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Språkljudens kvantitet betecknas i allmänhet äfter som orden låta 
enstaka; dock att enstafviga pronomina ock artikeln, prepositioner ock 
konjunktioner samt hjälpverb i regeln behandlas som korta (en- ock 
procliticm). 



Då barnen käxa äfter gåtor (jcesagatar), brukar man ofta, 
för att bli ytterligare ombedd, gnabbas med dem ock reta deras 
nyfikenhet med följande rim: 
ja sa tal om ena gata: 
ala som far fon, bZi veta; 

äller : 
ja sa ta4 om ena gata, 
sa hoj som ena sta 
a bre som ena doh; 
ha du hot _a fon,? 
ock först däräfter få de släcka 

Jag skall tala om en gåta: 
alla som far i sjön, blir de våta; 

Jag skall tala om en gåta, 
så hög som en såta 
ock bred som en dörr; 
har du hört hänne förr? 

förvetet med »riktiga» gåtor. 

 
lela leta no 	 Lille lille röd 
dansar i sno; 	 dansar i snö; 
4cesom an e leva», 	 rättsoin han är lefvande, 
sa e an do. 	 så är han död. 

 

in jek o grgn, 	 In gick hon grön, 
ut kon o ihti; 	 ut kom hon röd; 
neka naka, 	 nicka nacka, 
sa va o dg. 	 så var hon död. 

 
legar pa sto, 	 Ligger på stubbe, 
liknar g go; 	 liknar en gubbe; 
legar pa sira, 	 ligger på strå, 
liknar et fr. 	 liknar ett får. 



4 	 sANDfiN, GÅTOR 	 VII. 4 

 

ena tt e do for Not, 	En tid är det för blött, 
ena tt e dc e for ht, 	en tid 'är det för hårdt, 
ena ti e do fa 	t. 	en tid är det för litet af det. 

 

hot op top ner, 	 Rot opp ock topp ner, 
se 	nuen 	somar. 	ser sol, men aldrig sommar. 

 

en e lagom, tya e for moa, a En är lagom, två är för mycket, 
tre fa lgta. 	 ock tre för litet. 

 

fa 	etta ot en, lagom ot tv, a För litet åt en, lagom åt två, 
for M9,9 fo tre. 	 ock för mycket för tre. 

 
om dan g n fular mce ot Om dagen är han full med kött 

a hk), om' nata sta n a 	ock blod, om natten står han 
gapar. 	 ock gapar. 

 
gr o gr 	 Går ock går 
a dansar pa gava 	 ock dansar på golfvet 
a skela sa ve daha ofonis. 	ock ställer sig vid dörren ock 

skäms. 

trint som 'n hg, 
loat tkrzy ; 
lien tar 
litar ut iNan. 

 
Trindt som en ring, 
ludet ikring; 
liten tår 
tittar ut ibland. 
 

ga te fon a dretar 	Går till sjön ock dricker 
o lemnar inmotat hema. 	ock lemnarinrnan]mätethemina. 
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12. 
lita a net, 
setar ve va ,sicet 
mce h&T.  kapa a svat hat, 

setar uta-  ba da a nat. 

Litet ock nätt, 
sitter vid vår stätt[a] 
med röd kappa ock svart hatt, 
ock sitter ute både dag ock natt. 

 
A.0 gaka, 	 Röd nacke, 
star baka, 	 står i backe, 
har kogi karjan, 	 har korn i kargen, 
meg ha nta haka. 	 men kan inte hacka. 

 

enta har a t, 	enta ve l a 
ha t; men om a hack 
vela ya ,nta mesta ,t far hela 
vcaa. 

Inte har jag det, Ock inte vill 
jag ha det; men om jag hade 
det, så ville jag inte mista 
det för hela värden. 

 
trina tsom sola, 	 Trind som solen, 
svata ,som jaa, 	 svart som jorden, 
ma e „an lagar tamp ceta 	med en lång rump[a] äfter sig. 

 
va e dce som ena pija kam bra 

i sin neva, men _anta fcemtan 
man pa ena sastag? 

livad är det som en piga kan bära 
i sin näfve, men inte fämton 
man på en såstång? 

17. 
de kom ena to;a zfra znlan 

jek ot utlan, 
nue lita te lagar a entno te 

ban, 
men mce tv a tslaks dreka, 
mcen vaskan tap cela ,sveka. 

Det kom en tunna ifrån inland 
ock gick åt utland, 
med litet till laggar ock inte något 

till band, 
men med två slags dricka, 
men hvarken tapp äller svicka 
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18. 

lela bula 
trela utfor kula; 
agan matt 
t dceta lan 
lela bula 
laga kan. 

I stället för de två första 
lydelse: 
perva lea trela 	vat tak 
a JO. sonar ba btc.k a bak; 

äller : 
lela trola 

pa hoa, 
lela trola 
trela ner. 

Lilla bulle 
trillade utför kulle; 
ingen man 
i detta land 
lilla bulle 
laga kan. 

raderna har gåtan stundom följande 

Pirve lille trillade af vårt tak 
ock slog sönder både buk ock bak; 

Lille trylle 
låg på hylle, 
lille trylle 
trillade ner. 

loa loa 
sutar gvar ya,stcet; 
loat som et far, 
mcen eyar alrt ulahar. 

ltta som et ceg, 
nekar tkrtg ,orkavceg. 

