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E sannsage um en
bäschmansp6j k.

För Hembygdsjul av Lovisa P-n Karlsson.

IGRYTESOCKEN inte långt ifrå
bruen ve Loka bodde på 1840-
tale e änke mä nöre små ong-

stackrer. Visst va dä fattit i den
lille stuga, men precis svälte kan en
fölle in te säje att de behövde göre
heller. Potater hade di föl le mest för
jämnan, di döppa di öfte i pepper å
salt, för söggel fanns nog inte öfte,
å så hadde di blannbrö (av råg- och
havremjöl). Te hälgera kunne allt
hänne, att di feck äte rektit rögbrö.
Å änka ho va nöjd å g la mä si väl, å
ongera, ja dä vet en fölle hulanne
tack re ä, di tänga å höll väsen ifrå
möra te kväll, å alle väscht å döm va
en pöjk söm hetta Fredrek.

Men så en da blid de dä slut på
gläjen i den lille stuga. - Länsmaen
å fjälingskäern kom å sätta mor i e
kärre å körde bört mäa. Va hadde
ho jort ? Ha ho stöle eller t.röl la eller
jort nöe anne otäckt? - Näej, änka
hadde blitt läsere. Å i hänrias stuge
hadde fölk gått ihop, å di lässte inte
bare utläggningsboka å salmboka um
söndagera, utta di tog bibbel å läss-
te i, å la själve ut et söm di tyckte.
Dä va dä, som va falit. Dä fanns en
lag på den tie n (konventikelplakatet
1726-1858). Den lagen blidde änka
dömd ätter å fe ck sitte i fängelse i
flere måner.

Hur blidde dä nu mä ongstackran-
ne? Ja vet inte, hur dä geck mä mer
än en.

Här i Karlskoga va dä en 3-4
stycken mä, som hadde blitt läsere.
Mor i Vall å Annesch Nilsa i Back-
berga å nöre te. Di feck höre, hur
dä hadde gått mä änka, å då for

Annesch Nilsa dit, å tog mä sej Fred-
rek hem, för han va ju den väschte
te ta reda på.

Backe öpp å backe ner åkte An-
nesch Nilsa, å öga stag inte still i
skael på Fredrek. Vägen geck inte
då, där han går nu, utta han kom
fram länger bölöt väster nolre hör-
ne på sockna. Di for förbi store gå-
ler: Nohlby å Kärne bl ann anre.
Fredrek tyckte, att skigålra va höger
å stug era va störr än där han kom
ifrå - men då völieste va körsch-
stenera. Di va lik hatter mä höge
smale kuller på, å så va di svarte.
I Grytesocken limma di körschste-
nera te var messömmershälj.

Äntlit va di framme ve Backber-
ga, söm ligger inte så väscht långt
if rå Granbergsdals hytta. Dä va på
senhösten. Han kom in i köke. Mor
stag böl ve spishalla å rörde te åre
te e sögryte. Han skulle gå fram å
hälse, men dä va så långt tea. Han
tyckte han allri kom över göl ve, men
dä geck fölle te slut. E törrvedsbra-
se brann i spisen. Lögen spejla sej i
den store spishaIIa å i gry ter å pan-
ner i kälhylla. söm räckte frå göl v
te tak. Litte g rånria i skymunna satt
mor Stina å jorde sudder å tvager.
Take hängde fullt mä hackkörv å
paltbrö ätter den store höstslakta.
Mä taktfaste steg kom pigera in mä
en stor vattså hängnes i e lång stång,
söm di bar på axlera. Han hann
knafft å hälse på döm, förrn dräng-
era kom in. Di va köl svarte åttå sot.
Di hadde arbeta mä milera i skogen.
Så feck han sätte sej te dä store
bale å äte kvällsval. Han fe ck räkn es

Fredrik Lundgren.

te fölke. Pigera åt ve fållbänken i
hörne.

