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Hä var på höstsåman 1899, tå adesto-Emil sku fara viis dränjen senn vann de hadd skiften, för 

Emil ’a ju mära fara ti Amerika, å han vila ha mä mässe ti skåojen, för Emil va gambel sjyttar. 

Ja’ fåol lån Isakas-Majas bösson, som ’a hängd på väddjen i fem år fädi lada. 

Emil han råska på huvu, tå ’on var så råosto, men ja tänkt nåo dåger hon åt mä, om alder on 

glitrar som hans tvåpipo-bösso. Itt förståo ja helldär va hä betydd, tå ’an vila vi sku ga en bäta 

från varader. 

Nu hadd Emil en hundvalp, som å var första gangon mä åsta jaga.  

Tå vi kom ti Kangan, börja hund skäll. Ja’ rejv opp hamann, fast han var så hål ti få åpp, så ja 

måsta stig mä fåotin på bösson ti fo opp an. Å närmare kom hund. Ja’ ståo fäde ti räpa till, 

men tå ä dundra, så fundera ja, att hä måst vara än grömman hara äle räv. 

Mitti alltihåop börja ja si lite millan tallan å tänkt just skråpp till en salvo. Mä sama håksa ja’, 

att hä va Finn-Ejrikas åxin, som hund jaga åt mä. Hund beijt an i lata klöuvan. 

Humöre full på mä, så ja la ner haman tibak å tänkt ga hejm. Mä sama kåm Emil å vila ja sku 

föle mää ti han anan backan, men nåo vila han, att ja’ sku ga skilt en bäta ifrån. 

Flejra gang flöjg fåglan åpp, men fönn ja’ hända dra åpp hamann, så itt så ja’ dem na mejr, 

vartemåot ja’ sku sikt. 

Nu vänd vi om, å ja’ låva åt Emil att ja’ vil it skut na, bara ja får föle mä han.  

Me sama flöjg än håop mä rypor åpp, å han sköut ejn straxt. Så sa’ ja åt an, föva it han vejva, 

mä sama an tryckt å, så sku an a fått allihåop. Men it fick ja’ na svar på hä.  

Mitt i alltihåop kom än hara. Tå kasta ja bort bösson å börja spring bakett an. Vi la i väg 

tiemåot tär ja hadd åppjildra en flaka mä ståor stejnar på, men tå ja kom ti flakan, så it ja’ na 

mejr ti hela haran, fast ja hadd fäde fundera rej, va ja sku vila ha föran. 

Nå, tå ja kom mä bösson ti Majas tibak, var skåti i en än. Så vila hon ja sko skut bort e. Ja vila 

ha e paper ti spik på bastuväddjen hennas, så sku ja skut i flättjen. Hon hitta it na ana paper, 

än fatilappen senn, å ja saa, it vaar han värr å he. För resten tyks han vara fäde betala. 

Nå, ja tryckt å hamann, å silindre fåor opp ti väders å ja vart allt såoto i ansikte. Maj fick ta 

lappen senn tibak. Ast fick ja’ na hål i han, som ’on var så rädd före. It visst ja att e var na 

falit ifrågan, fönn tå Emil sa att ja’ sku a kuna skut ihäl mä. Å ja fundera, huru ä sku 

vamöjligt. Ja’ ståo jåo i rätta ändan o bösson å sikta på Majas lappin. 

Dan tärpå sku vi fara, så Emil hadd budi kamrata på avsked. Som an  tåov än patto ur nurk-

skåpe å sku laga åt oss en avskedsknorr, fåor än vagn ätt landsväjen utan hästar före. Adesto-

Jutt sprang i fönstre å skåda. Tå sa han: Voj August, August, din ..., se do smeddjon. 

Ja’ ha holdi dähär sjyttarhistorjon min själandis nu i träti år, men tå ja i da las om tömde 

Harrström-kusinen, som tycks vara så åovanli, såm a fått bå rävan å orran utan bösso, så antar 

ja’, att ti åtminstone läser dähär. Ti som har radio får jåo läsa om hä programme, 
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skyddskåristren om sätt sjyttas, kappskidaram om sätt o.s.v. He ä jåov rejnast tå an skriver om 

sä sjölv, så kan it naan sej, att an juver. 

Nästa gang ska ja’ skriv om tå ja var å skytta i Amerika å kanske om tå han första lokomotive 

kom Genom Jäpo. Tidningan lämnar nu fu bort snart häde prisidentväljase nu, å it kan ti na 

läng skriv att vi ska böre täle temde småmarkana mä kniven, han får jåo it ha dem så läng, att 

an sku ejns händ ta knivin ur skidan.  

 

Matts Jungerstam Österbotten s dagblad 20 februari 1931  
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Tå ja var undi såolinjon å såga ååv en igelkott 

Ja, om no nar minns, tå ja sist skrejv om hon första å sista gangon ja var å skytta jär i gambel 

lande, tå ja sikta på Majas fatilappen, å silindrin fåor ti väders, så lova ja jåo skriv om huru ä 

gick, tå ja var å skytta i Amerika, första sondan ja’ var tär. 

Tå vi no tala om ejtt å varje, så måsta ja jåov berätt om na från gambel lande, just om honde 

skyttarejson, tå ja hadd åpp haman åt Finn-Erikas åxen, å ana gangon, tå knallhaman fåor. 

Tå tåmde Amerika-skyttaren fick no fäde skratta åt häde, så vila di ha mä mässa åsta skytt 

diran. 

Men no var ä han årstidin, så ti var fridlyst, så vi fåor om natten åsta tjyvskytt. Ja’ visst it alls 

va diran var för sla’ å tå ja fråga huru vi ska si skytt om natten, tå ä var så mörkt så fick ja’ 

hon förklarinjin, att jåov mörkare tess betär. Bara an har bunde en lihlen lykto i mösson, som 

liknar dirögona, så kombär di så när, så an får fast klubb dem. 