 
Ludet ludet lätt, 
skuttar öfver gärdesstätt[a] ; 
ludet som ett får, 
men äger aldrig [ett] ullhår. 

 
Litet som ett ägg, 
räcker ikring kyrkovägg. 

 
fara yomfrur sprtgar pa en vey, Fyra jungfrur springer på en väg, 

mcen lunar afri  op varara. 	men hinner aldrig upp hvar- 
andra. 

 
fcem yomfrur kler a a pa 

varara, men blir alrt ful-
laceda. 

Fäm jungfrur kläder af ock på 
hvarandra, men blir aldrig full-
klädda. 
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23. 
kom :n foja4 figiana fjc_elgs, 
sata-sa pa kans tgk glo; 
kom ,:na jomfrg gagana &figs, 
to „an hanks, 
egt op an mols. 

Åller: 
b,19Z fic_elgs 
sat pa trcedat lgyks, 
da kom manscet monks 
a ett op foaZ IA10- 

Kom en fogel flygande fjäderlös, 
satte sig på bondens tak ärlös; 
kom en jungfru gångande fotlös, 
tog honom handlös, 
åt opp honom munlös. 

Fogel fjäderlös 
satt på trädet löflös, 
då kom mamsell munlös 
ock åt opp fogel fjäderlös. 

24. 
va e da,  som en vel )(era, bqr 

jcpra a sa jcera, mcen om en 
enta 	„t, 	jce,c1ce-sa fat?  

Hvad är det som en vill göra, 
bör göra ock skall göra, men 
om en inte gör det, så gör det 
sig själft? 

2 
va e da som gr & gr, mcen 

aln koma „ te dona? 

5. 
Hvad är det som går ock går, 

ni en aldrig kommer till dörren? 

2 

hogar a hogar utlaga dan, men 
far aln e spana. 

6. 
Hugger ock hugger utlånge da-

gen, men får aldrig en spån. 

2 
lap pa lap, dcer aki ned „tals, 
star pa se g a ml z fak. 

7. 
Lapp på lapp, där aldrig nål stack, 
står på säng ock vill i folk. 

28. 
vit i topan, 

4 brunt i nota, 
svat i boen, 
tulra „ leta ona „ tffikat 
a jr got e kropan.  

Hvitt i toppen, 
brunt i roten, 
svart i botten, 
tullrar litet under täcket 
ock gör godt i kroppen. 
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litat 66 trint, 	 Litet ock trindt, 
/et 	jesvint, 	 lätt ock gesvint, 
frmtan man ka nta beda,t. fämton man kan inte betsla det. 

 
fara som et losta, 
ceta 

 
,som en ycep, 

~la som en «k.. 

Före som ett nystan, 
äfter som en käpp, 
mellan som en säck. 

 

fara som ena pcera, 	 Före som en pära, 
ceta ,som ena fra, 	 äfter som en skära, 
metapa som en stek. 	 midtpå som en säck. 

 

va e dce som incest nigas a Flvad är detsommästnyttjasock 
minst ointa4s 	 minst omtalas? 

 

va e dw som tak,ar var man Hvad är detsom tackar hvar man 
jzst? 	 för sist? 

 

va e dce som War var matt livad är det som tittar byar man 
it,ceva? 	 i röfven? 

 
fet i Agan, 	 Fett i ringen, 
fet i kinan, 	 fett i kringen, 
fet z hela lafa. 	 fett i hela laffan. 

 
mor bi me, at j sola be Min morbadmig,attjagskulle be 

de, at da sola be di mer, 	dig, att du skulle be din mor, 
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at »ii mor ?civ lcena di mo,s 
lekanekavek, for ho vela 

domdosta i mora. 
Äller : 

nzostar bi fastar, at ho sola 
fa lcena hcena detanekavels, 
for 	ho vela dom fcekta 
mora. 

att min mor finge låna din 
mors dickenickavick, för hon 
ville damdusta i morgon. 

Moster bad faster, att hon skulle 
få låna hännes dickenicka-
vick, för hon ville damfäkta i 
morgon. 

37. 
var inets akt gainZa pcelsar 

ot? 
Hvar mötes alla gamla pälsar 

(åt)? 

 
stot hova a lita vet a kruliar Stort hufvud ock litet vett ock 

(van. 	 krullig i ändan. 

 
va e de ja har a 	?tokar?  Hvad är det [som] jag har ock 

du nyttjar? 

 
gapar ovar vana, mcen far alri Gapar öfver vattnet, men Mr 

tar. 	 aldrig tår. 

 
et fao fult mce mya per, 
o svata pur per ut dom akt. 

Ett fus (fys?) fullt med röda kor, 
ock svart tjur kör ut dem alla. 

42 • 
et fus fult mce vi.ta per, 
a en hor pur _clansar pa fan. 

Ett fus fullt med hvita kor, 
ock en röd tjur dansar på floen. 

