon var årsgammal, så hon togs opp 
som fosterflicka hos en släkting i Pärsmåla — det är i Made- 

3) föräldralös 
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sökan. harv-fo9 te pcevsmdda-o skula flop te dothan dcep, mtb 
ne-ag-kum-dft, se tokt-am-betah-ew-fostvflekan, se-am-ble eft 
mce hena b stcelt. o dce-ska-a sce, da va -en hektbt-duktb 
mcenska — hcena hscende-i — bo snwl o dat b po ala db vm. 

lbta pega fek-aw-vest okse mce-na, n j§ule tics dala,  
-ala ha moka da va. o se mce d sceks-unha, haw-fek, foh-am-
ble-ei me d anha — o veka dapt6, tho a-cov-fek — se hcekta 
da mcest t6 te bog-6m husat,-tt skula flot-in-b. sb-am-bojd- 
åm dce, flot-åt-tn ena gavaltb, o se fyld-an-åt ma ny t veka, 
stokat, se da ble et stot,- ghant hus,- ch fek te bo6-b dah 
deh-b 1,pyltga. E. 

Fi-Pållen. 

1616 fl-pceln, anas-ånaskans-bhop, da va-n hech fhiAntemvskit. 
haw-va tett, o how-fek sea hena mce stuvar-ful o ba9n. m. 
haw-va ut-o levda hu5am- 1  po ka14s, o va da va, ,cemt sem 
ogft pelk, o sphag te pnvna, o la-os-dem hela ncetvna. 

haw-va bhenmcestaha hos anas-n6ls, o pnan — e -dom — 
mahia-da, va-an emscims me. eg-gag, no henas mov va da, 
skalan peta bhervvbn at-dem. da va-g-kvcel, som dyi, aha 

mai4a st tnt stuvan, mceg-kahbn tokt-,at mahna va-se 
oholb. hofb-lek ut o in. anas-n6lsnla oks e-b scegan o tokt-,at 
-on sa se bas6nlb ut. nian ladass sava, cena tes-ofb-kek-åt-nu-
gag o va lega-uta. da han ep o ut, o da sto db b fastan mce 
-g-hukas, o va da vct, o fl-pceln-ada vat cetv 4-n hel fcemkana5  
ma bhcervvbn o skul-tom-i at-dem. o da ble-t sont levana, s-at 
hela ?,.ohan dahad-, o pcel?-am-ble adhevan. 

no anas-nasny-va bavt-o kahin me, se ek-an te 
mahna, o ne-seg-kahig-kum-h6m o knapada-p, se flogl-an-6p, 

se skul-an hep-onem gavalfonstot, som matfta slcept-ig-
kahbn. men se sto d-et-bop, mce-n spel pa utfa fonstvt, o 
som-an skula hep4t, se slo-ag-kul speoln,, o ciceik,gk-sonv. 

ch stcemd-an sekv-fo hans otceka sphigatt-, s-at-bo kahbn o 
han o manna va ve tzgat. 

1) svirade, levde om 2) låtsade 3) stort kärl av brun fajans 

4) hade hämtat 
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sjö socken. Han for till Pärsmåla o skulle fria till dotran där, men 
nor han kom dit, så tyckte-n bättre om fosterflickan, så han blev gift 
med hänne i stället. 0 det ska jag säga, det var en riktigt duktig 
mänska — hänne kände jag ju — både snäll o duktig på alla de vis. 

Lite pängar fick han visst också med-na, en tjugetusen daler, 
älla hur mycket det var. 0 så med de säx hundra, han fick, för han 
blev av med den andra — o virke därtill tror jag han fick så räckte 
det. mäst till till bygga om huset, de skulle flytta in i. Se han byggde 
om det, flytte ut den ene gaveln, o så fyllde-n ut med nytt virke, 
det stycket, så det blev ett stort, grant hus, de fick till bo i där 
i Kylinge. E. 

Fi-Pällen. 

Fi-Pällen, Anders-Anderskans bror, det var en redig fruntimmerskarl. 
Han var gift, o hon fick sitta hemma med stugan full av barn. Men 
han var ute o levde ruffen1  på kalas, o vad det var, jämt som en 
ogift pojk, o sprang till pigerna, o låg hos dom bele nätterna. 

Han var brännmästare hos Anders-Nils, o pigan — en av dom — 
Maria där, var-'n omsams med. En gång, nor hännes mor var där, 
skulle han fäla brännvin åt dom. Det var en kväll, som den andra 
pigan o Maria satt ini stugan, men Karin tyckte, att Maria var så 
orolig. Hon gick ut o in. Anders Nilsson låg också i sängen o tyckte, att 
hon såg så besynlig ut. Men han låddes' sova, ända tils hon gick ut en 
gång o var länge ute. Då han opp o ut, o där stod de i förstun med 
en kruka3, o vad det var, Fi-Pällen hade varit äfter4  en hel fäm-kanna6  
med brännvin o skulle tömma i åt dom. 0 det blev ett sådant levande, 
så att hela jorden darrade, o Pälle han blev avdriven. 

En gång, nor Anders-Nilsson var borte o Karin med, så gick han till 
Maria, o nor sen Karin kom hem o knappade på6, så flöjde han opp, 
o så skulle han hoppa ut gönom gavelfönstret, som Maria släppte in 
Karin. Men så stod det ett bord med en spegel på utför fönstret, o 
som han skulle hoppa ut, så slog han kull spegeln, o den gick sönder. 

De stämde-n sen för hans otäcka springande, så att både Karin o 
han o Maria var vid tinget. 

5) kopparkärl, koniskt, avsmalnande uppåt, med en tunga i överkant (vanlig 
form för brännvinskärl av olika mått) av 5 kannors rymd 6) knackade på 

1616 
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Ekströmmarna. 
1617 Nos-Ekström hann va skräddere. Hann sydde se smett o 

dumt, sa di. Männ dä va fört  minn ti. »Sy o sprätt opp! D' ä 't 
gutt matställe», sa-an te pejkana, hann hadde mä-ssä då, sa-di. 
Hann pratade se där fort, alt i enn ra, lite emmvänt mä iblann. 
0 se snurvlade2-an te lit' ätterot ve va-fl sa, likksemm ann adde 
dra opp lite snus i näsan. Da va däfför ann fekk heta Nos-Erek. 

Hann bodde po jäert hitemm Rännerabakken.3  Där sto enn 
gammel stuva där, enn liten grå, rigkit4  i knutana. Hann va föd-
der där. Dit sto tri stora stena uterum, älla va dä jämt slätt da 
po jäert. Hann jekk o arbetade lite vastäns, trask' o grävde 
dike o jore va semm hälst. »Gräva roi o tröska dike, d' ä go för-
sten»6, sa-an. Iblann va-an mä Puken, skräddern somna bodde po 
Rännerabakken, o sydde. Hann adde väl vatt i sylära i sinn 
uggdom, kann ja tro, fast dä an i hadde blett nenn rekti skräd-
dere o-an. No dä va brott o Puken behövd-an, se kuun-an go 
mä. 0 se hemma, emm dä va se dära linnbökser o sont dära, dä 
sydd-an. Männ ann velle jana sy för smett, se di va 'nte rätt 
glaa ot te ha-an te sy. Di kumm knaft i-at, sa di. Di klajade 
mökke över att dä iggen röv va po hans bökser. »Pytt, mäster, 
rövan!» sa-di, no di fekk po sä bökserna. 

Hann adde vatt enn spelevigker 7  i sina ugge daa, Ekström, o 'n 
pratmakere, sa di, semm adde tjänt-an do. emm sönndaana se 
va-an liket te dansa po loana8, o kumm do nenn o tjörde 
ikrige o skulle holla ornig po demm, se krup-an unner iucn, se dä 
va iggen, semm fekk si-an. 0 sen ättot se va dä hann, semm 
va likst, no dä ble frojan emm vemm semm adde fett" förtret. 
Männ dä va förti minn ti. 

No ja bejönte o höra talas emm-an, do va-an jeft o lite te 
orena limmen. 

11618 Si ann kunn alri sä no redit, utan dä ble bakvänt för-an12. 
Hann va här enn gogg o trask, se hörde-an, svina skrek — 

di slaktade svin — se sa-an: »Ja sto po ben o fekk höra, svina 

1) före 2) snörvlade 5) i Kylinge 4) vacklande 5) tröskade 
6) förtjänst (missägning) 7) ostadig sälle 8) logarna (där man dansade) 
2) förhörde 10) Mskr. har både fett o. sluppet. 15 före  12) Det  
kan ej med säkerhet avgöras, vilka av följande citat som härstammar 
från deu ene eller andre Ekström. 
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do. 0 ja spragg hemm .o skar havet o soan o ga inn-na bio, 
soan ble bra, jäen anamma! Jaa, ff 

En» aen gogg' talt-an emm, hann va i Hästhajen o sydde, 1619 
da fekk-an trätalreker se stora semm kreppkaker. 

No biena svarmade, se stakk di Lena: »Stekk inte Lena, 1620 
stekk mäjj! Lena har ni stukket fan», sa-an. 

»Ja 'a-sse2  brott i da», sa-an, »ja ska te Joan-Annesen o sätta 1621 finn po pejkana.» 

'N aen gogg talt-an omm, att 'ann va 'os Vikkström o lappade 1622 
pejkana. Do skar-an dän finnet u asselet» po Vikkström o satte 
dä på knäna po pejkana. 

Oskan hadde sia ner, se sa-an: »Har ni hört, att Jon-Jans 1623 
oksa bar sia ner o sia häl oskan bart' i Toggana4?» 

Senahustran hadde fett inn ena fär'3  i foten. Se kurnm-an te 1624 
Joan-Annesen, se sa-an: »Har ni sitt se dant? Maria ha fett ena 
lär' i foten, ska inn po rosstuvan.» — »Jaa, va sär ni?» sa Joan-
Annesen: go la inn po rosstuvan?» 0 se to-an ett par flöj. 
»Po lasarättet mena ni väl?» — »Ja lasarättet, jäen anamma, po 
lasarättet». 

No-an adde vatt inn' o tjöft fläsk 'os Joggluns, so kumm-an 1625 
inn här o va se ad. Do kann-an inte sto stell, utan 'ann spragg 
framm o tebakes da, mä fläskabiten-i näven, ute i tjöket. »Ä dä 
fläsk dä? Bara ben! Jäen anamma-t! Ska go hemm mä-at. Ä 
dä fläsk, dä dära?» — »Jaa, go hemm mä-at, dä kan» ni väl 
inte, do blir di aria po er». — »Kan» inte? Ska 'a krusa domm? 
Ä dä fläsk, dä dära, ff? Jäen anamma, ska go hemm mä-at., 

Hann va här o sydd' ena gogg, se fekk di sill o dopp o pe- 1626 
tater enn gogg. Se no di sat o ot somra bäst, se kumm dä tvo 
jer i enn fuss o sie ner i deppet. Dä va emm semmertien, flujerna 
ii allti so galena do. »Hogg-na, Ekström!» sa Ante, hann tjänte 
här do. Jaa, dä — — o hann nappade demm o i mun» mä 

1) Torp under Barkestorp. 2) har så 3) baken 4) Torp under Kylinge. 5) skära 
4-864697. Sv. landsm. IX. 2. 
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Se bejönte dräggan' o skratta. »Va skratta ni ot enn brösmula, 
d' ä 'nte so falt.» — »Enn brösmula? Dä va ju flujer.» — »Ja 
d' ä 'nte falit mä dä. Voja honn livet, so vojaja halsen. Jaa, dä 
jör iggentigg.» 

1627 Hann va här o lappade säkka. Do fekk-an legg' i drägg-
stuvan, so sa-an: »D' ä so vamt legga dräggana tjöpa pappa kappe 
arter te jul.» 

1628 Hann tapte tjäppen ve Tjarkebro1, bledde Slik i Horstarp o 
spydde opp i Tjyliga. 

1629 Nije sarter sill fekk di i Hästhajen: rompskuern sill, o huve-
skuern sill, dänn somm hadde bo romp' o huve, o so dänn somm 
va bo rompskuern o huveskuern, stekt sill o kokt sill o spekke- 
sill, o se storsill o smosill dit va i Hästhajen. 

1630 Ja, ja tökker, di sär, sonen, Ante Ekström, ä 'nte bätter hann. 
Hann jekk här o arbetade i fjor, o do talt-an omm, att »dit va 
enn bonn' i RiBkaby, somra mjölkade fyra kanner». 

1631 »For 2  d' ä 'nte falt», sa-an, »dit kann ja vakta hur. mogga 
SO111111 hälst. Fö farst sprigger ja, so groter ja lite, so svader 
ja lite, o senn. ska dit go.» H. 

1632 »ep sol!», sa-an, »dhcegana-ce po halva hemaln». 

1633 »jodaha mitesa-p4kal 3-  luhat min son, paiv-vatv, pop„.eg.. 
kabin4  o tig kaZinv stokat.» 

1634 »om 5yl,t 5  slo-nK,o sle-hl askan, va fa vi d o bon6 ?» 

1635 »y» cul-jont-iip,fivnitan la hinn, inan h4t kuin. kastad-. 
"oksana po badakat7  o jponda-vdl. okat.» 

1636 »fcemb hekstcilv hania po bststbutn, tid koma ha kal-
r4sn, — du fats-at — fiemb hekst4lv fet-,..a, no mQ22 

1) Bron över kanalen vid vägskälet till Älverslösa. 2) får 8) djävla 
Magnusa-pojkar 4) kanin 5) skjulet 6) bonden 7) badstutaket 
8) Hon var inskriven i en begravningskassa. Men han dog före hänne 
— det hade han aldrig tänkt sig. 
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»ahasbn kantvna, seg-fitah-an metta.)i 1637 
an-ada hugat-sa » betit ince-n oks. do sa-an: »noh-olokan 1638 a fhama, so-ce oksam-bak.» 

di MO-dej& o vela scelja dheka. niti-a sa: na dhekah- 1639 
int-ctheka. m p022 te min sow-vOctv 2  po numah-eelv?-i vcestv-
sket — han dhekv dheka han!» 

»mahila ha fot-tt epistls i mesan, my-gufal4v4, da fens l 1640 hcet.» 5  
eksthoin had-tis-ghis, se slaktad-an halv-o ga-p 6  halva. sen 1641 

sakl-ag-ghisti, o fek mep fe set4hisaflesk, anz-bofek fe set so-
flcesk. 

haw- va i4ta fe spolca so otcekt.4 nat. 5ovna7  va i dikana-o 1642 
hotad-,o svina sat z. peepnathceang-o skhatada. 

gamle-loan-ånasta pyliga va fak. noh-eksthom theeft-ans 1643 
pokka, so sa-an: »haha gu, mota para fo lev-i al sin 4,7!» mei 
notan thceft-anha, so sa-an: »mota bonafän do snap,t!» 

sonw-vektv hcet so sed almtihet, nitz hat-an moka bett, 
so hop da i,an8  ihöp sa fe &inom vice. E. 

Giftas. 
Ja tjänd-an sen gammelt. Ja har tjänt i tvo or po samma 1644 ställe SOMM bror-hans, vatt so gutt som kamrat mä-an farr i 

vaden.° Hann velle bara, ja skulle flötta te-an. Männ si, ja sa, 
dä jore ja allri, farr änn dä ble mer vejorti° ve-at, lyst o so. 
Si 'ann täte väl, bara hann fekk dit mä, sen so — fekk ja go, 
vatt ja velle, no d' adde vatt lite. Männ si dä va juj 11  dä. Si 
hann 'ar gett a»2  po harragorana o täkt tak, o so har-an kumme te 
mäjj omm lördaskvällana. Hann tjöper kräk o slakta, o täkker tak, 

so tar-an hemm enn glastiista o fär o sätter i glas. Hann sno 
nokk ikrigg, so 'ann fo. Männ si dä blir iggentigg te huset. 

1) Det var så, sa de, att Areskog på Kärrstorp la på bra med 
gödning på kanter, som syntes väl till vägen. Sen var det inte så 
noga med, där det syntes mindre. 2) Viktor, hans stolthet 3) fistel 4) Gud-ske-lov 6) lasarett 6) gödde 7) skatorna 9) gärna 9) förr i it) lögn  12) gått här världen 10) vidgjort, ordnat (genom giftermål) 
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Se hadde ja lite gamla kläer ätter far-minn, o domm lappade 
ja opp o ga-an. Damm lemnad-an ijänn. Männ västen dänn behull-
an. Ja sa te Lundåll dä, no vi va inne hos-an. »Ja si där, do ä-an 
brotsli hann mä», sa Lundåll te-an. Männ se sa-an, att dänn 
skull-an lemn' ijänn, lemna-n ut' i Darby, männ dä har-an inte 
jort. Hann hadd' igen vardasväst, utan hann behövd-an. 

Nor ja kumm hemm te mett mä biroet, so sat-an dar, o si do 
ble-an galen, o tökt', att ja 'ade jort hemmgogg. »Ja, du har ju 
gott inn du mä, no ja 'a vatt barte», sa-ja, »vi kann va likka goa». 

»Ja hann passa 'nte för kara», sa-an (för säj själv). »Ja 'a 
an i hatt nenn hesponne över mä, o inte vell ja ha.» 

No ja kumm hemm, se sat-an där. Ja hadde vatt eppe hos 
Lundåll o talt ve honom, hur ja skulle fo papperena klara. 
No ja do kumm hemm, so sat-an där. »Ja tägker, d' ä bäst o överje 
dä dära, vi har talt emm», sa-ja. 

»Ja kann du dö?» sa-an. 
»Oja dä kann ja alt», sa ja. 0 do va-an se slät. Männ 

si sen rasnad-an te.' 
Se träffer ja Kal-Joansen, o hann hadde fett sa 'fln sup, s"ann 

sa ut2  — dä jör-an inte ällest, metro. 0 do so sa-an, ja va 
damm. »Ja vi ä likka gamla», tökte ja. — »Ja bry dä 'ut omm dä 
dära, d' ä bar' enn slase». — »Ja, ja tökker bara, ja har jett-an 
för mö, te go tebåkes», sa ja. »Ja, va jör dä, omm du 'ade jett-an 
fämti kroner, se fit du i-an, d' ä bätter.» 

Hann sa, 'ann hadde hemmvest, o ja skulle fo sett' inn' o sleppa 
go ut' o släpa. So ja tägte, ja skulle fo-at bätter do. Alebus-
kana domm hadd-an planterat te hägn, sa-an, so dolm vell-an ha 
betalt för. »Omm ja fo trätti kroner, d' ä 'nte för mö», sa-an. 
— »Va ska du ha damm för? dett lögnas»! sa ja. 

So sär Lundåll: »Ja tökker, ni kunne jana kemm' överens. 
Ni har jett varånra lite var, enn kron' o tvo kroner o mat o 
kläer, lit' ot vatt hollet. D' ä bäst, ni kommer ihop, se behöva ni 
'nte förlora po varånra», sa hann. 

»Nähä, si ja vell inte ha enn sonn da lögko4, no ja 'a lärt te 
si, hur 'onn ä, so . . .», sa hann. 

»Du, dett förhadade as! Ett lögnas d' ä du, emm nonn ä-at. 
Du har an jort annat 'n lurat folk, mä dina kalv' o grisa.» n. 

1) blev han ursinnig 2) var frispråkig 3) dålig karl (därefter 
följde historier om honom) 4) lögnko 
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Karl-Erik. 1  

Gudå barinne! 
Guda! ä du ut' o gor? 
Ja, ja skulle go opp o froja, omm ja kunne fo barja2  mä 

ett par teater bräder. Männ ja fe la sä3, att d' ä 'nte säkert, omm 
ja kann betala denim farn po nyjoert, dä fo ja la sä. 

Ja ja vet inte, hur här ä. Ja ska väl tala ve rättern, 
se fo ja si. 

Ja dä vure se. Männ ja vell bälst ha uto di bräderna, 
somm legger ute. 0 rättern sa do fö rästen, att di solde int' o 
'lera anra. 0 si do, uto di ä farska — vesserlien ä di som-
mertarra, männ ändo so behöver di legga inne lite, innan ja kann 
jöra o domm.4  0 ja har lite beställniger, so ja behövde. 

Jasso dn tägker ta ihöp mä o snekkra5  nu ijänn? 
Ja dä jör ja. Ja fe la ta ihop mä-at nu. 
Ja tökker, di sär, du solde dina varkty po 
Ja dä jore ja förstöss, männ si nu tägker ja jöra annat. 

Dit va förstos dä ja ropte inn ätter far, serum 'ann hadde tjöpt po 
gamla afåner. 

Hu kann du jöra annat, no du igga varkty har? 
Jo dä förstöss, ja har väl lite so vuret. 
Har du nonn hövvelbägk do? Ja tökte, di sa, du solde_dinn. 
Ja dä jore ja, so ja har iggen nu, männ ja jör enn. 
Hur kann du jöra enn, no du igen har te hövla på? 
Jo si ja har Gustas gamle te lons. 0 hann ä do snart 

fårdi, dänn anre. Ja si ja solde minn so da po afån, se fo dä 
go. Pär solde sinn, o ja solde minn. Hann va nokk bra, dänn ja 
hadde, männ uto dä va fars gamle, so —. Skruven va 'nte i ornig. 
No ena skulle k1osoja6  nontigg, se hull-an inte, hull inte fast. 

Ja tökte, dä va unlit, att du solde dina varkty. 
Ja, si ja jör annat nu, dä somm ä mer ätter tien. 
Ja o se tägte du dä väl te fara dinn väj mä, tökte ja, di sa. 
Te Amerika ja. Ja, di sa dä. Ja ja tökker, dä kann 'te 

va varr, änn ena kunne väl försöka. Ja tökker, dä gor för anra. 
H. 

1) Erikssons son Karl. E. var snickare, inte med möbler, utan med 
bygge ock så där. 2) borga, få på kredit 3) måste säga 4) göra 
(något) av dem 5) slöjda 6) såga med klosåg, med stor såg i ram 

1645 
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1646 — kålab o kailönsti di hah-ont o vahcinha.' 
— ischå, da veLla, huv 1,9 da va Sa, SO — si hålab 

hcemta u posk. so  no-ag shndasfovmc'eda o syklada 
mce pestz, so mot-ag„kallönni o noha te hank,. »va hav ni 
vat i de?» sa-an U-dem. »via vat...os 4.hasvi, 2  -po kalås — fint 
kalås — voldit fint», sa kala. kålab fov-n62 t?...an62.9 ma posk. 
so  sa-an te an: »4hasti-an-cc hat kalås.» — »hm, hm, hm», 
sa an, »hah,...b.fhasti hat kalcis?» sem-fov hilab ovahcilt, 

te vem-an thcetta, so sa-an: 3«.hasti, han-a hat kalås.» seg-
kum fhdcsei t?...angv. nosa, «Wksti-av, hat kalås?» sa an02. 
»ist hav„so f4n  hely», sa ef .h.dcs, »da va lod», sa-an, »vevi„a 
sakt-do?» — »da hav kcilab sakt», sa an. o vem efftOgsijk, 
thcefta sen, so sa-di: nasa, f .hOesai2 hat kalås.» 
kålab o fha2ta, va da va fe låentstöhiv har -foh-ikhie o sphicl?-
-åt om honom. »dce hav katlönsij sagt te mce2», sa kålab. o 
kålab po kaLifinstit,-fostås. »va bahåvda hår- fah-ikhie o 
va la sa? da bd-N-an ahi em», sa.kabfinstz. sa-?t 
ov, so balikda håip,. vl inta fo-dcb fah-ibig ala stons mcb-at.» 

sen-av kålab vat di po kal-Onsti. 

1647 hcetvin-ba kålab, at-an skula fo lena hans motboks, mon da 
vel-inta kålab. mesta gag kålab "ek-fobi — di va dahåta ve vcegn 

ahbetada po Ocebot alihop — so hofta hcetvm »,po kålab: 
»fa la kila ve-an-?t ta?;!» sq-an. »ist do-kar-va, te4  la keman- 

sa kålab, o se voleiv-fhamåt. no cl„ada vat-n, stan, kam 
-an tabåkas. da stant-an: na, va va clnu do?» sa-an. o 
hcetvii-lek zfhein di anno, ut te:-am-po ven. »di a ot hcelseka!» 
sa-an. »va da baha do?» sa kålab. na», sa hcetpn. 

nu kols-inta kålab po hotvn, nu ce-an ah" pa-an. aan 
tolst-int-om-aw-fahilit hcelv, fasteis. E. 

1) är osams 2) Efriksson, = Nesse Lark 
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Kaleb. 
Kaleb o Karl Jonsson de har ont av varandra.' 1646 
Jaha, det vet jag, hur det är. Jo det var så, så — se Kaleb 

hämtar ju posten. Så nor han kom en söndagsförmiddag o cyklade 
med posten, så mötte han Karl Jonsson o några till härnere. »Var har ni 
varet i dag?» sa-n till dom. »Vi har varet hos Efriksson 2  på kalas — fint 
kalas — väldigt fint,» sa Kalle. Kaleb for ner till Aners med posten. 
Så sa-n till Anér: »Efriksson han har haft kalas.» — »Hm, hm, lim», 
sa Anér, »har Efriksson haft kalas?» Sen for Kaleb ikring överallt, 

till vem 'an träffte, så sa-n: »Efriksson han har haft kalas.» Sen 
kom Efriksson till Anér. »Jaså, Efriksson har haft kalas?» sa Anér. 
»Jag har så fan häller», sa Efriksson, »det var lögn det», sa-n, »vem har 
sagt det?» — »Det har Kaleb sagt», sa Anér. 0 vem Efriksson 
träffte sen, så sa de: »Jaså, Efriksson har haft kalas.» Efriksson på 
Kaleb o frågte, vad det var för lögnhistorier, han for ikring o spridde 
ut om honom. »Det har Karl Jonsson sagt till mäj,» sa Kaleb. 0 
Kaleb på Karl Jonsson förstås. »Vad behövde han fara ikring o tala om, 
vad jag sa? Det bad jag-en aldrig om», sa Karl Jonsson. »Om jag sa ett 
ord, så behövde han väl inte för det fara ikring allastäns med-et.» 

Sen har Kaleb varet arg på Karl Jonsson. 

Rättaren bad Kaleb, att han skulle få låna hans motbok3, men det 1647 
ville inte Kaleb. Näste gång Kaleb gick förbi — de var därute vid vägen 

arbetade på källaren allihop — så ropte rättaren på Kaleb: 
»Får jag tala vid-en ett tag!» sa-n. »Ja det kan vara, tills jag kommer 
igän», sa Kaleb, o gick vägen framåt. Nor det hade varet en stund, kom 
han tillbakes. Då stante-n: »Ja, vad var det nu då?» sa-n. 0 
rättarn gick ifrån de andre, ut till-en på vägen. »Dra åt hälsike!» 
sa-n. »Var det bara det?» sa Kaleb. »Ja», sa rättarn. 

Nu hälsar inte Kaleb på rättarn, nu är han arg på-n. Ja han 
tyckte inte om-en förut häller, förstås. E. 

3) för inköp av brännvin 4) tils 
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Äranul Fagerström. 
VI sutto, ett litet sällskap, ute i trädgården, åto frukost där. Då 

kom en liten gumma ock gick förbi, med raska steg, gav oss en blick 
i förbifarten, ock gick rake vägen in i köket. Hon såg så viss ock 
målmedveten ut, där hon gick, att en måste titta efter hänne. Det 
var något särskilt med den där. »Nähä, Amma Fagerström ska äta 
med oss här ute», sa frun i huset ock kom .ef ter en stund tillbaka ut 

1648 —  »em non mcenska kana baghipa, va cema hat) me blomv», 
sa fhun, »se moga sai2tvs -blomv, som al» non ån mcenska- 
-a s»t fas. a bagh,fpv-nta, va-om-baka fa dem ala »fhein.» 

— ea tekv se meka em o txta po ghana blomah-, o gana 
a ve l se lana ta po -en am, cln, ce-se vakt». dn sligha-

sce se kjukt o fint, o se d»...sma egna, som setv som palvi ahma 
ce-lu ch doleheste-pm2, som gu-a skapat,-4'a stah-» bibalan. 
cl„o„se hoht o s po alt, sa a vakvt. a bhuka mala »blå, 
blomah-o monstah-, o se sy-la-åt sen. a sy-ist -bokamahka 
po påpvsthamål, o »ta.  -bp nitiinstvna 5olv. s02-1a-bå4-tent. 

?,a...a fet et, sa jonxi, o peilcana hoh-ct fet, o cl-ce 
ch no k taksama f. 

nce, d-ce d»-nta. 
da kam...4 ant-cema sce, at inte-ja ce taksam, o 

pelkana ha mce. 
a mon int-ala (e-at. mcen da bhy ist m-int?-em. 

lev-bå9t-nd4. E. 

1649 cana kam te gah.vv-hydks. va-ch nu hada ms-man, se 
skhceda v01 int-cema utcf-Qm-bheda-pd dug, serv-vanht 
m?...cema. te sist se sa signa-hydai: »g-kan do-nta 'ya 
cema, N-49 -nta ha pm. -po niesan», sa-on. »la„s» intiv-fai2 va 
skåmdtkaha», sa ema, o dy-skula vl a vat-ctaht, em pet ink-
skul-a hokt-U o sko mm nosa mo. o dziv-fam va gahvaha, han 
hanada2  pet, man da kam o da va noi, se halt velopt, 
se da st-sa » min tt. E. 

Åmma berättar: 

1650 aa titad-ui -onetv-fonstvt-n,  da, se sa la, boes va uta po 
Icevt met ffih-o to-o iz. ch va uta hela husalt, ahhop, ch 

1) Jenny Vestergren 
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Ämma Fagerström. 

från köket med hänn e. Det var någonting så särskilt med hela Ä. F. Hon 
såg så viss ut, ock när hon tittade på en, så kände en på säj, att det 
var inte lönt att säga någonting, som en inte riktigt menade, för det skulle 
hon so med detsamma. Hon såg tvärs igenom en, det kände en. »futtitri 
or ä ja», sa hon, »ner ja fyller etti or, do ska ni kemm' o gra- 
telera må.» 

»Om någon mänska kunde begripa, vad Ämma har mycket blom- 1648 
mer», sa frun, »så många sorters blommer, som aldrig någon annan mänska 
har sett förr. Jag begriper inte, var hon bara får dom alla ifrån.» 

Ja jag tycker så mycke om att titta på granna blommer, o granna 
djur. Jag vill så gärna titta på en orm, den är så vacker, den slingrar 
säj så mjukt o fint, o så de små ögena, som sitter som pärler ! Ormar 
är ju de dägeligaste djur, som Gud har skapat, det står i bibeln. 
Det är så roligt att se på allt, som är vackert. Jag brukar måla ibland, 
blommer o mönster, o så syr jag ut sen. Jag syr ut bokmärke 
på pappersstramalj, o ritar opp mönsterna fälv. Sen ger jag bort dom. 

Ja, jag har fått ett, sa Jenny,  i, o pojkarna här har fått, o det är 
de nog tacksamma för. 

Näj, det är de inte. 
Å det kan väl inte Ämma säga, att inte jag är tacksam, o 

pojkarna här med. 
Ja men inte alla är-et. Men det bryr jag milj inte om, jag 

ger bort ändå. E. 

Ämma kom till garvare Rydéns. Vad de nu hade sinsemellan, så 1649 
skrädde väl inte Ämma ordena, utan hon bredde på duktigt, som vanlit är 
med Ämma. Till sist så sa Signe Rydén: »En kan då inte skylla däj, 
Ämma, för att inte ha skinn på näsan», sa hon. »Ja se min far var 
skomakare», sa Ämma, »o det skulle Väl ha varet dåligt, om skinnet inte 
skulle ha räckt till att sko min näsa med. 0 din far var garvare, han 
handade 2  skinnet, innan det kom till oss, o det var nog så redigt vidgjort, 
så det står säj i min tid. E. 

Amma berättar: 
Jag tittade ut genom fönstret en dag, så såg jag, bondens var ute på 1650 

gärdet mitt för o tog av råg. De var ute hela hushållet, allihop, de 
2) handhade, hanterade 
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va-so mo folk, o cga ahbetad... o ha4-so bhat. d iek an» cetak-
gcn, op-o nev-fa yevt, ma hospoe fast k haan. 

se fnamot mceastffL, a tztad-åt, so va d sam -basgfizli 
ving po balkat, ...di bana spkag env-vandnra, fhana o takkas 

ovv hela gent, o bana gloc_la. i_a-fek la ut 2  o /loka, hu da va. 
»va glo ni cev?» »io hospoa tapt sig-klaka, o bseian 
nie», sa-di, »o vi ce-nta stan tes heta-na», sa-di. »ska...a gelp-
ek-o leta?» sa-a. »hav-nta vi aliho_p, so moga som- vi 0, 

ta keda po klakan, so dopa -nta hon te--at hcelv», sa-di, »dc e 
-kci-Q lita  pa». — naso, int-te?» sala. so  e1a timma-
gent o lott lita po n tonek — -då l klakan-  ! o 1,9ei,an 
hcegda-H. da to ia i jpelan o loft-c5p, so klakan heed-i teu. 
»va ce da ha do?» sa-la. naso», iii, soiv-fcesta- 
fast jan, dceg-kun-Q-fit-ta keda pa.» — »nce dce-kan &enda», 
sala. so  let„ct helnot o skula golinom stetan4  ut po 
no gt da. stetan, so lez unv dcen. da zeb•-ci bavt 
te-an o sa: »si hcev hatan hii nice do.» 

Kände hon på säj på något vis, att hon skulle gå just dit o 
söka, äller hur kunde hon gå så rätt på-t alltihop? 

gx pcend-igantig. la skula vl ~stens baja, o da 
hetade...ia-at ma ens,-d'a-va zgat-basifillit ma dce. ;imma F. (E.) 

1651 g-gete 190v3-di 'kopt po lagvn, do-acol-di tapt-ij Met- 
san sitt di hav te btii-ih4p lusat me. (hi hada fult-ei lasat, 

di i,els-ctar-o letada. da sto dak-ip-falia ston klegkabana-
bitska metpo lagvn. »hav ni tztat i diii da buskan?» sala. 
»nch, sa-di. nov dc e da!» saia. da la. »etuin,' da heeknade-
g2-åt ktos, at no di povd-inM dem-buskan ma lasat, so-ada 
buskan clkat-ei bsethign,. 

Men de kunde inte räkna ut det fälva? 
nce di kana vl inta do, sa cema. "klorna F. (E.) 

Stora bi. 

1652 la da va dna hceka-centa famsthoni i falsa, hon talt?- 
4m, at hon o en te, hog-kalta makfict„skula ga ot skaien o ploka 

1) sträng, ribba 2) måste ut 3) i stånd till 4) I st. f. grind: 
vila stängerna, som skjutas undan, när 
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var so mycke folk, o alla arbetade o hade så brått. De gick ån» efter 
ån, opp-o nerför gärdet, med husbonden först i raden. 

Så framåt middagstiden, jag tittade ut, så var det en sådan besynlig 
ordning på folket, de bara sprang om varandra, fram o tillbakes 
över hela gärdet, o bara glodde. Jag fick lov ut' o höra, hur det var. 
»Vad glor ni äfter?» sa jag. »Jo husbonden har tapt sin klocka, o kedjan 
med», sa de, »o vi är inte stånd till' hitta-na», sa de. »Skall jag jälpa 
er att leta?» sa jag. »Har inte vi allihop, så många som vi är, 
dugt till att ta reda på klockan, så duger inte hon till-et häller», sa de, »det 
kan hon lita på». — »Jaså, inte det?» sa jag. Så gick jag framåt 
gärdet o lyfte lite på en rågnek. Där låg klockan, o • kedjan 
hängde vid. Då tog jag i kedjan o lyfte opp, så klockan hängde i änden. 
»Vad är det hära då?» sa jag. »Jaså», sa de. »Men ringen, som fäste 
fast kedjan, den kunde hon inte ta reda på». — »Näj, det kan hända», 
sa jag. Så gick jag hemåt o skulle gå igönom stättan4  ut på vägen. 
Nor jag då lyfte opp stättan, så låg ringen under den. Då gick jag bort 
till-en o sa: »Se här har-en ringen med då.» 