Nå, ti band åt mä honde lampon i mösson å ställt mä åsta sita i en ståorän siderbåsko me en 

påk i handen, å nating, som di kalla för tri stär. Sjölv säst di än bäta ifrån, fast nåov varna jåov 

ti mä ti skåda jämt åt ha hålde, tan de mära diran sko kåma. 

Nå, ja satt läng å väl å vänta å vila var sömno, för ja fick jåo it ha na ljud. Så kom ja’ ihåg, att 

tömde tri stjänona lämna unde båskon, tär ja satt, men ti fot an dem, så it tämde skyttaren sku 

håks ä, var it så gott. Vi minsta rörils kund jåo lyktskene vändas måot tem, å tå sku ja’ vara 

gån! I alla fall tåo ja förskiktit bort mösson å vänd skene ti-e-åmot ä sku, å hängd mösson po 

än kvist, å så krak ja näder å lyckas få tag i hä ja’ sökt ätt. Huru ä bäklast, tå ja sku åpp tibak, 

tå kvistan råkast, så svinga mösson runt. Straxt kom än salvo på två skått. Ja tåo ti tälings, å ti 

tråodd säkert, ä di sköut dirn, men it hitta vi na ana, än en lihlen bäta i mössskärmen men. Ti 

låva nåo köp nyän mösso åt mä, fast ja påståov, at hä finns it i Amerika tåkon mösso, som var 

så kär för mä, som honde var. Ja’ mära ha än ti minn, hon måsta klä mä bra. Tå ja köpt än, var 

ä rej på trede äle fjäl ställe å vila slipp gålabejnen min, å tå fåor de rikti rejnt, sista natten ja’ 

var i gambel lande. 

Ja’ fick nåok å skyttase, bå i Jäpo å i Kristifalla, å rama åv ti Metropolitan, å tär börja ja’ 

arbejt i tämde fäde uthuggd sidensvampan å mära att ja sku få vara fridlyst från allt va 

villebråd hejter. Jåov, ana dan rej satt än pårkepain (igelkott), i trä, som vi sku fäll, å vi var 

lika rad (snabba) han å ja’. Tå ja’ fick fäde ejtt trä, var han fädit åpp i hä ana. Så de hold vi på 

än par vikor. Tå frejsta ja’ huss Sandströms hund på an, men tär fick vi hjälp hundstackarn til 

få bort pickona, som var fullt i mun. Hä var nästan lika åomöjlit som ti plock kåonagnan ur 

ullstrumpona. 

Men ja’ slapp an genom häsama. Ja’ så it til an na ana dan, fönn tå basen hadd mä ti såg e 

ihåloä trä. It kuna ja’ fömåod, att spetakle sku vara tär ini, fönn tå ä börja kåma ut genom sjäre 

tämde pickona. Å mittialltihåop fastna såjen fast. Tå var ä ja’ som sluta, men vila väta å basen 

va ställe hejt, tär ja no ha arbejta, å hä hejt så mötje som Groeland. Voj, va ja vart haj, ja 

mindist mäsama, tå Adesto-Jott berätta rej på nitti-tale, tå an var på ölboden, huru han a vare i 

Groeland unde såollinjon. 
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Sålejs var ja unde såollinjon, tå ja såga å igelkotten. Ja tråodd nåov Jott, men he ä nåov mang, 

som a sagt åt mä, att it är hä såollinjon vi Palten, it. Ja påstar ja’ bara, att nåov ha ti nyli flykta 

an tå. Å juver Jott, så juver ja’. 

Ja’ låva jåov skriv na om huru ä var, tå tåge kom första gangon genom Jäpo, men tå no it all 

ork tråo, att ja’ var verklit unde såollinjon, så va sko di tråo tå, om ja sko skriv från han tin, ja’ 

begagna muntäpparn, fast ja minns nåov, att kärngan trätt, om ä va station, som kom å hadd 

vaktstukona baket, äle tvärtom. Å hä var jåo han tin lika åoförklarlit, som ä sku va för oss nu i 

da ti si ejtt par tåom böxor sku fara stigand ätt landsväjen. Ja’ tycker ja’ förstar it mä po ejns 

vadan hande igelkotten a kome ti Jäpo, som di klubba jär, om ä spökar, liksom i H:fors, ele 

va. 

Matts Jungerstam Österbottens Dagblad 13 juni 1931   
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Ja’ har na intryck, som ja sku vila ha uttryckt, så läng vi har hande gambel redaktörn, som kan 

läsa skrivit, för san hede ny tidningsbolage komber ti stånd, å tämde agronåmen å agrolågen å 

sabeln minns riktit va de hejter, tar i töman, så är ja’ rädd att ä böre ga så fint till, så it får han 

tå mejr skriv na i tidninjin våånn tokan som ja’, som it kan skriv om na ana än va ja’ sjölv a 

åppläva jär på jåolklåote. Vi ha jåov hört tokode som ä skåola, ti kan ta ur luften allt va di 

pratar, å tärett vädre blåser så måst de änder sä för ti få oss jåolgubban holde mä jämt arbejt. 

Jär om åre så predika ejn åv dem, att vi ska it idas köp kraftfåodre utan vi ska ådil ä sjölv: 

ärtren å ader baljväxtren tar kväve åt sä sjölv ur luften, å, underlit nåok, han kuna räkn ut i 

netto rej fönn ä vart sådd, va vi sku skörd per hektar. 

Nå, tå våren kom klappa ja till å sådd tvåhundra kilor Soloärter, å flejra grannar beställt ärtren 

åt sä för årsbehove. Men si kölden jåol slut på alltihåop. Tå ja fick ä på höste genom 

tröskvertje, hadd ja’ i påsan några kappar, som så ut som ä sko a gae flejra gang genom än 

kuddo. Så om ä kom na från luften, så såo fåor ä ti tibak. Å om an sku vila ha na pris för 

kalvan, sku an boda ha i ändan å föuse aptetji, tär ä sku vara än främand, som sku skriv ut åt 

kuddona å tuppan å grisan åv all nie sortren å mät dem å väga dem, va verkan ejtt å var gör. 