43 • 
svatar hcest star z stal 

	
Svart häst står i stall 

lcegar vitar tamp opi taka. 	ock lägger hvit rump[a].  uppi 
taket. 
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44. 
hova et tonar, nicen gan mon, Hufvud ock tänder, men ingen 

krop fcel z hampan. 	mun, ock kropp ock själ i 
rumpan. 

ena basta a ler, 
ena don, ut a har, 
tva skoalta legar ojar, 

tva lona klepar opet. 

e lita trinitoZi sak: 
knaka ,na eker fram a 
a §osa_na dcer bak. 

ok,a vel du hcelst ha: 
ena §ista mce doa drwear, 
(dar ena §ista mce gulttgar? 

 
En badst[ug]a af läder, 
en dörr utaf hår, 
två skulliga ligger under, 
ock två ludna klipper uppå. 

 
En liten trindrolig sak: 
knacka hänne där framme 
ock kyssa hänne där bak. 

 
Hvilket vill du hälst ha: 
en kista med döda drängar, 
äller en kista med guldringar? 

48. 
olsa vet. du hcelst ha: 
	 Hvilket vill du hälst ha: 

dw som star ve sten a httkar, det som står vid stenen ock ryker, 
cela (1(e som getr ikrg sten a • äller det som går ikring stenen 

!Mar? 
	 ock ryter? 

oka vel du hcelst ha: 
mog i g4)g 
wlar fen i sten? 

dce van  tap, 
dce ,n 

 
Hvilket vill du hälst ha: 
mugg i glugg, 
äller fen i sten? 

 
Det var en tapp, 
det var en slatt, 
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dce vcz st, 	 det var surt, 
s at dce kan g t. 	 så att det rann ur det. 

 

va e dce som'ger opfor baka Hvad är det som går oppför 
a nerfor baka a fce jvata 	backe ock nerför backe ock 
!kvar? 	 skär svarta skifvor? 

 

va e dce som or opfor baka 
a nerfor baka a sela svata 
grgn? 

Hvad är det som går oppför 
backe ock nerför backe ock 
sållar svarta gryn? 

53 • 

va e dw som or opfor baka 
a nerfor baka a brer en varna-
bogka pa nog»? 

Hvad är det som går oppför 
backe ock nerförbacke ock bär 
en vadmalsbunke på ryggen? 

 

va e de som or opfo it a Hvad är det som går oppför lid 
nerfo it a sta _ n9,1? 	ock nerför lid ock står still[al? 

 

va e dce som or opfor baka Livad är det som går oppför 
a nerfor baka a -  beer ena 	backe ock nerför backe ock 
nedarascee pa nakan? 	bär en riddaresäng pånacken? 

 

ena ikon mor, 
tre hovalosa bag 
a q _ krokkogatar far. 

om dan, som _'n• skya, 
om nata som :n orm. 

En ihålig mor, 
tre hufvudlösa barn 
ock en krokryggig far. 

57. 
Om dagen som en stege, 
om natten som en orm. 
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or ovan, ba vat'n a lan, bet Går öfver både vatten ock land, 
War a svarar, mon selar 	både talar ock svarar, men 
afrol. 	 säger aldrig ord. 

 

gr @var ba vat'n a lan, men Går öfver både vatten ock land, 
vetar alra klov. 	 men väter aldrig klöf. 

 

en svata „ lap i et mat h@l En svart lapp i ett mörkt hål 
emela vagt a kolt. 	 emellan varmt ock kallt. 

 

pea vaga, 
helta uta, hetta ana, 
helta a heanal, helta pa jol. 

Skinge vinge, 
hälften ute, hälften inne, 
hälften i himmel, hälften på jord. 

 

va e de som kan fet &om t et Hvad är det som kan få rum i 
thotahol, men anta z en oksa- 	ett råtthål, men inte i en Ox- 
bas? 	 bås? 

 

lela lela onar, 
a stora stora pi, 
stek delkan a dalkan 
et le hampastelkan get. 

Var. r. 3: 
stek fena a font'l  

Lille lille under, 
ock store store på, 
stick dilken i dalken 
ock låt rumpstjälken gå. 

stick finteln i funteln 

64. 

etta ,som en svan, 	 Hvit som en svan, 
svata Jorn en kam; 	 svart som en ram; 
hopa jon en stara, 	 hoppar som en stare, 
siva tgm en man. 	 stiger som en nian. 
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gu se,t ar', 	 Gud ser det aldrig, 
koan se „t jcelan, 	 kungen ser det sällan, 
boan st van, da. 	 bonden ser det hvar dag. 

 

loat tnanta, 	 Ludet innantill, 
smitt ut anta. 	 smult utantill. 

 

fira laga legar 	 Fyra långa läggar 
hear pa boans vcegar. 	hänger på bondens väggar. 

 

sotar jek te ostar 	ba, ho Syster gick till syster ock bad, 
sola fa kena ena arinalgsa 	[att] hon skulle få låna en 
,tarmaloar bantgs. 	 armlös tarmlös barntös. 