Kände hon på säj på något vis, att hon skulle gå just dit o 
söka, äller hur kunde hon gå så rätt på-t alltihop? 

Jag kände ingenting. Jag skulle väl nonstäns börja, o då 
hittade jag-et med ens, det var inget besynligt med det. Ämma F. (E.) 

En gång körde de gödsel på laggårn, då hade de tapt en kätt- 1651 
ring, sådan som de har till binda ihop lasset med. Den hade fallet av lasset, 
o de gick där o letade. Då stod där en farligt stor klänkeborra-
buske mittpå laggårn. »Har ni tittat i den där busken?» sa jag. 
»Näj», sa de. »Gör det då!» sa jag. Där låg kättringen! Det räknade 
jag ut förstås, att nor de körde intill den busken med lasset, så hade 
busken draget av kättringen. 

Men de kunde inte räkna ut det fälva? 
Näj de kunde väl inte det, sa Amma. Ämma P. (E.) 

Stora bi. 

Ja, det var denna häxa Ämma Fagerström i Förlösa, hon talte 1652 
om, att hon o en till, hon kallte Maria, skulle gå åt skogen o plocka 

dubbel stolpe på vardera sidan, med dubbar genom stolparna. På dessa 
en vill gå igenom. 
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blabe2. da va so obilial moka blabcev da da avt, so ba-n stak-
in ncevan i Atsat o loft-6p, s-ad-v, nevalv- ful ma bcev. 

si blOce,v, sa-on, dom ska-n nita ploka op»fitan,44- tt ska 
stek-in ama ncevan anauf kan o loft-bp, so fec-?n, dom » ncevan. se  sa 
v» neka stolta, gkana beit..»ma.ljb et pa tuvv, o no-v» skala go-dit 
o ta dem, se sa mathija: »a so mo by-ah-c e! e.t. da va fal»t,-t-ce 
tu-n hel svann»! shaka, jota, gulhand»a, gana by! dt hav mo 
/tanig i-sa dom. erv-v» !tad-nu-kupa,' so kana v»ta-hint dem», sa-v». 
»ja vet», sa inatbija, ›sunaseas...ctahbmq...i byn, d» han-an tom kupa, 
dceg-kana vt alt fa lana.» o manba hon sphag-Hm o kam ta-
betkas nice Ituan, o-t lakan ha-on mce ty-slo-bm kupan, o-g-
kituka t-ta hon»i. mcen da va da fytos tgm. vi  sato 
kupan om, bena, se to v» va-s»n lag staka, o sta k o hevd-» 
ghesat. o blota di flu,)-6p o sata scv » kupan. sen .snoda v» 
lakat om, o ktekada 2-Um ma kupan o sata-na pot pa stola, 
serv-v» bah,-(2t o sat-»höp. et-bi sata-sce o stak-M martija po 
halsti. (Halvt viskande:) »febleinada3  hyla!» sa-on. s» manka va 
alm,ent hak„,-foh-o va so gudlat senad. (Alltjämt halvhögt:) »fe-
bleinada bovla!» sa-on. s» dce hav d» allt» halt mej fon, te va, fe-
gt-a aby,» kant-me o va se deka. 

Jaså, var hon så där allvarligt sinnad? 
a ,  da va-on alt» haln,240,12. »fablånada hyla!» sa-on. 

sen cldn ett) kam dampols In — an hada set senzvnolo 
dak-tnM — kam-in » stavan t&mcel, o s se gla ut. »da va 
-ena gnana b?„, ni va ot skolen cetan,..å gapy, sa-an. »la va cl-n,ta 
de», sa la, »se »oka som d» e, d» han-alt-blm mo hon»g 
sa? la. da-bahyt-an o slo-se po kncena, o stovskkata. »va 
shata-n at?» sa la, »ce da no fel pa-dom do?» (Högljutt ock lång-
samt:) »d-ce bokietiga!» sa-an. 

Hur blev ni av med dom sen då? Flög de sin väg fälva? 
Aller fick de vara i kupan? 

ne — a da ble-n ny histöua sen, ha v» fek-cto pa-dem. 
mcen da-jek-etemcv. v» stepaql-M vcel »bag kupan. so  kokta-v»-
ep-e-gnyta het vak, o hceld-in » kupan. v» ypnadl-l»ta po plogar:, 
opta o hceld?-in o hceld-hvv lat-alastcens, te d» va doa al»hop. 

Ämma F. (E.) 
1) utomordentligt 2) bar med besvär 
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blåbär. Det var så °billiga' mycke blåbär det där året, så bara en stack 
in näven i riset o lyfte opp, så hade-n näven full med bär. 

Se blåbär, sa hon, dom ska en inte plocka oppifrån, utan en ska sticka 
in avige näven underifrån o lyfta opp, så får en dom i näven. Så såg 
vi några stora granna bär imellen ett par tuver, o nor vi skulle gå dit 
o ta dom, så sa Maria: »Å så mycke bi här är! Å det var farligt, det är 
ju en hel svärm! Stora, tjocka, gulrandiga, granna bi! De har mycke 
honing i säj dom. Om vi hade en kupa, så kunde vi ta hem dom», sa vi. 
»Jag vet», sa Maria, »Sunessons därhemma i byn, de har en tom kupa, 
den kunde vi allt få låna». 0 Maria hon sprang hem o kom till-
bakes med kupan, o ett laken hade hon med till slå om kupan, o en 
kruka till ta honingen i. Men det var det förstås ingen. Vi satte 
kupan över biena, så tog vi var sin lång stake, o stack o rörde i 
gräset. 0 biena de flög opp o satte säj i kupan. Sen snodde vi 
lakenet om o kinkade» hem med kupan o satte-na på ett par stolar, 
som vi bar ut o satte ihop. Ett bi satte säj o stack till Maria på 
halsen. (Halvt viskande:) »Förblånnade3  bövlar!» sa hon. Se Maria var 
allmänt hållen för att vara så gudligt sinnad. (Alltjämt haivhöge) »För-
blånnade bövlar!» sa hon. Se det har de aldrig hållet mäj för till vara, för 
jag har aldrig kunnat med att vara så dära. 

Ja så, var hon så där allvarligt sinnad? 
Ja, det var hon alltid hållen för. »Förblånnade bövlar»! sa hon. 

Sen dagen äfter kom det en polis in — han hade sitt sommarnöje 
där intill — kom in i stugan till mäj, o såg så glad ut. »Det var 
ena granna bi, ni var åt skogen äfter i går», sa han. »Ja var det inte 
det», sa jag, »så tjocka som de är, de har allt bra mycke honing i säj», 
sa jag. Då begynte han att slå säj på knäna, o storskratta. »Vad 
skrattar han åt?» sa jag, »är det något fel på dom då?» (Högljutt o lång-
samt:) »Det är bålgetingar!» sa-n. 

Hur blev ni av med dom sen då? Flög de sin väg fälva? 
Aller fick de vara i kupan? 

Näj — ja det blev en ny historia sen, hur vi fick död på dom. 
Men det gick det med. Vi stoppade till väl ikring kupan. Så kokte vi opp 
en gryta hett vatten, o hällde in i kupan. Vi öppnade lite på pluggen 
opptill o hällde in, o hällde över lite allastäns, till de var döda allihop. 

Ämma E. (E.) 
3) Lindrig svordom. 
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Varsel ock drömmar. 
1653 — cema, sni-a vat-mce em se moka, hah-cema sit Mita 

spolca neg-gag? 
nct, da hqn.  ia inta. spoka de-fens anta, fe funas-elie, 

se skule-ist-a sit-ta neg-gag, se da fens inta. mceiv-vansal 
dce fens,-da hav ist vat uta fov moga gav. da hceha testcelft-
gan hcen nu i da, dn sa ist fe fjontn da sen. si  dafo se feb.-
ia le hit i da. la sa-ah-alihop. 

o Ment,  hon ijcen es mce nu do? 
, dce lev ia. la sa eh-alihop. o elycenah-idnen. si, en son 

hcenli menska, sni dena fin ce po dela stelt, hoiv-fo la ha-n henli 
mov mce, o dcerv-vele-ia s, o &tik se feh•-ia lev o go-hit o si-na. 

1654 — hah-ceina vat uta fe no men vansl? 
da han la. tim ah-, inaft-pivcelem-ble ha, va ist 

ut-o ok-e-kvel, sem-e-gah-iblcin. se  va dn,-nentig, som 
snanda-febi'-mce: sa-dce, som da snanda-fobij. ne  ist kum- 
h4m o talt-4m ql-deha, se va dn-nen, sin sa: »da hmv nois  te 
bl e i0iti dcvki fhanitien uto en-la ån sant.» da va phesis, 
-da lawceleg-gan-fhånt. men dceta va te an fohict. o a va 
-nt-ensamn em-at, fe da va-g-guba me, sitt-ada ht po sama 
stola: da va, som di-ada hulat stena, o huslat 2  o ahbetat. mn, da 
syntas agntig, da va fonbu, my, da va twe (211,,A f01,21169.. limma T. (E.) 

1655 z dp,-geta va ut,. o ie o phatada ince-met selskap, 
se va d-en hot, sin sa: »nu do cema». — »va sep du? do 
(ena?» — » aiiti sa/it», sa-on. no du sa: nu do cema, 
sa du.) — »nce ist-ah-igntig sakt», sa-hon. »men hon,q-du-nta 
5ce1v dce, at nen sa: nu do cema?» — »nce ist-ah-inta liont non 
so dce», sa-on. hon hd-at inta, hond-at. 

hohq-, at-n j§wyng3, a ha,da neh-i lem, sni 
hetad-cema, hon-aq-dot ph4sis ve den hien. Åmma, F. (EJ 

1656 Niimdemans Jösses historia4, hustrun Anna talar: 
»i,ct.,fe du va vl inta 5celv okso-ep-o asad-o dho dn da dån, 

no du va pa o skula Lsoha-hckl dc e po klcekabahla baka?» sa ana. 
dn,, hceha trigguban5 ...ade,..,k.u-n sont-bavt-khaslosa po dcen tin. 

an  air,?ndaad,..eg,,ga9 &ep da, o alji aLgusta hoj- slepa citt 
da guban te hcega-md o aka, fok...am-vela hcelsa-pei s2;1, son. 

1) for förbi hastigt 2) väsnats 
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Varsel ock drömmar. 
Ämma, som har varet med om så mycke, har Ämma sett några 1653. 

spöke någon gång? 
Nää, det har jag inte. Spöke det fins inte, för funnes det, 

så skulle jag ha sett det någon gång, så det fins inte. Men varsel 
det fins, det har jag varet ute för många gånger. Denna hära tillställ-
ningen här nu i dag, den såg jag för fjorton dagar sen. Se därför så fick 
jag lov hit i dag. Jag såg er allihop. 

Känner hon igän oss med nu då? 
Ja, det gör jag. Jag såg er allihop. 0 känner igän er. Se, en sån 

härlig mänska, som denna frun är på detta stället, hon får lov ha en härlig 
mor med, o den ville jag se, o därför så fick jag lov att gå hit o se-nu. 

Har Årama varet ute för not mer varsel? 1654 
Ja det har jag. Tie år, innan järnvägen blev här, var jag 

ute o gick en kväll, som en går ibland. Så var det någonting, som 
snarde förbi' mäj: tj000 sa det, som det snarde förbi. Nor jag kom 
hem o talte om det dära, så var det någon, som sa: »Det kommer nog till 
bli någonting där i framtiden utav en eller annan sort». Det var precis, 
där järnvägen går fram. Men detta var tie år förut. 0 jag var 
inte ensammen om-et, för det var en gubbe med, som hade hört på samma 
ställe: det var, som de hade rullat stenar, o russ1at 2  o arbetat. Men det 
syntes ingenting, det var förbud, men det var tie år i förväg. Åmma (E.) 

En annan gång jag var ute o gick o pratade med mitt sällskap, 1655 
så var det en röst, som sa: »Nu dog Amma.» — »Vad säger du? dog 
Amma?» — »Jag har ingenting sagt», sa hon. »Jo du sa: nu dog Amma 
sa du.» — »Näj jag har ingenting sagt», sa hon. »Men hörde du inte 
fälv det, att någon sa: nu dog Amma?» — »Näj jag har inte hört någon 
säga det», sa hon. Hon hörde-t inte, men jag hörde-t. 

Sen fick jag höra, att en känning», jag hade nere i _Mem, som 
hetade Amma, hon hade dött precis vid den tiden. Ämma F (E ) 

Nämdemans Jösses historia4, hustrun Anna talar: 
»Ja, för du var väl inte fälv också oppe o asade o drog den där dagen, 1656 

nor du var på o skulle köra häl däj på Kläckebärga backe?» sa Anna. 
Den här Trigubben5  hade ju en son borte i Krafslösa på den tiden. 

Han arrenderade en gård där då, o aldrig att Gustav kunde slippa den 
där gubben till hänga med o åka, för han ville hälsa på sin son. 

8) bekant 4) Berättades efter nr 1670. 5) gubben på gården nr 3. 
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delta chin-ada gusta-et pah-ughcesta, sy-va ltts-stehta. 
se  skul-cov-fa9st joh-epot skon cete vehkat, o sen, jolta-bänt 
o so-at. o ta sa te gusta: »lcet nu bl?, o ta dt?, da guba-
vaiitn mce-da, fe ta feschkha-, at-an stelv-M neha gakskapv 
feede-celast.» tho nnt, at-guban sats-sa po-n sten-ah-
utan1092 ve felv-vcetn, o sat v de?? menstntgan Iva tint-o 
vcentada po gusta. o notan centlig-kum, se sa ta vcel, at 
-gusta stant-o gubag-kloghad-sa-bp1  po lasat me, se da kune-
ta v bghipa. a va-se-oholt hela dan. inta kum-an-Um hcelv 
ve de n tin, snt-am-bhukta koma. 

se hade-ta po tumat ep-en stoh-ekajpsta, bukta 
ploka-n&-ak y kldak.4. stoh-o tug va d?2, tsce 5celv, o endo 
vah. tug bl e i-u, no dy-va ful o klcedv, se da va tu 
%gan, som hada-mck o huba-na, -cela fesata hely. mn het 
seiri-a sto, se feh•-a hgh-, at-tn da jpstan akt-tvas evv golvat 
-tahepa, fhon-92, ena vegan te vcegam- met-tmåt. golvat va 12-L 
o?,,cemt, st tetvna va-ntl-lika høa, o da he9das se vcel, no 
jpstan to-tmöt vahAnda kant, vahenda teha. »da va bast», 
tceete-ta, »vem ce ds-, som ce dahbpa, va ha9 dt Ma »Stan o 

t dscima se akt-on tebetkas evv golvat, te sig-gamla plas 
tyc'en. do sphdyia-cip, mcen da syntas 904,  hubat, o tgm 
mcenska va da hely. se  kurv-fahfq-in o fhatd-, emAita gusta 
va hemkum?2,. »klokan ce tolv», sa-an, »o da bh,uk-alv-va hema.» 
— ce lemt oholt», sa-ta, »o guban ce-tfi mce, fast-a ba- 
-an, at-cf4ta skula ta-an me-sa.» t dsama akt-jpstan evv 
golvat ubn dahbpa. »vem ce dahbpa?» sa fakta se kvekt. 

vetta», »go-év o st-cktv, fo fafa st, em d-ce nen.» 
haft-z,ek, o kum-neN-o sa: »da va b?,s6gt,-ta va gan.» o hcet 
ni da va, se akt-jpstan tabdtkas tcbn. »kaki», sa bo han o 
»d-ce no galt ma gusta, va ci..do e». o vt gk-da se oholta-o 
vest-itya, va-vt skula ta-os-M. vt baha vcentada po be, at-an 

fedcih,vad. 
ve thitig-kum-cfn-do-Um, o jpopda ma fhemada heta o 

vag. nahec», sa gusta, »at va-kum-tfhein de-evantyvt ma livat, 
-ta va-t uv. hestana ble hceda fe net, sy-va i dikat, o satt 
Jen, o gubavaven te-tlhota2, o slo-ikhig-sa mp-ahm-o ben. eni-

baa hada kunt skulat-tuban o last, se- ade-ta not het 

1) klättrade upp 
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Den där dagen hade Gustav ett par unghästar, som var lite stirriga. 
Så skulle han först köra oppåt skogen äfter virket, o sen köra bort o 
sälja-t. 0 jag sa till Gustav: »Låt nu bli att ta den där gubb-
vargen med däj, för jag försäkrar, att han ställer till några galenskaper 
för däj äljest». Tror ni inte, att gubben satte säj på en sten här 
utanför vid fälve vägen, o satt väl där rninstningen två timmar o 
väntade på Gustav! 0 nor han äntligen kom, så såg jag väl, att 
Gustav stante o gubben klongrade säj opp' på lasset med, så det kunde 
jag väl begripa. Jag var så orolig bele dagen. Inte kom-en hem häller 
vid den tiden, som han brukte komma. 

Så hade jag på rummet oppe en stor ekekista, som jag brukte 
plocka ner alla yllekläder i. Stor o tung var den i säj fälv, o ändå 
värre tung blev den ju, nor den var full av kläder, så det var ju 
ingen, som rådde med att rubba-na, äller försökte häller. Men rätt 
som jag stod, så fick jag höra, att den där kistan åkte tvärs över golvet 
däroppe, från den ena väggen till väggen mitt emot. Golvet var lite 
ojämnt, se tiljerna var inte lika höga, o det hördes så väl, nor 
kistan tog emot varenda kant, varenda tilja. »Det var besynligt», 
tänkte jag, »vem är det, som är däroppe, vad har de med kistan att 
göra?» I detsamma så åkte hon tillbakes över golvet, till sin gamle plats 
igän. Då sprang jag opp, men där syntes ingenting rubbat, o ingen 
mänska var där häller. Så kom farfar in o frågde, om inte Gustav 
var hemkommen. »Klockan är tolv», sa han, »o då brukar han vara hemma». 
— »Jaa, jag är jämt orolig», sa jag, »o gubben är ju med, fast jag bad-
en, att han inte skulle ta-n med säj. I detsamma åkte kistan över 
golvet igän däroppe. »Vem är däroppe?» sa farfar så kvickt. »Jaa, 
jag vet inte», sa jag, »gå opp o se äfter, får farfar se, om det är någon». 
Han gick, o kom ner o sa: »Det var besynligt, det var ingen». 0 rätt 
som det var, så åkte kistan tillbakes igän. »Jaha», sa både han o jag, 
»det är något galet med Gustav, vad det då är». 0 vi gick där så oroliga o 
visste inte, vad vi skulle ta oss till. Vi bara väntade på bud, att han 
hade kört säj fördärvad. 

Vid tretiden kom han då hem, o körde med främmad häst o 
vagn. »Jaha», sa Gustav, »att vi kom ifrån det äventyret med livet, 
det var ett under. Hästarna blev rädda för något, som var i diket, o satte i 
fen, o gubbvargen till illhoja2, o slog ikring säj med armar o ben. Om 
jag bara hade kunnat skuffat gubben av lasset, så hade jag nog rett 

2) illskrika, skrika ilsket 
5-384597. Sv. 'antifon. IX. 2. 



66 H. & E. FOLKMINNEN: EFTERSKÖRD. IX. 2 

hcestana, mce s som han skhelad...o levda, se bl e vah o 
va. ha4.4ce,,nta vat epfobaka, so...ada m ah» klahat livat, 
mei s» nu heesda lad pti epfo.» 

da va phesis klokan tolv, no fsztawva ut...o akta hema. kan 
r1i bagistpa do do? Anna o. Gustav .1-son1  (E.) 

1657 dona gamla ikiltilka-khestinan, cl» kalta,hon josopda lkam 
po obatahp » mosa hakans fynda bo mai2n...o kvcela. da 
kana va....se skumt »blcin em kvolana, son sa...nto hanalv-, 
fe-sa, o ...hoiv4ek la i...g ha dant...ta va, fdds. unrt, at„.ta 
baha i,ek vol moga gav. 

»da va min mop, do», sa mcestv po se1vvbakan2, 
po dcen tun, o da va...se dhyt o go o venia p-na d laga, 

skurna ventvkva3lana. sa-alt»n-4, igg...kum», sa-an. 
»no tahoi2diy,nokalei„.,vhias-åm cloplasip, sa-an, »da veste..2a se 
vcel,at.-eta va cllaleiv,fo mce.2 te ga o ?„&ka loktan aRng o tona 
dcen. o no isa da kum-åt, se slo d...ah» fel, utaa hda, hog,. 
kum ep» gatan. se  motas v» ve pahkahnnan, o da sate.4a 
o akta-mck ep te bogn»gan, o ceiiptet-na spaeta, o sen 
j§nda-v»-6p te statt o Icelpty-4t o sot-in hcestiy» 

da va....cenas va9d dce, spvci o sa-M, nokuz. seml»a 
mcenskv hco2 se stahk vai2d. d entltka rna ala. (John 3-son) E. 

1658 — o, a dønajblcir. tho fhum.po dhoma? 
Ja det kan vara lite besynligt ibland med drömmar. 
va o dh,oina fa slai? va kemv d» sa a? 
Ja, det är inte gott att veta. 
no, d—o,..igan, sem-vet. d..ce gan, som kcov4okldtha dee. 
Om det kan vara något, som de har läst om eller sysselsatt 

säj med på dagen, o det kan komma igäu i drömmen på natten? 
nct, ta dhoinah—em sant, sea sz fas, o 

hopt talas em. i,a sv-at »dkØflzeizd4., ta dhoind..4 naL, ta 
va ut.,otel po...n lag, hakv vt. se  kuirst...a la...1k- 
-im .- po Occhkvn o blada po ghavstenana, lek-tichig o titada 
po ala d pinna ghavstenana. se  stante-la fhaivfon sten, o 
po dcen sto da MCE foi,glta boksteevah„,,imbhcetid...i steiv »ale neep 
se moka pitt vaho adv av skapalsti, o livat sgs fohddv, ha 

1) NämdemansJösse --= Gnet. Johansson, son till &bud. Albin Johans- 
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hästarna, men se som han skrålade o levde, så blev det ju värre o 
värre. Hade det inte varet oppförbacke, så hade vi aldrig klarat livet, 
men se nu hängde lasset på oppför.» 

Det var precis klockan tolv, nor kistan var ute o åkte hemma. 
Kan en begripa det då? Anna o. Gustav J-sonl (E.) 

Den här gamla Mjölka-Kristinan, de kallte, hon körde mjölken 1657 
på Ebbetorp i många härrans år, körde både morgnar o kvällar. Det 
kunde vara så skumt ibland om kvällarna, så en såg inte handen 
för säj, o hon fick lov ut, hur dant det var, förstås. Underligt, att det 
bara gick väl många gånger. 

»Dä va min mor dä», sa mäster på Silverbacken.2  »Ja var liten 
då på den tiden, o det var så drygt att gå o vänta på-na de långe 
skumme vinterkvällarna. »Men hon sa alltin till, innan hon kom», sa-n. 
»Nor jag hörde nyckeln vridas om i dörrlåsen», sa-n, »då visste jag så 
väl, att då var det lagom för mäj till gå o göra lyktan i ordning o tända 
den. 0 nor jag då kom ut, så slog det aldrig fel, utan jag hörde, hon 
kom oppi gatan. Så möttes vi vid parkhörnan, o då satte jag mäj på 
o åkte med opp till byggningen, o jälpte-na plocka av spannena, o sen 
körde vi opp till stallet o jälptes åt att sätta in hästen.» 

Det var hännes vård det, som var o sa till, nor hon kom. Somliga 
mänsker har så stark vård. Det är inte lika med alla. John J-son (E.) 

jag drömmer ibland. Tror frun på drömmar? 1658 
Ja det kan vara lite besynligt ibland med drömmar. 
Vad är drömmar för slag? Vad kommer de säj av? 
Ja det är inte gott att veta. 
Nä, det är ingen, som vet. Det är ingen, som kan förklara det. 
Om det kan vara något, som de har läst om äller sysselsatt 

säj med på dagen, o det kan komma igän i drömmen på natten? 
Nää, jag drömmer om sådant, som jag aldrig har sett förr, o aldrig 

hört talas om. Jag ser-et i drömmen ändå. Jag drömde en natt, jag 
var ute o gick på en lång, raker väg. So kom jag till en kyrka. Jag 
gick in på kyrkgårn o tittade på gravstenarna, gick ikring o tittade 
på alla de granne gravstenarna. Så stante jag framför en sten, o 
på den stod det med förgyllda bokstäver, inbrända i stenen: »Ack när 
så mycket fönt i varje åder av skapelsen ock livet sig förråder, hur 

son på Pär-Jonsa-gården i Kylinge. 2) Mellan Pärstorp ock »Mor Saras hål». 
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§on do mesta ftelva j,,scelarv„vaha, cicen ett klahah sa sto da. 
salmvas, stah-t salmbokan.1  den sto da, hela van.  

tn Isak/can o skula st,),-vo da sa-åt-dcep. da va-n 
moka vakv jaka. da va se mo ghana sakah„i-na, vaka 
bceek-, o huttt-geltv-va da. t.a dhomd-at altthop.• 

se-n, da se kuiii-t,a tn t,2-stan2, in te kass, se fti-a j§cenda. 
da thcefte-la-n olcente, hatv-va fhog-kastlosa.3  han talt-é, 
at-tt va utan lcOna dah-t soknan. clt sokt,y-sa-n lcehina. do 
va mtm-bhot2dotv gheta lcea dahåta po cee0.4  »em gheta 
sokv dit, se fa-on-at vltnta», sala. »da katv-vg hcenda, hog„ 
katv-fa», sa-an, »em-o 5eka-in sam papv, se dt fa st po dem», 
sa-an. se  taltela-6w-foh-an, ai-la-acol-dhomt ent-12, pahka, o ha 
dy-sa-åt-4'n, o at„ta va hihd-gelv, o ghavstet» o altthop. »ta 
cl-ce kastlosa f,sahka», sa-an, »dah-ce htit-kelv, o dceh-ce-n sanu-
ghavsten», sa-an. st» saia te peta: »du katv-vg soka te kast-
hma, sa-t.a. »a hah-ali-ovt mana papah-t eq2ntg o tceeta 
5eka-dit-tem», sa-on, »weil:4A fa-at vl int-eidei», sa-on. »la 
fesOkv vg-n,cbi», sa-on, »o j'eka paph3na». o how-fek-at. 

setv-vc;» is» da hos-na, jek„dah-o titada. ta-t3c-it:» pahkan, 
do va da hu'f-gelv. da va tet,elstena, serv-va lattja kavas, 

se da ble hut. phesis setit-a-qda si-at a dhomt», sa sa d?-ut. 
seft-teh•-ty ut po jpahkvn, o skula st, hetada ghavstetct. 
dt» sto da, dcen mce. blan aa d apa ghana ghavstenana sto 
dcen mc. da hetade-la dcen, -an sa-åt phesis, se 
stt-an dolm?), a hetac1-4tthop, phesis se lii„a-c.Ida stt-at 
dhOmtb• imma F. (E.) 

1659 da va, mceft 5 -oftlöns-bod-t stuvant-bhev4 es, se sat-dt-eg- 
kvcel ut a po sv thap althop. da von son-a hot thap, se db 
sat po hela th,apan ep-o neka, o phatad-o skhatad-o skolada. 

i sat ensam, -bav,ta po min thap. se, hcet sylt da va, se va 
dv,-nen, sem skhgk rna hol hot: ~af» — »va ve l lit?) skheb.-
la at-tem, maii-la h,t212da mce-nta. no Lada vat-t» stan, se 
skhek-da m-endo hot,eh-host: »cemal» skhek-dce. da stela-bp 

jek-bavt te-dem o sa: »va vel nt ma, va ktvk na pa-ma 
fo32?» — »vt hat2-nta slaska p-na», sa d». »n» ha i2au skhek?.., 
cema! pa-nue tv a gav», sa ta. »ncehie», sa d» althop, »-d-ce 
tett hce9, sem-ct skhekp-cema nen enda gay», sa d» me en 

1) Nya ps.-b. nr  564: 5. 2) Staden Kalmar. 8) Kastlösa socken 
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fön då måste fälva källan vara, den evigt klara!» Så stod det. 
Det är en psalmvärs, den står i psalmboken.' Den stod där, hele värsen. 
Så gick jag in i kyrkan o skulle se, hur det såg ut där. Det var 
en mycket vacker kyrka. Det var så mycke granna saker i-na, vackfa 
bänkar, o rutigt golv var det. Jag drömde-t alltihop. 

Så en dag så kom jag in till staden 2, in till Karlssons, som jag kän-
de. Där träffte jag en öländing. Han var från Kastlösa.3  Han talte om, 
att de var utan lärarinna där i socknen. De sökte säj en lärarinna. Då 
var min brordoter Greta lärarinna därute på Ängö.4  »Om Greta 
söker dit, så får hon-et väl inte», sa jag. »Det kan väl hända, hon 
kan få», sa han, »om hon skickar in sina papper, så de får se på dom», 
sa-n. Så talte jag om för-en, att jag hade drömt om en kyrka, o hur 
det såg ut där, o att det var rutigt golv, o gravstenen o alltihop. »Ja 
det är Kastlösa kyrka», sa-n, »där är rutigt golv, o där är en sådan 
gravsten», sa-n. Sen sa jag till Greta: »Du kan väl söka till Kast-
lösa», sa jag. »Jag har allt gjort mina papper i ordning o tänkte 
Sicka dit dom», sa hon, »men jag får-et väl inte ändå», sa hon. »Jag 
försöker väl ändå», sa hon, »o fickar papperna». 0 hon fick-et. 

Sen var jag där hos-na, gick där o tittade. Jag gick in i kyrkan, 
då var där rutigt golv. Det var tegelstenar, som var lagda korsvis, 

så det blev rutigt. Precis som jag hade sett-et i drömmen, så såg det ut. 
Sen gick jag ut på kyrkgårn, o skulle se, om jag hittade gravstenen. 
Den stod där, den med. Ibland alla de andre granne gravstenarna stod 
den med. Där hittade jag den, han såg ut precis, som jag hade 
sett-en i drömmen. Jag hittade alltihop, precis som jag hade sett-et i 
drömmen. Åmma F. (E.) 

Det var, män5  Jon-Jons bodde i stuvan bredvid oss, så satt de en 1659 
kväll ute på sin trapp allihop. Det var en sån här hög trapp, så de 
satt på hele trappen oppe o nere, o pratade o skrattade o skojade. 
0 jag satt ensammen borte på min trapp. Så, rätt som det var, så var 
det någon, som skrek med hög röst: »Amma!» — »Vad vill ni?» skrek 
jag åt dom, men jag rörde mäj inte. Nor det hade varet en stund, så 
skrek det med ändå högre röst: »Amma!» skrek det. Då steg jag opp 

gick bort till dom o sa: »Vad vill ni mäj, vad skriker ni på mäj 
för?» — »Vi har inte skriket på-na», sa de. »Ni har ju skriket 
Amma! på mäj två gånger», sa jag. »Nähä», sa de allihop, »det är 
ingen här, som har skriket Amma någon enda gång», sa de med en 
på Öland. 4) Liten ö invid staden Kalmar. 5) medan 
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mun ahhop. mce dgima ?„,a sto dabinta hos.dom, so hamlacLen 
teglpana nek...gfkon takat o slo-i, piess.4a Kiad9sytt. hade., 
la »ta da da, so hacb.cicen slat pkesis } kuvat po mce,2. da 
hacje.„Ict al» vaknat men. va.,nta dce unht..cto? 

Det var hännes vård, som ropade då? 
gthci, da va dce. »d..ce rean o os, sm..a hopat», sa ch 

abhop. men met nam kopad.y tv a gav). la da va vg unht? 
va dta dce? Amma F. (E,) 

1660 no sa va ue, so hacle.4,a neka mobg o6a venv. vs pta- 
tad-v møi, o so ofta vs kuna kem-t, vs phatad.. em altie 
ma vakcinka. so„?g...kvel talta In om, ...u.„da kana va cetv dceta, 
dce zgan sou,vet (tittar upp frågande). 

Nä, d'ä ingen, som kan förklara? 
nce d-ce ala non, som kalv-fo veta. so  sa m, at vekan 

gc-os sofis..?„.ek,..baRt faut, so skag.,dcefi.,,e sa t., jpcena po no 
ovLag.,kuna. »nce»; sa dn ena, nak..494..4e, fo na bly2 so 

hceda.» — no», sa ,k,a, » bh92...nta te?.» — em a bh92 kced», 
sa-an. »ne, ?,,cc ce alk2, ked», sa la. 

sen tg fkamtit sen so fo92 ch te...am64ka bcega tya, o 
hop_cl.,a» no a-dem sen. da ble al» o skiva, o la vet al», 
ha ds fek-at,la huv da bl e f092-dom. 

men so moga etk-etat so vaknade-1a ve at non lov so hceka 
(tog ett fast grepp om armen på den, som hon talte med). »vem ce cice?» sa-la. 
,cJc tceeta, da va non, sn.i...ada kumat-in, so la-nt..ada ht-at. 
gcte-eip o tcende.4us. a hade.iu vean mcenska rns husat, la 
khcek hcvv. kat hade.4a, mcen hams.va,,nt?.,ina. da fans tnt,.. 

kat htc.5t.,nu.,gae. lak o la rncvjcsa o ~nada, stav 
gut cena te mavn. sen,„93)..fio,vtroc da etv fe7ya hoka, 
ada kumat.,bo fkon ambåka, at en a-clovv.„va do, ficeugsmalvs, 

va ut.,o snodp-ilchie cetv slcekhga te-dom. hon..4,doLercen 
nataft„, just ve dcen tempo natan. sen hol2de-la al» no map,. 

nu fo92...n htn ts ta  so va da po sama vis. da hade.-
lanta somnat po kvcel.n, da va dn.,non, so ifc.,lov s 2gcbn (tar 
samma fasta grepp om armen), pkesis s pcende.4a-at. nu  anka 
sa so mok?„ om dn anka me ska va do, eaa ska fo koka 
ntve om de fkameit, a va.,da skula va fa ntig. 'Amma F. (E.) 
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mun allihop. Med detsamma jag stod där borte hos dom, så ramlade en 
tegelpanna ner ifrån taket o slog i, presis där jag hade suttet. Hade 
jag suttet där då, så hade den slaget precis i hnvet på mäj. Då 
hade jag aldrig vaknat mer. Var inte det underligt då? 

Det var hännes vård, som ropade då? 
Jaha, det var det. »Det är ingen av oss, som har ropat», sa de 

allihop. Men mitt namn ropades två gånger. Ja det var väl underligt? 
Var det inte det? imma F. (E.) 

Nor jag var ung, så hade jag några mycket goda vänner. Vi pra- 1660 
tades vid mycke, o så ofta vi kunde komma åt, vi pratade om allting 
med varandra. Så en kväll talte vi om, hur det kunde vara äfter detta, 
det är ingen som vet (tittar upp frågande). 

Näj, det är ingen, som kan förklara? 
Näj, det är aldrig någon, som kan få veta. Så sa vi, att vilken 

av oss som gick bort först, så skulle han ge säj till känna på något 
vis, om han kunde. »Näj», sa en, »gör inte det, för ni blir så 
rädda». — »Jo», sa jag, »jag blir inte rädd.» — »Jo, Amma blir rädd», 
sa han. »Nä, jag är aldrig rädd», sa jag. 

Så en tid framåt sen så for de till Amerika bägge två, o jag hörde 
aldrig något av dom sen. Det blev aldrig av att skriva, o jag vet aldrig, 
hur de fick-et, äller hur det blev för dom. 

Men så många år äfteråt so vaknade jag vid att någon gjorde så här 
(tog ett fast grepp om armen på den, som hon talte med). >Vem är det?» sa jag. 
Jag tänkte, det var någon, som hade kommet in, så jag inte hade hört-et. 
Jag steg opp o tände jus. Jag hade ju ingen mänska mer i huset, äller 
kräk häller. En katt har jag, men han var inte inne. Det fans inte 
en katt i huset en gång. Jag gick o la mäj igän o somnade, sov 
gott ända till morgonen. Sen, en fjorton dar äfter fick jag höra, det 
hade kommet bud från Amerika, att en av dom var död, fjärdingsman 
var ute o snodde ikring äfter släktingar till dom. Hon hade dött den 
natten, just vid den tiden på natten. Sen hörde jag aldrig något mer. 