Allt häde a ja’ å frejsta, men häde netto hä far nåo för mä opp i luften. 

Ja, tokode föreställder ja me, att handi ny tidninjen böre skriv om, så ja’ lämnar åole åt tem, 

som ska försi oss mä hä bäst lönandast i jåolbrutje, å så övergar ja’ ti näringan, som ja’ riktit 

mära skriv om, å tär är it ä teje na från luften. 

Ja, ti som brukar åppträd män a tal, visst pa (bruka) de tala om toko som lämpar sä för 

årstiden. Ja’ måst frejst samalejs ja’. 

No ti först ska ja tala om, huru ä gick till tå Kåppar-Kaj å ja’ vart trätand. 

Hä var ejn fejttisda för fyrti år san, tå ja’ ståo på skidrän nerätt håmöre (brant backe). Så 

gubba ja’ å stöjtt lunkon min, så ja’ tänkt it slipp ur flättjen. Tå råopa Koppar-Kaj genom 

bastugluddjen att ja sku frejst om ja slipper tii, så sku hon gangställ mä. 

Tå ja’ änteligen kom tii hold on på å krassa (koppa) bejnen på Grann-Gret. Sedan tyma on 

lunkon min å laga ejt å vart på ställe sätt. Men tå vila on kopp mä, så hande berkblåon sku 

slipp ut. Ja’ slapp it en me na minder, utan ja’ nappa i sjulon, tär on hadd kåpphåonen, å så 

sjööld ja’ heila innehålle över en så hon så ut som en äkta rödgadist, å tåo på sjappen. Dan 

bakätt var läsförhöre vi Kajas. Ja’ visst, att ja sku var åppropa ti först. Lexon min var ä skralt 

mä, så ja frejsta dikt opp na mirakel, så prästen sku förhör me så lite som möjlit. Unde tiin de 

hold bön, var ja’ i föuse å ståppa Kajas en ståoran tupp i en tåoman säck å band ijen an. Tå 

stejg ja’ utanför fåstodören mä sättjen i handen, tärt ja’ hört att ja’ vart åppråopa. Tå dånga ja’ 

sättjen i fåston å sprang opp ti prästen. Å allt folk ut på dören. Tuppen han fladra i påsan, 

ståndom var an in å ståndom ut. Prästen han börja läsa ti kraftoast bönona an i hast mindist, 

men nåo fick han dra se me ryddjin före undan. För ti få slut på häde spötje, tåo ja’ sättjen å 

fåor ti forsen. Tii dånga ja’ hejla mirakle. It behöva ja’ läsa na. Äta fick ja’ lag mä prästen å 

Kaj saa, att hon a itt tråodd, att såde måodo karar sku väx opp på åbackan. Men hundrackarn 

våån han fick råd före tå tuppin hennas flytta ur föuse. 
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Sku dehär var synlit i Finska Amerikanaren, så är ä mang tär, som så häde, å vejt, att he e 

verklit å it tejje ur luften. 

Matts Jungerstam Österbottens Dagblad 2 februari 1932 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

Ja har hejla såman vänta nor na nyt sko ske jär i Jepo, som sko vara ti skriv om i tidninjen 

von, men tå it na ana sker än smogrisan storknar så fort vi hända köp dem, så här it na ti skriv 

om, här jåov bara än sorg för tjöparn och än glädje för säljarn, å för resten ha ja tyckt att 

tidningan ha vari för mötje oppteje mä all slags sportas, som it ja kan första mä po va nytta 

toko är ot lande, sko ä no var krie så har temde stårspringaren å håpparen sjölv nytta ov ä tå ä 

var bråttom. Nåov har hä ja sama åsikt som Kurre som kalla temde 40 000 åskådaren ti dåran 

som betala 50 mark ti fo si tå de kört mä bilan 100 km. Fart i timman. Unjefär två äle tri vikor 

san så härja ä flygsjäpp po jäi millan knutan å sökt sä no nödlandningsställe så hejla byns 

kycklingar vart så skrämd så ti blandast i lag som är bra svårt ti fo utrejd, ti som välpt prima 

ägg före börja välp sekonda å tvärtom. Men bäst o allt tå it ä no foll p ona. Tack vare keppo 

gårds ägor som är täckdikat tär ä kona go när, å tå it ja ha sit na sjäpp när po backan förr så 

tåo ja mä före rej sex tim om månen osta skåda va som var fatt, tå ja kom tiid ståo ja så räät å 

rask som än spåov på lindon, gobben satt å såfd i håle, mä som ja tyckt likna fasmors svarva 

träfatep o hovo, tå ja böja prat så vaknas an men ja skynda å lyckönsk an ti såva mejr att han 

är säkert i än säker hamn å må do alder mejr slipp upp. Han böja mail sä opp ur håle å sa, ej 

ymmärä, kylmä hy. Allt nåov fåor an tan an an a komi ti kvälde mä sjäpe sätt. Ja’ tycker att 

dähär roko tidren sko ä va billiast för lande tå all flygarä sko sita å såva i håli liksom hande 

gjåol. Han mest lönandast tävlan för oss jåoulbrukare å för hejla lande tycker ja att sko vara ti 

försök vem som kan greft fleir kappland oveti om vi ska få uppgräfta temde 2167 hektar 

nyodlinga fäde ti nästa höst. Ja befarar att vi for föst ge temde premierna ot gräfta gobbin ti fo 

an ti böre åpo å san själi ärsättning för arbejte, ifall temde 40 000 sko kåma osta skåda fron 

hovostan horo jåolbruks tävlan tillgar. Bara de sko slo ejt tag var mä gräfton sko ä kona ga 

lindriare till än ja no förestälder mä, å så sko de slipp in för assit. I tidninjen ha jåo skrivis om 

