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stnlet å henburet d& a lt*/ä skutte he

fön¡nd.erllg llrt*rÊx kraft I eeJ, t¡3 exempel te å.

bota eJr:ke kråk| KarL-Jone b.acl.e eom Ja va tlär å
flck av nå.n gåqg. Llksoua om nån hittad.e en kaka

så Ìn¡¡de d.en ha óm en to vara på d.en, ¡rakt f, sej

to bote kräJc . Bdl.t hlttactr - - - (herpå föJ.Jcr

samma uppgtft, son ff.nnee på Ett annet et&lIe ,
Vallc And.oreeon, lrrr / )
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0n cts hittaðe en kaka, Bå elnÍLle de ge kräka av

don om de blo sJuka. Edft hlttad.c on kaka en

gân.g ute, å bon to' hem d.en, så vl har d.en ä,n.

Ðêlt, Ectit And.ersson, föcLd. ungef. 1911, syster

till notld.elatôD¡

Jeg eåg een kakan. Det var en vanl,tg Jäetkrlngþa.

ø
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Dc vg. där å ekdlle ðra opp kyrkklocka ur .[by gOl,

Â ¿e had.e ett 'par tviLtlugÉtoxar för, å så, hade cte

d.en opp6 ve kanten, d.å va de nån soe sa: nKör pô

\t nu går de.Då hoppade kroken av, å, den föIL
pladark ncr igen.

Âby, Sandby socken.
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Karl*Jons had.e ett par tvilliagsoxar - procls tl-
lis varandra å I1ka stora. Dc va Jåiurt tesa¡trmans.

De 1å,' ald¡t så. Iå.ngt från varanilra aon bord.et c

brett. Å nan fr¡nàe inte släppa ut en ens&ü. te vat-
ten, då clfack han inte. De glck alltÍ tceammans.

Te färgen va d.e bnrn¿. - llörnblatl köpte clom esn.

Karl-Jone: KarI Joneeon, Iantbrrrkare t övra Åto-

bllek, tlöd för rÉgra år eedan.

Törnblad, sla.ktare i Kalmar, med.elå,1d.ers.
Ëe



tr 225

Laee-Ant slerlle gå me kräka en kvä,11. Sâ kom clÈir

.en svarter kalv, eon etälld.c soJ på t¡ä,ron i 1ct

V4U , öppni.ngea I süormuroa, eom han skrlIIe kö-

rs 1n kråik'en $enour) , å når han inte kr¡nd.e få dóa

den, då ble han arg, å bðrJad.e svä.rJa å, ðobilera.

Då ftck ban eeJ en oBpssttaro, s& han elo I bac-

krn, å när han så kvecknsd.e t111, bå ve bå kalven

borta å, krâka lnncÒ

,.ii¡1¡'¡; ¡ir.;¡,{j, ;,.;,, ;. i.i
j,olxrv¡/Nruis¡[riü - f5
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Ðe va Ant-Si,es, å han bon i 0årdbygata. Så nöt-
te han e stor brockl' ko, å han korc lnte fram

för henne, utan var ban giek, så, glck bo' d.är

- eånt d.är cle går tnte fram riktlgt Just, utaa

de llksom s1ïmer fram : Men han had.e ju hört att
om. d.e had"e något stål, så skulle d,e inte ha någ

gon uakt över d.om. Så han to'f¿Ltknlven - fol-
kot va urer llksom så. d.tir båbarked. förr 1 tid.en

också - å d.en hugged. han i hen¡.e. Då talt kon,

â eå Ea bo': nNu sitter int' knlven bra, du få.r

fLött' den. rr - - nNå, dl¡, sa han, d.en får

6,6
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sltta d.åir d.en sitter, n - - Sen på mor-

ron, d.å d-e kom ut, d.å 1å d.är på trappen ett kar-

1år, å, där eatt kniven i d.e.
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Morf ar å mormor va ute å körtl'o, å så' va cLo nån-

stans sðnrt, där fick d.e på,här¡g, så häetarna kun-

d.e knappt få fram vagnen. Men eå steg morfar av,

å han sa lngentir¡g, men han bant ott rep bakeftor

vagnen, å sen gick haa opp å eatte seJ igen, å

eå ga han: ttJ&, uu karur nl eett / d.är. n Men ôå. bLe

d"e ott fatit väsen. De ekrek å Bep å Sn^älld.e, å

d.ä,r va de bakpå repet¡ å, shille bänga fast å åka,

å så rs,m1aôe de ner. Men ecn d'å cle kom fram te

skolan, så. for bägge bettlarnê av på bägge häeta.
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.[ ¿e va cle a.v no f. 3'aEt Ecn eå vE dle a].lolEe o-

nðJ f.igt f ör fErfar te å. kunna håLla ee J va'Ircn.