Nu för en liten tid sen så var det på samma vis. Då hade jag 
inte somnat på kvällen, då var det någon, som gjorde så igän (tar 
samma fasta grepp om armen), precis så kände jag-et. Nu undrar 
jag så mycke, om den andre med ska vara död, om jag ska få höra 
någonting om det framåt, äller vad det skulle vara för nonting. 

imma F. (E.) 
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Pyske. 
1661 dn da kalna a bco2sta, stiot 1,012da-hl-sa dahuta ve smebgo 

numah-0 hahom »4...den mote„.ta„.g„.kvcel po lan', sa elan. 
han.-ada vat ot stan o so ful a vaean, 89-an hacLinta heda 

PO ~tie, kan...tys-veta. om  hcestana hada biet skhcemda po no 
vas,„la huv da hada got-t6, da va vg agan •setv...vesta. mem-
po »talan so hetacla-an. do hacy„.lasat vcelt a dikat, o han 
la do naiv lasat. da deka veste.-ta tu em, da hada hcent mai 
da fohut. o ta kant„.9g-kvcel o skula k o-6_23 a lagoi2n3 cehana. 
se iii,•ta do kam metfe  magasint, so felj..ta st gabog.,koma ep-
fhon skotagatan o jpoh„.opot lan ma sina bcega vita hagsta, phesis 
sny_an altimAh,ukte,loha, mcen2..cfn, levda. o ta vcynv, 
veta, o sphag tebåkas, so foLa fornöta, to et skuLonotv., 
fasta-na pokat o slo dohan a las cetv-mw. aa hadq,..sphaeat, 
so ta kan—te.-te.,ty afhön ma po-n la e staiL, aa baha kastada 
ma po sceean o pcesta.3 Elin J-son (E.) 

1662 e ...gav...lek va &vv bhoan, som gahs,ovv bcekan a kbnugah4 
gata. do mota va-.9t.,bh,uafolje. da va.-9t fhuntemv, sow..va so 
vakvt vttklced. ho'n-lels anta pa bhoan, da vt tels, 
po ghceskantn...po anha sa an hcekat, o tek o hal-sce a hcelgat, alt-
fovt, somQLeLG,  vv hela bhoan. ta skhek te da anha: »si 

sag,- ghan fh,th da gai2! tita baka, so fnQn ce, n 
sog„.ghan klcenag.-on hav!» — »a, du phata, ba9n», sa-da baka. 
da va agan enda mei, som sa no. 

da sceh...,at„.ta skaa vat.4.-bhuafolje, som skala faha 
path/mm.4'0 te /nyas, o noa kum po bhoan, so hasact-dcen, o 
de tek so ila, so bhucf...on do, o bhugamet to-at so ht, so 
hams.ble svagent. 

nu ce ,d.-dcem„.bhuan. som gav da po bhoan abldn. hon st 
altan so lesn ut,.-cra sceh„ala, som st-na. Anna 5-son (E.) 

1663 »ta me...kan.-na, ...baghipa dc e do», sa ncemdaman§,os4..., »at,.ta 
d4 inta kan lemna.-anhas hus o hem a fhe, utan da.,ska fah...o 
hala vcesny-po tak o vcega? f49-maiv4....va ombed to go-6p te 
dta ha boe opa bavsta gata — vaainu van het,. — o 
he-6p lata ma hans afcbvdv, o sont.-tceha, mcen3A levda. haav 
va juk o tweta vcel, at,,an.41a skiklaeva so lega te. fåp- 

Ingelstorpslund 2) medan 5) flåsade 4) Hans far var Albin 
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Pyske. 
Den där Karlsson i Bårstad, som körde häl säj därute vid Smedby 1661 

nummer ett härom året, den mötte jag en kväll på Lundl, sa Elin. 
Han hade varet åt staden o låg så full i vagnen, så han hade inte reda 

på någonting, kan en veta. Om hästarna hade blitt skrämda på något 
vis, äller hur det hade gått till, det var väl ingen som visste. Men 
på morgonen så hittade de-n. Då hade lasset vält i diket, o han 
låg död under lasset. Det där visste jag ju om, det hade hänt några 
dar förut. 0 jag kom en kväll o skulle gå opp i laggårn ett ärende. 
Som jag då kom mittför magasinet, så fick jag se gubben komma oppi-
från skogsgatan o köra oppåt Lund med sina bägge vite hästar, precis 
som han alltid brukte göra, män 2  han levde. 0 jag vänder, kan 
en veta, o sprang tillbakes, så fort jag förmådde, tog ett skutt genom 
förstugan in i köket o slog dörren i lås .äfter mäj. Jag hade sprunget, 
så jag kunde inte ge jud ifrån mäj på en lång stund, jag bara kastade 
mäj på soffan o päste. 3 Elin J-son (E.) 

En gång gick vi över bron, som går över bäcken i Konungaryd 1662 
gata. Då mötte vi ett brudfölje. Det var ett fruntimmer, som var så 
vackert vitklädd, Hon gick inte på bron, där vi gick, utan hon gick 
på gräskanten på andra sidan räcket, o gick o höll säj i räcket allt-
fort, som hon gick, över hela bron. Jag skrek till de andre: »Ser 
ni inte, en sådan grann fru där går! Titta bara, så fin hon är, en 
sådan grann klädning hon har!» — »A, du pratar, barn», sa de bara. 
Det var ingen enda mer än jag, som såg något. 

De säger, att det ska ha varet ett brudfölje, som skulle fara till 
kyrkan för till vigas, ock nor de kom på bron, så rasade den, o 
det gick så illa, så bruden hon dog, o brudgummen tog-et så hårt, så 
han blev svagsint. 

Nu är det den bruden, som går där på bron ibland. Hon ser 
alltin så ledsen ut, det säger alla, som ser-na. Anna J-son (E.) 

»Ja men kan en begripa det då», sa nämdemans Jösse4, »att de 1663 
döde inte kan lämna andras hus o hem i fred, utan de ska fara o 
hålla väsen på tak o väggar. Far min 4  var ombedd till att gå opp till 
den här bonden oppe i Bårstad gata — vad det nu var han hette — ock 
reda opp lite med hans affärer, ock sådant där, män 2  han levde. Han 
var full o tänkte väl, att han inte skulle leva så länge till. 0 far 
Johansson i Kylinge, som ägde Pär-Jonsa-gården. 
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alht dtt4p, .fap...g...gubatv.,va dg, s-aLta-da 
dcele &kopt, vel sela. 

st vt,..fek..40...nta va t fhe fo guban. ep° vte 
om ncetvna o hahiad...o dho kahy,..o iptstah,...o stola, o va da 
va dahåp, o akta mce-at vc'ega-mble. vi va mosa metar,—
ep-o titad-ca,, om cl?...ada kumat-ép notv...fhemad, mcen st 
noi kim-dit, sto alt po o da va tost o lut. men 
so fopt vt...ada kumat t stelhet, so beén jci.i. ii nat tokte... 
la, da kum-na...t gadaheiban bheve humat,...cta la l, o het sm 
da va, so va dn,..no map, sm hantlade-n4, fdda vcegatv...fhon 
takat o nep po golvat. mi da steia-6p o to mina klcedah...o 

lå-mce i anha kamvn daheipa. da,..te4.4,a va t fhe sen. 
lika vuvt va da ma vivti, stta-mm. hon la..ag...kvcel o 

da ble3 sent vcese da, so...og..kun-,ta va 
dan—, utatv.felc ta sina klcedah...o go-et. ...ont„.bhukts,alht va hed 
celast, men debgage„„ble da fo m0 f.gp.na.2 Gustav J-son (E.) 

1661 »asttn o hahvo ce cLokso lita sepdelas me tbkin. di bo po 
dalakkan nceha nggop. stas-ve dom bocLe ahbetaha, sm..etad-
tsha?lse stp,...ad4 let kheftsap po dena beet. ..cra had...alttn 
satna hytcbmda takt, sm.,ty, aht lcup...ta mesta pa. chk altt nep-
M-an..g...gag om dån o gelpt-an me te 50t-6m 
hent, bin-åm-at, o so dceha: hatv..va...se vatv,Ae dce, 89..em da 
vcc n da, dt fek no fohinv, so bl-an so lent, so dt fgk 

tv a gav dån etv, i stcelt, o altm,va dq,..sama lalst, 
se den j§cenc.Lch so vcel te. 

t.y...stst se do guban, o ch va neh...o sIcule.cvlpa Isahgan o 
stce1,4 apntg.-ans puta. da va sa, so ltkat sto t et tcUM, so 
va oLet ItUM matt, o so sto »utan t...9t li hutv...ve fastan, 

dcep sat3t-hceha-thi o kle putan. hue hacb.dt 
me-sa, ...an la inom dan o sav. hcet va da va, kum 4.som 

ma sama dii da vanha laktan uto savt. »nu 
komah..484,aalse tta o ska phova sin iptsta», sa hahvo. d} bhuka 
se, at...t..ce vanht. i dgima heta o havt het- 
sa pa-an legs ..ela hogan. so siat, sakta hunttkhkg 
'putan, so stant...cov„ve dan o nosada ve dohypntgan, se 
-an o la-sa tc'en, o so fasvcin....e da laktan so smantgom. 

mata be, sep...va...os...dom da, sa altin, no dt talt...em sont 
1) Syster till »nämdemans Jösse » (s. 72, not4). 
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min han hinte ju aldrig ditopp, förrän gubben var död, så att det dära 
det blev ogjort, vill säga. 

0 se vi fick då inte vara i fred för gubben. Han var oppå vinden 
om nätterna o härjade o drog korgar o kister o stolar, o vad det 
var däroppe, o åkte med-et vägga-mellan. Vi var många nätter 
oppe o tittade äfter, om det hade kommet opp någon främmad, men se 
nor vi kom dit, stod allt på sin plats, o det var tyst o lugnt. Men 
så fort vi hade kommet i stillhet, så begynte det igän. En natt tyckte 
jag, det kom ner i garderoben bredvid rummet, där jag låg, o rätt som 
det var, så var det något mörkt, som ramlade ner, följde väggen från 
taket o ner på golvet. Men då steg jag opp o tog mina kläder o gick 
ut o la mäj i andre kammaren däroppe. Där fick jag vara i fred sen. 

Lika vordet var det med Vivi 1, syster-min. Hon låg en kväll o 
läste i en bok, o det blev ett sådant väsen där, så hon kunde inte vara 
där, utan fick ta sina kläder o gå ut. Hon brukte aldrig vara rädd 
äljest, men den gången blev det för mycket för-na.2  Gustav 3-son (E.) 

Kerstin o Hervor är det också litet särdeles med ibland. De bor på 1664 
Dalalyckan nära Nygård. Sides vid dom bodde en arbetare, som hetade 
Israelsson, som hade ett lett kräftsår på det ena benet. Det hade alltin 
samma bestämda lukt, som en aldrig kunde ta miste på. De gick alltid ner 
till-en en gång om dagen o jälpte-n med till Söta om det dära, göra-t 
rent, linda om-et, o så dära. Han var så van vid det, så om det 
var en dag, de fick något förhinder, så blev-en så ledsen, så de fick 
gå till-en två gånger dagen äfter, i stället, o alltin var det samma lukt, 
så den kände de så väl till. 

Till sist så dog gubben, o de var nere o skulle jälpa käringen att 
ställa i ordning hans kista. Det var så, så liket stod i ett rum, så 
var det ett rum emellan, o så stod kistan i ett litet rum vid förstugan, 
o där satt de här tre o höll på med att klä kistan. Hunden hade de 
med säj, han låg inom dörren o sov. Rätt vad det var, kom det som 
en vindpust, o med samma den där vanliga lukten utav såret. »Nu 
kommer Israelsson in o ska prova sin kista», sa Hervor. De brukar 
säga, att det är vanligt. I detsamma reste hunden på säj, o håret reste 
säj på-n längs hele ryggen. Så gick han ett slag sakta runt ikring 
kistan, så stante han vid dörren o nosade vid dörröppningen, sen gick-
en o la säj igän, o så försvann den där lukten så småningom. 

Märta B., som var hos dom då, sa alltin, nor de talte om sådant 
2) Härefter berättades nr 1656. 
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...teka: »ni phata so mo damhetv, so t.ct vel..ffla baka hoha-på-
ep.» rj. da la Isastim.,po golvat o skada. »ho p...du, hahvo», 
hopacLon, »nu ce Isha?lsti hek,...o &Elsa-på-os.» — gt jycenv 
de», svapta halo°, no „ og,..kum o t.ek fbi. tva 
-zOnom, id tia sat mao spelada. »j,scenv du nu po laktan, 
at tsha?lsti ce liew„o helsa-pei-os?» sa hahvok...at-na. »sana dam-
hett), la hav_ do aki hopt po makan!» svapta rnao vcend,y-sa-
05m. da hesta katam.„pei-sa, dah-an la i sptsan, 
vest hat, o sam.. feld-an ma...01,ena phesis kant humat o &Enda 
po kuvat, vatetv blekek immat want, o so stant.,crcen, ve 
&man. nahå, nu Ment) a okso laktan», sa mata. »la...ska 

ghela mce-ep meh,...em de», sa-on. hofi..toh-at inta &civ. 
Hervor J. (E.) 

1665 signa vaga po stcevla. so  va cl...en i...cenas scelsku, 
som skaLypn.,en dop, fon-dom, mcen slo-M dan rna sam., 
icbt o slokek--U a faskhdkalsa: »post!» — »va...fa...slag» sa stena, 
»ypna, so fa vi si.» — posta, pont! ta ypna...akhi dcen dan 
mep. gamla gheva posa sat a stolt» da &ona ve fanstvt, me-. 
eth. ncevant.,po stolstot o dr) ank,..unv hakan, o stoda kavat po 
dcen. nce t.a aiaa msk." i d umat», sa-on o lek. 

gamla posty,va do fa moga moea av sen. s. L. (E.) 

1666 — (E.:) ni, siti, a hat so mo o otha ma lan, sa ni ahi 
not...tcep? a tokv, aa kopt 4hoskas om at lanagubanl 

skala vat fhama 
(E. J.:) gt, sa lona — hanable thegvsmestaha po ebata, 

n9...am...ble stolt o vceksta, hada 14 thcegopn dca mbnstigan puls 
ap. o so left...an sa me—elin, si hoay.va dotv ta pela po lan.2  

na si», sa 1,ona, »no„.erv., va oteft o elan o t,ek ut...o dho 
om kvelana, som.0 alti4i.„1692 ve sona da tefcela, so hen(l...da 

iblcin — si dta  da komplosa katta, da ve bakals- 
taip si fasta gagai i.. ta sa-an, do kuns-oav fhciin da ve 
mosabhae bakom bakkelstahpa lagot, o &Ida me t.  nå2 te clioz 
delta bkoan, som gahmavv ven, dep sphag-an ni dtkat o an i 
thurnan. ist sto o tatad.o tceeta: »hu kun-ag„kom-in i dcen 
human, so lewveekst som dah...ce utanlap?» o aa ste-å ven o 
bolda-mce-no skala tit-dtv. men do va-da, som non skal...a 

span kalt vak. a nalsam.„pa-ma. »sia fa fan», teets .- 
1) Vår morfar, Olof Olsson. 
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där: »Ni pratar så mycket dumheter, så jag vill inte bara höra på 
er.» En dag låg Kerstin på golvet o skurade. »Hör du, Hervor», 
ropade hon, »nu är Israelsson här o hälsar på oss.» — »Ja, jag känner 
det», svarade Hervor, nor hon kom o gick förbi. Två rum gick hon 
igenom, i det tredje satt Märta o spelade. »Känner du nu på lukten, 
att Israelsson är här o hälsar på oss?» sa Hervor åt-na. »Sådana dum-
heter, jag har då aldrig hört på maken!» svarade Märta o vände säj 
om. Då reste katten på säj, där han låg i spisen, tittade åt ett 
visst håll, o sen följde-n med ögona precis runt rummet o vände 
på huvudet, vartäfter blicken gick rummet runt, o så stante den vid 
dörren. »Jaha, nu känner jag också lukten», sa Märta. »Jag ska 
aldrig gräla med er mer om det», sa hon. Hon gjorde-t inte häller. 

Hervor J. (E). 

Signe var en gång på Stävlö. Så var det en i hännes sällskap, 1665 
som skulle öppna en dörr för dom, men slog till dörren med samma 
igän o skrek till i förskräckelse: »Possen!» — »Vad för slag?» sa Signe, 
»öppna, så får vi se !»—»Näj, Possen, Possen! Jag öppna raldrig den dörren 
mer. Gamle greve Posse satt i stolen där framme vid fönstret med 
ene näven på stolstödet o den andra under hakan, o stödde huvudet på 
den. Näj jag går aldrig mer in i det rummet», sa hon o gick. 

Gamle Possen var död för många många år sen. S. L. (E.) 

(E.:) Ni, som har haft så mycket att göra med Lund, såg ni aldrig 1666 
till något där? Jag tycker, jag har hört grunkas om att Lunda-gubbenl. 
skulle varet framme där ibland. 

(E. J.:) Ja, se John — han blev trädgårdsmästare på Ebbetorp, 
nor han blev stor o växen, hade väl trädgården däri minstingen tjuge 
år. 0 så gifte-n säj med Elin, se hon var doter till Pälle på Lund.2  

»Ja se», sa John, »nor en var ogift o Elin o jag gick ute o drog 
om kvällarna, som en ju alltin gör vid sådana där tillfälle, så hände det 
nog ibland — se den där rumplöse katten, som håller till där vid Barkes-
torp — se förste gången jag såg-en, då kom han fram där vid 
mossbrunnen bakom Barkestorpa ladugård, o följde mäj ner till den 
där bron, som går över vägen, där sprang-en ner i diket o in i 
trumman. Jag stod o tittade o tänkte: »Hur kunde-n komma in i den 
trumman, så igänväxt som där är utanför?» 0 jag steg av vägen o 
böjde mäj ner o skulle titta äfter. Men då var det, som någon skulle ha 
slaget ett spann kallt vatten i nacken på mäj. »Se så för fan», tänkte 

5 Arrendator på Lund. 
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la, da va dcebkatn, dcenska.a vt akta ma foh..o tzcetv flev 
gagv.» o inte-lov ta-at helv. men sa-an de.i_ov a moga gagn. 
„an hul-sp-alttn da metv, lagovn o bhoan, sphae »lchie cb.,ciceha 
vada pompana. «vv bhocciLlek-an alh». a vet, em dce 
nta ska va no, sm..a dhceet-sa dana nenstebns, cetah,an 

altxn halv-sa dah..4blam..,bhunan „,o vatnt, som hev dcev. J-son I (E.) 

1667 lunagabaw 2  ..vei„,i,a„alh» la sa; mcen da fostås, at..ta va 
moga, som talt?-em, attada motem. d» va alfin tya, som akt...» 
en son-da tvequlcif§ciha me—en hest fov. altni hokad,..ch se fa-
skhcblehtAcega tve!, se dsto sin et moln »lchie-dem, kokta pgpa. 

etah,..o mota dn da juni, mn 
va hcet ofta ut„,o akta, da va dn,. Elin 5-son (E.) 

1668 da va s,n lcOna,,» fetkskolv—ah,,,» 0., ,,on talt-6m, at neo-ii,„, 
ei PO semnicihnt kalmv, se lek-Q„,e„,kvcel hemot, o en o 

/benas kamhåtv va mce. d ek o phatacl„,em.4 la, sin, inta 
va se emtokt, o taltem et o ånt, srg ivta va altfo„.sncelt. 
se h0vd-ch stel koma bakom sa po gatag.., kum alt ncemv. 
ch titack,..sa fosk2t, »khie, em da va n obahoh», som lydass, 
mceg kunan s. juat o stegra &kl dem It etta fat te 
povtn, da stanta d fon, o s a. no kamhåtn hcekt-na 
nevan te anye, se sa-on: »o,,s9„,ce da vcel bcest tmkse sce goncit 
te vah-,ol jscenda lesåleha», sthcekt.,daind ut ~van lattan — 
o ine-,t fasans sht husada-b. kanthåtn, fhohn cel., sto o titad„, 
etv-na, unhada, vasj& kam-p-na, o lek sen ep po t hum. 

dån etv, no ch motas » semxnåuet, sa kainhcitn mok,?„.ep-
hevd ut, o fobi& cv fhaldn-na, vcc.,siti.,ad„,tat-v6-na kvcelra, „,fohht. 
hon talt,„cto em, at ma samn sthekt-åt hatan luftan it — 
sin qn sa — dn ohscenclidesålehoi, se sa-om,,bakem kamhått 
,Aenhasal, sm tocenas han. »kem th4, da to m»n han!» sa- 
on ma fasa matad » set ansekta. Kerstin J. (E.) 

1669 vektv§,.lent no f).-va po cebatahp, 
at incf.,Q blede,oft — }fhon tombo » by-sålsan east — 
se ha cia  hon o hcev,as sos.tv  vat ghasgeon o hk. de 
stQ an »mbogd vehånda, o da hacl» va t, o styvt„,ela dånt,, 
bega tv. fhainpo kvcetti.,ad.,d» sovt fcevd»t, se gut » kava. 
tokta di, klet ma bloinah„.41chis o wvt fint ovahcitt. stek 

stcegd-t4 o lasto 
Trädg.-mäst. Johansson = Jonne. 2) se not 1 å s. 76. 
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jag, »det var den katten, den ska jag väl akta mäj för att titta äfter fler 
gånger.» 0 inte gjorde jag-et häller. Men såg-en det gjorde jag många gån-
ger. Han höll säj alltin där mellen laggårn o bron, sprang ikring de där 
virade pumparna. Över bron gick-en aldrig. Jag vet inte, om det 
inte ska vara någon, som har dränkt säj där nere någonstädes, äften han 
alltin håller säj där ibland brunnarna o vattnet, som rinner där. Elin J-sonl (E.) 

Lundagubben 2  vet jag aldrig jag såg; men det förstås, att det var 1667 
många, som talte om, att de mötte dom. De var alltin två, som åkte i 
i en sån där tvåjulakärra med en häst för. Alltin rökade de så för-
skräckligt bägge två, så det stod som ett moln omkring dom, rökte pipa. 
En var ju inte angelägen äfter att möta den där fussen, men att den 
var rätt ofta ute o åkte, det var den. Elin 3-son (E.) 

Det var en lärarinna i folkskolen här i Ö., hon talte om, att nor hon 1668 
gick på seminariet i Kalmar, så gick hon en kväll hemåt, o en av 
hännes kamrater var med. De gick o pratade om en lärare, som inte 
var så omtyckt, o talte om ett o annat, som inte var alltför snällt. 
Så hörde de steg komma bakom dom på gatan, kom allt närmare. 
De tittade säj försiktigt ikring, om det var någon obekväm, som lyd-
des2, men kunde ingen se. Judet av stegen följde dom i alla fall till 
porten, där stante de för att säga adjö. Nor kamraten räckte-na 
näven till avsked, så sa hon: »0 så är det väl bäst att också sä godnatt 
till vår okände ledsagare», sträckte därmed ut näven i luften — 
o med ett fasans skri rusade bort. Kamraten, fröken L., stod o tittade 
äfter-na, undrade, vad som kom på-na, o gick sen opp på sitt rum. 

Dagen äfter, nor de möttes i seminariet, såg kamraten mycket opp-
rörd ut, o fröken L. frågde-na, vad som taget vid-na kvällen förut. 
Hon talte då om, att med samma hon sträckte ut handen i luften åt — 
som hon sa — den okände ledsagaren, så såg hon bakom kamraten 
ett benrangel, som tog hännes hand. »Kom ihåg, det tog min hand!» sa 
hon med fasa målad i sitt ansikte. Kerstin J. (A) 

Viktors Jenny talte om för mäj en gång, nor vi var på Ebbetorp, 1669 
att innan hon blev gift — hon var ifrån Tombo i Åby socken älj est — 
så hade hon o hännes syster varet i granngården o klätt ett lik. Det 
stod i en inbyggd veranda, o där hade de varet o styrt hele dagen 
bägge två. Frampå kvällen hade de gjort fårdigt, så gott de kunde, 
tyckte de, klätt med blommer ikring o gjort fint överallt. Sen gick 
de ut, stängde till o låste o gick hem. 

3) lyssnade 
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po natan,vaknac di ve„.t falt vcesiy.po vegan utatile 
dehas fonstv. »si-sdi», sa geni, »nu cednont, senva oi2t 
..kalt ma likat, nentig sowvijta fostöt-os-p. vi„ye la go-
dit o si-cbtv, hu d„.e.» d ste-öp o klceda-pd-sa bcega tv a mej-
0 natan o gek,Ait. no da da kam dat, se fek...cri s, at...hkat 
ada smizgqt-sa-in — po va scet, kuna di„.nta baghipa. han,ade-

gy spahkat-tö o hevat-öm lit„.ctahina, men da vasta va — ovai-. 
ansekt po ltkat.adibhet„.ip,,vit..eruk, o po den,. ada katt?, 
sa-sa, o gont, se di feb.„u /6vta hent cetv katn, o ihiapnig 
igcim dahina. o seft„.telmti hem o la-sa gen o suv lugt„.ela natan. 

nog va da vcel bashnlit, vd? Elin 3-son (E.) 

1670 1 »ga 4., a ga okse vat rnc om, not basimlit», sa gosas 
ana.2  »no ga va lgt, se va cl„.iy, slcektig te es, sin..a4„,dot. Äi 
boet stiga hemifhon. nei„,ada fet fcep_dit, klet o altig i 
al2nigi baghiivnigsgekin, se 5eka4.,di be te ras o fhagd,-, 
vela go-n-o s po »istcf.., gnan di la-po leka& lekat3,5..sto 
hest imot vcegan, uflifce9 metfe »utan. di anha di gelmtahins,o 
Nada, mce, servva ltiL, ga sa inta mei2-n oviakantim„.po »u-
tan, o bakom den, metfelekat, sto d-aivvit egal. haiv.mae ghan 
mot,,ty svata lekat, som sto bakom; sto m?„mtbheda viga po 
hogan o sthekta-fhcim beg?,..ahniana ovv »utan. di anha hopada 

mcefi„,ga vaskan hop,cLla sa not ånt„ti dceg., ghan?„, 
cegaln. te sist se kum-di o to-mce po amii o loft-öli ma, fe 
ga skula st betv, o gas.baa skhek o slo gokiy-ma. »ie,12/1 mce!» 
skheb.a, »ga vel sta liceh-o tita po dceg,..ghan?cegaln.» — »a, du 
phata,bai2n», sa-di, »hcete igan cegal.» — »go», sa ga, «s ni 
stan dcei2 metfe lakat, o„.an cee ghan. lcet ma sta hceho sg 
pa-an lit-te!» da va Jean me12„,fi„.ga, som sa-an. 

ta vaknada sem..po natan, o da hoi2de,.ga, 7210 fa9la o 
taltas-vö em „,ciceha, at...ta va basånlii„, ga sa meh„,,arv 
anha sej. do sa moi2 te fai2: »ga, si du, hon ce sondasbal2n, 
dafe se son m, aiv..va anha gep.» Anna 3-son (E.) 

1671 ga bi dia skula fa aka mce-na te stan, o 
fek-at mc e fostos, sa gona. se  hcena ga alsta-md — 
si dna ha favsta fhganzpo toi2mby, som do, hon...ad„,v, somAa-
sinat instelnig te Pikat po gavn, se di meta be eiv„ma„sem 
hcelst, i stovt„la smet, se nekad-om...baka. o sen...gm...va do, 

1) Berättades efter nr 1669. 
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På natten vaknade de vid ett farligt väsen på väggen utanför 
deras fönster. »Se så», sa Jenny, »nu är det någonting, som vi har gjort 
galet med liket, någonting som vi inte har förstått oss på. Vi får lov att 
gå dit o se äfter, hur det är». De steg opp o klädde på säj bägge två mitt-
på natten o gick dit. Nor de då korn dit, så fick de se, att en katt 
hade smuget säj in — på vad sätt, kunde de inte begripa. Han hade 
ju sparkat till o rivet om lite därinne, men det värsta var — över 
ansiktet på liket hade de brett en vit duk, o på den hade katten 
satt säj, o gjort, så de fick ju göra rent äfter katten, o göra i ordning 
igän därinne. 0 sen gick de hem o la säj igän o sov lugnt hela natten. 

Nog var det väl besynligt, vad? Elin J-son (E). 

»Ja det har jag också varet med om, något besynligt», sa Jösses 1670' 
Anna.2  »Nor jag var liten, så var det en släkting till oss, som hade dött. De 
bodde ett stycke hemifrån. Nor de hade fått färdigt, klätt o allting i 
ordning i begravningsgården, så fickade de bud till oss o frågde, om vi 
ville gå ner o se på kistan, innan de la på locket. Locket det stod 
rest emot väggen, ungefär mittför kistan. De andre de gick därinne o 
tittade, men jag, som var liten, jag såg inte mer än överkanten på kistan, 
o bakom den, mittför locket, stod det en vit ängel. Han var så grann 
mot det svarta locket, som stod bakom; stod med utbredda vingar på 
ryggen o sträckte fram bägge armarna över kistan. De andre ropade 
på mäj, men jag varken hörde äller såg något annat än den granne 
ängelen. Till sist så kom de o tog mäj på armen o lyfte opp mäj, för 
jag skulle se bättre, o jag bara skrek o slog ikring mäj. »Låt bli mäj !» 
skrek jag, »jag vill stå här o titta på den granne ängelen.» — »A, du 
pratar, barn», sa de, »här är ingen ängel.» — »Jo», sa jag, »ser ni inte, han 
står där mittför locket, o han är så grann. Låt mäj stå här o se 
på-n lite till!» Det var ingen mer än jag, som såg-en. 

Jag vaknade sen på natten, o då hörde jag, mor o far låg o 
taltes vid om det där, att det var besynligt, jag såg mer, än vad 
andra såg. Då sa mor till far: »Ja, ser du, hon är söndagsbarn, 
därför så ser hon mer, än vad andra gör.» Anna J-son (E). 

Jag bad mor ibland, att jag skulle få åka med-na till staden, o 1671 
fick-et med förstås, sa John. Så hände det säj en kväll, jag åkte med — 
se denna här första frun på Törnby, som dog, hon hade en sån be-
synlig inställning till folket på gården, så de måtte be om vad som 
hälst, i stort äller smått, så nekade hon bara. 0 sen hon var död, 

2) Se not 4, s. 73. 
6-364597. Stf. /andan. Dr. 2. 
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se va-on moka-944-em ncetvna o hcenda-mck vekan som. 
kvol, no v kum t-topmby alé, se kum dce-n stop, svat han, 
hemplos va-an, o sphan bite9M vanan. la sat o titada po dy 
dceha. se  sa-la te mop: »st, M01, ?n son stop han 'da sphgv dop!». 
»tost!» sa mop. »nce-st, mg, nu spanah-am-po don, da sgan ~-
vanan», o se j(g)tkade-la oy-vanam-po de halt. »tt, bqpn!» 
sa mop. no v se-ada bonat Int feipJda enabuskana, te 
holeh-elv-vcelen — da van stop vatmpol, tvas ovv hela 
venen -- da fesvciy-am-phesis, se-arv -fold-tnta mce ovv dcen. 
»nce-st, mop, nu-fesmin-gn!» sa a, o tttada mce-tkhin. »em 
du-nt-tvv, bapn, se logv a te-d!» sa map. my sew-va vt. 
a mo-an. J. J•son (E.) 

1672 4)t..4.kvcel, no map kam metfe tomby, se baiita ht-
po o knekal, o alka se tunt, sem-an ink-skul-ahka-mcb lasat. o 
da va lunta lelk t not enda span, se da va v.‘ gat las 
o hokna mce. ne-ö-da kum te kalst,4 2  o skula scet-ei spaya 
ve dettas spambop, do ste-ön-ei o iek fham te hcesty, da v a-am- 
phesis vit o svet. hog-klapad-an o sa: »stakvs-du, ce du 5uk, 
-la va ce da mce-dce? du hap lu-nta hat no tunt las.» da, 
tokt-on, da va phesis, syz et tcek-cela sant-ada vystat-43  bak-
vanan. sen neon sat.y-sa-4p o jpopd-tgbn, da va da hedtt, hcesty, 
dho se lot, ona hem. havv-fek-ka cena hem — hada get fohitt 
mo, fast, cena fhan topmby. da va gut,-an hada-md do da. 

ne-on-lium-hm, hade-9,u hcesty svalnat-4 moka, mcen bto 
skul-ydd ha-02,  skopa ovet-to dn-gamla kuska-

hiiknrv-, fint-on-ad- fyopt fe fopt hem. nahdo, sa-on, »da ha- 
tec fop. han-a get-baa stel fe sto, hela volm hely , o va, 

an-a hat fe las o dit po, da vet-yte,4a.» 

1673 da va- n't ...beismn,- gm -bod -t-n stuva da baptve topmby. 
-an-ada slokttga da bapt-t khaslosa, dy, dia. se-ad-are-vat 
ep-po gavn o fet lana-sa-n host,-an skula faha-bdcpt o hol.sa-
pd slcekttgana-g-kvcel. my-arv -fek last da va lu km h» 
te-aka, mcen ne-an-ada kumat-baptt obatahpa gata — a vet 
-nta, vafeh-an 1§094-dce9v-vcelen — se va hcest,,v9t o o 
ne-an-kunt mett nepfebakam-baptem lagopn, se stanta hosty„,- 

) anstränga sig 2) Gård nära Törnbäcksko, där Växjövägen, 
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så var hon mycke ute om nätterna o hängde med vilken som. Så 
en kväll, nor vi kom till Törnby allé, så kom det en stor, svart hund, 
rumplös var-en, o sprang bredvid vagnen. Jag satt o tittade på den 
där. Så sa jag till mor: »Se, mor, en sån stor hund det springer där!» 
— »Tyst!» sa mor. »Nä se, mor, nu springer han på den där sidan om 
vagnen», o så kikade jag över vagnen på det hållet. »Tig, barn!» 
sa mor. Nor vi så hade kommet mittför de där enebuskarna, till 
höger om vägen — där var en stor vattenpöl, som gick tvärs över hele 
vägen — där försvann-en precis, så han följde inte med över den. 
»Nä se, mor, nu försvann-en!» sa jag, o tittade mäj ikring. »Om 
du inte tiger, barn, så lägger jag till däj!» sa mor. Men sen var vi 
av med-en. J. 3-son (E). 

En annan kväll, nor mor kom mittför Törnby, så började hästen 1672 
på att kneka', o dra så tungt, som han inte skulle orka med lasset. 0 
det var ju inte mjölk i något enda spann, så det var ju inget lass 
att räkna med. Nor hon då kom till Karlsros o skulle sätta av spannena 
vid deras spannbord, då steg-on av o gick fram till hästen. Då var-en 
precis vit av svett. Hon klappade-n o sa: »Stackars du, är du fuk, 
äller vad är det med däj? Du har ju inte haft något tungt lass.» Då 
tyckte hon, det var precis, som ett täcke äller sånt hade vystat avs bak-
vagnen. Sen nor hon satte säj opp o körde igän, då var det redigt, hästen 
drog så lätt ända hem. Han fick gå ända hem — hade gått förut 
med, förstås, ända från Törnby. Det var gott, han rådde med det då. 

Nor hon kom hem, hade ju hästen svalnat av mycket, men tror 
ni inte, hon skulle ändå ha en skopa ovett utav den gamle kuska-
rackaren, för hon hade kört för fort hem. »Jaha», sa hon, »det rår 
inte jag för. Han har gått bara steg för steg hele vägen hem, o vad 
han har haft för lass att dra på, det vet inte jag.» 