trysvärksurrase å dylikt men allt nog så finns åtskilliga havre sjylar kvar på fälten, i mårist tåo 

adesto pappa bösson på axeln å sko skräm bort orran som gör slut på skylan hans. Tå an kåm 

ti ställe så var toko tär som hald jaktkorte i fickon, å sa att han pliktar om han skuter utan 

jaktkort, gobben kom hejm å sa ot tjärnjin att ja pliktar om it ja läter orran ät opp haversjylan 

vor, tär har vi för häde mötje skåvlase. Ja ska småningom slut för dähär gangon, 

höststämmona syns jåo böra kåma så för an hör å si å skriv va te beslutar. Men ejt undrar ja 

mä över tå handelslage vort har annonsera om kredithandeln, som vart avskaffa rej längsan 

men kansje de märar som föredragarn sa i fjåol po höststämmon att de gör i Sverje. Ti sattsar 

in än som i förskott så for de san handel hejla månan på kredit äle tärt förskåte tar slut. Ja åter 

tycker här bra om vi for betala ätt ejn måna, tå an tänker po horo arm å fati vi är föd hi ti 

väden, vist behöver an fo po kredit så an sjyler sä ti böre mä, vadan sko an ta tå ti förskåtte 

mä. Ana är ä mä järnvägstjänstemännen, ti lär fo sin lön ejn måna i förskott, vem som tå är 

född i rätt tid ov dem vejt ja it. Ja tin är inn tå vi ska beslut oss för tidninjin ti nästa or, ja 

tycker att ä är en skamfläck att Jäpo anonsera så knapphändit i än tidning som de sjölv arbejta 

på ti fo ti stånd fö ti fo an oter fort begrava. I alla fall är Österbottens Dagblad största 

tidningspackon som komber ti Jäpo varför ska några gobbar spärr emot allmenhejtens vilja. 

Om ja no är supleant i nan tjurförening äle fast ordförar i va sammanslutning som hälst så it 

behöver han vara alls skamle ti lägg namne sätt onde anonsen i dagblade, här jo massan som 

skall betala. Ja ä säker om ä anonseras oppbördan i dagblade att vist ska ä inflyt så mötje mejr 

som anonskostnaden. Ejn dejl ov temde cirka 90 000 marks restren årligen kan joov it fo 

betalas hälder mä minder än genom restlengden. Om it an har rejda po första kommunala 
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oppbörden så lemnas hejla sommon till utmätning, så tär för beslutin som makten har ti 

anonser all kommunens anjelägenheter samt prenomerer sjölv på vår tidning Österbottens 

Dagblad. 

 

Matts Jungerstam Österbottens Dagblad 22 oktober 1932  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Ja siter just å räknar ihåop horo mang kilor kalkbeställningar ja ha fott inom två vikor san ja 

vart ti kalkajent, å hä vart jämt ti hundratusen kilor, så om it de sjundar å skickar han 

beställninjen no fort så va å ejt extra tåg snart hi ti Jäpo. Ja vejt it va an ska tråo om dä hä 

väden. För några or tiback kom än ong an konsulent å hold än tri dagas kors jär i Jäpo å tå 

lemna an ä ti sista dan för ti tala om kalken så vi sko bäst minnas ä å it glöm bort ti kalk jåolen 

von, ni sko a hört tå somle gobbar fondera att hande påik torkeln most tråo att vi är na 

garvarä(?), nå han hört jåo po oss att it var hä järn a kalkas. Nå tå såman kom skicka 

hovogobban hans hid an mä kalken mässi å lyckas fo lägg ner na försöker tå de beståo 

alltsammans sjölv. No är hä ti som bestälder kalken ti ha sit hä genom försöken att tär an 

kalkar å sor klöver så sör an klöver men är jåolen kalkfati å sor klöver så for an i bästa fall fati 

totoln(?) om an no for na alls, ifall man sko vila överge häde ti so ätt tokode gräs som it de 

vejt va ä hejter så försök ta än tusen kilor ti böre mä hä kostar it bara 115:50 om ni ringer opp 

ti 46 så bestälder han åt äder. Nåo most han ge häde skåolase bäter vitsord no för tin än tå 

byggmästar Isak var å bygd än kvän i grannkomun tå an sko avpråov kvänen (hä var mitt i 

såman) så findist it ä så mytji säd så an fick än avproåova. 

Gobben vart förarga å sa att de sko lägg bildninjen e tratten. Nåo most ja erkänn att it är hä all 

riksdagsgobbar så domb som de sir ut hälder fast fritt (?) de sko no byt om temde kilometer 

stolparna var tiond or (?) men så leng temde dombare sjåvar mä hä så sjyndar ti ader å ger 

passli löner ot låolbrukan för gödselvård, täckdikning, skogsgallring å inköp å kalvar, tjurar 

m.m. För än par or san pröva vi po temde sama gobban å vila att de sko torrlägg ot oss na vot 

måsar som beräknas sko ge oss 1214 hektar odlingsbar mark. Jär i förrgår kom än insjenör hid 

å delgav oss beslute att vi for 780 000 mark som kostnnads förslage lyd å po ov hä sko vi 

jåolbrukaren most återbära 345 000. Hä vil sej fyra % ränta, tre procent po amorterinjen 

årligen räknat fron 1939 i tjugo två or framot. Vi fåor ti stämmon osta lägg imåot så vi kåm it 

oss ti tack för gåvon men glad över riksdagsbeslute var vi så när som po några gobbar som it 

skrejv onde men hä var allt po välmejning ti fondera att trönona var utan ti vara po om all 

måsar var torrlagt. No gar rykte sej om att na vissa arbejtare er förarga över häde beslute. 