Haa s¿tt på. vagnen, å, gon rätt som ðe va Eâ Eov

han,. Så Etöttc normor på honom. üEð t a so, haa, å'

eå, va,k¡onil,o han-.^. te, å soru!êd.e Lgon, Bå ho' va Bt:g-

cls tvungbn te & kravla seJ fram på eottbrädat å.

tE töunrafrrar

f,s

'Niii,i*'i;*'ffii¡J*
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De va en som kom me ett skoglass, å ff'ek påhåing

på. cle víset också. Men d,e va rassbefãngt va d.e

hlingtle efter för aseln glck ab - bakaxoln. Men

ttå sa gubbenr trDen som har âfc nttteÊBr han får

attt d.ra nu. t' Å ôå fick ban krype fnr¡der dä,r, å

så körde d.e så åind.a bem. Nä,r ôs korn på gård.en, så

sa han 6trll drängen): nNu tar vi ifrün, å så'

sätter vi ln Ïråsta. ü Så SJotd.e ôe d-e. $en gick de

in. När han kom opp i fastuvan, så när han had.e

d.ðrren alleles på. gtlint, 8å Ea han: nJa, nn får

nl eläppa, n Men cle va, tr¡¡ att h"a.n fiek te d.ör:ra

rol o
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rlc Gn sôn fart eo¡l han fick,, för d,e va mftt för
näsa på c[on, å de ble ctt'eåsen så cle va förelçr-,

Echltgt use d.e seerna, på iåreen, å batte ban i,nte f,

fått te d,örra, gå hado tlo rivlt thJäf bonome.

rr.

iltt
Ë tLli,*r :.i i i;. ri;.;¡.i j 
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De va GR Eom va ute å körde, Å eå hðll dc efterr.
eå blieta knappt In¡¡nc c[ra. Så ko¡o han to en korE-

vägr å då sa ben; oEar nt å'kt så lå.ng vägr så eka

' nl fån ekJute B& nìI. n 
^Â, ¿g bar de lväg så förskräck-

Ilgt, â sen när han kom hem f¡å gården, d.å, hopBacl,e

alLa ffra bJula av.
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- honom kånner Ja väl, De va Ant-Svens i
Norra Nä,sby. Hsn 1å' nere ve eJön å tjärad.e en

båt, å. bade elð r¡nd,er eå tJä.ra slarlle Ull njua

å varu. Då kon bo', sjöiungfrun, opp te honom,

å satt d.tlr å tittad.o p&. Då to i h"o e elev tJä-

ra å, kastad.e i halsen på henne, å ho' ga eeJ ut-
å.t $Jðn, & 11l9o1 å, iilskrek. Men d.e sa d.o É¡on

Sorra Näsby, Sand.by eocken,

/:<
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\7.1, .

¿ .,4., Í
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ett d.e va månge berra'ns &r f.r¡nau hsn vå,ged. eeJ

ut på eJðn ofter d.e. De viLl ÊåJ', att lnne

v@ lEnn'gtck ban Ju, mon han va säLlan nå l&ngt

ut.

'Tr.

f
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Dn ska alclrl' gå ln i ett fåhrrs å &ta.

llr

/,!1s
LUNDS UNIVEßSITETS

FOLKMINNESABKIY

Dctta är cn nycke vanlig föroetäl,lniag att msn

lnte eke ä.ta I ott f,ã^hne, korna, Eka lntc trtvoE

Ev d.c.
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0m mjöIka ble utskämd., så hacle d.e kommit mjöIk

i bnrnnen. - - 0m rnjöIk konmer i eld-en, så få.r

kora sår på d.issa.

./',€,
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.Dn Eks allti BLakta evf.n Þå qÏr. Fü,r ðå, sln¡lle

fnto fLä,sket stoka thop soJ r utan öka ut sej i
etället. Dc hailc allti famror för eeJ. De Elak-

tad.e aIltlt på ny.
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De va så qtt, när vl b¡rggd.e ón t eödra ( L 
"Ì" :

i sðdra dclen av gå,rðen ) - ja va väl en nie å,r

tlâ ¿ å när vi d.å bröt opp ve d.örrarna, så. Iå'
dtir båtLe i stall å. fähr¡s e balvetopflaeka, eouo d.c

va nå.t, va d.e va för sket i. De 1å, nerlagda d.Ëir

Te d.örrarna ne flisan över, så att d.o kuncle lntc

Så sönd.er, ctär d.e 1åg. - ^[, ¿e hacle tle för eeJ

att d.e skulle låigga tlit eånt d.är för att
ôe skulLe va tur I så, à så näaga släktlett, å sen

slnrlle de blt otr¡r - en r1ysllg otrrr me krlika te
exompetr. Ðe li,an ja aästan tro att de e i miu tL',
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som d.e bar konnlt, filr ja' had.e åtminetorne te å

börJa me så falit rae kräkr'som do för meJ.
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Do va eå att. om de kom å,t avf öringen frå,n nån, å

haûe den i en potcll, å eatte ôen nå,net&ae, eå

slnril.e d,e ha nakt över d.om te trolla, uqgefär som

när de grov nor nån på kYrkgerd.on.