Dä va mycke arbete, söm skulle
göres nu på hösten. Far geck te sm e-

Aa. Då feck Fredrek följe mä å dra
bäljen. Dä skulle göres vinterskor öt
hästera, å söm te skona. Å dä behö-
vas nye ånringer uriner rotsläer å
kölrysser. Dä behövas starke don i
beschIagen te vinterköringa.

Arbete i smeja va ro lit. Men när
drängera va på loen å tröska - mä
slager förstås - skulle Fredrek va-
re mä å lyse. Lyse va törre sticker,
SÖm va spika åttå f lögbrånn (fet
tallved) . Di börja arbete ve 1-2-tien
på mörarr. Sömn i va han, å frös jorde
han. E pige kunne allt komme ut
iblann mä lite ölost heller kallskål
å varme sej mä. Dä va e snäll more
på Backberga.

Mor i Vall hadde börja mä en sko!e.
Dä va nöe te rolit för Fredrek te få
gå där. Han hadde lätt för te läre sej
allting. Men han va en rekti urspejel.
Så fort han inte hadde fullt öpp te
göre, så hadde han alle möjlie kön-
stel' för sej. Dä va ont um repsticker
än på den tien. Tockre där små stic-
ker mä fosfor å svager på. Kom han
över nöa tockre kan en tro han
blidde gla. När dä va rektit mört en
kväll ställde han sej bakum knuta,
när pigera kom ifrå lagåern. Han
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era sto g framför store ornmer, söm
lögen slog högt i väre ur. Di va
klädde i långe blaggersskjorter å
träskor. Han ha själv sagt, att så
besvärligt, söm dä va där, ha han all-
ri hatt mer i hele sitt liv. Slägga va
föl' tong föl' hans krafter. Han skulle
passe på alle. Stryk feck han. En
gång blidde han liggnes åsvimma
framför en om (ugn). Men ätter dä
römma (rymde) han sin väg. Ingen
vesste vart han tog vägen, å ingen
brydde sej heller umet. Dä va inte
så noga mä en fatti ongstackre den
tien.

Ett par år ätteröt va Annesch Nil-
sa te Hinneschmässmarken i örebro.
Å vem kom gånes där um inte Fred-
rek. Att di blidde glae bägge två kan-
ske ä onödit å tale um. Nu va Fred-
rek bonndräng i ärke. »Tänker du
stann e där nu då?» - »Näej!» -
»Vart ämner du dej nu då?» - »Dä
vet ja inte.» - Si dä va så, att han
hadde huve så fullt åttå allt möjlit.
Han villa läse, men hade inga böc-
ker. Te slut steg han inte ut länger,
utta klev öpp te prästen en da å sa:
»J a vill bli präst eller döktre. Präst
ä f'öll e för svårt kanske, men då vill
ja bli döktre lel l.» - En kan ju inte
urrre på, um prästen flina lite öt en.
Men hur di nu talas ve, hörde nog
prästen, att dä kunne bli nöe åttå
pöjken. Han löva te lånen böcker å
läse mäen, å hjälpen, så han kunne
få bli skollärere. Han kom in på
Uppsala seminarium, å på 2 år tog
han en grann examen utta en riks-
dalers skull. H ur geck dä te? J a, säj
dä den som kan?!

Nu skulle han ut i väl a igen å kom
så tebaka te bäschlagen igen, nu te
Lindesberg. Styvere skollärare feck
di nog lete ätter. Den där levnaslusta
söm förr jorde'n så full å könster å
knep, den feck han nu anna använd-
ning för.
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Backeberga, iistra gården.

repa ini den ene näven mä stickera.
stack fram den, dä blålöga ur en.
Pigera blidde vettskrämde, å kom
in ä sa, att di sitt »själve den sure»
bakum knuta. En aen gång geck han
öpp i hölaa, nå dä va rektit mört.
När piga kom å skulle vinn le öt kona,
å börja nappe fram hö, damp dä ner

nös stort elände i höe. Ho tänga å
skrek - fasten sola va nere - å sae
att dä va skrömt i hölaa. - Dä blid-
de nog lugnt i Backborga den daen,
när Fredrek villa ut i väla å si, hur
dä va på nöe anne ställe.