Arbejte ska ske genom arbetslöshetsnämnden ti befarar att tå de vill ha mat äle pengan så var 

de visa ti trönomåsana så ti fo oss allihåop nöjd så tär dor (?) de frejst, just tå ä ska var som 

bäst så ska nan straxt brok sså ä ska vara jämt na åorejda. Dähär ny Centrallage Äggprodukt i 

Jäpo ha föreställt sä att ska vara vor stösta inkomst ti fo säle dem äggen direkt ti utlande utan 

millanhänder, men tå de börja tala om trätitvo mark kilon vart foltje åoråole å vila hä mejr 

härvist nan som sko a betala mejr än vort Central om de tå sko a betala mejr än va de a fott så 

är tejras sak. Tå de no kom hi fron Purmo 27, Munsal 11, Nykabe 4, Jäpo 27 så väld de 

Hending fron Munsal ti ordförar om horo ti än diskotera frogan så vart slutklämmen ti väle än 

förstärkt styrelse som sko mä ordenare styrelsen underhandel mä Finlands exportförening äle 

nan anan köpkraftoan gobb som sko vara mäkto ti betal lite mejr än all ader, i så fall 

nedlägger Äggprodukt sin verksamhet t.v. 

I alla fall så gåokänd stämmon styrelsens inköp av fastighet i Jäpo på Fors hejmane för ett pris 

o 40 000 mark, men befullmäktigades sama styrelse att säle bort all ägendom om ä passar, ja 

ha no nyli skrivi in  mä i äggrörelsen men ja förstar it mä po va som är ti vinnas bara it ä sko 

ga som tå arbejtaren strejka tå de fick 10 mark i timin, ti fick ga hejm å vara åoarbejta. Så 
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mötje kan ä vara att vi mistar äggmarknan po utlande så vi for skick tid nan mä bönbåotjen ti 

fo böre po nyt men kansje är bäter ti hald ihåop tå san vi a fott göra ov mä några tusenlappar, 

så langt är vi i da då vi sänder äggen å it vejt alls om vi for na för dom. I gor kväll tåo ja mä 

före ti ga skåda ett knoggar krans (??). Tå ja kom in tyckt ja hejla huse lofta ov Majjastinas 

oljon. Ja fråga na (?) å betyd så visa an mä i kaman roko som a halka åkoll mä dähän 

kvellsstämmona så sko han gangställ han poståo att hans lifsfrågo hänger po ades skankor 

(eller skånkor?) 

Ja tjärnjen min a vari bort no några dagar. I aftost tå o kom hejm sko ja heder än mä na nytt så 

ja samla ot än i bäddryme va ja ha handla ov tokede som fälas i golan. Hon börja räken opp ä 

12 dossen bläck och träknappar, 5 knippor böster (vad är det?), 16 sjydo..(?), 9 påträttramar, 6 

Yo Yo, 10 breiv råosto sömnålar m.m. Ja hadd jåo it ana ti göra tå ja var hejmman än ti handel 

na lite mä var, men väst o allt packa tjänjin allt holder om bolder i än loda å sa att it behöver 

hon tokode. Ja for fara säle bort alltihåop så no tå ja är ut mä hunde handlin (?) så tar ja opp 

mä sama prenumeratren po Dagblade. 

Matts Jungerstam 29 november 1932 i Österbottens Dagblad   
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I fjol dähär tin kom adesto Kal hejm fron Amerika. Han gick å skramla mä viskiflaskon i ejna 

fickon å daldan i hon ader, å hä lo jåv närmast ti hands ti kåma si ät mä ti föst som a vare ilag 

mä an i amerika för na träte or san, tå it han hadd na riktit hejm sjölv. Vi tåo jåv lite ti hä bästa 

så vi kom in po frogon om dä här ejnformiga live säsjilt for tokode gambel ongkarar som Kal 

va rej å ja hört po an att bara an no händar skåda åkring sä lite sko an ge åpp häde ongkara 

live sätt. Pigon min Fia, som no a frejsta knöl sä i tjugo or så foltje ha böja kall än för börro. 

Fia lydist å po oss va vi prata. Om kvälde tå Fia å ja var i föuse kom vi te prat om hande. Hon 

fondera att minst räkna så most an no a lagt po banken lika mötje i ore som hon bruka lägg tå 

hon a tjäna jär i gambel lande (2000 mark). Rätt så sko hans besparingar ätt hennas räkning 

stig ti minst sjuttitusen. Ja hört po än att ä sko it vara na omöjligt ti fo ä par ov temde, men ja 

var rädd ifall ja jer an tillfäll ti si na ader sko ä var om int mä Fia. Ja sa ot än att ja ska ga 

straxt in å böre vidtala an. Vi säst vi spisen å laga ot oss än grogg, nå Fia kom in aldejlis 

åoskoldo. Hä so ja att hon a båota på mä börrase, tå vi laga han ana å vart lite högjudere gick 

vi in på ämne. Fia hon stampa i gröjtgryton mä kräklon så vi fick vara bara rädd att gryton sko 

släng ov kokån. Ja sa rejnt ut ot Kal att na bäter flicko kan it han hitt än Fia, fast an sko sök i 

sju kyrksoknar. Strax så börja nan dalder rambel ur fickon på golve, hon var så proppfull. 

Nä hä vart jåo liggan tin, å ja hadd klart akodera ti natten ot Kal. Foll börja an var, så ja 

föreslåo att vi gar ligg å fåortsäter i mårån. Ni sko a hört tå an tåo osä böxona tå daldran 

rambla ur fickon po golve så katton sprang åkoll Fias blombåole, hon vart så rädd o ohäde 

skroppase. Så mötje hört ja no att hon narra nåo an po åldern senn, minst tjugo or, för hon 

hödist diklarer ot han att hon är it na falsk, hon halder it na själandis, men Kal han snarka tå 

rej. Hon froga ov an om månen tå vi drack kaffe om it han ha fott såva na po hejla rejson. Kal 

skratta å sa bara ”håll rejnt an nå”. Nå gift vart di å skaffa sä ejt å varje, lite jåol å än koddo. 