Det var en båtsman, han bodde i en stuga där borte vid Törnby. 1673 
Han hade släktingar där borte i Krafslösa, den där. Så hade han varet 
oppe på gården o fått låna säj en häst, han skulle fara bort o hälsa 
på släktingarna en kväll. Men han fick lass! Det var ju bara han 
till åka, men nor han hade kommet borte i Ebbetorpa gata — jag vet 
inte, varför han körde den vägen — så var hästen vit av lödder, o 
nor han kom mitt i nerförhacken bortom lagårn, så stante hästen 

tar av från södra landsvägen. 3) hastigt faret av 
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phesis. da ahkad-an-int-crha nevfo bakan-g-gag. »si-se, nu 
ce da »cutgafån, si cernc o akv», sa-an. »-on anta ma vl 
int„eta hota.» o damce so vcend-an ince hcesk o »09da-hem 

o hem ielc-eta so lcet sm igantig. J. J-son (E.) 

1674 g-gag vi va yta, gusta-o i — hada vat sohut o holsat- 
lad slcektiga — da va baka nu foh-et pah-eti2 sen — no vi da 
skala syk,la-Um po kvceln — da va bha noi sent — so sa gusta: 
»ska vi sykla fobi iomby) »ahka-cela faha dcen anha vceien?» — 
»vest ska f-faha fobi lomby ahka», sa ia, »da han ict u ala 
mlna, fah,-o nioh-o ala slcektiga, o iohag-kldts vice», sa a, o 
skhatada. 7;t4fr,ag-kl4s„4a va en, soiii-iek-etahåp-i min ugdom — 
harv-va lita cln ciceha, rn awva Ofin so gla ot incey, so, 
„afi-iekut.i cegana-o plokada henvna fula ni, o -  fylda 
hela »okat mce, om-qm-baha thod,, at-an thcefta mcej 402. data 
so sa ia: »o iohag-kldts mce», sa-ia. o vi syklad-oi-ionzby. no 
vi do kam nietfo 1ahkan, so va da phesis, som non-ada hcelt-n 
skopa kalt vak inawfa halskhavan pa-mce, s at vakt han 
lcegs-ela hogan, o so ut„cra metpo. ia sa igntig, syk- 
lada-på fontah-o &Vaka, so gusta ble cetv. ist hopada gag po gag: 
»kan du-nta sykla-pei lita foi2t9ha, fo-ia tokv, cl-ce kalt.» — »la 
kanta», svai2t-am-baha. te sist va-an so lagt-bakdtv, so 
fek lovv stana-o menta pa-an. »kan du-nta gyna-pei lite-, ist 
fhysv, so ist haka tcenv», sa-ia. »nce, dce geth-anta», sa-an. 

»ia», sa gusta sen, »da va-so bvchjliL, a va„nta halsvn t, 
thampa-nb thampvna-i bak, o sykalii-ek so tut, so ict ahkad„ 
inta ,n-an. kan-m,baghipa dce do? da hul-pe't ta hak, da slcepta 
dce-i-et tai, so sykalm-ble hedi ndn, o seft-iek-an laga stoka-po 

so ist b?htivd-int-thamp-bgag.» 
»o laile  ta h po hogan o vahm iydn), sa ana, »o vi-va 

hem-i Jak po-n litti stan.» Anna J-son (E.) 

1675 vi o fhita-sm do, sitt, -ada vat-os os i fa h o skala sykla 
-him lik-sent po k,vdln, — no-ag-kam te hoiali 2, so fek-am-pa-
hceg po sykali lika dant. da hal-p ionom ala fogahaiana, o 
-aw -va knaft haloan t-ta-sa-gopfet sOhagoobcikan-ahitta. mn  
sen slft-ete, o sem. -bai.2-0-4, -s-at-ctiv-vest-inta, vat-aw-foh- 

1) enfaldig 
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precis. Då orkade han inte dra nerför backen en gång. »Se så, nu 
är det käringfan, som är med o åker», sa-n. »Hon unte milj väl 
inte det här.» 0 därmed så vänd-en med hästen o körde hem 
igän. 0 hem gick det så lätt som ingenting. J. J-son (E.) 

En gång vi var ute, Gustav o jag — hade varet söderut o hälsat 1674 
på släktingar — det var bara nu för ett par år sen — nor vi då 
skulle cykla hem på kvällen — det var bra nog sent — så sa Gustav: 
»Ska vi cykla förbi Ljungby kyrka äller fara den andre vägen?» — 
»Visst ska vi fara förbi Ljungby kyrka», sa jag, 3där har jag ju alla 
mina, far o mor o alla släktingar, o Göran-Klas med», sa jag, o 
skrattade. Göran-Klas det var en, som gick där oppe i min ungdom — 
han var lite velig' den där, men han var alltin så glad åt mäj, så 
han gick ute i ängarna o plockade händerna fulla med blommer, o fyllde 
hela köket med, om han bara trodde, att han träffte mäj där. Därför 
så sa jag: »o Göran-Klas med», sa jag. 0 vi cyklade åt Ljungby. Nor 
vi då kom mittför kyrkan, så var det precis, som någon hade hällt en 
skopa kallt vatten innanför halskragen på mäj, så att vattnet rann 
längs hele ryggen, o så ut där mittpå. Jag sa ingenting, men jag cyk-
lade på fortare o fortare, så Gustav blev äfter. Jag ropade gång på gång: 
»Kan du inte cykla på lite fortare, för jag tycker, det är kallt.» — 
»Jag kan inte», svarte-n bara. Till sist var han så långt bakäfter, så 
jag fick lov att stanna o vänta på-n. »Kan du inte fynda på lite, jag 
fryser, så jag hackar tänder», sa jag. »Nä, det går inte», sa han. 

»Ja», sa Gustav sen, »det var så besvärligt, jag var inte rackarn till 
trampa ner tramperna i botten, o cykeln gick så tungt, så jag orkade 
inte med-en. Kan en begripa det då? Det höll på till Råby, där släppte 
det i ett tag, så cykeln blev redig igän, o sen gick-en långa stycke på 
frijul, så jag behövde inte trampa en gång.» 

»0 jag blev torr på ryggen o varm igäu», sa Anna. »0 vi var 
hemma i Kärr på en liten stund.» Anna J-son (E.) 

Ja o Fritte-smed då, som hade varet hos oss i Kärr o skulle cykla 1675 
hem lite sent på kvällen — nor han kom till Ilögalid2, så fick-en på-
häng på cykeln lika dant. Det höll på genom alla Fuggehagarna, o 
han var knappt rackarn till ta säj oppför Södragårdsbacken härute. Men 
sen släppte det, o sen bar det av, så att han visste inte, vart lan for 

Dörby vägskäl 
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eg-gag. st-an skule-ty ne9 te pybga, festeis, mr/  ne-ag-kum te 
skokstahp, se bdity-an tcegk-dtv-: »nu thola, dua biet snu» 

huvat, fata», sa-an ty-sa 5e1y, »nu heta du-nta vont hem-y-
gas.» setv-fek-aft-u mena, o fana taktkas te smean o ta- ei de» 
fest ot »yla. Anna 5-son (E.) 

1676 agust o manda had-e-gag vat huntahpl o hcelsat-p, o 
002da-Um po natan. no d j‘,90?2da veletv-fnameit, se la-dt manka 
te not po veten, sent-nt-bol,-qt 1, a — a db vest-tnta 
hekf-va — halada bed lukt. clt ga nk-se nola akt po vat-ta 
to vcelen. sna9t se la-dt maka te at hcesk, sa se anstnceed 
han dho o knekada 2, s-at loclvt huk em-an. »va ce da me hestg» 
sa manda, »ha t2 du let-aw-fo mo se? han ce fuk,-eta st du 
vek» — »tost!» sa agust. na svdce-t4, va hap, du let. het?» 
pabadas manda caticemt, »du st vl, at-an ce 5uk?» — »kan du 
-nt-tva!» sa agust. de-ha-hal-på, te clx kum metfa tokabo geo2, 
da hul hcestn.-pd o stupa po nosan. da va, sm not skul-a 
hult tmdt, o no dce slcept-dtv, se ltksm stupad-an-t6. o sen 
sphae kysk, se lcet o hegt-ela vcet,en hem, se we d kum hem, 
se va-an tah o fan, sm-an tnt-ada hat »nig o dna po. 

po tokabo boda mandas3not2. we d thcefta hunem-andst, 
se sa-dt te-an: »hoR-du, loar-, va ce-da da fa sknep o dhas 
Ince? vt fot2 ha-febi hanem kvek, o nek -t va cl4-tnta, cl-ce do 
et, sm ce scekvt.» nasa», sa-an, »va da nt, sty-fa9slada hit-at 
-ercee-kvceltt? a dcen natan hade-la-g-gastakhamntg, la fa de 
tmikot, men cl-ce-nt-alttn dxscima, som josov-hit mce-at. -cta 
goh-alttn te po sama vis, at-ta haml-ei ve pot2ty-an-utatvf09, 
o sen ce dec, setv-fa-g-khamntg po natan. S. L. (E.) 

1677 da va-n hanlah-t 0-tahp, nrenct khestvala jaka, han talt- 
6m, at-atv-vaknad-tot nat ve at-ta vt falt vent x butikan, 
da lcet, si d skula slat-6p sokvlapdv, clho-t'd o skut-t6 
humst6had 4-o flot-6m po holvna, ltksem no dt twvant6na, o stypda 
vah. non mcenska fans...64-tnt-crce9. setv-flotas-4.0vv te humat 
tnem, melm-butikan o hans SOVIERM. de-dhos sefan-ut fnatt,-
vcagan..., o stola 5usadas ovv golvat, o btnolat2dv dios-t'At o steg-
das. k-slut kum da-ovv, tn t hans SOVIelit921,, o stynda po sama 

1) Amandas far var riksdagsman P. Nilsson i Runtorp. 
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en gång. Se han skulle ju ner till Kylinge, förstås, men nor han kom till 
Skogstorp, så började-fl tänka äfter. »Nu tror jag, du har blitt snurrig 
i huvudet, Fritte», sa-n till säj fälv, »nu hittar du inte vägen hem en 
gång.» Sen fick-n ju vända, o fara tillbakes till smedjan o ta av där 
förstås åt Kylinge. Anna J-son (E.) 

August o Amanda hade en gång varet i Runtorp o hälsat på, o 1676 
körde hem på natten. Nor de körde vägen framåt, så la de märke 
till något på vägen, som en boll, ett litet djur, äller — ja de visste inte 
vad — rullade bredvid julen. De gav inte så noga akt på vart det 
tog vägen. Snart så la de märke till att hästen såg så ansträngd ut, 
han drog o knekade2, så att löddret rök om-en. »Vad är det med hästen?» 
sa Amanda, »har du gett-en för mycket säd? Han är pik, det ser du 
väl.» — »Tyst!» sa August. »Jag säger däj till, vad har du gett hästen?» 
tjabbade3  Amanda alltjämt, »du ser väl, att han är flik?» — »Kan du 
inte tiga!» sa August. Det här höll på, till de kom mittför Tokebo gård, 
där höll hästen på att stupa på näsan. Det var, som något skulle ha 
hållet emot, o nor det släppte äfter, så liksom stupade-n till. 0 sen 
sprang hästen så lätt o redigt hele vägen hem, så nor de kom hem, 
så - var-en torr o fin, som han inte hade haft någonting att dra på. 

På Tokebo bodde Amandas bror. Nor de träffte honom härnäst, 
så sa de till-en: »Hör du, Johan, vad är det du har för skräp att dras 
med? Vi for här förbi härom kvällen, o riktigt var det inte, det är då 
ett, som är säkert.» — »Jaså», sa han, »var det ni, som forslade hit-et 
den kvällen? Ja den natten hade jag en gastkramning, jag får det 
emellanåt, men det är inte alltid desamme, som kör hit med-et. Det 
går alltin till på samma vis, att det ramlar av vid porten här utanför, 
o sen är det jag, som får en kramning på natten. s. r.. CE.) 

Det var en handlare i Ö-torp, nära Kristvalla kyrka, han talte 1677 
om, att han vaknade en natt vid att det var ett farligt väsen i butiken. 
Det lät, som de skulle ha slaget opp soekerlåder, drog ut o Söt till låder, 
rumsterade4  o flytte om på hyllerna, liksom nor de inventerar, o styrde 
värre. Någon människa fans det inte där. Sen flyttes det över till rummet 
inom, mellan butiken o hans sovrum. Det drogs soffer ut från 
väggarna, o stolar Slitsades över golvet, o byrålåder drogs ut o stäng-
des. Till slut kom det över, in i hans sovrum, o styrde på samma 

2) ansträngde sig 3) upprepade 4) väsnades 



88 H. & E. FOLKMINNEN: EFTERSKÖRD. 131. 2 

v?s. mn igntig syntas,-baha &gas. se  va dy-, sem-g-kal ~-
pust skull dha-fabi mot fon.stvt, s,;-veta mot jprikvn, o se 
to dy- slut. ensamtp- vel tlegi dce husat 6t vv ~tyna 
sen. Fru Svensson (E.) 

1678 po nygovi-hav da moga gagn,  hcent unlia sakah-o tig. signa 
pta huso-lt ot snn-bk09, sten. se-en da skala sten ut po lag-
kesa. kuskan, j,9032d-, o no di fo9, se hopada stgnp-etta dem: »em 
ni nu-lfemv-Um sent x kvcel», sa-on, »se ska kuskag-kema-md3 
in o fa-sa lita vamt kafa.» t‘a di kam-tita fa9n me t i natan, 
s„at imeln et o tya sat-ti i pokat, o dhak o at, o talta vg em 
spokistohiah-okse. signa folda-mck kuskan ut fa tl-lasa; h0v,4-. 
da, da knakad-i bscelahalcemn, snot tnt-ada biet stegel. signa 
folda-md fa ta-o stcega den. kuskan tiadlita pi-na, sem mce 
tv-fia, se sa-on, se da-po jcemt: na-ska ut nu o slas Ma 

gastana», o to se i Iscelahalcentiv-fa tp-o stega-il den. i clydnia 
fek-on-t hog i ahmn, s ft-ton se ila ont, o ble se tla Ack, se-
„otv-fek kh-ypa tabetkas ego thapan, o fek sen aldels faskhiik-
ha khceknign-  . se fot2t som rnrilit kled-on a-so khup i sceg. 
da-fek-on st po  anht v ,Icent blamahka, phesis son etta fcerv-figha. 

mgvn cety se kam kuskan in i »okat. »,..ah-ce da mce fhokan?» 
sa-an. »d-ce bha», sa-on se kahst.2  »ta ta st de», sa-an. »-on 
ska leta bit o phata clanthetah-an eig„gag, se mo vei-la», 
sa-an. 

sont kala di fo gastanyp. s. L. (E.) 

1679 tt-eig -gag vaknada signa ve no buati jpcelvn ann 
henas sevhant. »kan da va »yva?» tegt-on. »d-ce bcesi,-a 
go-no st-dtv.» ne-og-kum-dit, se va dce9 tost o lagt, o tgan- 
tig ho9das-la syntas. ic'en. se cetv-n stan hopcla:§- 
gemna, baskinta steli hamat utanfa henas hum. o ha-lek-fa, 
mn tgantag syntas. sten hd-ony fhawfOns-sa ut-i fastan, 
avla th,avan. sten ho9das po vata thapstet, epte anha minivan. 
tie-og-kam-6p t, se tamlada vanscrahan ep, o stet,erv-foptsat- 
epot vinsthapan. da venda sign o t,ek-baklcegas ni u. 
tganttg-ad-on stt. nu  ek-on tn ty-set o khup i sceg o sem- 
na4-snapt nob ho9d-tgat mel2 . S. L. (E.) 

1) i ölvingstorp 
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vis. Men ingenting syntes, bara hördes. Så var det, som en kall vind-
pust skulle ha draget förbi mot fönstret, som vette mot kyrkgårn, o så 
tog det slut. Ensamen ville han inte ligga i det huset över nätter- 
na sen. Fru Svensson (E.) 

På Nygård 1  har det många gånger hänt underliga saker o ting. Signe 1678 
Jötte hushållet åt sin bror, Sten. Så en dag skulle Sten ut på lång-
resa. Kusken körde, o nor de for, så ropade Signe äfter dom: »Om 
ni nu kommer hem sent i kväll», sa hon, »så ska kusken komma med 
in o få säj lite varmt kaffe.» Ja de kom inte förr än mitt i natten, 
så att emellen ett o två satt de i köket, o drack o åt, o talte väl om 
spökhistorier också. Signe följde med kusken ut för till låsa; hörde 
då, det knakade i källarlämmen,- som inte hade blitt stängd. Signe 
följde med för till att stänga den. Kusken tittade lite på-na, som med 
en fråga, så sa hon, så där på Jämt: »Jag ska ut nu o slåss med 
gastarna», o tog så i källarlämmen för till att stänga till den. I detsamma 
fick hon ett hugg i armen, som gjorde så illa ont, o blev så illa fuk, så 
hon fick krypa tillbakes oppför trappen, o fick sen alldeles förskräck-
liga kräkningar. Så fort som möjligt klädde hon av säj o kröp i säng. 
Då fick hon se på armen fäni blåmärke, precis som äfter råm fingrar. 

Morgonen äfter så kom kusken in i köket. »Hur är det med fröken?» 
sa han. »Det är bra», sa hon så karskt.2  »Ja jag ser det», sa han. »Hon 
ska låta bli att prata dumheter en annan gång, så mycket vet jag», 
sa han. 

Sådant kallar de för gastnyp. S. L. (E.) 

En annan gång vaknade Signe vid något buller i källaren under 1679 
hännes sovrum. »Kan det vara tjuvar?» tänkte hon. »Det är bäst, jag 
går ner o ser äfter.» Nor hon kom dit, så var där tyst o lugnt, o ingen-
ting hördes äller syntes. Hon gick opp igän. Så äfter en stund hördes 
jämna, bastanta steg i rummet utanför hännes rum. 0 hon gick ut, 
men ingenting syntes. Stegen hörde hon framför säj ute i förstugan 
oppför trappen. Stegen hördes på vart trappsteg opptill andra våningen. 

Nor hon kom opp dit, så ramlade vindsdörren opp, o stegen fortsatte 
oppåt vindstrappen. Då vände Signe o gick baklänges ner igän. 
Ingenting hade hon sett. Nu gick hon in till sitt o kröp i säng o som- 
nade snart nog, hörde inget mer. S. L. (E.) 

2) morskt 



90 H. & L OLKM1NNEN : EFTERSKÖRD. IX. 2 

1680 Rikssvenskt talspråk (ej folkmål), förändringar i skarven mellan ord 
betecknas inte. 

På Nygårdl satt Sten en natt vid sitt skrivbord o skrev. 
Han berättar: 
nok ist va som best x ('akten mce mit akbeta, tykte ia, dce 

knakada-til i lcenstolen, som sto bkevid mce, o i descima fik 
ia en stakk jycensla av at non sat bkedvid me dcek. min han 
log bkevid mcv po golvat, han kiktada i descima sin bli k po 
stolen o bokjada »toka, o hoten testa see lcegs hela kygan po-n. 

vcbncle-me-6m, mcen s igantig til. »inbilnig!» tcegte a, o 
skula bova skkiva vdn. dce pk inta bka, la hada svokt at samla 
mina tagkak, hada baka dcena staka jycenslan av at non sat 
bkevid mei. do steg-ist-öp, to tag i lenstolen o venda op 
o nek po-dcen, synada den ov-ifkon o undakifkon, skakada po-
den o knakada po-dcen, men kune inte fina not i-dcen. sen sata 
ia mce vid skkivbokdat 'On o tcegta : »dce mo va vasomhelst, mosta 
absolt ha de-ha fcekdiskkivat tas z mon», jokda en kkaft-
anstkcegnig o bloda skiva. Jzi jokda dce, mcen akbetsamt va 
dce, o to lcegka tid, cen dce bahåvt. 

la hada hela tiden jycensla av at non sat bkedvid me o 
stokda mce. nok, a centlien skkivet slut, pk a bokt til min 
scv 2 andke enen  po kumat, klceda av me o kkop z seg. 
men ,k,ct binda inta somna, utan hade altyemt en bestckmd jycensla 
av at ist inta va ensamen i kvilyat. o koman nk altjcemt ikkig o 
mokade o nysta bo test ibldn. do sate ja mce 623 z scegan o sa 
kokt: »ce dce non, som vi l me not, so sce9 ifkon, va de e! kan 
la va te non ?,,cely celek sto hl joscenst po no vis, so ska...a 
utena zuha, va z,a kan, baka la fok veta, va de ce.» 

sen la i.ct mce nek i see an o somnada sn(jukt nog, o sov 
got hl mokon. Sten V. (E.) 

1681 bkvcel va di ut..,o i_ek, fyka stokana. di lek tv a o tya, cetv 
vakcinka, kcet sT da va, la clx maka te tydlia fotstei, bkev6 
di titad,s-sa-xkkig ot ala hal, mn gan syntas-t. ala fyka lind-at 
po sama scet. di zek saktaka, steiLlov sa me. di okada 
favtn, o stegn okad...oks°. tv a utd-dem bei,onta po o spkiga, sken 
spkag okse. clx fo9tsat,..te holmsbdkj 2, mn dcev sa-di: »nu venv 
vi o gou-Um, do foptsatstei_erv,fkamdt, o dt va fkva fkan 
dem po hewvelen. • E. 

1) i ölvingstorp 
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Rikssvenskt talspråk (ej folkmål): 1680 

På Nygårdl  satt Sten en natt vid sitt skrivbord ock skrev. 
Han berättar: 
Nor jag var som bäst i farten med mitt arbete, tyckte jag, det 

knarrade till i länstolen, som stod bredvid mäj, o i detsamma fick 
jag en stark känsla av att någon satt bredvid mäj där. Min hund 
låg bredvid mäj på golvet, han riktade i detsamma sin blick på 
stolen o började morra, o håren reste säj längs bele ryggen på-n. 
Jag vände mäj om, men såg ingenting till. »Inbillning!» tänkte jag, o 
skulle börja skriva igän. Det gick inte bra, jag hade svårt att samla 
mina tankar, hade bara denna starka känslan av att någon satt 
bredvid mäj. Då steg jag opp, tog tag i länstolen o vände opp 
o ner på den, synade den oppifrån o underifrån, skakade på 
den, o knackade på den, men kunde inte finna något i den. Sen satte 
jag mäj vid skrivbordet igän o tänkte: »Det må vara vad som hälst, jag 
måste absolut ha det här färdigskrivet tils i morgon», gjorde en kraft-
ansträngning o började skriva. Gick gjorde det, men arbetsamt var 
det, o tog längre tid, än det behövt. 

Jag hade hela tiden känsla av att någon satt bredvid mäj o 
störde mäj. Nor jag äntligen skrivet slut, gick jag bort till min 
säng i andre änden på rummet, klädde av mäj o kröp i säng. 
Men jag kunde inte somna, utan hade alltjämt en bestämd känsla 
av att jag inte var ensam i rummet. 0 hunden gick alltjämt ikring o 
morrade o reste borst ibland. Då satte jag mäj opp i sängen o sa 
högt: »Är det någon, som vill mäj något, så säg ifrån, vad det är! Kan 
jag vara till någon jälp äller stå till tjänst på något vis, så ska jag 
gärna göra, vad jag kan, bara jag får veta, vad det är.» 

Sen la jag milj ner i sängen o somnade snart nog, o sov gott 
till morgonen. 'Sten V. (E.) 

En kväll var de ute o gick, fyra stycken. De gick två o två, äfter 1681 
varandra. Rätt som det var, så la de märke till tydliga fotsteg bredvid. 
De tittade säj ikring åt alla håll, men ingen syntes till. Alla fyra hörde-t 
på samma sätt. De saktade gången, stegen gjorde så med. De ökade 
farten, stegen ökade också. Två utav dom begynte på o springa, stegen 
sprang också. De fortsatte till Holmsbärg2, men där sa de: »Nu vänder 
vi o går hem igän.» Då fortsatte stegen framåt, o de var fria från 
dom på hemvägen. E 

2) Gård i ölvingstorp. 
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1682 — kvccia va ut...o lek, se bleksthad.4,LM bakårn ma, 
phesis som ne..en sykal kemv. las.ste-nas.b chkat o vonda-ma-6m... 
fe te st, va la ha-an. dce va phesis metfo ~muntans 
thogop. 

Var är den? 
w de cb.dceha stenhovna, som legah-onpo yevt, metfa 

da fapsta gitinat,goovcelen. sefit..la vcenda-ma-6m o tztada 
bapt ovv vonbcepsbakana, da kala, inetfoh...igalstahpa loaloga, 
se ste-dah-4p...aLlus. de lek tnt,,epbfhon o natt..., utan da bah-
lada ve bakan, oe ste-clp sem...tb dpelaha, se hokt som epte 
kana, sen slekncob.dce, o se va cl?...iganttg mep. 

va,,da kuna va? em dq„skula va neha gasv, som ste-41) 
lfrofb.4ohan, cl....ca.-nta gut o veta. J. r-on (E.) - 

1683 —  bava baka, dn, penv honv t? 
Var ligger den? 
cl-ce da bapt-b vcastvslet, nceha ghonsan te klcekabahja. po 

tovan cc da meta, dska..a »bahj» dov, cl.,ce 
vcegana, sT syns, stb, ce dan muvval nehbkhzg bakan. clq-ska 
lysa dah...bblcin em ncetvna, scep, db, o giva fens..cLokseA 
stoka dehbfhein. ch bogd..k hus...dap bha lttaifin, o da 
hetacLch ben, no d ghcevda, la ghtcn o gh,cev4.19calaho. da vat,. 
lyft hel, ala bena dem kastal-ch-f5p, da va »toka ben, men ska-
lana lcat...tt lega po buk. ,k,cc..pa dep, a hepadv,-neh..4 helt, 
se hade...1a-n pcep-la pena mccza, dn sta3'..ia-in pokahelt, 
o se epot, o se loftela-bp dn en...cetv cln anha. se  askan — pond-
-on dcen? phestn.....po otan, som me.polady uto pheste nysthom? 
han skat..nnem bakbfhon. 

Ja det vet jag, den historien känner jag till. 
l sthan, han sto ep-To kant o to-bmåt skalana, se 

fopLla hcekt-6.2)..dem po p4,  a hack. hcov...va stoddnt..da, 
asthan, vqos sUnef. d s pa dem, bega tv. d va-yto ut 
falk alhop, sa-d. db sa-at vcel po tcenvna, po stoplekan„la 
va...ch kana sv-at pa? da va moka stoha skala, rna poka peka-
ben o laga, stoha tcenv. terja sat-V...albhop. a hekt-bp alb-
hQp skalana te-dem. 

da va...n skoloylQans, — kanto va-an mc e — fasa, 
han sa, aLta va vcesn o levana sen utcovf0p, em kvelvn...0 
ncetvna. ch to vest o samlad„bhdp ala bena sen 0 la dem po., 
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— En annan kväll jag var ute o gick, så blixtrade det till bakom mäj, 1682 
precis som nor en cykel kommer. Jag steg ner i diket o vände mäj om, 
för till se, var jag hade-n. Det var precis mittför Vindmuntans 
trädgård. 

Var är den? 
Jo, det är de där stenrörena, som ligger inpå gärdet, mittför 

där första grinden går över vägen. Som jag vände mäj om o tittade 
bort över vinbärsbackarna, de kallar, mittför Ingelstorpa loglänga, 
så steg där opp ett jus. Det gick inte oppifrån o ner, utan det bör-
jade vid backen, o så steg opp som en eldpelare, så högt som opptill 
fyarna, sen slocknade det, o så var det ingenting mer. 

Vad det kunde vara? Om det skulle vara några gaser, som steg opp 
ifrån jorden, det är inte gott att veta. J. 3-son (E.) 

Borga backe, den känner hon väl till? 
Var ligger den? 
Det är där borte i Västerslät nära gränsen till Kläckebärga. På 

toppen är det murar. Det ska ha varet en »borg» där, det är lite utav 
väggarna, som syns, sen är där en murvall nerikring backen. Det ska 
lysa där ibland om nätterna, säger de. 0 gravar finns det också ett 
stycke därifrån. De byggde ett hus där bra långt därifrån, o där 
hittade de ben, nor de grävde, la grund o grävde källare. Det var ett 
djupt hål, alla benena dom kastade de opp, det var mycke ben, men skal-
larna lät de ligga på botten. Jag var där, jag hoppade ner i hålet, 
så hade jag en käpp äller pinne med mäj, den stack jag in i käkhålet, 
o så oppåt, o så lyfte jag opp den ene äfter den andre. Så Åstrand—kände 
hon den? Prästen på Oland, som mördades utav prästen Nyström? 
Han Söt honom bakifrån. 

Ja det vet jag, den historien känner jag till. 
Ja Åstrand han stod oppe på kanten o tog emot skallarna, så 

fort jag räckte opp dom på pinnen, jag hade. Ban var student då, 
Åstrand, var hos Stenhoff. De såg på dom bägge två. De var utav 
ungt folk allihop, sa de. De såg-et väl på tänderna, på storleken, äller 
vad de kunde se-t på? Det var mycke stora skallar, med tjocka käk-
ben o långa, stora tänder. Tänderna satt i allihop. Jag räckte opp alli-
hop skallarna till dom. 

Det var en skollärare Johansson — kantor var han med — i Förlösa, 
han sa, att det var väsen o levande sen utanför om kvällarna o 
nätterna. De tog visst o samlade ihop alla benena sen o la dom på 

1683 
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?n 5u o poN1-clom te jc,sakoyn, so ghcevdi ney dom dcey sen. 
sem-ble 4-tost utaivfoy, da hoyclas ahi no mey sen. 

Årorna F. (E.) 

1684 »a dce», sa nomdanzanosal, »da ha thulhotit bakom haps- 
tahpa lagoh2,-at-tcehåpa lysta dce inzbkot,-die-slo do aht fel. 
i,a vet, no vi-va klov-, vi va-so hceda fe 4,,dcaa hovt, so vi, 
tovs inta go-fobi da foh-ahtd. 

»la-mon, da vei-ist do hytdmt», sa karbin, »at-tah-ibldn. 
sphag feflo o meksthads-o bleksthada mce loktv, fe te skhcem a folk.» 

aist, om do kuna va nog-gag, my, zyt-at-ta va altin. 
si da lyste-iu gemt o cejt. Glist. J-son (E.) 

1685 spoka, da ha p, alhi si. sth-cetv, va cl-ce, no d-o 
not, o da bliv cl?-iga spoka. 

vi va noa stokana, so iii-lek fobi &tosa IsatAct-pg-gag, 
metpo natam-phesis. no vi da kum metfe Jakon, so fek 
ha, da va not, sm sa • ,f — dv, ena geten cetp de anka. 
di blm() hceda, alihop, so vet-4t, om di skula tohas-k o- 
fiskbil . 

»ja-ska go-in o vad», sa ia. 
»n&, n‘i!» sa dt, nos-inta do, fe d-ce falt.» 
»lo», sa gt, na ska ge.» 

da hul d mce; »du fa-nta ga», sa di. 
»slop mce!» sa? la, fe i,a-ska ga.» 

no, di hu l mo, »du fa-nta ge», sa di, o va so hceda, se 
skakad-alihop. 

da slea ma los o sphag o hopad-ovv fgah.kvsmuvn o 
im-po Jakon, o -daltat-da hoydas. da feb•-i,a si, da va-n 
pak toi,stomp, sm hogda los unv-n, stcelnig da. di-hal-vd o 
hepaheha jakan, so dcey va stcelnigah-opsata. dti hwedl-los, 
tootompan, o da blasta bha, so no blask dhev dcen imot vcegan, 
so asacol-dcen mot vcegaiv-fhamat, o s v do gag po gag, o da 
va do, si hoydas po dc visat. 

da sphay-ist tebeikas U-dom, d stQ o va-se hceda, .so di 
dahad-i, hela khopan alihQp. »nu-ska-a tal-k-foh-ey, va da va 
fe spika», sa ia, o sa, hu da va. 

1) Gustav Johansson 1 Kylinge (se not s. 66). 2) Om trollröret 
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en futs o körde dom till kyrkgårn, så grävde de ner dom där sen. 
Sen blev det tyst utanför, det hördes aldrig något mer sen. 

Ämma F. (E.) 

»Ja det, sa nämdemans Jösse', »det håra trollröret bakom Hårs- 1684 
torpa lagård» — att där oppe lyste det emellenåt, det slog då aldrig fel. 
Jag vet, nor vi var barn, vi var så rädda för det dära röret, så vi 
tordes inte gå förbi där för aldrig det. 

»Ja men, det vet jag då bestämt», sa Karin, »att där ibland 
sprang folk o mixtrade» o blixtrade med lykter för till skrämma folk.» 

Åja, om det kunde vara någon gång, men inte att det var alltin. 
Se där lyste ju jämt o jämt. at. J-son (E.) 

Spöke, det har jag aldrig sett. Jag ser äfter, vad det är, nor det är 1685 
något, o då blir det inga spöke. 

Vi var några stycken, som gick förbi Förlösa kyrka en gång, 
mitt på natten precis. Nor vi då kom mittför kyrkgårn, så fick vi 
höra, det var något som sa f-f .. den ene gängen äfter den andre. 
De blev så rädda, allihop, så de visste inte, om de skulle töras gå 
förbi. 

»Jag ska gå in o se äfter, vad det är», sa jag. 
»Nä-ä, nä-ä», sa de, »gör inte det, för det är farligt.» 
»Jo», sa jag, »jag ska gå.» 

Då höll de mäj; »du får inte gå», sa de. 
»Släpp mäj!» sa jag, »för jag ska gå.» 

Nä, de höll mäj, »du får inte gå», sa de, o var så rädda, så de 
skakade allihop. 

Då slet jag mäj lös o sprang o hoppade över kyrkogårdsmuren o 
in på kyrkgårn o gick däråt, det hördes. Då fick jag se, det var en 
tjock tågstump, som hängde lös under en ställning där. De höll på att 
reparera kyrkan, så där var ställningar oppsatta. Den hängde lös, 
tågstumpen, o det blåste bra, så nor blåsten drev den emot väggen, 
så asade den mot väggen framåt, o så gjorde det gång på gång, o det 
var det, som hördes på det viset. 

Då sprang jag tillbakes till dom, de stod o var så rädda, så de 
darrade i bele kroppen allihop. »Nu ska jag tala om för er, vad det var 
för spöke», sa jag, o sa, hur det var. 

i liårstorp se nr 332 (s. 397). 3) gjorde konster 
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si, ey,.baha i,ov set, no cl...ce no bas6nlit, so bliv da„zga 
spigg. Ämma F. (E.) 

ist si, sa i,ona, da hcendah—alt 2blcin, at om...y,t...baha stana...o 
st-On, so kan spokat.,bli natt. s hamvsbalsani, da mein 
cebatahp o smeby, da taltag...0 alincent om at-.4-spolcac,l„dcev. 
egag, no a kum po kveln te ck cleha gkiianve alén, so 
feb•-gt hoh„et flit vcestz inom stenmuvn, i Scelva honnt, so 

iyt-  kanta baslchiva-t. i,a stanLo vest4ta, ok,-a skul...tohas 
cela a skatanålv..vok. huv da va, so sto a,a dato 

hcegcLimoLahinan. so  toia...n sten i va ncevan o sto o hOt2- 
togta: »komp dn-mot, so slovia-M, va d...da ce.» hot si da 

va, so kum det nøto fiz or,..vcem, o a smet...tn en...sten 
cetv, men de.e7j.0 so fovt, s9ntQ &en. n stim cetn $o 
kum det «sta te, o foh...ovv vom lika kvekt, 
dcen sten, hceln. mon sen tostnad-dce, o 

so mann otn, no da ble..i_ust, so dit o skula si, 
om do..nta va ntig dcev, sni .kitn...utvga, va da va fe sia. 
do la dah,„ et hellcutajin. da...kuna-gt hcekna-4t, at da va 
ghcevliga, sn,z...ada /iaia-t da,i khokanc.Lo hada fot tai, 

sen stos om dcen, no di at-bp-an. da va tost po 
natan, skaivvta, dafo so ho2das.4a va, an om d?,..ada vat 
po dån. o haLda vat non, sems.va  hed fe spdka, so ha 
den sphuga-libn maeijs o sakt, at...ta va spoloa. J. 3-son (E.) 