 

kan jek dkt 'Matt, 	 Bonden gick dit ibland, 
stalp dc§ 	 stack där det rann, 
a torka op d 	lce va vat. 	ock torkade upp där det var vått. 

 
fehan t hota, ferban i vra, 	Firren i hyllan, firren i vrå, 
fe4an te a fea, fettan te .  a firren till att firra, firren till att 

ged; 	 gå; 
kom, fe, sa fettan te fe&a. 	kom, firr, sade firren till firran. 

 
laga lcegar 
hcegar ps vcegar; 
no laga lcegar fcda 

Långa läggar 
hänger på väggar; 
när långa läggar faller ner, 
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fins igen man 
dceta lan, 

som laga lega &ja kan.  

finns ingen man 
i detta land, 
som långa läggar laga kan. 

lgtat alcet, 
hopar @vor ena jarotcot. 

en ha ,stelk i et ?Agit hal. 

 
Litet ock lätt, 
hoppar öfver en järnstätt[a]. 

 
En rå stjälk i ett yllet hål. 

 

dce 	an hon, pa brigkabri Det stod en hund på Brinkebärg 
pelda @var haja; 	 ock skällde öfver hagarna; 

ja harclu her, 	 jag har, du har, 
va ho heta. 	 hvad hunden hette. 
va heta hon? 
	

Hvad hette hunden? 

dce sto , an hon pa honabcerj 
a gapa ovar hava; 
has nam va sakt, 
de fa Zu yosa pa te dajar. 

et brunt stanana, 
et aakt dcegana, 
acega ba val i pgjara 
som i driega; 
di gamla ve, nicen di 

 
Det stod en hund på Hunnebärg 
ock gapade öfver hafvet; 
hans namn var sagdt, 
det får du gissa på till dager. 

 
Ett brunt ståndande, 
ett slakt dängande, 
slänger så väl i pigorna 
som i drängarna; 
de gamle vill, men de rår inte. 

 

-• Va. 

dce SiQ ,an, stola utfar var meg 
tnce hon te lapar a fin te 

fceg, 
a tusan lapar pa sig ,kaphols. 

Det stod en stolle utför vår vägg 
med horn till läppar ock skinn 

till skägg 
ock tusen lappar på sin kapprock. 
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han star pa sten 	 Han står på sten 
a botar ben 	 ock borstar ben 

lauvar hori i len 	ock klyfver horn i lilländan 
tiar 	 ock tullrar i. 

78. 

de sto ,an man pa le,,patel; 
han ada honmon a pelieg, 

kroknivar pa itceva, 
spokar pa bara bena, 

a tusan lapar pa si kapa. 

Det stod en man på läppatären; 
han hade hornmun ock kött- 

skägg, 
ock krokknifvar på röfven, 
ock sporrar på bara benen, 
ock tusen lappar på sin kappa. 

79. 

dr kom 'n mata 
ifret kolan, 
han , ack hogmon a finfceg; 

ner for  an e dugastan, 
op sto an ven a profatera om 

opstand'lsan. 

Det kom en man 
ifrån klubbeland, 
han hade hornmun ock skinn- 

skägg; 
ner for han i dyngestaden, 
upp stod han igen ock profete-

rade om uppståndelsen. 

 

stoZpan star, 	 Stolpen står, 
hoja ger, 	 hålgen går, 

drar fira. 	 tio drar fyra. 

 

de sto ana brokt ko 	Det stod en brokig ko 
ova ,stokams bro, 	 öfver Stockholms bro, 

igan kona mota  na, 	ock ingen kunde mota hänne, 
bara get. 	 bara gud. 
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brunla brunlas hav 
jek (mar at sten fat, 
ne ,Zt jek ista, va dt gref, 
no h kom jen, va dt vita. 

82. 

Brunla ock Brunlas kalf 
gick öfver ett stenfall, 
när de gick i stad, var de grå, 
när de kom igen, var de hvita. 

 

ftig hulda knapt koma te vak, Fadern hinde knappt komma till 
ftyArt sen sal pa taka. 	världen, förrän sonen satt på. 

taket. 

 

de steir an stola pgi var hen, Det står en stolle på vår ren, 
hr tga fotar, tga ben, 	har inga fötter, inga ben, 
han, kan, stiga, 	 han kan stinga, 
men. anta sprtga, 	 men inte springa, 
a har ena he ,tovluva pa /levat • ock har en röd topplufva på 

hufvudet. 

 

va e eke som etar nzcr 00 a Hvad är det som äter med ögat 
fitar mce sta? 	 ock skiter med sidan? 

buk a armar, 
men aga tarmar, 

peshaa pa Anan. 

en ben ~fintar, 
krop in om ,'n vantar, 
kom ut om ,'n .var 
Ince grotta Ner 
a krusta har. 

 

Buk ock armar, 
men inga tarmar, 
ock pisshålet på ryggen. 

 
En liten pinnskinnter, 
kröp in om en vinter, 
kom ut om en vår 
med gröna kläder 
ock krusiga hår. 
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.ston, cen e lus, 	 Större än en lus, 
~ar cen e mus, 	 mindre än en mus, 
mo per finstar cent _ pa kons med flere fönster än på kungens 

hus. 	 hus. 

 
et hOM fult a bZar t4, 	Ett rum fullt af blå ull, 
.nicen,ag,kan enda ,nta fe nce• men en kan ändå inte få näf- 

van ful. 	 ven full. 

 
et hus fult ince mat, 	 Ett hus fullt med mat, 
mce ghsa vcegar a antno tak. med glesa väggar ock inte något 

tak. 