No i gor so ja i tidninjen att länsman ska säle bort alltihåop, så ja mosta fari ti skåda va ä 

betyder. Tå visa an mä kravbrejven, som var lika mötje som hande hejla vädens Agust fick tå 

han annonsera ätt nan fru ot sä. Hä fösta ja las var rej ifron tå de var osta förlåvas, tå berätta 

’an straxt ot mä horo ä jik att hon kom sä ti slipp lodjen senn. Snolhejten bedrar joo vishejten. 

Vi var i stan å så ståo hon å las Här fri servering. Ja så nåv misstage hennas att hä var 

Hårfrisering, men ja tenkt som så att låt gå så slipper hon häde börro Fia namne. Tå on alltile 

bruka gam ä hovo i knyte här om vi oss, så var ja nyfitjen ti vila si än tå on var klipft men ja 

mosta skratt. Hä var po gröjten å päronskale å mötje ana som var skortna än i lodjen. Kal 

påståo att häl åsar it tan an mejr, så ja rod an ti lägg an ti sta po hovo än stånd i luten mä sama 

an lutar julfisjen. Nåo var hä fort om int mä tejras rikdåomar, men han som it is sjöit om eje 

hovo sätt, va ska an tå sjöt om na ana hälder här jåov it ti vänt na ana än länsman tar han om 

alltihåop tå. Han åppfattninjen fick ja att om han dan komber så min ska klippas, s¨ska ä tagas 

slät för än husmåor pol ande som har än hejl håop mä koddor å grisan å bonen som ä ska 

stoppas å lappas ot så it nor hon var da i vikon sta å knöl sä i spejiln så nåo vil ti varanan (?) 

böre si ut i hovo som börro Fia. 

Matts Jungerstam i Österbottens dagblad 8 december 1932  

 

 



12 

 

Tå adesto Sim kåm hejm, kåm an ti oss å börja vila at ja’ sko skick än par e skåolan, men ja sa 

ot an som ä var att inkomstren är för små å för tillfälle så har it ja na pengar alls, ja fick it an 

övertyga om att ä var så rokot som ä var, utan han påståv att ja kan jåo it ejns ha rejda po van 

ä kniper tå ja it bokför, han föreslåo att han ska ställ opp båokförinjen ot mä å tå voren 

komber ska ja minnas plåo gypt å jöd bra, så nåo ska hä po höste finnas bo i loran å ponjen. 

Nå ja sa att om ä bara hä som fatas så ska ja klapp til ginast å böre fron årsbörjane. Å i da fick 

ja båokslutefäde så ja ska vara nyfitjen å berät ho a båokslute ställt sä förän bond dä här tin. 

Kanske hä er na ader som tjänder vers ä ifron mätt båokslut. 

Nar kan it första horo lyckli kärng å ja var hä första kvartale, tå utgiftssidon lemna nästan 

blank å po inkomstsidon fick vi flejra gang transporter, så ibland tå vi sat framför 

kakelunsbrason å lyskas så vist kona vi anger oss tå vi it a börja bokför förr, å vi börja rej 

fonder vart vi ska föra ov överskåte, så ja föreslåo ot tjärn grej om on vil po gambel dagan 

fara p onan rejso ti utlande. Ja föreslåo Tyskland så sko ja vara hejm å sjöit bonen, hon 

fondera nåo po ä lite, men hon vila no si riktigt horo ståor överskåte sko var, å hä a it ja sakt 

ot än na än, utan hon får jåv si ä i dagblade. Ana kvartale gick sjöne bra, bigödningsvagnank 

åm för jemnan å handelslage ringd opp att kåma ätt, na pris vist de it så straxt, å för resten sså 

var it ä na tid ti sta å betal mitte soningen. Vi sko jåo ha mejr, så po utgiftssidon å 

inkomstsidon lemna sästan blank hä ana kvartale. I börjane po hä trede kvartale så börja de 

vila ha betalt för temde dyngpåsana, så ja hold jåo it häde för nating utan ja tåo häde första 

kvartales överskåte mä å mära klarer alltehåop. Men horo de a kålla å skreve nombrona så tåo 

de allt va ja had å så sko ja tå än lema sjyldo två tusen mark. It sko ja ha vila tråo häde, ja vila 

si i bökren dejras, men it hadd ti toko böker som ja, som na bönder förstars ä po. Hä var bara 

kåortren mä sifrona åpo. 

Tå ja kåm hejm å sa ot tjärng stälininjen, så sa hon: hä va tär tå mi min tysklandsrejso. Men ja 

trösta upp än, att nåo ger hä bigödninjen tibak sätt, vänt bara tärt vi böre sjära. Men sko ja a 

vist att hä fjäl kvartale vart som ä vart, så sko vi a boda två fari iväg ti Tyskland så läng vi 

hadd na ti fara mä. Utmätningsmännen varv så närgae så te kom te gols. Te fåodra ot prästen å 

församlinjen, belysningsavgiften, tröskvertje, brandstån å Gud vejt va allt ä sko vara till. Allt 

va ja hadd te ge dem hon gangon var na sjitoul, att de it årk anonser oppbördan sin i dagblade. 

Om de sko a gjåort hä, visst a de fot na. Tongt vila ä var ti bärg in tå an vist vart ä sko hamn, 

men vart tar it an vejen. Ja öist ur lorana tärt ämbare börja skrapa i bottne å betala så langt ä 

räkt, å börja laga båokslute fäde tärt Sim sko koma ijen osta skåda horo ä a gae. 