Så kom han te smältsmeja ve Bo-
fösch å skulle bli släggdräng. Sme-
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Så blidde dä jul å i bäschmansgå-
lera ställdes dä te store julkalas. En
da blidde skclläern böen te A. A.,
ett å di alle stöschte ställa. Där va
stort å grant på alle di vis. Selver-
kanner å bägrer blänkte på bola.
Men dä alle granneste va döttranne.
Stina va stor å grann, mä just hår å
blå öge. Anna va lita å fin. Ho hadde
svart hår å brune öge, söm lysa söm
stjärner. I di öga titta Fredrek litte
för juft den kväel.

Så va dä en löjdaskväll fram på
vårvintern. Skolläern geck framåt
gåern, å tänkte föl le han skulle få
si en skymt åttå Anna. Men den söm
fe ck si nöe som smet böl mä knutera,
dä va allt far själv dä. Han hadde
nog vascha nöe förut. - Dä ä fölle
inte så rolit te bli täjen på bar gär-
D ing när en smiter så där, å så kar
han va skolläern, så la han bena på
ryggen å tänga allt va han örka.
Men - dä va spörsnö å A. A. rätta
fälera ättern änne te skolhuse. Se'n
blid de dä förhör hemme, å unner dä
blidde dä klart för Anna att feck ho
inte Fredrek. så feck ho inte en g la
da i hele sett liv. Men nu fe ck ho
vete, att allri i live gifta A. A. bört
si doter mä en fatti skollärere. »Så
dä får du allt slö ur högen», sa A. A.
Å snart feck Fredrek klart beske'
han mä,

Ätter dä tyckte inte Fredrek han
kunne stanne i bäschlagen länger,

"Spo rtg re jor"
är den bästa julklappen

till barn och ungdom

Stor sortering hos

DAHLINS

Seminariet Stockbolm, där LlIndgnn var reläer.

utta han sökte å feck plass i Tjust
nere i Småland. Nu tog han te böcke-
ra igen. Dä geck lättere te glömme
då. Inte långt ätter va han i Uppsa-
la igen å tog studenten. Han höll på
mä läsinga å tog kandidaten å
blidde se'n semenarielärere i Falun.

En da blidde han böen på kalas.
När främmaten inte hade så mycke å
tale um länger, la värdinna fram
album di skulle titte i. Dä va vanlit
på den tien. Just som Fredrek satt
å titta, blidde han könsti i hele
kröppen. Han trodde inte sine öge.
Va dä inte Anna? - När han lugna
sej litte, fråga han värdinna, um ho
kände den flecka. »J o visst, ho ä
släkt mä öss», svara ho. »Var finns
ho nu? Hur ä dä mä henne?» »Jo,
nu tror ja visst, att dä ä bra. Men
en gång va dä visst si å så, för ho
blidde kär i en skollärere för nöre
år se'n. Å hennas far tyckte han va
för simpel. Dä tog Anna så hårt, så
di frukta för hennas förstånn. Å när
ho sen själv villa bli lärerinne, våga
inte far hennas neke, å nu ä ho på
folkskole-semenariet i Stockholm.»

Ätter dä töva dä inte länge, inna
Fredrek for te Stockholm å tog si
Anna if rå plugg å läxläsning å ho
blidde hans.

Anna följde honom sedan till Upp-
sala. Där tog han ännu en examen
och blev adjunkt vid seminariet. Där-
efter kom han till Stockholm såsom

rektor vid därvarande folkskollä-
rarinne-seminarium.

Nordisk familjebok säger om Rek-
tor J o n a s F r e d r i k L u n d-
g r e n: »Genom sin gedigna person-
lighet och undervisning ej mindre
än genom sitt betydande författar-
skap har han inom vida kretsar ut-
övat ett stort inflytande.» Han av-
gick som rektor 1913 och avled 1911).

