
Ett 50-års-jubileum 

Johan Norström fyllde vart 5-te år e lång tid hännä men när han skull fylla 50 geck gästabudä 

åv stapeln i Anders Erikssons överstuga. Dit va samtliga grannar inbjudna utom ja. Däribland va 

Kampkärrs-Gustav å Rickard i Ängarna, Signe va mä ho å. 

Nu föll dä säg intä bätter än att Johan bjö enbart på kronbrännvin, intä e enda smörgås tä. 

Nu får en räkna mä dä att när Rickard va bjuin på kalas så åt intä han e bit inna han geck 

hemifrån.  

Nu vart dä enbart till förfång för hjältarna, så när klocka va 11 då va Rickard störfull.  

”Ska du hjälp mä hem mä fyllhunn?” sa Signe åt Gustav. 

Nu va dä så att dä va på hösten å vägen åt Mursjön va tjäla mä stora jolkocklur, så dä vart 

besluta att återtåge skull ske via järnvägen ner tä Kampkärrä.  

När dom ha kommi tä Bengtssons ”åkrar tre” sa Rickard tä att han villa bi åv mä kronbrännvinä. 

”Knäpp åpp du som ä van” sa Gustav åt Signe. 

Si dä va så att Signe lappa Rickards julpar i böxera hanses så julparna va tjocka som 

psalmböcker så Rickard kunnä int knäppa själv, dä gjorde Signe inna han geck hemifrån. 

Nu får en förstå att Signe vart litä häfti i åthävuna när ho skull knäpp åpp, så dä bar sä int 

bätter än att Rickard tog överbalansen å strök säg baklänges å slog backnacken i rälsän på 

järnvägen. Som tur va så hadan krimmelmössa mä bräm på säg, annars så hadan slått ihjäl säg 

direkt. 

Men nu trodde Rickard i fyllan att dä va Gustav som klappa tä´n så han slog säg i rälsän, så han 

for åpp å klappa tä Gustav. 

”Ä du sten toku kar!” skrek Signe. ”Ska du stå å slå din granne på tocke vis när han intä gjort 

nå!” 

När dom kom tä avtagsvägen tä Kampkärrä kom dom överens om att Signe skull vakta fyllhunn 

mens Gustav geck hem ätter e lantärna, för nån ficklampa hade intä Signe å Rickard mässä.  

Men när Signe vart ensam mä Rickard passa han på å rymma.  

Å när Gustav kom täbaks feck dom spöra Rickard tä ”Guppä”. Där hadan tai betäckning under 

hö i lire bakom lagårn.  

Då röck Signe åppan å skrek: ”Gå in din fyllhunn å ligg intä hännä å frys ihjäl!”  

Så behandla dom forna tiders hjärnskakning. 

Berättare: Risboms August i Lilla Backa alias Lång-August. 

Nedskrivet av Svea Magnusson. 

 