Tå an fick si ä så sa han, att för att ja a lagt överskåte po åorätt sido. Ja påståo, att it är hän an 

skilna vart ja lägger ä, nåo har ja sjutusen mark för lite pengar no än tå fast vi a arbejta så 

mötje vi a orka hejla åre så vi har knapt klädren po kroppen kvar. Men Sim som var skåola, 

han vila fo utrjdning varifrån hon de förlusten riktit a kome. Han fick tag i kontrollbåotjen, tär 

sa han a ja had i föuse fyra tjurar, som ja sold strax bort. Men prisen po allt som vi försöka 

vänd t var så bille, så om vi sko a fott häde överskåte överfört ti rätt sido, så sko it na ana a 

lemna än föuspallana. No lemna ä som vi jåol å några koddor, grisinmaten å hovo fick ja 

behåll, två tusen marks skold för arbejte mätt. No har vi kontant handel, så ja slutar ti bokför å 

tjöper ifall ja haar na i punjen te tjöp före.  Matts Jungerstam i Österbottens Dagblad 9 mars 

1933  
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Ja a just site å läst igenom temde mang tiotals lärorik föredragen, som temde landets största 

teoretikerna hold po såkallade skogsdagarna 3-8 april, men äntå hitta it ja hä ja sökt ätt. Ja sko 

a vila hör hor mang or ä tar för plantorna ti kåma åvanfö markyton tär ä var sod tallfröje. Ja 

kåm ti han åppfattninjen, att de far mä teorin för langt i förväg, tå de a kona fort räken ut rej 

horo ståor an tillväxt, dähär nationella skåoslagen ger hejla lande, fast plantorna är fortfarande 

i det fördolda, fast hä vart sod för än sju or san. Å varför a it ti räkna mää fron mätt 

sskåosskift, å såvida hä a vare underkasta fackmännens behandling. Sjölv vart ja förbode ti ga 

ti po tie år, äle hä vill sej tärt plantona var så hög, så it ja kan tramp ner dem. Ä händ no sä att 

bonen ströjk o tid i såmast å tå kom de hejm å berätta, att no ha vi meters lang plantor i 

sskåojen von, å rikte grann å. Ja tänk rej genom tidningspressen framför ä hjärtligt tack ot 

temde, som a hadd häde praktiska soningsarbejte om hand men ja vila jo ha tjärnen me en 

sonda, så vi först sko så si honde härligheten. Vejt ni hä va värkligt än härlighejt, meters lang 

var plantona, men hä var bara liljona, så tå tjärnjen ståo tär, sko ja a önska ti ha än kamera så 

vi sko a fott ä fint kåort. Ja förestält mä att dähär passar ti vara unjefär, som tå Adam var mä 

Eva i paradise. Ja sa ti tjärnjen, att om on sko ha ejt äppel no å bjud mä så sko ja svöle ä 

straxt. Ti kåma än vaker an såmar sonda på toko fint ställ, så är ä som an sko var 

hypnotiserad. Än kvinno kan lejd än kar på toko, som it an alls ejns a tenkt förän an fåor 

hejmifron. Ja undrar it alls på adam att han vart narra, för vi kan jåv pröv å po ejn å var, så for 

vi si att vi har nåo Adam i oss allehåop. Ja hande sama skåosbackan gick ja å vänta po i fyrti 

or å papp och farsfar i än fyrti-femti or var, å it vart han na aderlejs. Ja besluta ti säle bort 

enligt mätt bondeförstånd ti sist all gamlare träden, å ge tillfäll ot han ynger ti böre väx. 

No var it ä ja, som bestemd, utan lagen som sa att all ynger ska nedhuggas å så ska ä lemn ejt 

fröj trä po vart kappland. Nå temde fröjträden tåo nåolangobben första såman, så i vinter voga 

ja po å kört hejm dem, fast är var bara åtta år san. Ja orka it hald mä i tie or, å hä förarga mä 

så, tå it ja fick ha bondeförnufte ti bestäm. Ja mins, tå hande länsskågsvaktarn kom mä 

fröjpåsana sin å samla ihåp än skock mä påijkgastar, tå de sprang mä pärogräfton i handen 

åvanpå stejnan å hadd råolit å it gjol na (kostnadsförslage var jåo 3500) som var värt nating. 

Nå så mötje nytta mosta ä no vara ot han, som lejd arbejte, att han å jåol sin plikt, å i så fall 

fick kvitter ut lönen sin. Ja å smo påikan fick några tiotal mark. Hande tin var ä mötje ställ, 

som smo pojka (s) sprang över blötmåsana å sodd opp sjiften, men ingalunda ha hä nan 

kontroll vare över, om de ejnsa fott liljona, utan tranona sjöjter väl om hä. 

Tå ja no a vari undervisa horo än lagli aavvärkning ska sje, så frejsta ja å fleir ader tjöp än 

skåosplätt på na tjärrer, som it sko vara underkasta nan skåoslag, för hä sko ådlas, men pass 

po. Ti slapp nåo skogsnämnden å lät stäm opp oss varenda ejn, för att vi a uraktlåte ti göra 

anmälan om slutavvärkning. Dåoman hadd saken på sina fem fingrar, vi behöva it sej nating, 

utan han olade oss ejnvar ti plikt femti mark. It besvära vi oss nar, utan vi gick direkt ti 

djurläkarn, som var han enda ti rodfrog å ge tröst och upplysningar hande tin över tokode smo 

sorjer. Han åppfattninjen had vi allihåop, att i all lagar, som de stiftar tär i riksdan, finns ä nåo 

mejr å minder fejl i praktiken, fast de loter klingand ti läsa opp dem ifron paragrafen. 

 

Matts Jungerstam i Österbottens Dagblad 27 april 1933 
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San ja sist skreiv i dagblade, ha ett par å bånen min gnata på me, för att ja skriver så breit, 

som t.ex. tå ja stava Jepo me ä. Ja låva ti bete me, fast he it så bra ti änder se för ein som a gae 

i Pörtom Lenas skåolan, för han tin sku an kuna läxona sin var inda da utantill, å ha an ein 

gang lärt se siter i. 

Annoss tänkt ja dä hä gangon å skriv om teorin å praktiken, sist berört ja jåo huru skåogssåase 

ställt se i teorin på skåogsdagan i Helsingfoss å huru e i praktiken hadd utfulle i mett 

skåogsskift. Teorin å praktiken e jåo annoss ett kapitel, som gar ti dryft om, å san sist ha ja 

nästan byrja hald på, att di behöver ga hand i hand för ti stämm bra i verkligheiten. Hittills ha 

ja nästan mejr tråod på praktiken än på teorin men huru e no ha gälnast för me, så ha ja it fåått 

praktiken ti slå na bra ut i vår. Å er va e fyrefallde, så ska praktiken ha krångla för na ader å. 