Lyte.2  

Anna Samuelsson berättar (1939): 

1687 Ja jeck har o grävde i träggårn. Då kum laggårskarn o 
dro sin tjarra mä mjölkspann. Ve knuten stante han te. »Nähä, 
nu går ciä 'nte lägger», sa 'an. »Ä dä tungt?» sa ja. »Nä», sa han, 
»kalkontuppen ä ute.» — »Ä 'an rädd för dän?» sa ja. »Ska ja 
följa mä o jälpa-n?» Dä svart 'an inte på. Han töckte väl, dä 
va för galet, att han, store, starke kam, skulle behöva jälp utå 
mäj för tuppen. Kalkontuppa måtte ha lite särfild nick3  te 
laggårskara. »Erek, som va ha för dän häre, han dansade för 

1) Om Hammarsbacken se nr 325 (s. 391). 2) Om lyte se nr 171 if. 
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Se, om en bara gör så, nor det är något besynlit, så blir det inga 

spöke. Amma F. (E.) 

Ja se, sa John, det händer allt ibland, att om en bara stannar o 1686 
ser äfter, så kan spöket bli naturligt. Se Hammarsbacken i, där mellen 
Ebbetorp o Smedby, det taltes ju allmänt om att det spökade där. 
En gång, nor jag kom på kvällen till den dära grinden vid allM, så 
fick jag höra ett farligt väsen inom stenmuren, i fälva hörnet, så 
jag kan inte beskriva-t. Jag stante o visste ide, om jag skulle töras 
gå förbi, äller jag skulle ta en annan väg. Hur det var, så stod jag där o 
hängde emot grinden. Så tog jag en sten i var näven o stod o hötte 
o tänkte: »Kommer det något, så slår jag till, vad det då är. Rätt som det 
var, så kom det ett nysta o flög över vägen, o jag smet den ene stenen 
äfter, men det gick ju så fort, så inte tog den. En stund äfter så 
kom det ett nysta till, o for över vägen lika kvickt, så inte träffte 
den stenen häller. Men sen tystnade det, o jag gick hem. 

Så morgonen äfter, nor det blev just, så gick jag dit o skulle se, 
om det inte var någonting där, som kunde utvisa, vad det var för slag. 
Då låg där ett igelkottskinn. Då kunde jag räkna ut, att det var 
grävlingar, som hade hållet till där i krokarna o hade fått tag i en 
igelkott, o sen slogs om den, nor de åt upp-en. Det var tyst på 
natten, ska en veta, därför så hördes det värre, än om det hade varet 
på dagen. 0 hade det varet någon, som var rädd för spöke, så hade 
den sprunget hem med ens o sagt, att det var spöke. E. 

tuppen varenda da», sa Karin. 0 ho n sen! Tuppen jeck utanför 
deras stuva o spankulerade4, o di sat i fönsterna o glodde, o 
tores inte gå ut. Ja di sa ju, att fleekan, hon feck, hadde fått 
fel ätter tuppen. Om dä va sant, dä vett ja 'ute. 

Jo, dä va dä, för no fieckan skrek, se lät dä, som no tuppen 
kaklade. 

Ja, sa Anna, lyte dä kan dä noj bli för menner än dä. Ja 1688 
hadde ju fylleslajet, no ja va liten. Si vi bodde ju oppi Tjass- 

3) ovilja 4) promenerade 
7-384597. Sv. landsm. IX. 2. 
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tarpa-skojen på dän tien, inte so långt ifrån Mosluns, o mor 
råkte va dar en gång, nor 'an kum hem o va full. 0 si som 'an 
ambatadesl, no 'an va full, presis så jore ja mä, no dä da kum 
åt ma. Mor 'on tjände ju so väl te Kalle Moslunn, se 'on ble ju 
vasken rädd älla non ting, män ja feck-at väl för dä. So mor 'on 
tjänd ju ijän-at o jeek opp te Mosluns en da o feck ett par tri 
dina bio på en sockerbit, som 'on la i en kopp kaffe o ga niäj. 
Ja menns so väl — si sockerbiten smälte ju inte so fort, som ja 
drack kaffet, utan dän lå på butten, o ja jeck bart te vatten-
spannet o skulle följa u koppen, no mor kum o feck si-at. »Vänt 
lite», sa 'on, »d' ä bara lite socker i butten.» 0 so to 'on kop-
pen o hälld' i lite mer kaffe, som ja drack-ii. 0 då, förståss, 
földe sockerbiten mä, so ja feck i ma alltihop. 0 tänk, att ja 
hadd-at bara två-1-tri gånger sen. So ja ble o mä-at. 

1689 0 hu dan va 'nte Arons Astri ha nere, nor 'on föddes! 
Hon hadde ellmarke överallt i hela synan 2, o på kroppen mä 
lit' överallt. Dä badd' inte vatt grant för hänn' o ha dä i all 
sin ti. Si dä va ätter ellsvådan haroppe på Tjasstarp. Di va 
opp' o feck taj i sa flora ellbränner o kokte. Sen smorde di 
mä dä vattent. 0 tänk, att dä jekk bart presis, so dä syns 
int' als not ätter dä nu. Hon ä ju so ren i synan som vecken 
som. Di smorde bart alltihop utom ett litet marke på dä ena 
benet, som di'nte töckte dä va lönt o smarja på, o dä har'on 
än i dänna da. 

Småbitar av växlande innehåll. 

1692 dahby j,sahka, vavrothusat,-ta stav-eg-gamal 1iksten4, stan,- 
opte,5t mot vegan, o po sto e avbildat-t, fhuntemv nice-n nokla- 
kneva. dce-ska va fhu scpp c12. hom-ble &nid q-lega da 
po dcp. vlyt, sa-d2, fo-on-ada sia-124-2p, -plo mg-n noklaknepa. 

1693 droi da ekam-po gicbaligan, som d-taltas om, at fog-ka122, 
skula takt-nk so mo ceAendom Uv', da va vet spcekt&n, 
pcpa2st2 tho a, som hug-kid-va, s2 da va..4u int ån, som tons 
oh-at. mtz-an do sthaks cetv, spcektönn. so  fek folkat-dce te 
phat-om, fytos. J. 

1) väsnades 2) ansiktet 3) Sjöberg 4) Henrik v. Calen, »ståt- 
(d. 1622); hustrun Brita Kiji (d. 1653) 5) Se här förut nr 331 
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0 dän hära frun ha barte på Hajbynäs — si hon ä ju släkt 1699 
mä Jarls da bart' i Tjyliga — o di kum hem o talt' em dän 
da ellsvådan där. Då sto hon i dörhelet o lutade sa mä au-
sektet mot dörpesten, o no hännasas barn föddes, se hadde 
dä 'tt ellmarke mett i pannan, presis på dä stället, hon hadde 
lakt imot dörpesten. Mett i pannan da va ett rött marke. Di 
va ockse o letade rätt på sa nera ellbränner, o kokt' o smorde 
mä. 0 dä jeck bart. 

Anna tittar på mig och börjar skratta: 
»Frun si se roli ut», sa 'on, »hon setter se andäkti o 

bara lyss på o sär int' ett enda or. Tro 'on inte på lyte?» 
Ja besynnerligt ser det ut. 

Ja, nie tro, fö norra år sen då skulle dä 'ute vatt möcke lönt 1691 
o komma te nera läkera ella so hära o tal' em nera lyte. Män nu se 
har di allt fett lev o je mä sä lite. Dokte Söba3  har inne, han 
hadd' en pejk fuk, sem 'an inte rådde på fälv. 0 han to o 
satte pojken i en bil o tjörde te dänna hära guruman i Rosen-
fars. Ja han hadde två pejka förståss, dän ene va frisk, o dän 
anre va Sak. Ner 'an kum dit, skull' an pröva känn' o to in 
dän friske pojken o lätte dän fuke sett' i bilen. Män me tro, 
ner 'an kum in mä dän, se sa 'on: »Din da pojken behöver ja 
'nte jöra no ve, män ta in dän anre, som setter i bilen, se ska 
ja si, va ja kan jöra ve din.» E. 

Småbitar av växlande innehåll. 
I Dörby kyrka, i vapenhuset, där står en gammal liksten4, står opp- 1692 

rest mot väggen, o på stenen är avbildat ett fruntimmer med en nyckel-
knippa. Det skall vara fru Balen, säger de. Hon blev dömd till ligga där 
på det viset, sa de, för hon hade slaget ijäl en piga med en nyckelknippa. 

Den där eken på Gubbalyckan, som det taltes om, att von Kulen 1693 
skulle ha lagt ner så mycket ägendom därs, det var visst spektoren, 
Persson tror jag, som högg kull-nu, se det var ju ingen annan, som tordes 
göra-t. Men han dog strax äfter, spektoren. 'Så fick folket det till 
prata om, förstås. J. 

hållare på Calmar slot» (enligt likstenen); hade Barkestorp på 1600-talet 
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1694 em bcikkaistahp co2 da va t se moka tal. st  t stam bog- 
ntgam..bod-da baka statfolk, se da va vi lita slahytt. st  dt, 

om had-öm bo bakalstahp o g•alstakp, dt o svek- 
tåvn...am-boda po igaistahp, anvs-naset. met el se sa-dt, at t 
stoka bog-dam-To bcihkalstakp da va cl-et hum, si 
t, o no dt tttad...t noklaheit, se sa dt bav,,t pa ,fintboksv, 
hcegcla po vcegan. 

se-1, hscelvn da va cLokse...t hVGYY, da va aldelas skumt, 
em di tek-in da mce-Ltus, se sleknot4..dg me ens, se dt 

kan.,aht st, va da va dahina. J. 

1695 sen linvtelm jpopta båhkalstakp, flota vi dt tv a fkoknvna 
fon cesan2, som da levda, te igalstahp, kaiLa tio, fe dt do po 
igalstakp. dt sa, aLtet en.-utå detv...vas.se ausent. st  dt .,ada 
husoit o dce sa-dt, at puvna vao lestja o febi, 
rte det da ava hada husoit. hogAnna ta...9n skopa het vceltg 

sie t synamkpa-dem. 
ta mes, o-n — han...ada fet si t en a-dem, o han 

sphag o tomda se. »kem, lela gosa, ska.,clu fa pcega», hopada 
hon. mrot dcen som aktady...sa, da va alt han. J. 

1696 da va,..n spektc512 hos...bahon hab po lgalståhp. 
to...st da va dn, ha blåmstv, hary...va basmatv.,fe helpAgals- 

tåhpa by. o se st, skak...an ha tulakast uto ala Unvna. da 
hcilstop.,15heewtnn, ombikqk, o se bhukta dt 

te-att...et påtbit mcb se ha. se  no bahdtt.ac34,,sopt — st,,an pet- 
in hela byn 4,..,sist — se dia ha...spcektåvn, se tek...bl4mstro te- 
an o sa, at...aty...va varv-ve o fa lttQ...titlakitst, vd..dt vela te-an. »ta 
va y0 du hå?» sa-an. »bhait.,o tusastempa, sm Unna tet2, 

dce kan eka faii.m», så-an. 
ta vet...0, va da va,...ag„ga-cov-v6t lita pcega 

hu da vå. E. 

1697 torispceka4  bayy lidi alt?, te se ncej. dce fata dt let24,.. 
dem, se va 4,,tp...o se nce2. d„5...skitla va fe dce, at em dt kam 

fhagLdem, em dt-ada fet mo fesk, se skal-4} sce ncel. 
ta veetta, va dt kan ta fesk, em dt kan hceka ifon? J. 

1) mellertid 2) Mera om fröknarna v. Essen nr 375-376 (s. 
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Om Barkestorp har det varet så mycket tal. Se i stora bygg- 1694 
ningen bodde det bara statfolk, så det var väl lite slarvigt. Se de, 
som rådde om både Barkestorp o Ingelstorp, de bodde inte där, o spek- 
torn han bodde på Ingelstorp, Anders Nilsson. Men el så sa de, att i 
stora byggningen på Barkestorp där var det ett rum, som ingen kom in 
i, o nor de tittade i nyckelhålet, så såg de bara ett par skinnbyxer, 
hängde på väggen. 

0 så i källarn där var det också ett rum, det var alldeles skumt, 
om de gick in där med ett ljus, så slocknade det med ens, så de 

kunde aldrig se, vad det var därinne. J. 

Sen Linnerhielm köpte Barkestorp, fiytte väl de två fröknarna 1695 
von Essens, som då levde, till Ingelstorp, kan jag tro, för de dog på 
Ingelstorp. De sa, att den ena utav dom var så argsint. Se de hade 
hushållet var sin vecka, o det sa de, att pigerna var så ledsna o förbi, 
nor den där arga hade hushållet. Hon kunde ta en skopa het välling 

slå i synens på dom. 
Jag mins, bror Jon — han hade fått sett en av dom, o han 

sprang o gömde säj. »Kom, lille gosse, ska du få pängar», ropade 
hon. Men den som aktade säj, det var allt han. J. 

Det var en spektor hös baron Raab på Ingelstorp. 1696 
Jo se det var den här Blomster, han var båtsman för hele Ingels-

torpa by. 0 så se, skulle han ha julkost utav alla bönderna. Det 
var ett ljus o ett halvstop brännvin, o en brödkaka, o så brukte de 
ge-n en köttbit med så här. Så när baron hade köpt — se han köpte 
in hele byn till sist — så denne här spektoren, så gick Blomster till-
en o sa, att han var van vid att få lite julkost, vad de ville ge-n. »Ja 
vad vill du ha?» sa han. »Brödbitar o ljusstumpar, som bönderna ger, 
det kan icke fan ge», sa han. 

Jag vet inte, vad det var, han gav-en visst lite pängar sen, eller 
hur det var. E. 

Gösbäcka 4  barn lärde de alltid till säga näj. Det första de lärde 1697 
dom, så var det till att säga näj. Det skulle vara för det, att om de kom 

frågte dom, om de hade fått mycke fisk, så skulle de säga näj. 
Jag vet inte, var de kan ta fisk, om de kan räcka sjön? J. 

446-459). 8) ansiktet 4) Gösblick by i Förlösa sn 
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1698 no t3,,va i niespo po kalets-os fahbh,os, se bhukta vi altx go- 
n te fahfas, o da fe k kap. si  di bod.,x gamla stuvar- 
po gamla temtan, fahbho tohanas, slp-ada fet-gai2n x ahv, 
han-ada bogt alt nyt-22, lxtiii-bit-dahxfrön epo bakan. se  men§. 

no f.,va neh-os fahfas, se va la 2,n -x-t- amalt 
hus — sto da lxt-}fran — da-skula fahfas fah, pce22-povsn, 
a bot. han skula vl a hat-ga9n se da va metn-la lit„cetv 
po futanhunha-talt. i stuvan, si skul-a va t iic'entlxa bontgs-
huntat, da va cl-et stoka-xfhon ytvvcegag-, kanya -thx kvateh 
xfhow-vcegan i temhxg, se da-n aln hoi,. xmOn, dcen o ytv-
vcegaw-va da fylt ma un2. evampo ha(l-clx hat halm la ghan-
ris, o se haj da va t bada sceg-o setplatsv. la mens intts,se 
nota, — cl-ce u bha lcega, sen obgamla do — ~n, da va 
vl fahfa-pla fahmo, som talt-etn,-u dx„ada hat-at. 

da fahfas„boda, da va de po gamla visat-,i stot ht" 

sly hkum in x ta vcenstv fhow-fastan. da va-n lg, ypan spis 
te hop, ma bakug. da va »ok o ahbeshum o sevhum. met 
fham x fastan va da vl neg-kamah,a, mn &ep va la alu ina. 

dw va po sama Ins-o".§-log-ketls i hapstahp. J. 

1699 — bhuka ni flunha ten hc_e22, mama? 
dunh,a — i,ctsa — vi skhefta. si  da hvgah-en-22, stag, 

o se ce da bahlamohl-o skh,eftafa22, o nelsakhakvna, o lafoldn. 
nce hema, i loptsbat4a2  &ep hav vi loka o lakan o 

nekakhakan. 
nck Q  si vi lcegah-en stag, se dn legv mce dn enp-cee po 

loabalkan o di anha po loagelvat, o sen sph,xgv fhuntemvna — 
di fa le va tv, se di hmv — di sphigah-o lcegv nekam-po 
stagan, o se sleh-an-t6 mce-n staka. 

po olan da hal/2ia vat mce em skheftnxg, mn dce9 slev di 
nekan E. 

1700 ›du ska vi hal-dnv nenti ta svetn — anmärktes 
skämtsamt, ner jag skar huvudet av en fluga. 3  

1701 — yawl, ne22-d-ce me t x §i'Avn, scep-di. 
las° firkvn — ffivn ska-da vi va. si dce sce9 di he22. no 

cl-ce »2mé. i j'yvn», si il-ce helbaslan5  dce. mcen si slatvn, cl-ce 
not anat,-da -ce da hoat, menxgan. E. 

1) bärgamor 2) Hjortsbärga socken 
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Nor vi var i Mossebo på kalas hos farbrors, så brukte vi alltid gå 1698 
ner till farfars, o där fick vi kaffe. Se de bodde i gamla stuvan 
på gamla tomten. Farbror Johannes, som hade fått gärden i arv, 
han hade byggt allt nytt en liten bit därifrån oppå backen. Så minns 
jag en gång, när vi var nere hos farfars, så var jag inne i ett gammalt 
hus — stod där lite ifrån — där skulle farfars far, Pär Pärsson, 
ha bott. Han skulle väl ha haft gården så där vid mitten eller lite efter 
på sjuttonhundratalet. I stuvan, som skulle ha vatt egäntliga bonings-
rummet, där var det ett stycke ifrån ytterväggen, kanske tre kvarter 
ifrån väggen en timring så där en aln hög. Emellan den ock ytter-
väggen var det fyllt med jord, ock ovanpå hade de haft halm eller gran-
ris, ock så hade det varit både säng ock sittplatser. Jag mins inte så 
noga — det är ju bra länge, sedan de gamle dog — men det var 
väl farfar eller farmor som talte om hur de hade haft-et. 

Där farfars bodde, där var det på gamle viset, ett stort rum, 
som en kom in i till vänster frän förstun. Där var en låg, öppen spis 
till höger, med bakugn, det var kök ock arbetsrum ock sovrum. Rätt 
fram i förstun var det väl någon kammare, men där var jag aldrig inne. 

Det var på samma vis hos Jon Karls i Härstorp. J. 

Brukar ni »dundra» rågen här, mamma? 1699 
Dundra — ja så -- näj vi skrittar. Se då lägger en en stång, 

så är det bärgamor 1  o skriftefar, o nekakråkerna, o ladufogden. 
Näj hemma i Jortsbärga 2  där har vi logkatten o ladukatten 

nekakråk an. 
Nää. Jo se vi lägger en stång, så den ligger med den ene änden 

på logbalken o den andre på loggolvet, o sen springer fruntimmerna — 
de får lov vara två, så de hinner — de springer o lägger neken på 
stången, o så slår han till med en stake. 

På Öland där har jag varet med om skriftning, men där slår de 
neken mot ett jul. E. 

»Du ska väl hålla under någonting till ta svetten i?» — anmärktes 1700 
skämtsamt, när jag skar huvudet av en fluga.» J. 

furen 4  — nor det är mitt i furen, säger de. 1701 
Jaså, fuern — fyern ska det väl vara. Se det säger de här. Nor 

det är »mitt i fyern», se det är rågbärgseln5  det. Men se slåttern, det 
är något annat, då är det höet, meningen. E. 

3) Sved här = 'blod'. 4) Skörden 5) när rågen bärgas 
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1702 hav l6nsti...to9t44'a lb4hvat1? -da va utmat, so 
so lcettløfta,  o lcelfat ta hala E. 

1703 ion-olsn, olmgstahp-aiv-va khokadoktaha — la mens ahx, 
at-tx sakta bot-os-an; fa monskv. itiff—ta fusad-cetah-an moga 
gav, no n hcest-la ko va fuk. ham-bhukta ha mo-s? n lit m  
posa mo vahkty, som skhamlada. dt sa, at-ag-kun, -ta kalvan 
u-g-ko mo tag, no cl-nte-lek po ana vis. 

anat va da mo ol-ånvskan. 

1704 vi skula Mya nom-bekant — -va jogluns fa o pap-o 
mama — vi skula foba noft,-la mens inta, pem da va. 

so nov-vx kurn neii fogvna2, so kam da tt t katah-o spisa' 
.012-vox,en. o di va-so lagt ifyiiv-vahcinha, so no dn ena va x 
dn, ena vokkantn, so va dn anha metpo ven, o dii tuta x dn, 
anra vokkantn. o so no cl?-ada vat-n 1iti0i stan, so kam 
etv 3  Ut kap po sama vis, da va-so lagt cetv, so di skula 
kant-hint o sphiga bakom os o spiiki4 o so kam da 
tt i gav, tm, kav va gag — st da ble nite. 

igantig sa vi, favstds, mip-vx sa-at ala t. vi taltas-vg 
om-at-dam cetv, Nids. J. 

1705 ta tho, da va Na, som talt-om-at askaft- lek. se  va de,.. 
non, som saLtust i folva dapholt o syclp-,o on had n saks, 
som la bhev&na po thoskaln. so  va dn-non, sin kam sphtgans 

veLiiønem dan, da va et thul, som vel-tn. »ta-bad, 
lafsanS sa-da — si da kan-t-tala tont. ha cla-tek, om askan 
slo neh-o ha da va, da komp ka.-nt..thel. 

J. 

1706 no gusta ada slaktat-kav — de-topd-an altxn uti 
vakstan — so brukt-an ta-n, lxtn„,-bit, to non stons po kalva-
khovan o kastacol-dcen opx takat, so dny-fastnael-do92. va-an 
to bitti  o va minan skula va mce... veLta-nta. my, 
not, va da vl non menig mce-at. J. 

1707 g-kan log-f, khopkakv flcesk o fpat o so doa. »cela oks° 
vetia, ta-a slat logn i clom4, do-fo ga dcemc Lovisa. 

1) skaftet på en lie 2) Mellan Hårstorp ock Barkestorp, Foggan 
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Har Jonsson gjort det där liorvet '? Det var utmärkt, så fint det är, 1702 
så lätt till lyfta, o lättfatt till hålla i. E 

Jon Olsson i Olvingstorp han var kräkadoktor — jag mins aldrig, 1703 
att de sökte bot hos-en för människer. Men jag fussade äfter-en många 
gånger, nor en häst äller ko var fuk. Han brukte ha med säj en liten 
påse med värktyg, som skramlade. De sa, att han kunde ta kalven 
ur en ko med tång, nor det inte gick på annat vis. 

Annat var det med 0I-Anderskan. 

Vi skulle följa någon bekant — det var Ljunglunds Fia o pappa o 1704 
mamma — vi skulle följa någon, jag mins inte, vem det var. 

Så nor vi kom ner i Fuggerna2, så kom det tre katter o sprang 
över vägen. 0 de var så långt ifrån varandra, så nor den ena var i 
den ene vägkanten, så var den andra mitt på vägen, o den tredja i den 
andre vägkanten. 0 så nor det hade varet en liten stund, så kom det 
åter3  tre katter på samma vis. Det var så långt äfter, så de skulle 
kunnat hin t att springa bakom oss o springa ikring. 0 så kom det 
tre gånger, tre katter var gång — se det blev nie. 

0 ingenting sa vi förstås, men vi såg-et alla tre. Vi taltes vid 
om-et dagen äfter, förstås. 

Jag tror, det var Fia, som talte om att åskan gick. Så var det 1705 
någon som satt just i fälva dörrhålet och sydde, och hon hade en sax, 
som låg bredvid-na på tröskeln. Så var det någon, som kom springandes 

ville in genom dörran, det var ett troll, som ville in. »Tag bort 
lafsan!» sa det — se det kunde inte tala rent. Hur det gick, om åskan 
slog ner o slog häl trollet, äller hur det var, det kommer jag inte ihåg. 

J. 

Nor Gustav hade slaktat en kalv — det gjorde han alltid ute i 1706 
värkstaden — så brukte-n ta en liten bit, tog någonstädes på kalv-
kroppen, o kastade den oppi taket, så den fastnade där. Var han 
tog biten ock vad meningen skulle vara med det där, det vet jag inte. Men 
nog var det väl någon mening med-et. J. 

En kan lägga i kroppkaker fläsk o kött o så dära. »Äller också 1707 
vet jag, jag har slaget lögn i dorn 4, det får gå det med.» Lovisa. 

är ett torp under Barkestorp. 3) åter, ånyo. 4) d. v. s. inte lagt i någonting 
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1708 da va avs-pffim mon., anvs-pavs som va po lun. so  
hada vt slektaga-} nygeka, da nek-a åkby-sökan, se vt va slcekt 
me-dom okso, so valka va mce, dt me. so  skul- ch go bant o s — 
la tko, da va kkestinaltin. o so va da vest ventv, o sno, o se 
lek-era ovak-dicev, o da-va sno o fekv fosteis. mcen se kan-
Qta s foktma, utq-gn huazplada1-kz abidti. so  bak-
flekci-,Qn hada, hada hcena mce-sa. e-kaw-veta, hog-kuii-ta sv-
o ga, da va sno. so  no-on da-ada vat kula neka gav, so sa 
flekan: »da vet-tsc do vest, na mon, nr fcekas2, so-fi-gemt kam-bl} 
Ack ist-at!» 

1709 p da va »tktmokan» — ch kak hunent, bon.-po num, till 
inhea, fo dktvn», se fo hon„eta »tktmokan» — hon hadq„sla-

na-ag-gae afton -n sota, »o aa slo ma se ila galt po cl-ena 
bent, so ja-fek lov t?...o skkatch, sa-on. 

skkatacPon? sa t_ct. 
»tst s} gkata», sa-on, »da katv-vltnt„n-gamal mcenska koma-

sa-M o loka, o no leta, sa cl-ce-mv-vl tonen te 0  tfkön-sa», 
sa-on. 

hon talt,5-so da po e, how-va }fkon non o ch naka soknvna. 
E. 

1710 loan, sw -va staldkee -ak-a fjok-o ble yetk } hostas, hada 
vat opo kamtrn3.-eat slat„-os polkana hetkomsistry. o se kam 
manda ep a ddaa, o so And-on-alv-, va-an tokt-4m o va 
lett. du kan stel-at, so kolt-cru ve l nu», sa-on. lia», ment-an-
otit, »la han se kolat o ha-at so bi, so da kan-ta bcetv va.» 

ånt had-an sakt tg-sran. -cin-ada fkalt-an, so-sa-am-
baka: uct cl-ce får-får-, får-fclin!» — o i lae ha, so-an tkod-, 
an aka vela-sluta. E. 

1711 dce va-n hustra, sw-va a paå.kan me san dotv. so  veskada 
flekan, at-om-bohirvda »ga-1:4», 0 taltp-6m sata bah¢vv fo-m6kan. 
ch sto o pecl-tt salm. »pesa, da-du stan! L9hkkelchsan»4, Soda 
m6kan. 

dce-kuna ga-fiv-sa, solv- fkuntemvna da va klcec_la: da flota 
fotvna ht-te stas — fekadl-ltta — o hal-bp fkawvadan lata, so 

J. 

1) ramlade 2) bråkar 3) ovanpå drängstugan 
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Det var Anders-Petters mor, Anders-Petters som var på Lund. Så 1708 
hade vi släktingar i Nygärde, där nere i Arby socken, så vi var släkt 
med dom också, så våra var med, de med. Så skulle de gå bort o se — 
jag tror, det var Kristinelund. 0 så var det visst vinter, o snö, o så 
gick de över ett gärde, o där var snö o fårer förstås. Men så kunde 
hon inte se fårerna, utan hon humplade' kull ibland. Så bar hon 
flickan, hon hade, hade hänne med säj. En kan veta, hon kunde inte se 
att gå, det var snö. Så nor hon då hade varet kulle några gånger, så sa 
flickan: »Det vet jag då visst, ni mor, ni färdas», så en jämt kan bli 
flik åt-et!» 

Jo det var »Trimoran» — de kallar honom, bonden på nummer tre 1709 
i Kylinge, för »Trien», så får hon heta »Trimoran» — hon hade slaget 
ner en gång ifrån en soffa, »o jag slog mäj så illa galet på det ena 
benet, så jag fick lov till o skratta», sa hon. 

— »Skrattade hon?» sa jag. 
— »Ja se gråte,» sa hon, »det kan väl ingen gammel mänske komme 

säj te o göre, o något läte», sa hon, »se det är en väl tvungen till ge 
ifrån säj.» 

Hon talte så där på e, hon var ifrån någon av de norre socknarna. 
E. 

Johan, som var stalldräng här i fjor o blev gift i höstas, hade 1710 
varet upp på kammaren» ett slag hos pojkarna häromsistens, o så kom 
Manda opp i detsamma, o så frågde hon-en, vad han tyckte om att 
vara gift. »Du kan ställa-t så roligt, du vill nu». — »Ja», mente-n om, 
»jag har så roligt o har-et så bra, så det kan inte bättre vara.» 

Men annat hade-n sagt till smeden. Han hade frågt-en, så sa han 
bara: »Ja det är fan fan, fan fan!» — o en lång rad, så han trodde, 
han aldrig ville sluta. E. 

Det var en hustru, som var i kyrkan med sin doter. Så viskade 1711 
flickan, att hon behövde »gå ut», o talte om sina behover för modern. 
De stod o sjungde en psalm. »Pissa där du står! Tjörieläisan»4, sjungde 
modren. 

Det kunde gå för säj, som fruntimmerna då var klädda: de flytte 
fötterna lite till sides — fekade lite — o höll opp framvåden lite, så 
gick det galant. J. 

4) = Kyrie eleison 'llärre, förbarma dig!' 1695 års psalmbok 182. 
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1712 io, da va klokvskan i fal,osa, da va po-t kalets — a vet- 
-etta, hicv da kum-sa, mcen e se sa-on, di-»la-a4..a» »cent nog-
ka ha so kala fotv sni min man.» di-som hopcol...4-dceka, di 
unkada fytos, -tik-og-Una veta, ha kala fotak-anha kaka hada. 

1713 »hop-du, va-ska du ha fe dina bistakal?» sa-an. 
la, dov-vd-an-fp sekt, mei »oin aw-vela ha-et pa duktia 

bi.svahnia, so »— 
da va meetscf-an skula slcepa sa.2  

1714 »tpleva po mathesons cl-ce tantig, mcen t1.lvapo  vateiheson 
d-ce-nta gut — -&-ce da vasta ja vet. ni  vet v, ha gla ja 
ce ot-bhcervvin; m,ceii-ja vet, no ja ha byt mce bkcewvin o vak, 
jceint oiii-jcemt. dce va uti medlhavat, no vi levde po vateiheson.» 

Båtsman Stadig. (H.) 

1715 w, da va clr,;i hceh,..»uee-loan-ånasrp4, di kala, stig-kksas 
son i honas fapsta lefta m,?-cinvs-olset. so  skula han ta-cis-
gavn i pylxga o so skal-arv-fytos lefta sa. so haql, di bi„ut-
him nota flekv, o iblan dom va d-en, sly-an tceeta po. men 
so no di skul-ceta, so lcjonibo ut o pot po smakgasan, o 
dce fosteis. so  sa-an sen: »Nyas vel fe dcen!» sa-an, ...»on 
dobalsoi,la ju!» sa-an, so da-ble 1,04 a ma-dce. 

harv-va, dels va-an snal, o dels va an elast sven te ha o 
gvta mce. so  kalada folk-arv-fo kheta — va-det-nu skula batyda? 

1716 no pap-ada o tat-cin gavn, so va-an oi,eft te baki,ct 
mce, o had-ei sin hitsgada fok-sa — la-va va dyy..nu,on hetada? 
ia da'to iu c4cinia — mc e so had-an 92, fo 
neka flekah...o va-da va fok-ena. se  at-ti so lit. han hada vl 
inta halat-6HD dom, at-ti skula ta. so  no-di skula ga, so 
takacl-di, fosteis, fe matn. »i,a», sa hatt, »d-ce lu-nta mo te 
taka fop,, ni hop u knaft eta not.» si, de menta di, skula si 
ncet o spapsamt ut. »ap», sa-di, >Vi bahlek-os vcel hem». 

melvti so ful 4,-sce so da dumt. 

1) Han hade väl bra vida byxor. 2) fisa 3) matranson 
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Jo, det var klockerskan i Förlösa. det var på ett kalas — jag vet 1712 
inte, hur det kom säj, men e så sa hon, att »jag har aldrig tjänt någon 
karl ha så kalla fötter som min man.» De som hörde det där, de 
undrade förstås, hur hon kunde veta, hur kalla fötter andra karlar hade. 

»Hör du, vad ska du ha för dina bistockar'?» sa han. 1713 
Ja dom ville han inte sälja, men »om han ville ha ett par duktiga 

bisvärmar, så »— 
Det var meningen, han skulle släppa säj.» 

Till leva på matreson 3  det är ingenting; men till leva på vattenreson 1714 
det är inte gott — det är det värsta jag vet. Ni vet väl, hur glad jag 
är åt brännvin; men jag vet, nor jag har bytt med brännvin o vatten, 
jämt om jämt. Det var ute i Medelhavet, nor vi levde på vattenreson. 

Båtsman Stadig. (H.) 

Jo, det var den här »unge Johan Andersson»4, de kallar, Stin-Kajsas 1715 
son i hännes första gifte med Anders Olsson. Så skulle han ta an 
gården i Kylinge, o så skulle han förstås gifta säj. Så hade de bjutt 
hem några flicker, o ibland dom var det en, som han tänkte på. Men 
så nor di skulle äta, så la hon både ost och kött på smörgåsen, o 
det såg han förstås. Så sa-n • sen: »Bevars väl för den!» sa-n, »hon 
dubbelsovlar ju!» sa-n, så det blev ingenting av med det. 

Han var, dels var han snål, o dels var han äljest svår till ha att 
göra med. Så kallade folk-an för Kreta — vad det nu skulle betyda? 

Nor pappa hade flytt hit o tagit-an gården, så var han ogift till börja 1716 
med, o hade en som hushållade för-säj —ja vad var det nu, hon hetade? 
Ja det gör ju detsamma — men e så hade han en liten bjudning för 
några flickor o vad det var för ena. Så åt de så lite. Han hade väl 
inte hållet äfter dom, att de skulle ta. Så nor de skulle gå, så 
tackade de, förstås, för maten. »Ja», sa han, »det är ju inte mycke till 
tacka för, ni har ju knappt ätet något». Se, det mente de, skulle se 
nätt o sparsamt ut. »Åjo», sa de, »vi bärger oss väl hem.» 

Mellertid så föll det säj så där dumt. 

4) så kallad till skillnad från en äldre bonde i Kylinge med samma namn. 
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Från andra håll. 
Språket är även i följande stycken Bläckebärgamål. 

1717. Ett gifte som inte blev av. 

Vell inte Frans-Nelsan tala om, hur dä va mä Jonas-
Petters däroppe i Maffe?' 

Joo, dä kann ja väl dä. Männ dä ä igget rant o tala 
omm. Dä va so lessamt, so dä kann iggen sä bara, hur 
lessamt dä va. 

Ja männ tala omm-at ändo, so fo vi höra-t! Sett här o tala 
omm-at. Nu po söndan har ju Frans-Nelsan inte se brott. 

Nää, ja har iggen broska. Männ si dä ä so lägge sen 
nu, so ja kanfe mens inte allt. 

Ja männ tala omm, dä Frans-Nelsan mens. Ja tökker, dä 
vure rolit te skriv' opp-at. 

0 du mildanste ti, ska 'onn skriva opp-at? Ja männ do 
fo 'onn love rätta te-at lite, för ja kann inte sä-at, somna dä 
ska va. 

Jaa, bara tala omm-at nu! 