¿f,,0

",; ., ì"^"1

¿ir',"i''-;Ù;t.tAfili! J
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Vl b¡¿c fðrr cr påae to stopp¡ ror barrugl
f. ü.r clc ôðptor.Do va or ctor epctckrage på

d,cr.Brðstot d,c vr preole drylt å pärlot¡Ðl¡.

va röê tc.färgrr ê rå v¡ ða vlt lpctl.[Vgct
Tr crünct cllrr ¡åt ctyllkt.Dor m GorL cL rtÞ

cl.a påscittu ¡rurer ollcr rårttrg.I ùcl rtop-
pactr ôo så rcr bærurgou. Baltr Bå elcr. v¡ ¡tt

.;ll]

.{

T

Erytt / f {lt r rövcr,g&llrr, fu:.r.ra*.
rT
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rpmnô ttry,Y'Dcr krötc i ¡rckc¡r na

bd..Dor va foctrrcl mc nÊt slags b]'onnfgÊ Uust
tyg.Å så vae clc cpcte på rcclorkaat ockrÄ.

Dcr Båecr b,ad.e vatt ml moru,or 8a Eora påol.tå

d,or v¡ bottå.t rtvårtrorhnndn âr.i '
Do vctc rJrrtter on ðcl lrtr fr-rw3gr""xlt'-r
tr+,.--.'*- flOd[ årtd, ma Lrrtdl pô r[rf.

Gotlfrc¡L Ârdlcrs¡ott mol hottc $ttr¡ (O1gEor')

lÂrt-0L¡/.Eat Lcvelr 1r I 1920-tr,].ct.
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lrefotonr o& clcn kor¡ner opp å ner, gå ken en få.

stoletä,'elù1,1+), om 6n lnto spottar tre gån-

gGr. (storetJ'."kan man ockeå, borra bort, åch

foru¡oln är ; ) - - - Ja' b¡fro, ¡a' b{r' (boríar),

Va bdp ctu fJ elaJ? (fir.4 tlon sJuke fråga) - Ja'

bdo bott cLe durr r ôftt âJ (oga).
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0n on ry Bå roJ r øü ayr cn bort mfunct.

¿f ô.L-/û t/J-c--.

,fuA/*-vur 4o
rr'-u- l, ",f or/

(

'îtîilliil[¡ilril'

é-ñ-ç

ð.v.8. om 6n syr på ott Xrlagg, som €o hc,r påkl,ü,tt

pô scJ.
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Mld.gomrrarnattcn ska on krmna gå to ett vägekäL,

å ropa ott n¿rnno - è€rr oom rxa,n tycker on - d.å

ska hen kouoüs.

Sn kan ockeå gå å eann-La f sortere örtor, å så.

ska ea lä,gga ùom r¡ncler burnrd]nrctd.en, eå eka en

d.rörmrna Om d6n on ska he.
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Sär ea skullo börja å soBe ut ugnen, var d.e lnte
Iðnt arlnat tin å. håLLa eeJ f.nner.för ehnars strn¡l-

le vä.rraen I ugnen gå ut genom clörren.

Aldrt skuIlo ugnen stå ton uten nð,r vi bakt, kas-
(üçctdlr s f¿Trrrosr Stina Oleson)

tad.e hon ln ett ve'trä"2 n ^ - ;
øtb Þ¿k--4-c **¿-*---, W , ut'+*-cLa' f â4-r' 

"'-'t É'¿+-r
Ja sln¡lIc en gå,rrg laga rignon. Dô fåg Ja dlirirrae å

vf selaðE å hon sto dänrtanför å svor på noJ, cle

ekulle ÍntE va bra å få ln luft L ugnen I ecJ.

è t
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De va e tJarngO,sóu Ëood.d. d.ä ¡6ótt nórr på Õla''",.Eo haad.d.

allri en¡tåi¡¡ rakkóty fó-eä.En góng haad.d. de slaakt te ju1,

å på kvääiln koked. d.e kórv.Ho ea d"å te pira:ttJa gåtbótt
nu lilt.Kok ni kórven tess Ja kóumó tebakslnHo haad.d. e flaask

&e kyekkselvó i polattenrå så, Jlkk b.o ut.I[ó b.o va ut så

klänked. ho ópp på taket.X,e haad.d. irùût höJJó stååvriín att ho

k0¡¡ kó*'n-an. me d.e. Dä satt ho s¿i ve kóssteen, å nó kórven be-

j¡6¡nt å. kookrså s]¡täfft ho näó en satte kvekl¡,selvó Jenón kóse-

stenspipa$Då. fIö j j kórva ut óvó góIlvet. Pira enrnrnled ihop

tón å Ia d.óu i ijåinrrnåin knafft haadd d.e fótt+i dóurfón att
d"e skOtted. sóu Levens u gryta fó annó góngen. GråibbstakkTa

bleed.d allôeles JattfóskraaUrf å k00an knafft etå på sii
belrn6 són tJarnga kå,u tebaks.Då, ba6 skratted. ho åt dón å.

ho haad.d. rolitt ått d.e d.tié hysset 1äifng B€ml:,e.

øiôr 6'.o, Oto, /f