Å he va på grund å he, som ja byrja funder att kanske entå e bra me lite teori i allting. 

Ja las nämligen i en jordbrukstidskrift i vinte en notis, tär en praktikus från grannkommunen 

påspou, att an it ha sit nan skilna på skörden tå an sprätta ut göningen straxt på vinterna å tå an 

hadd en sedvanlit välbevara å fäsk tills an myllda ner en. Tå ja som sagt alltili ha tråod bra på 

praktiken, ades me föstås, så tåo ja he de an skreiv straxt ti godo å tyckt förrästen, att he va e 

rama bra utslag å praktiken. Å tå ja byrja påminn me na lite va ja ha lise, vila ja nästan å 

minnas, att göninjin, tå an ligger utsprid tå e grant, har förmågan ti oppta luftens fria kväve. 

Så ja tyckt att he de it helde boda avvik na från teorin. Tå ja väl aldä ha sitt nan å grannan ha 

begae me göninjin på hede vise, tänkt ja, att kanske e bäst ti pråov me na lite ti byre me.Å tå 

ja baket julheljin dråo ur griskättan, kört ja tie lass ti holmen på försök. Ja la dem lass för se, å 

i förra vikon mära ja fara åsta breid ut dem. Men he va tå, tå e byrja klick me praktiken. Ja 

hitta it nämligen dynglassen miin na. Na lite asko findist e kvar på några ställ, tär ja visst 

lassen a vari. Ja vart lite fundersam, å nästan lite bekymra me för it ha ja visst förut, att vi ha 

så heite klimat på våran jär i lande. Men san baket håxa ja huru e hängd ihåop. Ja mindist att e 

hadd röikt tan för nan viko tibak, å san ja hadd förhört ett par pojkar i (ett ord fattas) kom e 

mytji riktigt fram he ja halft om halft misstänkt. He lär ha vari jär i vår, tå isin rok, som na 

pojkgastar ha vari å lippa, å tå de ha byrja frys om händren sin, ha ein å dem hitta på ti tend 

eldin på eit å dynglassen min. Å tå di så huru bra di brann, orka di it hald se, utan bränd opp 

all tie lassen. 

Ja kom såleis it ti få na rikti klokheit i huru bra han de ny teorien ti sprätt ut göninjen på snön 

e, såvida no it askon verka he sama om ja får en jämt fördejla från håoprymen (= där 

dynghoarna hade varit). Fast nåo ha ja smått byrja tvivel på om han de grannkomungubbas 

praktiken ska no vara rikti ”ollräit”. Rej he, att dynjon var så de eldfeng, tycker ja verka 

misstänkligt. Å fast ja no it hända få na stör klarheit i hon de frågon än ja fick, ha ja nåo äntå 

mära i fortsättninjin hald me ti he gamla sätte. Å ifall e ska pråovas me göninjin na fleir gang 

på he di vise, så får nåo gamlast pojtjin göra e nästa gang, han springer ändå å knacka in pålan 

i ditjiskantren på åkran min. Men ifall an ska pråov me men göning, så ska on nåo 

brandförsäkras föst. Å he tillråde ja nästan ade å, som mära pröv me ti kör bort göninjin på 

våran. 

He di fösöke mett tänkt ja it helde idas tala om åt poitjin. Ti byre me tänkt ja överask an, å vis 

an att ja å kan pråov na, å san vila ja it gita tala om e. Men tå ja i går va ti, orka ja it hald me, 
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utan fråga å an, om göninjin, tå an e utbreid å torr, kan ta opp na kväve. Föst så an lite frågand 

ut, men tå ja sa, att ja tråor ja ha lise he nanstans, byrja an halvis bannas å sa att e precis 

tvärtom. Å tå an ti sist fick veta huru e a gae me tem de tie lassen, byrja an skratt, å he inda an 

fick fram så läng ja va tär var ett halft håot om, att ifall it ja å ader me byre sköit dynghåopan  

på åken na betär än i vår, så ska an byre narr småpokan ti bränn upp dem på våran. 

Annoss ha ja å ader me byrja me harvase å såase, å den 10 sååd ja fösta havran i en passli 

söderglänto. Ja tänke he va nåo ein å anan, som rej dä hä vikon byre så havran på toko de 

sandåare å torrare ställe. Bigöninjin vil e var knappt om allstans, å va bl.a. kontanthandiln e 

bra fyr, ä att nan it får tjöpt na mejr bigödning än va pengan räcke til. Förr tå an fick på kredit 

vila e nästan var tjöpt lite mejr än an vila årk betal. Men för ti återkoma ti teori å praktik, så 

tråor ja nåo, att he bete ti bevara hande naturli göninjin så bra som möjligt toko år som i år. 

Me så lite bigöning, som e var i år, behöver an nåo ha bra uta göning om an ska få na skördar. 

Å sku ja ha hadd na fleir än tem de tie lassen utsprid et he de ny måode, tå sku ja nåo ha at 

fara på semester tå ade byri skär. 

Matts Jungerstam 13 maj 1933 Österbottens Dagblad 
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Som följer har jag allehanda urklipp jag noterat 

som har någonting med Matts eller hans släkt att 

göra, eller som jag annars ansett varit intressant 
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Maria var kusin till Matts 

Gunnels yngsta morbror 

Gunnels morfar 

Matts son William 
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Olga var fru till William, Matts äldste son. 
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Det här var Matts brorson Matts pappa som kom som 

måg till Jungar 

En moster till svärdottern 

Gunnel (Åkes fru) 
Svärdottern Gunnels (Åkes fru) 

morfar 
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Matts farbror 