GOD JUL
t illons eas vänner

och gynnare!

Samtidigt be vi få rekom-

mendera oss i allmänhetens

benägna åtanke vid

julekiperingen

.c.:
HERREKIPERING

Karlskoga och Degerfors
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Så blidde dä jul å i bäschmansgå-
lera ställdes dä te store julkalas. En
da blidde skcl läern böen te A. A.,
ett å di alle stöschte ställa. Där va
stort å grant på alle di vis. Selver-
kanner å bägrer blänkte på bola.
Men dä alle granneste va döttranne.
Stina va stor å grann, mä just hår å
blå öge. Anna va lita å fin. Ho hadde
svart hår å brune öge, som lysa som
stjärner. I di öga titta Fredrek litte
för juft den kväel.

Så va dä en löjdaskväll fram på
vårvintern. Skolläern geck framåt
gåern, å tänkte föl le han skulle få
si en skymt åttå Anna. Men den som
fe ck si nös som smet bol mä knutera,
dä va allt far själv dä. Han hadde
nog vascha nöe förut. - Dä ä f'öl le
inte så rolit te bli täjen på bar gär-
ning när en smiter så där, å så kar
han va skolläern, så la han bena på
ryggen å tänga allt va han orka.
Men - dä va sporsnö å A. A. rätta
fälera ättern änne te skolhuse. Se'n
blidde dä förhör hemme, å unner dä
blidde dä klart for Anna att fe ck ho
inte Fredrek, så feck ho inte en g la
da i hele sett liv. Men nu feck ho
vete, att allri i live gifta A. A. bort
si dater mä en fatti skollärere. »Så
dä får du allt slo ur högen», sa A. A.
Å snart feck Fredrek klart beske'
han mä.

Ätter dä tyckte inte Fredrek han
kunne stanne i bäschlagen länger,

"Spa rtg re jor"
är den bästa julklappen

till barn och ungdom

Stor sortering hos

DAHLINS

Seminariet i Stockholm. där Lundgren var rcetor.

utta han sökte å fe ck plass i Tjust
nere i Småland. Nu tog han te böcke-
ra igen. Dä geck lättere te glömme
då. Inte långt ätter va han i Uppsa-
la igen å tog studenten. Han höll på
mä läs inga å tog kandidaten å
blidde se'n semenarielärere i Falun.

En da blid de han böen på kalas.
När främmaten inte hade så mycke å
tale um länger, la värdinna fram
album di skulle titte i. Dä va vanlit
på den tien. Just som Fredrek satt
å titta, blidde han könstf i hele
kroppen. Han trodde inte sine öge.
Va dä inte Anna? - När han lugna
sej litte, fråga han värdinna, um ho
kände den flecka. »J o visst, ho ä
släkt mä oss», svara ho. »Var finns
ho nu? Hur ä dä mä henne?» »J o,
nu tror ja visst, att dä ä bra. Men
en gång va dä visst si å så, för ho
blidde kär i en skollärere for nöre
år se'n. Å hennas far tyckte han va
för simpel. Dä tog Anna så hårt, så
di frukta för hennas förstånn. Å när
ho sen själv villa bli lärerinne, våga
inte far hennas neke, å nu ä ho på
folkskole-semenariet i Stockholm.»

Ätter dä töva dä inte länge, inna
Fredrek for te Stockholm å tog si
Anna ifrå plugg å läxläsning å ho
blidde hans.

Anna följde honom sedan till Upp-
sala. Där tog han änn u en examen
och blev adjunkt vid seminariet. Där-
efter kom han till Stockholm såsom

rektor vid därvarande folkskolla-
rarinne-seminarium.

Nordisk familjebok säger om Rek-
tor J o n a s F r e d r i k L u n d-
g r e n: »Genom sin gedigna person-
lighet och undervisning ej mindre
än genom sitt betydande författar-
skap har han inom vida kretsar ut-
övat ett stort inflytande.» Han av-
gick som rektor 1913 och avled 1916.
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