 
Qpar a klagar ycemt, nuen igan Ropar ock klagar jämt, men 

	

or a jcelpa _ n. 	 ingen går att hjälpa honom. 

 
tya gagar foolar a en gag &jr. Tvågångerfödd ock en gångdöd. 

93. 
dee boran snek:ara i va „stg, Det bor en snickare i vår stad, 
han sneka _Zce han _'nta vel ha. han snickrar det han inte vill ha. 
cicvn som ,sgpa 	t, jcp „ Va Den som köper det, gör inte 

mw t, 	 med det, 
dcen som f_ t, vet 'nto ock den som får det, vet inte 

om at. 	 om det. 

 
ho i spisan (st hain pa taka, 	Hon i spisen ock han på taket, 
Aør ikrig a stop_ i mon. 	röra ikring ock stoppa i munnen. 

	

Sv. tandsnz. VII. 4. 	 2 
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ha lar, men isa ben, 
ha „spor, men gan fot, 
bak, men Ivan buk, 
eg, mcen isa osar. 

95. 
Har lår, men inga ben, 
har spår, men ingen fot, 
bak, men ingen buk, 
ägg, men inga ungar. 

 
lita a trint, 	 Litet ock trindt, 
legar z vra 	 ligger i vrå 
mce hondra koj °pet 	 med hundra kors uppå 

kanfa fler enda. 	 ock kanske fler ändå. 

 
de korn ,anajomfru fra fr (mana 

lan 
mce et oja a isa tall, 
mcen jcp lika got gas. 

Det kom en jungfru från främ- 
mande land 

med ett öga ock ingen tand, 
men gör lika godt gagn. 

 
gron mosa a h,o lya 	Grön mössa ock röd tråd 
a kalt i varevalt vra. 	ock kallt i hvareviga vrå. 

 
lien a stivar, 
haspar a hivar 
pi dcen trana serkan. 

Liten ock styf, 
raspar ock rifver 
på den trasiga särken. 

100. 
de star  an vita jten 
pa var hen, 
der e fotar, men isa ben, 
bro, men anta bakat, 
vin,, mcen anta brcent, 
folk, mcen anta fot, 
lik, men anta dot. 

Det står en hvit sten 
på vår ren, 
där är rötter, men inga ben, 
bröd, men inte bakadt, 
vin, men inte brändt, 
folk, men inte födt, 
lik, men inte dödt. 
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101. 

~tar fo ta sostar tovar hava 
lcenta dce boenlosa kara; 

ho kam ba baka a laka 
jcera ala sina su,sla „Zcernice. 

Syster for till syster öfver hafvet 
ock lånte det bottenlösa karet, 
hon kan både baka ock laka 
ockgöra alla sina sysslor därmed. 

svat pm „at bek, 
mcen do e ntno bek; 
Nja „,som „'n faJA, 
mon dce e tean foyai; 
hota  jom ana so, 
mcen do e tea so. 

 

Svart som ett beck, 
men det är inte något beck; 
flyger som en fogel, 
men det är ingen fogel; 
rotar som en so, 
men det är ingen so. 

 

loan va min far, 
IN va mi mor, 
lom va ja Mya 

nor , a va lien; 
sen tapa dt me, 
sen heta di me, 
sen ska _h hovat a ma, 
sen to di fcela ur-ma, 
sen stopa di-rna i et svat hoZ 
a hada-ma far heen te a tak. 

Luden var min far, 
luden var min mor, 
luden var jag själf, 
när jag var liten; 
sen tappade de mig, 
sen hittade de mig, 
sen skar de hufvudet af mig, 
sen' tog de själen ur mig, 
sen stoppade de mig i ett svart hål 
ock hade mig för rätten till 

att tala. 

104. 

lc_etaka jangok, 
~fira stekta hava a et hat, 

ala seta 	i pa eri skrok.  

Lädertak ock järngolf, 
tjugefyra stekta hufvuden ock 

ett rått, 
ock alla sitter de på en skrock. 

105. 

lita som a lus, 	 Litet som en lus, 
brunt som , a mus, 	 brunt som en mus, 
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grott som ana ceg, 
Mat som ana duva 
a /dc« hela konogans hus. 

grönt som en äng, 
blått som en dufva 
ock kläder hela konungens hus. 

108. 

fira ,cortga ,dansar z en scerk, Fyra käringar dansar i en särk, 

	

te me , h dansa, te ston, bh 	till mer de dansar, till större 

	

cerkan. 	 blir särken. 

 

va e de for an §cerva som har Hvad är det för en kärfve som 
aks, incen ejar alri koj? 	har ax, men äger aldrig korn? 

har fie jqr, 
cen hon har har. 

 

Har flere sår, 
än hunden har hår. 

 

va e &e som ha , lika maga 
ojar 

som ala-vara buafar, 
inwn se ntn,o wnda? 