Joo dä va ett bonnafolk däroppe i Maffe-sokken, — --
hetade dä, stället. Ett odräjlit rikt o katit folk! 0 befelit folk 
va dä. Ja tjänte där i ja lä 2  mä si — i tolv or va dä väl. 
Ja dä va i hele minn rätte uggdom. Nor ja kulm dit, so va 'an 
ojeft, Jonas-Petter, o dä va mogga or, innan hann täte po te jefta 
sä,jj. Hann hadde goern hann, o söstran Brit-Maria va hos-an o 
husollade.3  Di va mogga sösken, männ di anre va ute po anra 
holl, jefta tro ja di va mä, o hann Jonas-Petter hadde löst ut 

1) Madesjö (socken) 2) låt 5) hushållade 
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demm, se dä va hans gor. Ja dänn goern o enn te hadd-an. Tvo 
gora hadd-an, o pägga utlonta ändo. Po senare tien otmenstigan. 
Di gamle di hadde unnantaj, o di bodde i dänn anre ännen po 
huset. Masse kallade vi honom, gubben, allti för. Han hatade 
väl Mons förstoss älla Magnus, männ va-n mer hetade, dä vet 
ja 'nte, för ja hörde alri annat sås änn Masse. Då va en kati 
gubbe, männ 'ann va se ejen. 

Då va rolit all tigg, inte annat änn va vi vesste otmenstigan, 
änna te däss dä ble froja emm att Jonas-Petter skulle — velle ha 
Johanna i —. Gubben sa, dä skulle bli juj i, att 'ann skulle ha 
hänne. Hann velle, hann skulle ha en rik. Hann tökte, di hadde 
strävat o arbetat, s' att di va rika nu, o därmä se velle hann, att 
barna skulle jefta så rikt okkse. Dä velle hann må demm alli-
hop, männ Jonas-Petter hadd-an vest allti tökt bäst emm o, hann 
hadde ju fett goern hemma o fett dä bäst, kann ja tro. Omm 'an 
to Johanna, Jonas-Petter, se skulle hann inte fo enn smul, sa-
an, inte enn smul uto dä hann hadde vonnats2  ihop! Hann 
ble jämt foints, gubben, emm dä va nenn, semm bara nämde ett 
halt or emm Johanna. 

Hona va enn utmatt gla o grann o rask flekka, Johanna. 
Honn va 'nte presis juslajd, männ inte marklajd häller. Ja mens 
inte se presis hännas utsiane, männ honn va se dan, semm enn 
flekka ska va i odäntlihetan, dä va-on. 0 klädde så väl jor-
on, o sto-na4  jore dä, s' att ner 'ona kumm i tjarkan, se 
kunn-en do 'nte lätta bli te si po-na. Röbrusti va-on o 
so se frisk o kati ut. Friera-Pälle, semm di kallade, hann 
jekk må beena6  o skulle do förstoss va bönamann. Hann va rektie 
bönamannen i Majfe po dänn tien. Han har norra jefte stält 
ihop, Friera-Pälle. 0 Jonas-Petter, honom behövd-an do 
'nte be. Hur dä va te bejönna mä, dä vet ja 'nte, männ sen 
se va-an do se gla ot Johanna, s' att dä va hans liv jämt, 
ner-an bara fekk si-na. 0 gla va-an o säj. Inte po dans 
älla so vuret, rör di hadde allti po dä viset vatt ett stalla falk, 
Masses. Männ 'ann va ändo gla o lätt bo i arbete o jökkel, 
emm dä va ne.6  

1) lögn 2) med möda arbetat ihop 3) fånig, galen 4) passade 
5) buden 6) något 
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Männ so enn da so kommer Brit-Maria se gla: »Nu ska ni 
fo si po», sa-on. »Va do?» sa ja. »Jo du kan alri begripa, 
va Jonas-Petter hadde för äranel te stan i da.» — »Nä va 
skull-an do in emm?» tökte ja. »Hann skulle tjöpa gover ot 
Johanna», sa-on, o va se gla so. Männ sen, rätt semm dä va, 
se ble dä »okk okk okk, va ska far sä? Va ska hann sä bara, 
nor-an fo veta-t?» 0 do va-on se lessen för dä enn stunn. 
»Tala 'ute omm-at för far, Stina», tökt.on. 0 di hadde satt ut, 
att dä skulle bli lovnigsöl po söndan, o Friera-Pälle skulle komma 
o fara mä. 0 bägge bröderna kum okkse hemm o skulle följa 
mä do po lördan. Hann tökte väl, Jonas-Petter, att va dä väl 
bestämt bara, so skulle väl inte gubben kunna jöra no ve-at. 
Tala honom te rätta ällest, dä vesst-an väl, dä va omöjlit. 

Brit-Mari' o ja vi smuj oss oppo kammern o skulle titt' 
ätter, hur dana gover hann hadde tjöpt. 0, hur dan va dä hann 
va nu, selkeduken? Jo hann va vest gul. Dä va uto dä dära 
stokkolmsselket, som hadde kummet do. Ja gul va-an. Ena 
utmatt fin enn! 0 bokan dä mens ja do so väl, somra dä hadde 
vatt i gor. Dä va mä senna dära poslinsparma, somra di hadde 
farr. 0 rigg hadd-an tjöpt o —. Ja dä va väl inte mer, männ 
dä va katit, va dä. 

So laj ad-an sä te o skulle fara do po lördan, o Friera-
Pälle va där, o bröderna kumm, o alltigg. Se kumm gubben o 
frojde mäjj, vart Jonas-Petter skulle fara. »Dä vet ja 'nte», sa 
ja. Inte sa ja dä inte! 0 Brit-Maria frojd-an, männ inte fekk-
-an veta-t o hänne. So jekk-an inn te Jonas-Petter. Hann va 
inne i stuvan, hull po o laja sä te förstoss. »Hör du, Jonas-
Petter, vart ska du hän i da?' sa-an. »Jo ja ska sä er, far», 
sa-an do, »ja ska fara te — — i da, o vi har tänt, att vi 
skulle lätta-t 2  bli o nu». — »Jasso, ämnade du dä te dä, do ska 
du häller inte ha en smitt älla smul uto mäjj», sa gubben o 
slo näven i slajboert, somm sto framve fönstert, s'att poslin o va 
dä va, can hel hoper semm sto där, uto dä främmat va där, o di 
hadde bjuts mat o — dä slo i golvet, o spräktes vas smul. 
0 enn vakker väggklokka hadde di hägganes. Dänn rev-an ner. 
»Dä behövs inte not uto mett», sa-an. 0 spejla o tavler rev-an 
ner, slo-at i golvet, se dä bara ruk4  ätter, o va jämt, somna an 

1) ärende 2) låta det 8) va varje 4) rök 
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hadde blett galen presis. »Stella er, far! Stella er!» sa Jonas-
Petter. Minn sen jor-an inte mer, änn 'ann jekk helt sakta ut o 
opp po kammern, o somm an kumm opp där, slo-an bakläges 
i säggan. 0 där bio-an legganes. 0 där lo-an. Han va, 
~ini 'ann hadde vatt dö. Hann rörde sä 'nte. 0 inte fekk di 
ett or o-an. 

Sen frammot kvällen so bar 'ans bröer ner-an o la-an i 
säggan nere. 0 jämt i tri vekker sen sonant an inte kunne 
re säjj te di mensta. Hann vasken ot illa drakk illa talte 
illa nenn tigg. Enn kunne si, att-an annades, o se va dä te o 
försöka o fo i-an lite mjölk älla nonn matasmula, 'nämn han 
knaft to imot-at. So fekkade di ätter enn — di kallade, enn 
gufrukti mänska te vaka över-an. 0 do po trejja vekkan so be-
jönt-an si nora or do-a-do. S' att mä hänne talt-an, männ se 
inte mä nenn annan. Di talte (num Gass or o so, vell sä. Not 
annat talte-an inte omm. Sen ble-an do lite bitter, s' att-au kunne 
barja p() o setta oppe, männ va-sso besönli. Di va, somm an inte 
hadde vatt samma mänska. Hann va se unlil i öjena. So mark-
öjd si! 0 töst! Alri ett or fekk di o-an, annat änn om di 
froid-an,  omm nontigg, somm an jämt inte kunne lätta bli o 
svara po. 

Mina» hann lo o va somm vast, so kumm Johanna dit o 
fekkade be inn, omm on kunne fo tala ve-an. 0 do jekk Brit-
Maria ut te-na o sa, hu dä va, o sa, att hann va so fuk, s' att di 
va 'ute värt o go hin te-an. Sen nor di hadde vatt enn vekka 
älta lite mer, so kumm-on ijänn, o do va-an oppe, so do sa-di 
te-an, att on va där. Do jekk-an ut te-na i fastan», o där 
sto-an o hägde imot halldöran4  o talte mi-na otmenstigan enn 
halltimme, di va di do. Brit-Maria sto innom tjöksdöran o 
tägte, att honn skulle höra, va di sa. Männ honn hörd' inte 
mer, änn hon försto dä, att Johanna va onn o tökte, att-an hadde 
fämt ut dom, uto di an inte kumm. Honn hadde hatt so m.ogga 
tebe5, tökt-on, att hon behövd' inte krusa. Hon tökte väl 
somra so, att han kunn' inte ha behövt ta ve si se galet, emna 
gubben ble lite arj. Enn ska veta, di hadde lajat te ett katit 
kalas o bjutt enn hel hopper folk, o hadde do för Jonas-Petters 
skull jort-at mökke katiere, änn som ijäntlien hörde doram te. 

1) underlig 2) medan 3) förstugan 4) nedre halva dörren 5) anbud 
8-364597. Sv. landsm. IX. 2. 



114 11. & E. FOLKMINNEN: EFTERSKÖRD. IX. 2 

Di va bara fattia di. Hadde enn liten gor bara. 0 jästerna 
kumm, ska enn veta, o di väntad' o väntade, männ sen te slut se 
barjade di stöta po varanra, o sä, att dä kunn' en väl veta! 
Inte valla hann ha hänne, hann semm va so rik — o so dära. Dit 
hadde nokk alri vatt menigan, att an velle. 0 dä dära dä hadde 
frestat po för hänne, ska enn veta. 

Va Jonas-Petter sa, ner di sto därute o taltes ve, Johanna o 
hann, dä kunna iggen höra. Di, smul ja sär, taltes ve lägge. 0 vit 
i synan va-an somra ett lik, nor an kumm inn, männ han va inte just 
so rö förut. Sa nontigg, va han täte, dä jore han inte för- 
stoss.. 

Männ han ble so besönli sen, för an talte alri te frun- 
temmer, älla tolte, att enn lekte not. Ja vet, nor an bejönte go 
ute i arbetet mä o dä hände, att Bonn o dräggana rörde älla 
bara sa ett or te-en po rolihet, so ble-an so besönli, so ja kann 
inte sä-at. Hann glodde-te so besönlit o ble so unli, s' att en 
ble jämt rädd för-an. Han tolta alri, att en sa mer, änn somra 
nätt o jämt behövdes. 

0 si an va sää inte lik po no sätt sen, för an hadde iggen 
hälseda häller. Hann vasken et älla nontip,g. Förut so va-an 
so kvekk o dukti o rask, o röbrusti. Sen va-an so blek o 
trött ve alltigg. Hann va so dära logg o smal, männ si sen se 
ble-an därte so majer, s' att kläderna bara hände po-an. 

Gamla mamma honn va alt lessen, för-an va se dära, männ 
gubben, Masse vell sä, han tökte som so, att dä jekk väl över. 
»Hur ä dä mä Jonas-Petter»? kunn-an froj' ess norm gogg, männ 
dä va 'nte ofta dä. Se trodde di do sen, nor dä alri ble 
bätter, att Johanna hadde förj ort-an. Satt ner-anl, trodde di 
'on hadde jort. 

So va dä enn mänska oppot — somna di kallade för Juditta, 
somra kunne mä lite so dära. Di sökte häpne mökke bode för 
folk o kräk, för fukkdom mä, männ i all synnerhet kunn-on 
rnä, om dä va knos2  o väjom. Hänne fekkade di ätter, män 
di toers inte sä dä för Jonas-Petter, utan di sa, no hon kumm, 
att hon hadde vatt oppot sokknan hos enn bonne, somm hadde 
enn ko Sak. Si hadd'-an vest, vafför on va ditkummen, so hadd-
on alri fett kelim' in. Hann tolte alri sont dära, älla trodde, 

1) förhäxat honom 2) häxeri 
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att dä va not häller. Männ si nu va dä menigan, att 'on bara 
skulle kemm' inemm o varma så lite, o do kunn'-an iggen-
tigg så emm-at. Hann sat inn' i stuvan o läste, ner 'on kumtn. 
Hann sat mökke se dära o läste i bökker, ann hadde. »Hann 
ä mökke klen, si ja», sa-on, Juditta. »Ja dä fo ja la mäjel, att 
dä ä ja», sa-an. »Ja ja sir då», tökte honn. »Ja ja har vatt se 
här doli lägge», sa-an, liksom an hadde tökt, att dä va 'nt o 
tala emm nu. »Ja, ja ä mökke te o läk' o jälpa mänsker», sa-on. 
»Ja, ja har hört dä», tökte han. Se ba-on, att-an skulle je-na 
vänstra hannan, so skull-on sie opp oran po hannlen. »Jaa, kunne 
då bara jälpa, se ---», sa-an, o honn fekk sie opp oran. Sen kumm-
on ut i tjöket te ess. Vi hadde stoft där i sonn unran, emm 
'on skulle fo tala ve-an. »Ja hann ä nersatt 2  po tie or», sa-on. 
Fämm or har gett nu, o fämm ä ijänn. Männ han ä alt se klen 
nu, s' att dä gor-an alri ijönem. Bröstet ä se förbi», tökt-on. 
Sen sto gamla mamm' o honn lägge o pratade, o sen skull-on 
efra o bränna, o va dä va alt, semm inte vi fekk orning pb. Omm 
Jonas-Petter hadde vest-at, ja se vet ja 'ute, va-an hadde jort 
bara. 

0 inte jälpte dä, dä kann en väl veta. Jeftet dä talt-an alri 
emm. Johanna honn ble jeft mä en hanlere där i Algesboda.3  
Då va ett katit jeft-on fekk, o fekk-at se bra. Vi unrade 
nokk po, att inte Jonas-Petter hull fort rnä-na, ner-an ble bra, 
männ dä va nokk, semm vi trodde, att honn 'adde inte vatt, semm 
honn skulle ha vatt imot-an. Hadde .hon dä, vatt, se hadde 
han alri överjett-na. 0 myndi semm an va, o alltigg, se kunn-
an nokk ha jeft så, va gubben hadde sakt. 

1) lov att medgiva 2) förhäxad 3) Algutsboda, s:n väster om 
Madesjö. 
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På sjukhuset. 

1718 signa va fakjotvska, inc(-9 slo-sa nos sim-bhov. hu  da 
va po Jukhuyt — da va-i„ kalslehön,a — hondon nol talas om 
hedan non, og-k,unt dit, o fek noj. ettfah-en del jelv me sen. 

-n nal vaknad-ow-ve at-ta knakada hag. po dohan. ow 
foh-4p, so fonto k,o teyta, at-»cra mota va not svavt ?lois-
fet». hon ypnad-clohaw-fo te hoh-etv, va da va. dy-syytas 
iyantiy. do vcend-on o klceda-pei-sce 2ta, met-,tek sen te nesta 
dop — da syntas inta hely ytig. do klced-on-pa-sce fulstcenift, o 
,kek te ytvdohan: dew-va last. »mete vat no helskfalt, cetv 
knakifgan hoyclas so stattbonom thi doha», tt-on, o 
te da opaha5Onyaln: da va ma vt o tost. te fåtvskattitmn — ovahalt 
~vt, tost o stela. hoft-lek tabakas te yt hum o la-sa paklced 
po sceyan, i fal ntig skula va po vcq. do fek-Q-y, san oba-
knli thokan Iscensla 4vv-sa, s-at-on fek lov op u seyan. 
so  fopt-bg-kum-4p, va da bha. holkok o fundbada, my, se 
tokt-on, val° skal-cm-get so dceha? hog-kuna vl klce-ei-sa 
o liega-sa hekki» mn so fopt-og-kum i sceyan, so ble-da po 
sama scet. -og-kun-i-oita anas, how-fek lov ep nc'en. do 

vi. hon hon satsa te sist po-n stol, o &ev ble-on setays 
-ela natan. hon mad-int-ila, inn-q had-m-basånli yensla, 
at-9-ftta va ensamn tumat, fast-on iyan sa. 

dem cetv inot-on i kohdövn at-gainalt thitntbnv, 
cul-bsens4ovt po 5ukint mora e_tv. »hav da hovts nog-knak-
nig i nat?» fh,ald-on. »0», sa stena. »hah-on lugat i sin scey 

nat-to?» sa guman. »ncehe», sa sira, »da va slut, at-te-gls.» — 
na-kan tt o de», sa guman, »da huka va sa hceh-ibldn, cen 
ce-cl-i de-ena h,umat o ceni de-anha, da da vat-os hcen-i 
nat.» — »vafe kan-nz-nt-a talt-4m de fov-mce fort?» sa stena. 
»na3-do haLom -biet hod», sa pinan, MV,  dce-bah4v-Q-15ta 
va, fe dce-ntn-no faut, sm-o-bahOy-va hced foy.» 

1719 ,y„kveel so kvot d-et pah,-uya lekaha-kanclatv, so-e1 po 
lasahc'et, di kam inhusans -i signas hUM, m-ew-fasli favt. 
»nostat, nostat», skhek-cri. »a lakat!» sa-on. »p da va-et stot 
nota, sn hulada leys-ela kohicNian», sa-di. di vnaely-sa-nta 
po velkov u Mimat, uta-Qw-feh ta-dom en unv vadeh-ahmn o 
fOha dom te sina huv?. 4-dceha nostatIscend-ala pojUkhusbt te», 
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På. sjukhuset. 

Signe var fukföterska, innan hon slog säj ner hos sin bror. Hur det 1718 
var på fukhuset — det var i Karlskrona -- hörde hon nog talas om 
redan nor hon kom dit, o fick nog erfara en del fälv med sen. 

En natt vaknade hon vid att det knackade häftigt på dörren. Hon 
for opp så fort hon kunde o tänkte, att »det måtte vara något svårt olycks-
fall.» Hon öppnade dörren för till höra äfter, vad det var. Det syntes 
ingenting. Då vände hon o klädde på säj lite, men gick sen till nästa 
dörr—där syntes inte häller någonting. Då klädde hon på säj fullständigt o 
gick till ytterdörren: den var låst. »Måtte varit något riktigt farligt, äfter 
knackningen hördes så stark gönom tre dörrar», tänkte hon, o rusade 
till operationssalen: där var mörkt o tyst. Till föterskerummen — överallt 
mörkt, tyst o stilla. Hon gick tillbakes till sitt rum o la säj påklädd 
på sängen, ifall någonting skulle vara på väg. Då fick hon en sådan obe-
haglig, tryckande känsla över säj, så att hon fick lov upp ur sängen. 
Så fort hon kom opp, var det bra. Hon gick o funderade, men så 
tyckte hon: »varför skulle hon gå så där? Hon kunde väl klä av säj 
o lägga säj riktigt igän.» Men så fort hon kom i säng, så blev det på 
samma sätt. Hon kunde inte andas, hon fick lov opp igän. Då gick 
det över. Hon satte säj till sist på en stol, o där blev hon sittandes 
hela natten. Hon mådde inte illa, men hon hade en besynnerlig känsla, 
att hon inte var ensammen i rummet, fast hon ingen såg. 

Dagen äfter mötte hon i korridoren ett gammalt fruntimmer, som 
hade tjänstgjort på fukhuset många år. »Har det hörts någon knack-
ning i natt?» frågde hon. »Jaa», sa Signe. »Har hon legat i sin säng 
i natt då?» sa gumman. »Nähä», sa Signe, »det var slut, att det gick.» — 
»Jag kan tro det», sa gumman, »det brukar vara så här ibland», än 
är det i ena rummet o än i det andra, då har det varet hos hänne i 
natt.» — »Varför kunde ni inte ha talt om det för mäj förut?» sa Signe. 
»Nej, då hade hon blivit rädd», sa gumman, »men det behöver hon inte 
vara, för det är inte något farligt, som hon behöver vara rädd för.) 

En kväll så kom det ett par unga läkarekandidater, som gick på 1719 
lasarettet, de kom inrusandes i Signes rum, med en faslig fart. 
»Nystat, nystat!» skrek de. »Å prat!» sa hon. »Jo, det var ett stort 
nystan, som rullade längs hela korridoren», sa de. De vågade säj inte 
på villkor ur rummet, utan hon feck ta dom, en under vardera armen o 
följa dom till sina rum. »Det där nystat kände alla på fukhuset till», 
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sot-on. da kum alttmblnot z kehtclOn o ,ula-te thapan levt 

at a brynt, o se nevfa dcen, hepad-utfa vat thapstet,, kam 
alttn fon sama hal o tulada santa vcq. 

1720 po Mint va d-e-gantal kvenit _patstchnt. 
SCeM19, o dt vcentcol-slut, ne-sm hcest. da ,yekad?-be te dotah- 
meth-on hotd?,...o fhotd-, em dt vela tala ve-na, se skal...dt 

koma snant. dt-kum-tn o fhotd-, em-on,acl?-uthokt non onskan 
te ihcefa dem. celasLlond-da dyama, fa dt-ada hat non tved 
sitts »Ytan, o on-ada val se hetsk tmåt-tem, o dt vei„znk-
s'tima henas sta stum inCe te kgv-6p4amalLghol, o d jelva 
dt hada san stompugt se klan, s-at-tce-va tgat o pha-eit. 

guman do het sent-bkvel o salas  fo nalam-bah-ut a keht-
clOvn, m-et Deka fon. dt skula mann, cev flota-nb-na t ban-
&mg. fhampo natam-ble cl-at foskhcbkltt vent-bakom 5yekat, 
gnat o skhak, satta bahtftgl-ttta-t"ct fhog Juksalana, o fh,Nda, 
va-dt hada fon-se t kehtdönn. dt gk-bant o titada bakom 
jygkat mora gagn, mn da va 4-tost o stela, o se font-tt va 
undan, se baht,ad-d-nen, dt 5ekad-celv lek?/ana, dt kum-kp 

unv,sokt-, ent-o„mollten skala va fendo. da va-o-tita. 
hemsk nat va da fa hela 5ukhusat, sa signa. mavn eta kam 
slekttgan-o hcemtadn-na. hand sem-ble, da bindas ara vet em. 

I Värmland. 
1721 .R. B. va-en tt lcena hos tp-fama ep-t vahmlan. se  hencol-

da scet, y-gag, at-ta kurv-fhcemat, stot-thcjp se moga po eg.gag, 
hcenda-sa po lag se dt-c4-svant te o hah-

bahtett-ala. se  fhot,cla vading-en .R. skula fena da mok-oba-
hadt te hys-en a-dorn t set hum. — »lieb vet tnta», •— da 
va-n ug sagvska sm plasåady tn-os hena. 

dt va 5celva uta bha no,k lega po kvcek, t_cesttv-va hesthot o 
had-alt lakt-sa, no R. kam-ep. ho-kip a seg se tost sp,t 
mot_ltt fan- o -nty -stoha. nicen-og-kun-iyd somna, la ttm-etv 
tim o vcenda pa-sa, po dn ena stan o po daa anha-t segan, 
mceg-klanvakan. hon-ada bah-an obahat,lt Iscensl-, at-ta U-
ni, meta fenas non meh-t immat. -on ho»cl-at-tn anh-tnta 
/tolv sav, hon la okse-o vcendy-sa oephonitt t san sce a anha 
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sa hon. Det korn allt emellenåt i korridoren o rullade till trappen längst 
bort i hörnet, o så nerför den, hoppade utför vart trappsteg, kom 
alltid från samma håll o rullade samma väg. 

På fukhuset var det en gammal kvinnlig patient. Hon blev sämre 1720 
sämre, o de väntade slutet nor som hälst. De fickade bud till dotter 
måg, hon hade, o frågde, om de ville tala vid-na, så skulle de 

komma snart. De kom in o frågde, om hon hade uttryckt någon önskan 
att träffa dom. Äljest gjorde det detsamma, för de hade haft någon tvist 
sins emellan, o hon hade varet så hätsk emot dom, o de ville inte 
störa hännes sista stunder med till riva opp gammalt groll. 0 de fälva 
de hade sin ståndpunkt så klar, så att det var inget att göra åt. 

Gumman dog rätt sent en kväll o sattes för natten bara ute i korri-
doren, med ett fynke för. De skulle morgonen äfter flytta ner-na i bår-
huset. Frampå natten blev det ett förskräckligt väsen bakom fynket, 
gråt o skrik, så att de började titta ut från fuksalarna, o frågde, 
vad de hade för säj i korridoren. De gick bort o tittade bakom 
fynket mänga gånger, men då var det tyst o stilla; o så fort de var 
undan, så började det igän. De pekade äfter läkarna, de kom opp 

undersökte, om hon möjligen skulle vara fendöd. Det var hon inte. En 
hemsk natt var det för hela fukhuset, sa Signe. Morgonen äfter kom 
släktingarna o hämtade-na. Hur det sen blev, det hördes aldrig något om. 

I Värmland. 

R. B. var en tid lärinna hos en familj opp i Värmland. Så hände 1721 
det sig en gång, att det kom främmat, stötte ihop så många på en gång, 
som det ibland kan hända sig på landet, så de hade svårt till o här-
bärjera alla. Så frågde värdinnan om R. skulle finna det mycke obe-
hagligt till hysa en av dom i sitt rum. — »Näj, visst inte.» — Det 
var en ung sångerska som placerades in hos hänne. 

De var fälva ute bra nog länge på kvällen, gästen var restrött o 
hade allt lagt säj, nor R. kom opp. Hon kröp i säng så tyst som 
möjligt för o inte störa. Men hon kunde inte somna, låg timme äfter 
timme o vände på säj, på den ena sidan o på den andra i sängen, 
men klarvaken. Hon hade bara en obehaglig känsla, att det lik-
som måtte finnas någon mer i rummet. Hon hörde att den andra inte 
heller sov, hon låg också o vände säj, oupphörligt i sin säng i andre 
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cen.-po immat. te sist hoyflas-n tydli knaknig„,-po dekan. 
zgan a-dem sa net-la cenhac4-stcelnig ens fe-de, mn inta va 
4-thevlit inta. centlin to okse dcen natan-nt slut. po mavw-
fhogl div fhcemad - em B.-ada /int neg-knaknig em natan. 
»Åå, da hap, 2a», svahad om baka. 0, sa dn ana, »da va 
me), dce i,c4da, se dce-bahhvv ni-nt-tcegka po. vi va-nt-en-
samixt-i tumat helv, mn alt he9da baha mce.), se ni balthvv-nt-
als onoa-eh-ovia 4„ciceha. 

mcen da va baha dcena fasta natan, sen'-va dat, o di 
suv bha øviia ncetv. J. 

Flickan på Öland. 

1722 da va-iv-fleka po @lan, sii hacol-dcen ei,enskapan, at sakv 
flota sa fcelva i de humat, sin-Q-va felkat sem-giv-va hos, 
fekad - g gag cetv phcestn, se han skula sce, va da va o 
da kam-sa. no ag kim, se to-an-a-sa ha tn o stcelc 
PO bit o la sina vant i ha. em-n stun khup vantan u 
ha tn o hest-i vcei, fr.am  te phcestn, e etv kam ha tn o sellada. 

fhokaiv-vevilel va vetna te (1-da. E. 

Pälle på. mon. 
Omtalat av kyrkoherde F. Nordens bror (Otto), återgivet på Kläcka-

bärgamål av E. Z. 

1723 ha-va olsse en, siy-va se da stahkv, pcela po mon di kalada. 
ham-bay, lova stoka — seeks-p-tums, som-n eini-beh-aw-fyha-
tums-pleteka. 

va-nta han i neka cevantyy, do? 
n, da va-anta.. håltinbcin skula sle-an n-gag — 

haw-va tahpara ha po tHdhiksbcin — o si po den hen se bhuktas 
son-da smana. mcen d sa-an:• »hep, mata, fe ist-kan sce 
nock,  hytmcestvn, aa-khosa va sten, maka menv da9t ut 
mcenskaskhov. 

brulst-ti-nt-vela ha-an te-yelp ve neha slålssmol? 
no-feh-al del! haiv-va aht nice ve sona tefela. han 

hal alts hent, va-arv-fo9-fharn . halv-vela ve fhe, se de veta 
di se vcel, Se di aktada 
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änden på rummet. Till sist hördes en tydlig knackning på dörren. 
Ingen av dom sa något eller ändrade ställning ens för det, men inte var 
det trevligt inte. Äntligen tog också den natten ett slut. 'På morgonen 
frågde den främmande, om R. hade hört någon knackning om natten. 
»Jaa, det har jag», svarade hon bara. »Ja», sa den andra, »det var 
mäj, det gällde, så det behöver ni inte tänka på. Vi var inte en-
samma i rammet heller, men allt rörde bara mäj, så ni behöver inte 
alls oroa er över det dära.» 

Men det var bara denna första natten, sen var det lugnt, o de 
sov bra övriga nätter. J. 

Flickan på. Öland. 

Det var en flicka på Öland, som hade den egenskapen;  att saker 1722 
fiytte säj fälva i det rummet, som hon var i. Folket, som hon var hos 
fickade en gång äfter prästen, så han skulle säga, vad det var o hur 
det kom säj. Nor han kom, så tog han av säj hatten o ställde den 
på bordet o la sina vantar i hatten. Om en stund kröp vantarna ur 
hatten o reste i väg fram till prästen, o äfter kom hatten o seglade. 

Fröken Wirsell var vittne till det dum. E. 

Pålle på. mon. 
Omtalat av kyrkoherde F. Nordens bror (Otto), återgivet på Kläekebärga-

mål av E. Z. 

Här var också en, som var så där starker, Pålle på mon de kallade. 1723 
Han bar långa stockar — säx-sju-tums, som en annan bär en fyra-
tumsplanka. 

Var inte han i några äventyr då? 
Nää det var han inte. Hultenberg skulle slå-an en gång — 

han var torpare här på Fredriksbärg — o så på den tiden så bruktes 
sådan där smörja. Men då sa han: »Rör mäj inte, för jag kan säga 
nådig ryttmästarn, att jag krossar var sten, mycket mindre då ett uselt 
mänskeskrov. 

Brukte de inte vilja ha-n till jälp vid några slagsmål? 
Nä för all del! Han var aldrig med vid sådana tillfälle. Han 

höll alltid rent, var han for fram. Han ville vid fred, så det visste 
de så väl, så de aktade säj allt. 
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di bhukt ha-ån ty-sle sten. dy-stelcol-dz„am-bah-an duktx 
slcega, o se ga-an dug ip-mat o bhcen;vin. sy, slo-an sann se 
avoka sten em dån, seiv„fyha man skut. haxv-va-se stoh-o lag, 
may..cliv-va-nts,-se jok, my-an hack-se feskhdlslat laga ahma, 
o halm, s9-ag-kutz-ta-9t fcepalån, noh-an la-dem po 

va-qn aha z imma cevantyp? 
me da va-an inta, haw-va-se lug se. my, ne-dx fek 

ahbeta po betig, se to-an altan debalt se stopt som dm anka. 
do fek-ctiv...4, deblt batålt me? 
nce da feh-anta. de-ph-am-baha 
fap-sy hedv? 
la, haw-va-nt-tahpah-cenalonem. han-ad-eaen stuva ty, 

sist. han'-va al» ,,eft. mti-are-va-se ryslat stahk. la sa-an 
moga gagn. da va-nta se lega, sta-an do6. 

om kinth,a, seSkiiLek trj-skolxn. 

Upptecknaren bar on mängd former sannolikt lånade av en 
berättare från »de norra socknarna» (Åby, Ryssby, Ålem — med öst-
götamål): bole, toles, härregålen med lr för rd; best. sg. n. bole; 

1724 da va-ag-gag-y tahpaha, szie1c po hahagapn o had,-clalx 
mats. e si da va d.y-svapt foh-an o s, dm anh-ada bcetia 
-n han, o „?...sa-an t‘ gumman-sn em-at, o se kum dm ovals-
bas em at„tx slcul-slakta not, o se vest„t}-nta, va dm sku 
ta, my, se kum dm ovahens em at katy skula go-at. Mim de 
hopda kam. o se tcegt-an: »c4-ska ni alt slepa, fa nu gap 
i,a o se *lek han. 

nitc neh-aga-lcum x fastan, se mot-an ticpan, o se fhald-
-agicaty, vat-qn skval ge. »k9», sa katta, »da va sa, se fah-o mon 
talt„em; at-tx skal-slakta mej, my, si se tcegte-la: crska 
ni slepa, fa la goh-ot skolen. inta nu .t di alt -de, x stcelt.» — 
'fet a foTa-mcb?» sa tiapan. >a,a men», sa katy. o se folcls 
-tx at. 

my nedi kam-ut, se mot-tx ghisy, o se fhald-arv-, val 
dt-skula ga? o d se sa kåk, at fah-o mop vel?-slakta 
dem, my de skal dm slepa, fa nu lek ctv ot skolen. »my, 
nu tap dm alt die, m stail9t.» — »foa folka-mcb?» sa ghtsy. 

mcen», sa katta,. o se felds-dx at. 
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De brukte ha-n till slå sten. Det ställde de-n bara en duktig 
slägga o så gav-en duktigt med mat o brännvin. Sen slog-en sönder så 
mycket sten om dagen, som fyra man löt. Han var så stor o lång, 
men han var inte så tjock, men han hade så förskräckligt långa armar, 
o händer, så han kunde ta ett fäppeland, nor han la dom på jorden 

Var han aldrig i några äventyr? 
Nä det var han inte, han var så lugn så. Men nor de fick 

arbete på beting, så tog han alltid dubbelt så stort som de andre. 
Då fick han väl dubbelt betalt med? 
Nä det fick han inte. Det gjorde han bara liksom ändå. 
För sin heder? 
Ja, han var inte torpare ända igenom. Han hade egen stuga till 

sist. • Han var aldrig gift. Men han var så rysligt stark. Jag såg-en 
många gånger. Det var inte så länge, sen han dog. 

Om kräken, som gick till skogen. 

best. sg. fem, gumma, rävesa, döra, kela, kula, fasta, nåla; best. pl. neutr. 
krittra; pret. buffla, kasta; pron. -en honom, -et det. Vi ha i det följande 
insatt Kläckebärga-Dörby-målets former. 

Det var en gång en torpare, som gick på härregården o hade dålig 1724 
matsäck. 0 se då var det svårt för honom att se, de andre hade bättre 
än han, o så sa han till gamman sin om-et, o så kom de över-
ens om att de skulle slakta något, o så visste de inte, vad de skulle 
ta, men så kom de överens om att katten skulle gå åt. Men det 
hörde katten. 0 så tänkte han: »Det skall ni allt slippa, för nu går 
jag min väg». 0 så gick han. 

Men nor han kom i förstugan, så mötte han tuppen, o så frågade 
han katten, vart han skulle gå. »Jo», sa katten, »det var så, så far o mor 
talade om att de skulle slakta mäj, men se så tänkte jag: det skall 
ni slippa, för jag går åt skogen. Men nu tar de allt däj i stället». — 
»Får jag följa med?» sa tuppen. »Ja män», sa katten. 0 så följdes 
de åt. 

Men nor de kom ut, så mötte de grisen, o så frågade han, vart 
de skulle gå? 0 då sa katten, att »far o mor ville slakta 
dom, men det skulle de slippa, för nu gick de åt skogen. Men 
nu tar de allt däj i stället». — »Får jag följa med?» sa grisen. 
»Ja män», sa katten. 0 så följdes de åt. 
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so mot-tt o so fhald-ap, vat dt-skul? ga, o so 
talt-tt ont, -up da va, o so vala hat v foija-mcb. o so mot-tt 
guinsn o ko6an, o ala se vel d fola-mc, no dt- fek 
hu da va. o so foicl,y-tt at ty-skolen. 

no 4, dez-ada got t stoka, so kim dt ta n hcevakula, 
mn hcevan o !tovas«) va tita hema, o so ek ett tn. o katn 
sak sa po bovt, o ghtsn la-sa t scegan, o gasn sat-sa 

gumsn stolck-sa va clohan, o titpan sa-sa po n 
sta i takat. my-ko6an stanad-t fastan. o so hacj-dt va 
-set heta. 

no nom fik - hoha, hudant vcesn da va t kulan, so 
fhald-an hcevasan, om-gn hopda, hu dant tl levd-t kylan. 
»la da hap-ja, kopt toga», sa hovasatv-, »faii-la-nt-tops tal-
6m-at). o so skula hcevan dit o st, va da va, mei hcevasa, Q 
lovs inta folla-mce. 

noh-ag-kum ta bot, so tv katn-an, o 9101t, ag kam 
t, -sogan, so bet-k hisn-an, o noh-ag-kum tg-sptsn, da nup- 
biset-an. o va dan sto gumse?, o bufada-pei-an. o takat 
-ta sat tupan 0 gol. o no -ag-kum t fastan, da to ko6q-untit 
po hopna o slcegd-an lagt ut t skogn. 

no-an seg-kum-ut te hcevasan, skul-an 
je k foh-an o do sa-an, at po bQpt sat& skhcedah-o stat 
-an ma ~Alan; o scegan da la skomakvn o stak-an ma 
syl; va spisn da van sme, som nup-an mo tagan, o ve 
dohatv va tv vehogaha, som slo-an mo g kloba. mn takat 
da sat 5ce1va tusaii-ycevla o skhek. »mn st no la kum t fastan, 
da va dy?, vasto jusn, fe st da sto satan tnce-n høfpuz o 
kastada rna lagt ut skogn.» 

do tolst-tt, da va vcel,-ag-kum don ma livat. mn sen 
ta.ps-tt al» go te kulan mep. me-khttha d bocf k,vap. o 
so va tahpvn utag-khttv, o feko po hahagavn ma lilsv usla 
matsok sov-fao:tt. P. 
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så mötte de gåsen, o så frågade han, vart de skulle gå, o så 
talade de om, hur det var, o så ville han följa med. 0 så mötte de 
gumsen o koan, o alla så ville de följa med, nor de fick veta, 
hur det var. 0 så följdes de åt till skogen. 

nor de så hade gått ett stycke, så kom de till en rävkula, 
men räven o rävesan var inte hemma, o så gick de in. 0 katten 
satte säj på bordet, o grisen la säj i sängen, o gåsen satte säj i 
spisen. Gumsen ställde säj vid dörren, o tuppen satte säj på en 
stång i taket. Men kon stannade i förstugan. 0 så hade de var 
sitt läte. 

nor räven fick höra, hurudant väsen det var i kulan, så 
frågade han rävesan, om hon hörde, hur dant det levde i kulan. 
»Ja det har jag hört länge», sa rävesan, »fast jag inte tordes tala 
om det». 0 så skulle räven dit o se, vad det var, men rävesan hon 
tordes inte följa med. 

nor han kom till bordet, så rev katten honom, o nor han kom 
till sängen, så bet grisen honom, o nor han kom till spisen, där nöp 
gåsen honom. 0 vid dörren stod gumsen o buffade på honom. 0 i taket 
där satt tuppen o gol. 0 nor han kom i förstugan, då tog kon honom 
på horna o slängd-an långt ut i skogen. 

nor han sen kom ut till rävesan, skulle han tala om, hur det 
gick för honom. 0 då sa han, att på bordet satt en skräddare o stack 
honom med nålen; i sängen där låg skomakarn o stack honom med 
sylen; vid spisen där var en smed, som nöp honom med tången, o vid 
dörren var en vedhuggare, som slog honom med en klubba, Men i taket 
där satt fälva tusan djävlar o skrek. »Men sen nor jag kom i förstugan, 
det var den värste fussen, för se där stod satan med en hötjuga o 
kastade mäj långt ut i skogen.» 

då tyckte de, det var väl, han kom dän med livet. Men sen 
tordes de aldrig gå till kulan mer. Men kreaturen de bodde kvar. 0 
så var torparen utan kreatur, o fick gå på härrgården med lika uslig 
matsäck som förut. P. 
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Tillägg till »Hemikring». 

Svente Jaminer. 
Efterföljande uppteckning, som icke publicerades i sitt sammanhang med 

övriga besläktade täxter (t. ex. nr  104 i IX. 1, s. 100 eller nr 1610 i Ix. 2, s. 
36 if.), intages nu som tillägg i efterskörden, sedan alla de gått bort, som om-
talas i detta stycke. 

Till grund för den här nedan tryckta täxten har lagts ett manuskript, som 
signerats A till skillnad från de nedan nämnda manuskript, som signerats B 
ock C. Manuskriptet A, som utgör fäm sidor i kvartformat, är renskrivet av 
E. vad de fyra första sidorna beträffar, under det den fämte ock sista sidan 
(innehållande det stycke som börjar: >En gång då var han allt illa ute»), är 
renskriven av H. som ursprungligen gjort uppteckningen i dess helhet. Vid 
tryckningen ha skrivfel rättats av E. 1 regel ha dessa skrivfelsrättelser bestått 
i att saknade längdstreck tillagts. Andra modifikationer än dessa skrivfels-
rättelser ha icke gjorts. Svente Jämmer har på detta sätt blivit ett exempel, 
det enda i sitt slag inom denna samling folkminnen, på enklast möjliga åter-
givning i tryck av en med landsmålsalfabetet skriven originaluppteckning. 
Jämfört med andra stycken i nionde bandet företer detta ett ganska olika 
utseende, beroende särskilt därpå att sandhiföreteelser lämnats obetecknade ock 
att inga som hälst akcenttecken utsatts. Just dessa sidor av beteckningen ha 
annars utgjort föremål för J. A. Lundells synnerliga omsorg vid redigeringen. 
Stycket om Svente Jämmer utgör intet undantag härutinnan, men är ett un-
dantag i fråga om sättet varpå J. A. Lundell behandlat täxten. Detta fram-
går av de två andra manuskript, vari Svente Jämmer föreligger. 

Båda dessa manuskript äro skrivna av J. A. Lundells hand. Det ena, 
signerat B, består av ett folioblad, som innehåller början fram till >Varför 
kalla de honom för Svente Jämmer då?> där manuskriptet avbrutits mitt i 
meningen. Det andra av dessa manuskript, signerat C, består av tre folioblad 
ock innehåller hela stycket. C är senare än B. Båda måste vara skrivna för 
många år sedan, men en precis datering har ej kunnat åstadkommas. 

Ehuru B ock C utgöra radikala trausskriptioner av A till ett långt mer 
detaljerat beteckningssätt, är grundvalen väsentligen densamma. I fråga om 
innehållet träffas blott ett par obetydliga skillnader, varav den största är den 
att orden >sade han> tillagts efter Svente Jämmers sista yttrande till Lydia. 

Den transskription, som föreligger i B ock C, intar en särställning bland 
allt vad J. A. Lundell i övrigt skrivit med landsmålsalfabetet. Vad som vid 
första ögonkastet mäst frapperar är att skriften icke på annars vanligt sätt är 
uppdelad i ord, utan i stavelsegrupper av annat slag, skilda av mellanrum, 
som visserligen stundom sammanfalla med gränserna mellan ord, men som lika 
ofta, om ej oftare, falla mitt inne i orden. Vad som sammanhåller dessa 
stavelsegrupper till enheter är icke ordbetydelsen utan gemensam huvudakcent. 

Vid flera tillfällen har J. A. Lundell muntligen framhållit, detta såväl i 
föreläsningar som i enskilda yttranden

' 
 att det behövdes ett nytt, självständigt 

beteekningssätt för akcentueringen, ett önskemål som han även i tryckta skrif-
ter berört. Manuskriptet 0 innebär ett försök att lösa denna uppgift, vartill 
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B utgör en föregångare, ett experiment, avbrutet på ett tidigt stadium. Visser-
ligen torde även C av upphovsmannen ha betraktats som ett icke alldeles fär-
digt experiment, men vad som återstod torde knappast ha kunnat få karaktä-
ren av en djupt ingripande omarbetning En sista översyn saknas emellertid 
uppenbarligen, som skulle kunnat bortrensa påtagliga förbiseenden. Sådant 
manuskriptet C nu föreligger är det i alla händelser ett betydelsefullt vittnes-
börd om J. A. Lundens sista arbete på landsmålsalfabetets fullföljande, på 
samma gång det visar hur han tänkt sig sitt modersmål i mera genomförd 
uttalsbeteckning. 

Frågan om sättet varpå C bör publiceras har synts bli bäst löst genom 
reproduktion i facsimile. På denna väg undgås vissa typografiska vansklig-
heter, och läsaren får tillfälle att närmare sätta sig in i transskriptionen ock 
iakttaga de överväganden mellan olika alternativ, som tagit sig uttryck i de 
många ändringarna. En ej ringa del av dessa ha inneburit ändring fram ock 
tillbaka. För att reproduktionen skulle bli tydlig har det varit nödvändigt 
att en del av de finaste blyertsstrecken förstärkts. Efter samråd med repro-
duktionsanstaltens representant har därför en varsam retusch företagits där 
det synts erforderligt. 

Jämte det C i sin helhet reproducerats i facsimile (plansch II, III, IV) 
har motsvarande reproduktion också gjorts av A (plansch I). Sistnämnda 
bilaga omfattar endast sidorna 1 och 5 (jfr ovan). Vid reproduktionen av A 
har ingen retusch förekommit. 

Upplysningar, förklaringar ock hänvisningar, som synts påkallade ur 
täxtens egen synpunkt, varibland märkes upplysningar till sådana ställen i C, 
där tvekan kan uppstå om läsningen, ha meddelats i en särskild serie anmärk-
ningar, signerade med bokstäverna a—s till skillnad från de med siffror sig-
nerane noterna vid foten av sidorna. Fotnoterna avse sakinnehållet. Hän-
visningssiffror till fotnoterna finnas i översättningen (s. 128-132). De med 
bokstäver signerade anmärkningarna rörande täxten äro placerade närmast 
efter täxt ock översättning (s. 182 f.). Bokstäverna, som hänvisa hit, äro pla-
cerade i den med landsmålsalfabetet tryckta täxten (s. 128-132). Den som 
vid läsningen av C önskar en upplysning på någon särskild punkt, får alltså 
först uppsöka motsvarande ställe i den tryckta täxten ock därifrån, med led-
ning av hänvisningsbokstav, gå till ifrågakommande anmärkning. 

För att det beteckningssystem, som föreligger i C, skall kunna fullt för-
stås i sitt förhållande till de beteckningssätt, som annars använts, har emeller-
tid erfordrats mera än som kunnat anbringas i anmärkningar till särskida 
ställen. Därför har i en exkurs, placerad sist i IX.2, en översikt lämnats av 
alla de akcentbeteckningar, som använts i IX.1-2, varvid redogjorts för ändring-
ar i beteckningssättet, som under utgivningstiden inträtt. Efter denna över-
sikt av de tryckta täxternas akcentbeteckningar har i senare delen av samma 
exkurs redogjorts för akcentbeteckningarna i C. De särskilda momenten i 
dessa redogörelser äro signerade med arabiska siffror inom den förra delen av 
exkursen, alltså beträffande akcentbeteckningarna i de tryckta täxterna, med 
romerska siffror inom senare delen av exkursen, alltså vad akcentbeteckning-
arna i C beträffar. 

Herman Geijer. 
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Svente Jämmer. 

svcenta icemah,i yestahp — d'ce han som ce yefta mce osa 
johananb. tio d'ce at liv! di stos o tafsl han a vatd pa 

skula steka hi na. gamla, ~ilskan va skuld hon jeft om 
sa fria? jade — va skula hon! mcen d'ce sa mce dce, so di 
soii ce galana, so ce da. da fe lov spela sin hal. en gag hada 
an sig na. an hade hat no tehogaf, som va spika a. da hade 
an sig sona na, o hem stikna na, so on sa ut so. da kam on 

ghesada, e va so neabload e dana. honh kum ned' te jc2an 
anasans o skula visa sa. en gag yek an e slipta kniva, o sa 
at an skula steka hl na. 

ce han bona? 
nce han a baa «anta). ja an a va t boa i fostas. 
vafa kala da an fe ~nto jceina do? 
dce-k kala di an fon,' an ah altan vat so slet o iceinaful. di 

kala an fe hevan misse. 

Svente Jämmer i Ödingstorpt — det är han som är gift med 
Olsa-Johannan. Må tro det är ett liv! De slåss ock rivs! Han 
bar varit på ock skulle sticka häl hänne. Gamla människan, 
vad skulle hon gifta om sig för? Ja — vad skulle hon! Men 
det är så med det, så de som är galna, så är de. De får lov 
spela sin ru11.2  En gång hade han slagit hänne. lian hade haft 
något tillhygge som det var spikar i. Då hade han slagit sön- 
der hänne, ock rivit sönder hänne, så hon såg ut så. Då kom 
hon ock gresade3, ock var så nerblodad ock dan. Hon kom ner 
till Johan Anderssons ock skulle visa sig. En gång gick han 
ock slipade knivar, ock sa att han skulle sticka ijäl hänne. 

Är han bonde? 
Nej, han har bara undantag. Ja, han har vatt bonde 

förstås. 
Varför kallar de honom för Svente Jämmer då? 
Det kallar de honom för han har alltid varit så slät 4  

ock jämmerfull. De kallar honom för räven också. 

1) By i Förlösa. 2) roll. 3) skrevade med benen. 4) lismande. 
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vala dce de? 
fok an a va t se da slcet e ,vakta. 
an a va t yeft tv a gana fokut, e se ha de vat lyst en gag 

fort an, som dce 'nta ble no me. va  den fasta va /b en, som 
an va yeft mce, dce vet ja 'nta, men anan on do, se hada on 
bet, at di skida ta dit nen yefta ~aska te dce leta bconet, 
fok on vela inta di skula ha -lien te at, som hada fet ocekta 
badat, e da skula just va mandas inga vceny sin peyk, se 
amelati se kam on dit, ute de at on boda se ncek inte. men 
on fek faka se faut ila pe matan. han vela on skula &teka 
vatanvelig, e dce vela on inta, utan on toktam, on Una hala sa 
me mat jelv. da sa an, ya du an-kaysan, du me ceta va du 
vet, du me koka da got ute smøjt. e moll, se fa du alibi ~-
tig som e se halanda som vatanvcellg, fa do  e halanda. 

sen fkiada an te en som hetada lyda, fken kkagklosa, e dce 
va lyst, men sen kev on ep lysnigan, e se fe k on betala 

Varför det då? 
För han har varit så där slät ock rävaktig. 

Han har varit gift två gånger förut, ock så har det varit 
lyst en gång för honom som det inte blev något med. Vad den 
första var för en som han var gift med, det vet jag inte. Men 
innan hon dog, så hade hon bett att de skulle ta dit någon gift 
människa till det lilla barnet, för hon ville inte de skulle ha 
någon till det, som hade fått oäkta barn, ock då skulle just vår 
Mandas mor vänja av sin pojke, så emellertid så kom hon dit 
— utav det att hon bodde så nära intill. Men hon fick fara så 
farligt illa på maten. Han ville hon skulle dricka vattenvälling, 
ock det ville hon inte, utan hon tyckte hon kunde hålla sig med 
mat själv. Då sa han, ja du Anna-Kajsa, du må äta vad du 
vill, du må koka dig gröt utav smör ock mjöl, så får du aldrig 
nånting som är så halande' som vattenvälling, för det är ha-
lande. 

Sen friade han till en som hette Lydia, från Kranklösa, ock 
det var lyst, men sedan rev hon upp lysningen, ock så fick hon 

1) ordagrant: härdande. I detta sammang betyder ordet att man 
kan härda eller bida länge på sådan mat innan man blir hungrig igän. 

9-364597 Sv. landsm. IX. 2. 
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hunum, ja vet alibi hu moka dce va baa, em dce 'nte va tusan 
&dan, cela va dce va. cice sa an at an skula ha ta lceka set 
sahada jata mce. han va hos ~stan himba, han skula medla 
melan dem, si on skula va lwsaha, e han me fastas. manda 
talta em at an hada vat hos dena ha lyd& an gag. se  hada 
on sal in et glas valan te an pe kvcelan, an skuta lega dcen, 
ova natan, e dce da to han e slo i scegan pe hovdan, e se pe 
maan skula on ga Ht te an, ja vet 'nta em on skula ela, cela 
on skula vest je an kala pe scegan tro ja. se  fhajada on 
fastas, va dce va som va a sceyan. jo  du lydz, sa an, dce ha 
ja vatnat mce mina talta i nat fa din skal. 

sen ble an jett mcv dcen hota an-mahia e hena sa di han 
pusts playada hel. han va se otcek se di bhukta kala 'n fu 
j jsahgaplajan. di sa nen, hon la ,yuk an-mahia, da inan on 
do, sa fhajada di an, hu dce va mce na, e de svghta an: »6t 

d'ce-nta faut! hon baa vila sa lita.» han ce se slceto se. 

betala honom, jag vet aldrig hur mycket det var bara, om det 
inte var tusen daler eller vad det var. Det sa han att han skulle 
ha till att läka sitt sårade järta med. Han var hos prästen 
Ringbergl, han skulle medla emellan dem. Se hon skulle vara 
läsare, ock han med förstås. Manda talte om att han hade varit 
hos denna här Lydia en gång. Så hade hon satt in ett glas 
vatten till honom på kvällen, han skulle ligga där över natten, 
ock det där tog han ock slog i sängen på hovdan 2, ock så på 
morgonen skulle hon gå in till honom, jag vet inte om hon 
skulle elda, eller hon skulle visst ge honom kaffe på sängen tror 
jag. Så frågade hon förstås vad det var som var i sängen. Jo 
du Lydia, sa han, det har jag vattnat med mina tårar för din 
skull. 

Sen blev han gift med den här Anna-Maria, ock hänne sa 
de han precis plågade häl. Han var så otäck, så de brukte 
kalla honom för käringaplågen. De sa,. när hon låg sjuk Anna-
Maria, då innan hon dog, så frågade de honom hur det var med 
hänne, ock då svarade han: »A, det är inte farligt, hon bara 
vilar sig lite.» Han är så släter så. 

H. F. Ringberg, född i Dörby 1822, komminister i Ljungby 1863, 
kyrkoherde i Vissefjärda 1868, i Hörby 1878, död 1890. 

huvudgärden. 



IX. 2 SVENTE JÄMMER. 131 

se va an o fntada te dcen da idka cegkan jon-danjlan 
bashanva o da fnajada an hcena om hon vela omta e valna 
hans planta. de va festas banta, han menta. hon va so stig 
et svcenta Jcema, so on lasta donana non on fek st an. 

an ce so lustt dcen da mcenskan. non an baa ~tak an po 
an vej se al'las stana an e stnyka baklegas ince den ena fotn 
non an hcelsa.q 

en gag de va an alt tga uta svcenta jcema. dce va 'n drceg 
opva pastanp, som ada snaskat te sa lita veka o do skula 
svcenta jema jelpa hunomr me, uta de han ada osa ta pona 
mce. so  jek dce 'nta betan cen mola fek vet' at, e an sa ta 
iceman, at an skula koma po selana fe de da. men de vela 
an da 'nte fe levana .ltvat, utan an ba so jcemaltt at an skula 
sleva, e han skula jana je hunna knonan em an baa(!) slap at 
vcel. dt da hunna knonana dom ga mola vest ta dt fatta, mcen 
ja ska sce, at an hala at yekaltt leta, 116% an skula ut mce 

Så var han ock friade till den där rika änkan, Jon-Danj-
lan i Borshorva i ock då frågade han hänne om hon ville överta 
att vattna hans plantor. Det var förstås barnen han mente. 
Hon var så stygg åt Svente Jämmer, så hon låste dörrarna när 
hon fick se honom. 

Han är så lustig den där människan. När en bara möter 
honom på en väg, så alldeles stannar han ock stryker baklänges 
med den ena foten när han hälsar. 

En gång då var han allt illa ute Svente Jämmer. Det var 
en dräng uppe vid Kärrstorp som hade snaskat till sig lite virke, 
ock det skulle Svente Jämmer jälpa honom med, utav det han 
hade oxar att köra med. Så gick det inte bättre än att Möller2  
fick veta det, ock han sa till Jämmer att han skulle komma på 
cellerna3  för det. Men det ville han då inte för levande livet, 
utan han bad så jämmerligt att han skulle slippa, ock han skulle 
gärna ge hundra kronor om han bara slapp det väl. De där 
hundra kronorna gav Möller visst till de fattiga, men jag ska 
säj att han hade ett ynkligt läte, när han skulle ut med päng- 

1) By i Förlösa socken. 2) Förvaltaren vid Kärrstorps ångsåg. 
3) fängelse. 
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pcerna jcema, no h an skula lemna dem ta Joan anasen.1  an 
sa, ,at ceta mosa la) skula dt ja fyha-debalt ticen, mcen ja a 
fet jet hswa-debalt», sa an. J. H. 

arna Jämmer, när han skulle lemna dem till Johan Andersson.' 
Han sa »att efter Mose lag skulle de ge fyradubbelt igän, men 
jag har fått ge tjugudubbelt», sa han. 

Anmärkningar rörande täxten. 
Som definitiv akcentbeteckning framför gift med (C 1,1; siff- 

rorna beteckna sida ock rad i C) torde tillsammans med — ha avsetts 
skola gälla. Sammanhanget mellan ändringarna är följande. Först har 
skrivits det /, som står nederst. Sedan har detta överkorsats med 
små streck. Sedan har ett nytt skrivits något högre upp. Detta 
nya har överkorsats med ett kraftigt blyersstreck, som på detta ställe 
liksom på flera jämförliga ställen (särskilt i B) ej blott avsett att ut- 
göra överkorsning av utan också att ersätta med ett . Att detta 
är skrivit ovanpå är tydligt i originalet. Ytterligare har — tillagts. 
hörande de särskilda slag av exspiratorisk akcent, som ock avsett 
att beteckna, ock om den art musikalisk accent, som — avsett att be-
teckna, se punkterna I, IV ock VIII i slutet av exkursen. 

Beteckningen i första stavelsen av Johanna (C 1,1) kan före-
falla överraskande, men lämnar ej rum för något tvivel. Bokstaven o 
är ändrad till 0, ock uttalsstyrkan har genom den under denna bokstav 
tillsatta punkten betecknats som reducerad. 

0) Om det överkorsade tecknet framför ma (C 1,2) se exkurs 
punkt II. 

Under t i vatt 'varit' (C 1,2) har ursprungligen skrivits ett 
längdstreck, som sedermera ändrats till en punkt. Ändringen kan en-
dast nätt ock jämt urskiljas, men är otvivelaktig. Jfr exkurs punkt X. 

Vad som avsetts med de ett par gånger ändrade strecken över a 
i ja va 'jag var' (C 1,4) synes något ovisst. På motsvarande ställe i B 
står framför ifrågavarande stavelse ^ jämte • . I C finns intet jäm-
förligt ställe. 

I både A (1,7), B (1,9) ock C (1,8) står ett tydligt 0 i andra 
stavelsen av ordet tillhygge. Detta 0 har vid eftergranskning ändrats 
till o av upptecknerskan. 

I A (1,8) är na tillagt med H:s hand. — Om akcentbeteck-
ningen i C (1.9) vid orden rivit sönder hanne se exkurs punkt VIII. 

1) Kommunalordföranden. 
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Om akcenttecknet framför Hon kom (C 1,11) se exkurs punkt II. 
Om kombinationen av tecknet med tecknet framför ner till 

(C 1,11) jfr exkurs punkt II. 
Om tecknet r ock kombinationen av detta tecken med framför 

bonde förstås (C 1,16) jfr exkurs IX. 
Tecknet framför da (C 1,18) är att sammanställa med motsva-

rande tecken i C 1,2 ock C 1,11. Jfr exkurs punkt II. 
i) Det svagt lutande tecknet framför första stavelsen i fihansrit, 

'för han som' (C 1,24) torde vara att uppfatta som ett ' , ej som ett -. 
I samma ock närmast följande rader träffas åtskilliga exempel på att 
akcentstrecken fått en mycket svag lutning. Jfr exkurs punkt XII. 

ra) Det andra t i eoltt 'tyckte' (C 2,3) är understruket med rött. 
Möjligen har därmed avsetts att beteckningen på detta ställe borde ånyo 
omprövas. 

n) Under g i första stavelsen av Anna Kajsa (C 2,4) är ett rött 
streck. 

°) Om tecknet A  över ce i det är (C 2,7) se exkurs punkt III. 
P) Den sista meningen är i A tillagd med H:s hand. 
q) Här slutar fjärde sidan av A. Vid slutot av sista raden på 

sidan ha tillskrivits signaturbokstäverna J. ock E. Fämte sidan av A 
är, som ovan nämnts, renskriven med H:s hand. Jfr s. 126. 

D Ordet honom, här skrivet humant, förekommer utom på detta 
ställe även på ett tidigare ställe (s. 130, r. 1), då skrivet av annan 
hand i A på något avvikande sätt: ittaLUM. Motsvarande växling i 
skrivningen av samma ord förekommer även i IX. 1. — I C är honom 
på båda de ifrågakommande ställena uttryckt genom den förkortade 
formen n (C 2,10 ock 3,15), enligt typen betala'n, jälpa'n. På det 
senare stället är n understruket med rött. 

B) Rörande de i C vid slutet av täxten utsatta signaturbokstäverna 
J ock E, jfr q ovan samt s. 126. 





LEKAR 
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L Nöjen för en. 1726 

Det var ju alltid trevligare med sällskap, men ingen sam-
värkan eljest. 

Skjuta med nyckelbössor: Man filade ett hål så nära 
handtaget som nyckelöppningen räckte, stoppade in krut ock 
en förladdning, ock så tände man på i hålet, som man gjort. 

Skjuta med tolkab össor: Man tog ett rakt stycke av 
en tallgren, något mer än ett kvarter långt ock något mer än 
en tum i diameter, tog ut märgen så att man fick en pipa. Så 
hade man en pinne, som nätt ock jämnt gick in i hålet. Lade 
man så in en förladdning ock sköt på med pinnen, så for för-
laddningen ut med en smäll. 

Skjuta med' pilbåge: En smal käpp av ungefär tre 
kvarters längd; ändarna förenas med en simme (snöre). Drar 
man simmen tillbaka, lägger en pil med främre ändan på mitten 
av käppen ock bakre ändan mot snöret ock så släpper snöret, 
så far pilen i väg. 

(Kasta med) slunga: Två simmar av två—tre kvarters 
längd, förenade med en skinn- eller tyglapp så beskaffad, att 
en sten kan vila där. Så sätter man hela partiet i en svängande 
cirkelrörelse; så släpper man den ena simmen ock stenen far 
i väg. 

Med sådant här syssla bara pojkar. 
Åka kana: på jämn is i ett dike eller över en liten 

plurr. 
Åka krisko (skridskor): där det fanns is på litet större 

vidd över ett kärr eller dylikt. 
Åka kälke: där det fanns s.nö eller is på vintern. Vi 

hade två kiilkbackar, den ena på Kvarngärdet ifrån kvarnen 
ned till gärdesgården mellan Kvarngärdet ock Mellanmaden, 
den andra i trädgården mellan byggningen ock gärdesgården 
mot, Ljunglunds. I nedre ändan av banan var det en stenmur 
väl halvannan aln hög; där packade vi snö på båda sidor om 
muren. Så åkte vi över muren in på Smedgården. För att 
få backen riktigt hal hällde vi på vatten. 
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När det var mycket snö med drivor, tre—fyra alnar höga, 
gjorde vi snöhus ock hade sittplatser därinne. 

Snögubbe. 
På vårsidan, när det var vatten i dikena ock fall någon-

städes, gjorde vi kvarnar. Två runda träbitar förenade med 
en axel i mitten, som skilde träbitarna ett kvarter eller mer 
ock stack utanför med bägge ändarna. I skåror på de runda 
styckena sattes spingstiekor, så man fick ett vattenjul. Så 
satte man vid sidorna av diket två pinnar med klykor i lagom 
höjd. Lade man så kvarnjulet med axeln i klykorna, kunde 
man få julet att snurra runt. 

Bygga hus av stenar ock tegelbitar; grankottar tjänst-
gjorde som husdjur. 

I skogen eller hagarna fångades ungar av duvor 
ock ekorrar, som vi sedan hade instängda ock matade. En 
gång hade Johan en ormvråk, som han matade med rått kött. 
En gång när han ock ormvråken låg tillsammans nere vid brän-
neriet, kom en stor råtta fram ock ville dela måltiden. Hon 
miste livet förstås. En ekorre stängde vi in i ett slags tunna 
med spjälväggar. Tunnan kunde rotera kring en axel, ock det 
roliga var att se ekorren springa på spjälorna, så att tunnan 
gick runt. 

Gå på gänglor (styltor): Två tämligen långa stakar 
med klotsar, som fötterna kunde vila på, en halv aln ifrån 
marken. Det var konst att gå på dessa gänglor ock hålla sig 
uppe nån längre tid. 

Småflickor lekte förstås med dockor av tämligen enkel 
ock billig fason. 

De två bröderna, som var äldre, gjorde ett helt möble-
mang för systrarnas dockskåp. Som virke hade man cigarr-
lådor, som pappa fick i bodar i staden (hemma röktes inte). 
Möblerna fick färg genom pålagt papper, som var färgat på ena 
sidan. 

Barn lekte med kattungar ock hundvalpar med 
tilljälp av en boll eller ett nystan, eller en hopskrynklad pap-
perstuss, som drogs i ett snöre. 
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II. Tävlingar. 

Springa i kamp. 1727 
Hoppa på längden. 
Hoppa i höjd. 
Lyfta stenar. 
Brottas, med livtag eller kravatag. 
Två lägger sig på rygg mitt emot varandra (= kasta 

krokhas). 
I drängstugan satt en rund kavel strax under taket, 

mitt på den hängde en nyckel; över kaveln drogs en töm, så 
att man fick ändarna på ena sidan ock en lycka på den andra 
sidan. Så satte man ena foten i lyckan ock tog de båda 
ändarna i händerna. Nu gällde det att med den andra foten 
sparka till nyckelen. 

Dra fingerkrok. 

III. Lekar för två tillsammans. 

Mala salt. 1728 
Fipsa: Två ta i varandras händer, så att den enas 

högerhand ligger över ock den andra vänsterhand under ock 
ena bandens fingrar vidröra den andra handens innersida. Så 
skall undre handen hastigt dragas undan ock smälla till andra 
handen på översidan. 

Dra handskar. 
Leka med nötter. 
Gunga. Man lägger ena benet över det andra. En 

gosse I. flicka ställer sig på övre foten ock får guppa upp ock ner. 
Rida Ranka. 
Barn få rida på en vuxen persons axlar, sitta bakom 

nacken med ett ben över axeln på vardera sidan. 
Två personer med ryggarna mot varandra haka ihop 

armarna, den ene skall lyfta den andre. 
Två pojkar emot varandra, sålunda med huvuna åt 

motsatta håll, benen hopslingrade, krypa på de fyra händerna. 
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IV. Lekar för många deltagare. 
(Av båda könen.) 

1729 1. Änkleken. 
Leka gömme. 
Datten. 
Kampa till hål. 
Två slår den tredje. 
Bro, bro bygga. 
Hoppa bock. 
Rävleken (räven ock gåsungarna). 
Svängbom. När det är hårt fruset på ett kärr eller 

en pöl (i Hårstorp i nedre ändan av Ladugårdsgärdet). I mitten 
slås ned en stadig påle, som räcker halvannan aln över isen; 
en stång ett par alnar längre än avståndet till iskanten. I stångens 
tjockare del ett par alnar ifrån ändan ett häl, så att den kan 
trädas på dubben. I stångens yttre ända fastbindes en kälke. 
Ett par pojkar i övre ändan föra stången med kälken ock 
därpå sittande runt. 

Slå trill ute på vägen. Trillans diameter 5-6 tum. 
Ett utmärkt slagträ är ett gammalt lösbrutet fönsterfoder, sned-
skuret i nedre ändan ock upptill format till handtag. 

Udden står ock sover (med sång). Sällskapet par-
vis sittande kring väggarna. 

Gö mma ringen. Sällskapet sitter i en ring. 
Sitta på understol. 
Hänga. Sällskapet i en lång rad, gossar ock flickor 

skiftesvis. En slant föres från mun till mun. 
Nic,areleken. 
Skära havre (med sång). 
Vanliga pantlösningar: dra timmerstockar, klappa 

kakelugnen, plocka jordbär under snön. 
Domareleken (med sång). 
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V. Leksaker. 

Blåsa såpbubblor. 1730 
Lergök. 
Munklav6.. 
Skramla (köpes på marknaden). 
När gäss slaktas, tar man luftstrupen ock för ihop båda 

ändarna, så att den bildar en ring. De torkas. I dem stoppas 
ett par ärter, så får man en skramla. 

VI. Varjehanda lekar. 

Pojkar byta knivar. En dålig kniv lockar på höns, om 1731 
fjädern är dålig, så att bladet sitter löst ock slår fram ock 
tillbaka. 

Mackus, vill du smaka min filedackus? 
Köpa, köpa klockor med förgyllande klang. 
Gå tiljan rak: för att pröva om en person är fullt 

nykter eller ej, låter man honom gå längs skarven mellan två 
tiljor i golvet. Därunder sjunger han: 

Gå tiljan ock tiljan ock tiljan, 
ock tiljan är min del, 
ock drycken är mitt fel. 

Var har du styrkan? Svar: i brödkakan. En pojke 
står bakom en annan, sträcker fram händerna så att höger hand 
tar den andres vänstra hand ock vänster hand tar höger hand, 
så att den andre ej kan röra sig. 

Låta någon se Herrans höns: man tar med en hand 
på vardera sidan om huvudet på en pojke ock lyfter honom 
(farlig lek). 

Klappa händer. Två personer sitta mitt emot var-
andra. Den ene slår med högra handens innersida mot inner-
sidan på den andres högra hand. Så slå båda sina händer till-
sammans, sedan på knäna, så åter tillsammans. Sedan slå båda 
ihop vänstra händerna på samma sätt, så om igen tillsammans 
ock på knäna. Nu mötas bådas händer med innersidorna. Så 
detsamma om igen från början, men det skall gå fort. 
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Bollspel (bl. a. »peta boll»). 
Singla slant (krona eller klave). 
Löja säj (bada). Under middagsrasten gick pojkarna 

ibland antingen på ett djupare ställe i kanalen öster om Kyrke-
bro,  eller i en håla på ett gärde mitt för Kyrketorp (utjord 
tror jag). 

Ta en simme (snöre) mellan händerna ock göra konster 
med den (två personer). 

Min so raskar till skogs, under vilken rot ligger hon? 
Stå på huvet (även som pantlösning). 
Gå på händerna; slå kullerbytta; hjula. 
Springa med tunnband. 
Hoppa med rep. 
Gunga på bräde: ett bräde med en bock under mitten 

Om den ene håller sin ända nere, får den andre svälta räv 
Repgunga: en töm eller ett annat rep fästes med bägge 

ändarna vid en trädgren. Man gungar fram ock tillbaka. 
Rida på häst. 
Den ene drar en annan i en liten vagn eller kärra (ofta 

hemgjord). 
Åka på längdan efter t. ex. ett h 
Hålla sig fast baktill i en skjuts 

den som kör vid dåligt lynne, slår han 
att driva bort den som »hängde efter». 

Åkersilke (blåklint) plockas i 
fårorna. Blommorna bundos tillsammans 
band, som hängdes upp till prydnad. 

Lek med småbarns fingrar ock t 
Spela kort. 

VII. Danser. 

1732 1. Gammal vals. 
Polkett. 
Hamborska (lika med Hambopolska). 
Säx-engelska. 

ölass. 
ock springa efter. Är 
bakåt med piskan för 

säden. Man gick i 
till kransar eller långa 

år. 
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Exkurs. 

Accentbeteckningen. 

Ovan (s. 126) har angivits hur de olika manuskript, vari 
Svente Jämmer föreligger: A, B och C, förhålla sig till varandra, 
varvid som det viktigaste nya hos C framhölls accentbeteck-
ningen. Hur de nya beteckningarna i C förhålla sig till de 
beteckniugssätt, som använts i nionde bandets tryckta texter, 
förklaras i följande exkurs. Dessutom har exknrsen ett annat, 
härmed nära sammanhängande syfte: att underlätta förståendet 
av de ändringar i accentbeteckningen, som ägt rum under nionde 
bandets utgivningstid. Däremot ingår det ej i planen för denna 
exkurs att behandla — annat än i förbigående — sådana änd-
ringar som beteckningssättet i övrigt undergått, till största delen 
bestående däri att sandhiföreteelser i senare partier blivit oftare 
och mer detaljerat utmärkta än i början (jfr IX. 1, s. 3 och 165). 