Hvad är det som har lika många 
ögon 

som alla våra byfår, 
men ser inte något ändå? 

liondrataj, tusantaes, 
ala dreka i ur ena sked, 
ala f 	i krusit har; 
mon fa h lega lcega, 
da kruta 	komp». 

loat utanta, 
loat inanta, 
loan meta gar. 

 

Hundratals, tusentals, 
alla dricker de ur en skål, 
alla får de krusigt hår; 
men får de ligga länge, 
då krullar de rumpan. 

 

Ludet utantill, 
ludet innantill, 
luden emellan går. 
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nobet 	trobit 	 Nubbigt ock trubbigt 
ince ncevalagt skaft. 	 med näfvelångt skaft. 

 

velsat e do trQgnasta jur i Hvilket är det trognaste djur i 
vakt? 	 världen? 

 

va e dce som vaskan stek jetar Hvad är det som hvarken står, 
olar gr, e altz pa ena sia 	sitter äller går, är alltid på ena 

stava, men „anta pa mega? sidan i stugan, men inte på 
väggen? 

 

tre stora a starka: dcen ena 
onska, at dce sola vcera da, 
don ara nat, dcen kela bruda 
se nta om, oka dce va. 

fa 	ada poya „som gag_ kona 
kcekna, 

mor ,ada lakai pm gag „kona 
fala, 

sostar ada e bota, som 
kona bcera, 

bror ,ada em _bula, som im 
hov fora. 

Tre stora ock starka: den ene 
önskade, att det skulle vara dag, 
den andre natt, dentredje bryd-
de sig inte om, hvilket det var. 

Far hade pängar, som ingen 
kunde räkna, 

mor hade lakan, som ingen 
kunde fålla, 

syster hade en bytta, som ingen 
kunde bära, 

bror hade en bulle, som ingen 
kunde skära. 

117. 

et trce alena 
mce tolv grenar, 
fira bo i van gren, 
fu oyar vett bc?, 
a 'vart on ha Jet besunalta 

nam. 

Ett träd allena 
med tolf grenar, 
fyra bon i hvar gren, 
sju ungar i kvart bo, 
ock hvar unge har sitt besyn- 

nerliga namn. 
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ekat a bokat 
a barkat a bet, 

skojan e dce hogat, 
z smia e de smit, 
ncer garva ri e de het, 

fara§cet'n ta ,1e s fra. 

hogat a stoba 
tat a ena tal, 

lamat filtrus, 
folat a stal; 
hcesen hir fara, 
s at granskojan skrikar. 

inanta holt, 
utanta val besteld, 
legar boans knce 
a fogar val ytan toga. 

krokit voksan, 
krokit tag, 
kalkat a barkat a vevat 

sponat a smit 
a loat int som a 	gres 
a hat tapa som _an is. 

 
Ekigt ock bokigt 
ock barkadt ock bett, 
i skogen är det hugget, 
i smedjan är det smidt, 
när garfvarn är det redt, 
i fårkätten tar det sin föda. 

 

Hugget af stubbe 
ock taget af en tall, 
lammadt i fårhus, 
fåladt i stall; 
hästen rider fåren, 
så att granskogen skriker. 

 

Innantill hålig, 
utantill väl beställd, 
ligger i bondens knä 
ock sjunger väl utan tunga. 

 

Krokigt vuxen, 
krokigt täljd, 
kalkadt ock barkadt ock väfvet 
ock spunnet ock smidt 
ock ludet ini som en gris 
ock halt utanpå som en is. 

122. 

en hakar, vakar far, 	 En rak, vacker far, 
krig Ii, vielz mor, 	 en kringlig, vinglig mor, 
paltz, lanta Mar, 	 en paltig, slantig dotter, 	i 

en ovana, klagana Ser 	 en ringande, klingande son. 
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Åller: 
hakan, hakan far, 
.e krigkrokt mor, 
e ltftslafst clotar, 
eg,„ kopagkopsza Jon. 

Aller: 
en lavan, hakan far, 

kriggi, vrtgaZi mor, 
horpata, tsnorpata clotar, 
,kopatar, knopat 

hargag, 
monskav, 
iranhals, 
myoZkbota, 
gorvani, 
peph,oska, 
krog, 
.kneknovar, 
fenabena, 
grafota, 
lagta. 

pa vara gata 
,,sta tv a pktar, 
pa de pkta 
,,stg tyg stor, 
pa de stot 

,an sels, 
pa dcen &ekan 
star 	kvan, 
pa den km_zria 
star ag_ kula, 
pa den kulan 
star n skw, 
der akt vara busvin bor. 

Rak, rak far, 
en kringkrokig mor, 
en slifsslafsig dotter, 
en koppankoppsig son. 

En lång, rak far, 
en kringlig, vringlig mor, 
en hörpig, snörpig dotter, 
en koppig, knoppig son. 

 
Hårgång, 
~skal; 
tranhals, 
mjölkbytta, 
gorvåm, 
pissruska, 
lårgång, 
knäknogar, 
skenbenen, 
gråfota, 
långtå. 

 
På våra gator 
står två plator, 
på de plator 
står två stöttor, 
på de stöttor 
står en säck, 
på den säcken 
står en kvarn, 
på den kvarnen 
står en kulle, 
på den kullen 
står en skog, 
där alla våra bysvin bor. 
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125. 

tya stanana, 
tv a hcegana, 
fira gana, 
fira ,slegana, 
tv a visar vcpjan te bud, 
a ,an loan, laga logkar etar. 

Åller: 
tya olm, 
tv a hega, 
fira ga, 
fira acega. 

Två ståndande, 
två hängande, 
fyra gångande, 
fyra slängande, 
två visar vägen till bys, 
ock en luden, lång lankar äfter, 

Två oppåt, 
två hänga, 
fyra gå, 
fyra slänga. 

fira vigtiver, 
ata stamplister„ 
tv a bruna bcer, 
a en nut 
a eg, knut 

eg„ kvest 
a en setajok deretar. 

ata kamp i sko, 
fira i 
fira i fo, 
fira visar «van te ht, 
a tya daskar baketar. 

 
Fyra vinglivär, 
åtta stamplistär, 
två bruna bär, 
ock en ryl 
ock en knyl 
ock en kvist 
ock en sickajoek däräfter- 

 

Åtta klamp i sko, 
fyra i ju (lju?), 
fyra i sky, 
fyra visar vägen till by, 
ock två daskar bakäfter. •••••• 

128. 

fira opstampar, 
fira joclompar 
a en laskapog, 
tya hevcer, 
em ,patrokara 
a em ,posalogkar. 

Fyra oppstumper, 
fyra jorddumper 
ock en laskepung, 
två revär, 
en påtryckare 
ock en posalunker. 
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fira filavigkar 
fem hoghoZkar 

pa van filavigle, 
et mesho, 
et fishoZ 
a et fishokskaft. 

bom sto pa tusantrila, 
hopada pa hosanlda: 
ta me-da biembarn, 	, 
celas komp jransnat'n 
a dar op ala vara ncelakar. 

 
Fyra filevinker 
ock Uni hornhålkar 
på kvar filevink, 
ett meshål, 
ett fishäl 
ock ett fishålsskaft. 

 
Bonden stod på tusentrilla, 
ropade på rosenlilla: 
tag med dig bittenbatten, 
äljes kommer snittensnatten 
ock äter upp alla våra nällekor.. 

boan sto pa boltaholta, 
da fek an hora pipagnela, 
da to an-sa ena holcida 
a spray-ta hcevicula; 
no n  kom dit, va somt uta 

somt ina, 
a somt Ny ot atavcetstrek. 

 
Bonden stod på bultarulta, 
då fick han höra pipagnälla, 
då tog han sig en rödkulla 
ock sprang till räfkulla; 

a när han kom dit, var somt ute 
ock somt inne, 

ock somt flög åt alla väderstreck. 

 

tvafota sto pa trcetzfota, 
je k an a hokamala 
a hopa pa vinspycel: 
por ut surbal, 
fo Zce komar an naknat 

vet et op ala vara hotamos. 

Tvåfota stod på trättifota, 
gick in i rökmilan 
ock ropade på vinspjäll: 
kör ut surball, 
för det kommer en nordknart 
ock vill äta upp alla våra rot- 

möss. 

133. 

tvafot sto pa fira-a-§uyafot 
	

Tvåfot stod på fyra-ock-tjugefot 
hopa pa vcenakula: 	ock ropade på vänkullan: 

,sicep ut lurfaks, 	 släpp ut lurfaks, 



26 	 SANDRN, GÅTOR 
	 VII. 4 

fo 4e kortar „ an navraskaft för det kommer en nafverskaft 
efra feskaljela 	 ifrån fiskfjällen 
a vel ta ala vara hotabosar. 	ock vill ta alla våra rotbussar. 

134. 

boan sto pet hompati skompati, 

jek in i inarbila 
a ,apa pa etarbila: 
kasta svaligan, 
los vetian, 
far grabokan 
dansar ince pilagan pa yaat. 

Bonden stod på humpeti skum- 
peti, 

gick in i innerbillan 
ock ropade på etterbillan: 
kasta svalingen, 
lös vettingen, 
för gråbocken 
dansar med killingen på gärdet. 

135. 

boan sto pa pekapaka, 
fek an hora skvalmalsa, 
jek 	an ceta _Zcen lona, 
sata ~la dce klovna 
a hesta-ta hopakula. 

Bonden stod på pickapacka, 
fick han höra skvallriracka, 
gick han äfter den ludna, 
satte mellan det klufna 
ock reste till hoppekulla. 

136. 

son kortar me fa,sin onar ar- 
man, 

sar pa map, 
gr n i hostra 
.straks ta „ 	levana ta z di 

doa: 
di dga te a ga, di levana te a 

spi-tya. 

Sonen kommer med far sin un- 
der armen, 

går på mor sin, 
går in i hustru sin; 
strax tar de lefvande tag i de 

döde: 
de döde till att gå, de lefvande 

till att springa. 

137. 

uta sta „ goentorn, 
ig 

 
kospar fasaklampan 

a Sfj9 te fesasnatk, 
at an sa kora ve ututara. 