I nionde bandets tryckta texter äro accentbeteckningarna i 
stort sett begränsade till vissa särskilda fall, för vilka redogöres 
i nedanstående punkter 1-9.,  I motsats häremot har i C (och 
även i B, fast på ett delvis avvikande sätt) ett försök gjorts att 
genomgående beteckna accentueringen, under hänsyntagande 
till varje stavelse, sådan den i satssammanhanget kommit att bli 
accentuerad. Helt naturligt har detta försök inneburit att sats-
accenten trätt i förgrunden, medan ordaccenten gjort sig 
starkare gällande i de tryckta texternas accentbeteckningar. 

De nio särskilda fall, till vilka utsättandet av accenttecken 
är begränsat i det nionde bandets tryckta texter, ha befunnits 
vara följande. 

1) Punkterna numreras med arabiska siffror inom första delen av 
exkursen, där de tryckta texterna avses, till skillnad från de med ro-
merska siffror betecknade punkterna i exkursens senare del, där manu-
skriptet C av Svente Jämmer avses. 
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När inom ett ord huvudaccenten faller på annan sta-
velse än den första, utmärkes huvudaccentens plats genom accent-
tecken. Ex.: faskhdl_th 1,25,6; vajnda onda 2,26,27.1  

Vid emfas angives huvudaccenten.. Detta sker stundom 
genom utsättande av en punkt framför sådan stavelse, som upp-
bär emfatisk accent. Ex.: •va koma ni • tv! 1,26,13. Teck-
net • användes ej i C, men har bibehållits i B. 

I ordfogningar bestående av två ord, varav alternativt 
det ena eller det andra kan uppbära huvudaccenten, utmärkes 
denna. Ex.: ?t s4nt-cra litat knyta 1,25,10; sena • da 1,26,16. 

När två eller flera stavelser inom ett och samma ord 
kunna uppbära ungefär jämnstark accent, utsättes accenttecken 
på varje stavelse. Ex. 6%4314 1,56,13; •öc'endlit 1,220,6. I båda 
fallen torde emfatiskt uttal avses, och motsvarande är förhållandet 
alla de gånger då ' utsatts på två eller tre stavelser inom 
samma ord. 

Tecknet • användes aldrig i de tidigast tryckta tex-
terna i nionde bandet. I slutet av IX. 1 förekommer det stun-
dom på den stavelses vokal, som uppbär huvudtrycket i ord 
med accenttypen gravis. Ex.: hasigun 1,522,7. Härmed bör sam-
manställas det ställe i början av IX. 1 (s. 95 r. 22) där det om-
talas att samma person tagit sig namnet Rosenlund, den gången 
skrivet håsoilitn. Ordaccenten gravis betecknas nämligen i de 
tidigare partierna av IX. 1 ej med , utan med en kombination 
av accenttecken, så att tecknet ' står över den starktryckiga 
stavelsens vokal, angivande huvudaccentens placering, men ej 
dess art, och tecknet i står över vokalen i den stavelse, som 
uppbär bitrycket. I motsats häremot betecknas ordaccenten 
akut (och detta gäller hela nionde bandet, både IX. 1 och IX. 2) 
på det sätt att tecknet ' utsättes över den starktryckiga sta-
velsens vokal, under det intet accenttecken alls utsättes på 
någon stavelse efter den, som uppbär huvudtrycket. Den under 
landsmålsalfabetets första tid vanliga och stundom ännu på 
1890-talet och senare förekommande accentbeteckningen i ord 
hörande till typen akut, då tecknet ' brukade utsättas över 

1) Siffrorna beteckna avdelning inom nionde bandet, sida och rad. 
Alltså betyder 1,25,6 sjätte raden på sidan 25 i IX. 1. På motsva-
rande sätt betyder 2,26,27 tjugusjunde raden på sidan 26 i IX. 2 
(efterskiirden). 
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stamstavelsens vokal och tecknet (som vid denna tid användas 
för att angiva svag accentstyrka) brukade utsättas över ändelse- 
stavelsens vokal — denna art av beteckning för den akuta ord-
accentens typ har aldrig använts i nionde bandet.' — Motsätt-
ningen mellan beteckningssätten för accenttyperna akut och 
gravis kan illustreras genom öknamnen pd/tr,, och pciltrin 1,77,13. 
Det förra: pciltn, med akut accent, har använts om en skräddare, 
det senare: pcilkin, med grav accent, har använts om hans 
hustru. Det är emellertid endast i de första häftena av nionde 
bandet som ordaccenten gravis betecknats enligt typen pciltån. 
I slutet av IX. 1 börjar i stället användas det sedermera van- 
liga, beteckningssättet med över den huvudtoniga stavelsens 
vokal. Över den stavelses vokal, som uppbär bitryck, utsättes 
i slutet av IX. 1 och i hela IX. 2 intet accenttecken utom i 
sammansatta eller med dem jämförliga ord, när bitrycket är 
förhållandevis starkt. Ex.: n&san 2,56,28; skömikana 2,56,29; 
iv/Ståp 2,100,12 (jfr ina/skap 1,25,13); kalsknöna 2,116,3; 
aka-intd-dit (i härmning av ljudet från °smorda vagnshjul) 
1,504,20, Exemplet igalstänp är typiskt. I regel saknas i i 
dylika fall i IX. 2. 

6. Tecknet ^ över en vokal användes för att beteckna att 
stavelsen har cirkumflekterad, tvåspetsig accent, vare sig cirkum-
flekteringen tillhör typen fallande-stigande eller typen stigande-
fallande.,  Accenttecknet ^ betecknar ej alltid en cirkumflek-
terad huvudaccent, utan stundom en cirkumflekterad biaccent. 
Ex.: tint annat 1,26,5; så sade 1,29,6; Mt lidit 2,18,9; smk, 
smeden 2,106,26; n& nej 2,58,26; miedastin middagstiden 2,58,3; 
pgalscrån pingstdagen 1,210,14; centlin äntligen 2,120,3. (I de 
två: sista exemplen förtjänar observeras att huvudaccenten läm-
nats obetecknad.) 

Undantagsvis förekommer emellertid tecknet ' över bitonig sta-
velse hos ett ord med accenttypen gravis i den inledande uppsatsen om 
namnskick: båstdana eller betstanå bönderna i Bårstad 1,19,10. 

Tecknet förekommer stundom i nionde bandets tryckta tex- 
ter placerat över en vokal på ett sätt som vid första anblicken kan 
te sig som om det vore ett slags cirkutnfiekteringstecken. Detta är 
dock icke fallet. Det är tonlöshetstecknet vi i dessa fall ha att göra 
med. Ex.: fik fick 2,18,24. Det förekommer aldrig över vokal, om 
ej vokalen står mellan två tonlösa konsonanter i svagt accentuerad ställ-
ning i satssammanhanget. 

10-364697. Sv. landsm. IX. 2. 
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Tecknet I är det enda tecknet för bitryck, bortsett från 
de ganska fåtaliga fall där cirkumflekterat bitryck utmärkts 
med " (jfr ovan under 6). Under tecknet I sammanfattas olika 
grader av bitryck, dock ej de svagaste, vilka lämnas obeteck-
nade. Användningen av är i dessa uppteckningar sparsam. 
Ex.: pcilicin (det feminina öknamnet) Paltan 1,77,14 (med det 
äldre beteckningssättet för ordaccenten gravis, jfr ovan under 5); 
dechbffl Dörby, 1,25,4; kldkabeava Kläckeberga 1,25,19. Enligt 
det yngre beteckningssättet blir, såsom ovan nämnts, den huvud-
toniga stavelsen i ord med gravis betecknad med • och den bi-
toniga stavelsen lämnas i allmänhet °betecknad i satssamman-
hanget: påltan, då,hby. Utanför ord med gravis förekommer teck-
net I exempelvis i fall sådana som pc'ep-y,finstb Per Jonsson 1,430,3 
(varmed bör jämföras paiönsv, två rader nedanför, där samma 
namn möter i sådan ställning, att eftertrycket på Per för-
svagats och vokalen enligt en i dylik ställning gällande regel 
blivit a); so bettqadaia-pd o fundaa så började jag på att fun-
dera 2,30,35. 

Av landsmålsalfabetets tecken för musikalisk accent an-
vändas i nionde bandets tryckta texter följande: " (hög ton), 

(låg ton) och (fallande från hög ton till låg ton). Det är 
dock endast i mycket sällsynta fall som något av dessa tecken 
möter. Ex.: kål-miek (i härmning av spinnrockens ljud när 
det går uselt att spinna) 1,504,12; ya dce,., •kän keda. . . man 
-nu5namdst! 1,208,11; f,a fota tn& får jag följa med (i härm-
ning av lammungens ljud) 1,502,6. Accentbeteckningens pla-
cering i "i;-ntånamdst med tecknen för låg ton och för emfatiskt 
eftertryck framför ordets början har bl. a. betingats därav att 
platsen över första stavelsens vokal varit upptagen av tecknet ', 
som här har utsatts i korrespondens mot samma tecken på sista 
stavelsen. — På ett par ställen står ett tecken r, som icke in-
går i landsmålsalfabetetets ursprungliga teckenförråd och som 
ingenstädes fått sin betydelse definierad, men som synes avse 
någon tonstegring: d,,c_e vaLjemt at lyta. —rlyta! n d...ce 
vaskan lyt.. a pakta, utan d.,ce :satan som a 1(80 
dip...ce da. 1,246,30. 

Personnamn (även öknamn) samt ortnamn intaga en 
särställning i fråga om utsättandet av accentbeteckning. Såvida 
de ej till följd av satssammanhanget bli helt svagt betonade 
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ha nämligen alla sammansatta (stundom även osammansatta) 
personnamn och ortnamn fått accentbeteckning utsatt: cin-stina 
1,25,3; kgba Kullberger, 1,25,5; betlakddt (öknamn på Anna 
Stina) 1,25,3; dettl.bP Dörby 1,25,4. Även sammansättningar med 
ortnamn få stundom accentbeteckning. Ex.: dahby-fcibstitva 1,25,3. 

Utanför de i ovannämnda punkter 1-9 angivna särskilda 
fallen gäller som huvudregel att ingen accentbeteckning utsättes 
i nionde bandets texter. 

De viktigaste skillnader i fråga om accentbeteckningen som 
framträda vid jämförelse mellan å ena sidan manuskripten B och C 
av Svente Jämmer och å andra sidan nionde bandets tryckta 
texter, kunna sammanfattas i följande två huvudpunkter, beteck-
nade A och B. 

Ä. Till grund för den nya accentbeteckningen har, så-
som redan inledningsvis framhållits, lagts satsaccenttueringen. 
Som en första följd därav har textens sedvanliga uppdelning i 
ord, skilda av mellanrum, bortfallit. I stället möter en uppdel-
ning av texten i stavelsegrupp'er, skilda av mellanrum, som en-
dast i ett mindretal fall sammanfalla med de mellanrum vilka 
i vanlig skrift finnas mellan orden. Varje sådan stavelsegrupp 
sammanhålles som en enhet genom en huvudaccent. Denna 
accent angives genom ett tecken placerat framför den sta-
velse som uppbär densamma. Över vokalen inom en stavelse 
placeras i stort sett inga accenttecken i andra fall än när det 
gäller biaccenter. När huvudaccenten faller på annan stavelse 
än den första inom en sådan stavelsegrupp, vari texten i C upp-
delats, förbindas den eller de föregående stavelserna med den 
huvudtoniga stavelsen genom ett framför den starkare stavelsen 
inskjutet bindestreck. 

B. De accenttecken, med vilka huvudaccenten betecknas, 
angiva ej blott var ifrågavarande accent faller, utan innebära 
också en uppgift om dess art. Ur den expiratoriska accentue-
ringens synpunkt, alltså med hänsyn till accenttryckets karaktär,. 
betecknas huvudaccenten med följande tecken: ' , ^, ' , av 
vilka tecken ett, nämligen ", alls ej förekommer som accent-
tecken i det nionde bandets tryckta texter, och de tre övriga 
ha delvis en annan funktion i C än i dessa. Den musikaliska 
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accentueringen får i C en i förhållande till den expiratoriska 
accenten enklare beteckning, vars huvudbeståndsdelar äro följande 
tre tecken, alltid placerade framför den stavelse som avses: 
1  (hög ton), (låg ton), (mellanhög ton). Av dessa tecken för 
den musikaliska accenten är - nytt. Utom i manuskripten B 
och C har det aldrig använts. I dessa ersätter det tecknet +, 
som ingick i landsmålsalfabetets ursprungliga teckenförråd. 

Bitryck betecknas i C, liksom i nionde bandets tryckta 
texter, med ' , placerat över ifrågakommande stavelses vokal. 

Härnedan ha under en ny följd punkter, numrerade med 
romerska siffror, sammanställts de accenttecken som förekomma 
i C, beledsagade av exempel. Numren I—V avse expiratorisk 
accent, numren VI—IX avse musikalisk accent. Punkterna 
X—XII avse andra förhållanden än accenten. 

Tecknet ' betecknar en huvudaccent av »akut» karaktär. 
Ex.:1  'Acevan 1,19; 'tunt 2,11; 'dalak . . . 2,11; dva 'hansTa . . . 
det var han som är [gift med Olsa-Johannan] 1,1; 'saaean 
shastaca-'hcelna sade att han skulle sticka ihjäl henne 1,13. 

Tecknet betecknar en cirkumflekterande accent med 
fallande-stigande tryckstyrka inom stavelsegruppen.2  Ex.: "gamla 
menskamva skula . . . gamla människan vad skulle [hon gifta 

sig för!] 1,3; vhdeve4h 1,22; v unanaty 1,15; han--  cese slcetvså 
han är så släter så 2,33. Tecknet " förekommer regelbundet 
framför den huvudtoniga stavelsen i ord med accenttypen 
»gravis». — Några få gånger möta vi i C ett " , som är så 
skrivet, att skänkeln till höger utdragits i en avrundad båge. 
Detta är fallet med det accenttecken som skrivits framför "ogleant 
1,11. Meningen med detta accenttecken är något oviss. På 
motsvarande ställe i B står ett accenttecken som snarast ser ut 
som ett sammanbundet med ett -. Vidare förekommer en 
kombination av med , nämligen omedelbart efter det nyss 
omtalade voglenm, där ''neyboan atxstis . . . [hon kom] ner till 
Johan Anderssons 1,11 föregås av ovanför vilket skrivits '. Här 
föreligger kanske ingen verklig kombination av med ', utan 
blott ett fall av tvekan mellan dessa alternativ, varav det ena 

Siffrorna beteckna sida och rad i C. Sida 1 i C = plansch II, 
s. 2 = pl. III, s. 3 = pl. IV. 

Jfr s. 145 not 2 om tecknet i annan betydelse. 
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skulle ha strukits, därest slutlig revision hade ägt rum. I B står 
på motsvarande ställe tecknet ' ensamt. 

Tecknet " betecknar en cirkumflekterande accent med 
stigande-fallande tryckstyrka. Ex.: "eggetedo vaanalt tla uta 
en gång då var han allt illa ute 3,12. I alla fall, där tecknet - 
förekommer i C framför en stavelsegrupp, är det första ordet i 
denna grupp ett av »småorden», såsom ett pronomen, en preposi-
tion, något av verben är eller har o. s. v., och på detta ord 
har i satssammanhanget en viss motsatsbetoning kommit att 
vila, om än denna kan vara svagt utpräglad. I tre fall står - 
icke framför en stavelsegrupp, utan över en vokal. Ex.: . . 
liåfoht 7,9ujadObalt men jag har fått givit tjugudubbelt 3,28. Här 
har uppkommit genom sammandragning av jag har. Mot- 
svarande är förhållandet i de båda andra fallen där C har " 
över en vokal (»det är» 2,7; »när han» 3,11). 

Tecknet betecknar en huvudaccent med sakta av-
tagande, icke tvåspetsig tryckstyrka. Ex.: ma-lkodat` au.,  må 
tro det är ett liv! 1,2; vadrp-'fasta 'vafikan 'somanma 'jetimoda 
'vebanta vad den första var för en, som han var gift med, det 
Vet jag inte 1,25. Accenttecknet ' förekommer i C ingen gång 
vid ett ord hörande till accentueringstypen gravis, försåvitt icke 
denna accentuering blivit försvagad eller upphävd till följd av 
satssammanhanget. 

Tecknet ' betecknar på vanligt sätt biaccent. Exempel 
finnas under II ovan. Till dessa skall här tillfogas ytterligare 
ett exempel, där ' förekommer i annan ställning: 'eggag -yele 
anasliptå 'k'nzvo . . . en gång gick han och slipade knivar och 
[sade . .] 1,12. 

Tecknet betecknar hög ton. Ex.: chfa- -lovv sfmlaskn-
36al de får lov att spela sin roll 1,6. Om tecknet - framför lov 
jfr nedan under VIII. 

Tecknet 1--  betecknar låg ton. Ex.: 'celavada d-va eller 
vad det var 2,12. Liksom i detta exempel är L även annars 
gärna kombinerat med '. Jfr ovan under IV! 

Tecknet - framför en stavelse betecknar mellanhög 
ton. Ex.: - jodu -lyd h 'saan jo du Lydia, sade han 2,23; do 
'hadansla 'sonvnao ct,ev, =i5onzkna då hade han slagit sönder 
henne och rivit sönder henne 1,8. Vad som avsetts med kom- 
binationerna av å ena sidan tecknet - med och å andra 



150 H. & E. FOLKMANNEN: EFTERSKÖRD. IX. 2 

sidan av - med 3  synes svarast ha varit att lämna osagt 
huruvida tonen på första stavelsen i cheva borde betecknas som 
mellanhög eller som låg och på motsvarande sätt att lämna 
öppet huruvida täten borde betecknas som mellanhög eller som 
hög i början av den omedelbart efter [kem följande stavelse-
gruppen jsonvna, men att dock framhäva en bestämd motsätt-
ning mellan den stavelsegrupp, som föregås av C, och den, som 
föregås av i, nämligen så, att den förstnämnda uttalas med 
lägre ton än den sistnämnda. Jfr ovan under B (s. 147 f.) om 
det nyinförda tecknet - och dess förhållande till tidigare beteck-
ningssätt. 

På ett ställe i C förekommer samma tecken som i 
det föregående (under punkt 8) omtalats såsom någon sällsynt 
gång förekommande i nionde bandets tryckta texter och som 
där torde avse att angiva någon tonstegring. Det i C förekom-
mande enda exemplet är följande; -yaanci 'vat-bon?f,s,E6s ja 
han har varit bonde förstås 1,15. Det ser närmast ut som om 
tecknet i detta fall skulle avse att framhålla att den musika-
liska accenten i ordet bonde ligger på en förhållandevis hög 
ton, på samma gång som tecknet framhåller en exspiratorisk 
cirkumflektering av typen fallande-stigande. På detta ord bonde 
faller i satssammanhanget en viss vikt, då ordet ingår i ett kor-
rigerande komplement till det nys § förut givna, nekande svaret 
på frågan huruvida Svente Jämmer vore bonde. 

Under numren X—XII skola slutligen nämnas några drag 
i C:s beteckningssystem, vilka icke eller icke helt äro att hän-
föra till accentbeteckningen. 

En i C flera gånger förekommande ändring av kvan-
titetsbeteckningen är stundom något svår att urskilja och på-
kallar därför särskild uppmärksamhet. Den ursprungliga upp-
fattningen av k, p, t såsom långa har nämligen i vissa fall vid 
förnyad prövning ändrats till sin motsats, •och denna ändring i 
uppfattningen har, tagit sig uttryck i en sådan ändring i skriften 
att längdstrecket omgjorts till en punkt. Så har i ordet vatt 
(varit) i C 1,2 ursprungligen skrivits t, vilket ändrats till f. 
Ändringen har kunnat otvetydigt urskiljas i originalmanuskriptet, 
ehuru blott nätt och jämt synlig. Motsvarande förhållanden möta 
1 flera analoga fall. 
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XI. I ett visst sammanhang med vad nyss nämndes står 

följande nyhet som C visar vid jämförelse med nionde ban-
dets tryckta texter. Aspirerat uttal av k, p, t har genomgående 
betecknats: k', p', e, och på motsvarande sätt också aspirations-
fritt uttal av samma explosivor: k, 13, i. Härvid ha några skriv-
fel insmugit sig, som dock knappast äro ägnade att vilseleda. 
Aspirationsteeknet c  har stundom utsatts även i andra fall, t. ex. 
efter s följt av 1: acet 1,19. 

XII Anledning till tvekan kan någon gång möta då teck-
net skrivits med så föga markerad lutning att läsaren i första 
ögonblicket kan komma att tänka på -. Så är t. ex. fallet vid 
'yefi gift ock svehanta vet jag inte 1,2e. En viss .ojämnhet i 
lutningen förekommer stundom också i bokstäverna, så att 
exempelvis ett a kan komma att något närma sig ett a. I intet 
enda fall torde dock läsaren behöva stanna i ovisshet om vilken 
bokstav som avsetts. 

Det återstår att tillägga några ord om manuskriptet B, 
vilket, såsom ovan nämndes, har utgjort ett första steg vid ut-
arbetandet av den transkription av A, som föreligger i C. I A 
finnas inga accenttecken. De accenttecken som finnas i B ha 
utsatts med samma placering som i C, alltså framför ifråga-
kommande stavelse, varvid mellanrummen mellan stavelsegrup-
perna uppträda enligt i huvudsak samma princip som i C. De 
tecken, varmed huvudaccent betecknas, ha i B liksom i C till 
uppgift att angiva accentens art, ej blott dess plats. Tecknen 
äro också för det mesta desamma. Det mest markanta fall då 
ett av B:s accenttecken slopats i C, utgöres av • (det emfatiska 
eftertryckets accenttecken), som synnerligen ymnigt förekommer 
i B, ensamt eller kombinerat med andra accenttecken, men som 
fullständigt saknas i C. Liksom vid utarbetandet av C har 
också när B skrivits, tvekan mellan olika alternativ ofta tagit 
sig uttryck i täta ändringar. Särskilt ofta har tecknet' utbytts 
mot '. 

Det är intressant att iakttaga hurusom den i dessa trausskrip-
tioner framträdande strävan efter mer och mer preciserad verk-
lighetstrohet förenas med en tilltagande frigörelse från normali-
seringsvanor och därmed också från den bokstavligt fattade 
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fordran på konsekvens. Det är just i behandlingen av accent-
och kvantitetsbeteckningen i detta manuskript som en dylik ten-
dens låter sig skönja och detta kanske mer än i något annat 
manuskript av J. A. Lundells hand. 

I landsmålsalfabetets historia intar transkriptionen av 
Svente Jämmer en plats som påkallar särskild uppmärksamhet. 
Bland den stora samlingen uppteckningar från hans hemort har 
hån valt detta stycke till föremål för ett experiment, som kanske 
knappast åsyftat att efterföljas av någon synnerligen vidsträckt 
praxis, men som dock synes vara tänkt som en slutsten. Denna 
karaktär kvarstår, fastän byggmästaren aldrig kom att lägga sista 
hand därvid. 

Herman Geijer. 



Efterskrift. 
I förordet till första avdelningen av nionde bandet av Sven-

ska landsmål och svenskt folkliv (häftet 1935: 1 = 212) bebådades 
en efterskörd till den samling Folkminnen från Kläckeberga•och 
Dörby, som utgivits i tidskriften 1889-1935 ock som fyllt nionde 
bandets första avdelning. I nu föreliggande häfte utgives denna 
efterskörd, som bildar nionde bandets andra och sista avdelning. 

På tidigare stadier har planen för nionde bandet omfattat 
även en tredje avdelning, som skulle innehålla ett stort register 
till nionde bandet, motsvarande det register till Eva Wigströms 
samlingar, varmed åttonde bandet år 1914 avslutades. Ehuru 
omfattande förarbeten redan länge sedan ha utförts, återstår dock 
mycket arbete innan registret skulle kunna bli tryckfärdigt. 
Därtill kommer att registret, om det fullföljes enligt planen, kom-
mer att kräva ett utrymme av mycket mer än 100 sidor och 
därför ej lämpligen kan inrymmas inom nionde bandet, som redan 
utan register nått ett omfång av inemot 1 000 sidor. Hur värde-
fullt det än skulle vara att nu få avsluta nionde bandet med ett 
ingående sak-, namn- och ordregister, har det under förhanden-
varande omständigheter varit nödvändigt att frigöra bandets av-
slutning från frågan om registrets fullföljande. Bästa lösningen 
av sistnämnda fråga synes bli att, när tillfälle kan givas, utgiva 
ett register av lämplig omfattning som en fristående volym inom 
B-serien och att låta samma register även innefatta den nedan 
omtalade, äll1111 otryckta levadsteckningen »Moster». 

Uteslutningen av registret är ej den enda beskärning, som 
vidtagits vid avslutandet av nionde bandet. Ännu när titel-
bladet till IX. 2 trycktes, vilket skedde under J. A. Lundens livs- 
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tid (1937), avsågs, enligt tillkännagivande på titelbladets bak-
sida, att efterskörden skulle innehålla, utom de uppteckningar, 
som utgöra dess huvudinnehåll, tre ytterligare beståndsdelar: »lekar, 
skrivna tal ock förteckning över skillingtryck. Av dessa tre be-
ståndsdelar är det endast lekar, som nu medtagits, medan »skrivna 
tal» och »register över skillingtryck» uteslutits. 

Det syfte, som de uteslutna partierna, enligt J. A. Lundells 
planer, avsetts skola tjäna, var att vid sidan av muntlig tradi-
tion ställa representiva bilder ur skriven och tryckt folklitteratur. 
En början i sådan riktning har redan gjorts vid utgivandet av 
»Visor» i slutet av nionde bandets första avdelning (s. 645-727). 
Det allra mesta av vad som finns i denna vissamling går näm-
ligen, såsom framhållits s. 646, »tillbaka till jämförelsevis modernt 
skillingtryck», och vid slutet av varje visa meddelas i anmärk-
ningar utförliga bibliografiska upplysningar. Visorna äro emel-
lertid ej publicerade efter skillingtrycken, utan efter sång eller 
recitation. I de allra flesta fall har det varit syskonen Lundells 
mor som sjungit eller reciterat visorna. Hon har bevarat dem 
i minnet. Ofta torde hon ha lärt dem på muntlig väg. Den 
samling visor i skillingtryck, som funnits i gården Lund, hennes 
föräldrars gård, har icke varit stor. Publicerandet av visorna i 
IX. 1 avsåg att giva läsaren en föreställning om »det visförråd, 
som i folkmun varit gängse under mitten av 1800-talet i två 
sådana socknar som Kläckebärga ock Dörby». Härvid ha an-
ledningar till den förmodan yppat sig, att »äldre tryck än de 
som kommit till vila i de stora biblioteken ock som Dencker 
registrerat», stått till förfogande för den som sjungit eller recite-
rat visorna för upptecknarna. Hur J. A. Lundell tänkt sig att 
den förteckning över skillingtryck skulle te sig, som han avsett 
skola ingå i efterskörden, är ej närmare känt. Delvis, men blott 
delvis kan hans egen samling av skillingtryck, som nu finns på 
landsmålsarkivet i Uppsala, giva någon ledning härutinnan. När 
den betydelsefulla, ofta förbisedda frågan om den tryckta folk-
litteraturens roll i traditionens liv upptages till närmare studium, 
torde hans samling av skillingtryck kunna bidraga till att belysa 
ämnet, men den kan ej ensam för sig läggas till grund för en 
sådan förteckning som han torde ha avsett. 

Vad »skrivna tal» beträffar är situationen likaledes oklar. 
Det till den något påfallande rubriken »skrivna tal» hänförbara 
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manuskriptmaterial, som förelegat bland J. A. Lundells efter-
lämnade papper, inskränkte sig till tre manuskript, alla här-
rörande från Östra Göinge och utgörande motsvarigheter till 
de formulär för tal vid frieri och bröllop, vilka finnas i Nico-
lovius skildring av folklivet i Skytts härad. Det äldsta av 
dessa tre Göingemanuskript bär skrivarens namn och är daterat: 
»Grafveboda den 20 april 1804 Jöns Nilsson.' Enligt benäget 
meddelande från landsarkivarien C. G. Weibull.!  Lund har Jöns 
Nilsson befunnits vara åbo på Graveboda nr 1 i Örkeneds socken 
i östra Göinge, född 1730, död 1812. Hans piktur, som är syn-
nerligen vacker, gör närmast intryck av att den som fört pennan 
varit en yrkesmässig skrivkarl, men talrika dialektismer röja 
Göingebonden. Bortsett från en ganska obetydlig lucka i början 
finner man i Gravebodamanuskriptet en i allt väsentligt full-
ständig parallell till Nieolovius formulär. Manuskriptets första 
ord 'höra till det ställe i bönemannens tal till den blivande bru-
dens föräldrar, där han jämför sig med Abrahams tjänare Eleasar, 
som rest till Mesopotamien för att söka en brud åt sin herres son 
Isak. Sedan följa formulären i samma ordning som hos Nico-
lovius fram till slutet, talemannens tack sista bröllopsdagen. Det 
hela är en äldre och mer genuin variant av Nicolovius formulär. 
Det ena av de båda övriga Göingemanuskripten, som kan kallas 
Jularpsmatruskriptet, är skrivet av okänd hand, enligt vad det 
vill synas i början av 1800-talet. Det är en i hög grad van-
ställd variant av samma formulär, som ingå i Gravebodamanu-
skriptet. Förlagan, som följts när Jularpsmanuskriptet skrevs, 
synes ha utgjorts av lösa blad eller bitar av blad, vilka kommit 
i oordning. Avskrivaren har ej förmått rekonstruera den rätta 
ordningen. Det tredje Göingemanuskriptet, som kan kallas 
Färgeshultsmanuskriptet, innehåller en självständigare version av 
tre av talen. Skrivaren har kunnat identifieras. Det var en 
bonde vid namn Sven Åkesson, född 1810 i Jularp i Glimåkra 
socken av Östra Göinge härad, död 1888 i Färgeshult i samma 
socken (enligt meddelanden från landsarkivarien 0. G. Weibull i 
Lund och från kyrkoadjunkten 0. Bernhoff i Glimåkra). 

Några direkta bevis för att just dessa »skrivna tal» använts 
som formulär i den bygd, där folkminnesuppteckningarna från 
Kläckeberga och Dörby höra hemma, äro ej förhanden, ty som 
ett sådant bevis kan det knappast anses att de funnits i gården 
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Lund. Hur och när de kommit dit är ej känt. Möjligt är dock 
att de verkligen använts som formulär för tal även i Mörehära-
derna, ehuru ingen nu levande torde ha sig något bekant härom 
eller överhuvud känna till huruvida liknande tal förekommit i 
sammanhang med bröllop i denna bygd. Manuskriptens skick, 
med sina nötta vikningar, sitt solkiga och fläckiga utseende och 
märken av tummar, kan dock tyda på att de burits i fickan 
och använts vid många tillfällen. 

I det ovannämnda förordet till IX. 1 berördes ännu ett ar-
bete som varit nära förbundet med folkminnena från Kläcke-
berga och Dörby, nämligen en av Hilda Lundell författad lev-
nadsteckning, vars titel är »Moster». Den i detta förord ut-
tryckta förhoppningen att även boken om Moster måtte utgivas, 
får ej lämnas ur sikte när nu nionde bandet, inklusive efter-
skörden, avslutats. Levnadsteckningen, vars föremål är en moster 
till författarinnan, rör sig helt inom hennes närmaste hembygd. 
Många av de människor, som skildrats eller mera i förbigående 
omtalats i nionde bandets uppteckningar, möta ånyo i levnads-
teckningen, som kastar en klarare belysning över de särskilda upp-
teckningarna och gör bakgrunden till det hela mera samman-
hängande. 

Enhetligheten i denna bakgrund har betingats ej blott av 
den strängt genomförda begränsningen till en nära samman-
hängande krets i hembygden, utan också av det sätt varpå upp-
teckningarna tillkommit, med en central uppteckningskälla, från 
vilken det allra mesta härrör: mamma i Hårstorp. Nästan hela 
syskonkretsen har intimt samverkat under samlingens tillblivelse, 
dock så, att det är med full rätt som titelbladet bär endast de 
två systrarna Hildas och Elises namn såsom författarinnor till 
verket i dess helhet. Att fullständigt genomföra en detaljerad 
boskillnad mellan vad som kommit frän den ene eller den andre 
är omöjligt. Pikturen ensam är ej avgörande, då uppteckningar 
ofta blivit helt eller delvis renskrivna av någon annan än den 
ursprungliga upptecknaren. 

J. A. Lundell har vid ett tillfälle då han talade med mig 
om denna bok starkt framhållit systrarnas självständighet i 
arbetet. Givetvis har han dock betytt mycket för detta arbete 
både på begynnelsestadiet och hela tiden därefter. Han har på- 
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pekat en stor mängd enskildheter som han uppmanat systrarna 
att taga med i sina uppteckningar; han har följt med när 
samlingen växte fram, och han har både i fråga om sakinne-
hållet och formen verkat som rådgivare och uppmuntrande hjäl-
pare. Vid utgivningen har hans inflytande gjort sig gällande i 
fråga om indelningen av stoffet och i fråga detaljerna i ljud-
beteckningen, där han satt sin prägel på det hela. 

Upptecknandet har i stor utsträckning tillgått så, att minnes-
anteckningar gjorts så snart som möjligt efter det upptecknaren 
hört vad hon eller han velat uppteckna, men under lyssnandet 
ha inga anteckningar gjorts. Minnesanteckningarna ha sedan 
närmare utformats under det den berättande rådfrågats. Anteck-
ningar efter diktamen ha ej förekommit. Stenografi har ej an-
vänts. Ytterligare märkes att åtskilliga uppteckningar av kortare 
stycken gjorts ur minnet, utan att sagesmannen ånyo tillsports, 
nämligen då det gällt sådant som upptecknarna hört många 
gånger och kunnat utantill. 

Vid den slutredigering, som ägt rum efter J. A. Lundells 
död, har hans redaktionssätt i det väsentliga fullföljts. Sålunda 
har hans stavsätt fortfarande tillämpats i rubriker, anmärkningar, 
översättningar m. m., även när dithörande delar skrivits efter 
hans död. Likaså har hans form av grov beteckning bibe-
hållits väsentligen orubbad. Endast sådana mera fristående 
redaktionella beståndsdelar i IX. 2 som denna efterskrift, ex-
kursen om accentbeteckningen, innehållsförteckning m. m. fram-
träda i sådan stavning, som nu är allmänt tillämpad. Emel-
lertid har ej strängast möjliga normalisering eftersträvats. Så 
t. ex. har formen han fått kvarstå, då manuskript eller korrektur, 
som J. A. Lundell ej hunnit slutgranska, haft denna form på 
ställen i stycken med grov beteckning, där enligt hans praxis hann 
kunnat väntas, men där denna praxis ger rum för tvekan i 
valet mellan de båda formerna. Ett annat exempel är supinformer 
som varet, funnet etc. Skrivningar av dylik typ i stället för 
varit, funnit etc. förekomma i en stor del av riksspråksöver-
sättningarna, i anslutning till ett uttal, som ofta höres i orten, 
när riksspråk talas. De ha bibehållits, men ej generaliserats. 
Åtskilliga inkonsekvenser ha fått kvarstå, när de synts mindre 
betydande. 
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Vid J. A. Lundells bortgång den 28 januari 1940 förelåg 
av denna efterskörd sidorna 1-80 i rentryck och sidorna 81-
125 i korrektur, delvis spaltkorrektur, varav han hunnit slut-
granska sidorna 81-99. Ett korrektur på det hela har lästs 

Elise Zetterqvist. Slutredigeringen av sidorna 100-125 har 
handhafts av Manne Eriksson. 

Herman Geijer. 
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