Ute står notentoten, 
in kommer fasaklampen 
ock säger till fesasnärten, 
att han skall röra vid ututterna. 
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greva Iturinberj 
brot-sa in i skanigsber j; 
fram kom, korn 

2 fra kopanarvasa 
a to greva hut'inbcerj 
mo hu l a har, 
som an her i vakt ger. 

de va ,'n man, 
mcen da va zgan mau, 
han jek i an skoj, 
mon do va len skoj, 
han jak pa an voj, 
men de va igan voj, 
han heta 'n tig, 
mon do va igantig. 

 

Grefve Rutenbärg 
bröt sig in i Skåningsbärg; 
fram kom kungen 
ifrån koppenarvesan 	• 
ock tog grefve Rutenbärg 
med hull ock hår, 
som han här i världen går. 

 

Riddar Möman 
satt på murebätte 
ock tittade i villiske; 
då fick han se, 
hvar ufventufven satt 
ock åt på grefve Latte. 
Då gjorde riddar Möman 
så med ufventufven, 
som ufventufven 
gjorde med grefve Latte. 

svan- Mjölman stod på bränna svan- 
sum 	 sum 

ock tittade ner i sävik, 
där stod hövik. 
Då kom grefve Slattrum 
ock åt på hövik — etc. 

 

Det var en man, 
men det var ingen man, 
han gick i en skog, 
men det var ingen skog, 
han gick på en väg, 
men det var ingen väg, 
han hittade en ting, 
men det var ingenting. 

hedar ~man 
sat pa murabota 
a tita i vilife; 
da fek an se, 
var uvantuvan sat 
a at pa greva lafr 
da jola hedar ~man 

mce uvantuvan, 
som uvantuvan 
jo3a ma grova lata. 

Åller 
nijohnan sto pa brcena 

a tita ner i sevals, 
do ,sto hovak. 
da kom greva ,slatrigm 
a at pa hovak. — etc. 
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ha da ,n set a, 
sa hada n ,'nia tat a; 
mcen nu sa an at _'nta, 

demasa to an at. 	-  

Hade han sett det, 
så hade han inte tagit det; 
men nu såg han det inte, 
ock därmed så tog han det. 

141. 

tvafota sett pa tre fota a at pa 
enfota; da kom firfota a to 
enfota ifra tvetfota; da be 
tvafota arjar a to trefQta 
,s1Q t firfota, s 	at 	an 
tslcepta enfQta, a sa fet, tya-
fQta enfota 

Tvåfota satt på trefota ock åt på 
enfota; då kom fyrfota ock tog 
enfota ifrån tvåfota; då blef 
tvåfota arg ock tog trefota ock 
slog till fyrfota, så att han 
släppte enfota, ock så fick två-
fota enfota igen. 

142. 

nor fura blotas 
a eka torkas 

trcena falar z skojan 
hoja kluva Ja ilelen, 

den doa tsloka 	levana: 
da sa min ven a chn ven 
fa et bcelta mce en knut a tia 

cenar. 

När furan blottas 
ock eket torkas 
ock träden faller i skogen 
ock hornet klyfver sig i lilländan, 
den döde släcker de lefvande: 
då skall min vän ock din vän 
fä ett bälte med en knut ock 

tio ändar. 

 

boan jek ot skojan 	 Bonden gick åt skogen 
,• slo an stavar i bakan 	ock slog en stafver i backen 

a k hold mce sa hem. 	ock tog hålet med sig hem. 

 

oka vet du helst ha: 
dce som ger opfor batan, 
de som sta „stili bakan, 
ceb,.,lce som ga, nr for balsan? 

Hvilket vill du hälst ha: 
det som går uppför backen, 
det som står stilla i backen, 
äller det som går nerför backen? 
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tv a galtar gra 
skrika „, o 	z fr, 
tva „, no  la nia far. 

svin dra lin 
jenom fc.? 
ikrig trce 
a letar ar an »Ivo. j . 

hondra aj gamal krop 
natagamalt hova. 

ga te skojan 
a tatar hema. 

min fada lcet var, 
vaj modar jag blev; 
dce bana jag focla, 
var modar mins man. 

145. 

Två galtar grå 
skriker, när de får, 
tiger, när de inte får. 

.146. 

Svin drar lin 
genom fä 
ikring trä 
ock letar äfter en järnväg. 

 

Hundra års gammal kropp 
ock nattgammalt hufvud. 

 

Går till skogen 
ock tittar hemåt. 

 

Min fader det var, 
hvars moder jag blef; 
det barnet jag födde, 
var moder mins man. 

 

de vca ag gag en, som hada 
Het livdomdar ; mcen an sola 
fa leva, om _an kona heta pa 
ena gata, som ag'g „kona jcesa. 
da jek an ut, a no n, kom 
an, sa saa „ n: 

dce va an „ livlgsa 
,som st op en ofodar ; 

han sal a ile hoksta trce, 
som ve lansvcejan fans, 
a sa sola onar jola. 

Det var en gång en, som hade 
blifvit lifdömd ; men han skulle 
få lefva, om han kunde hitta 
på en gåta, som ingen kunde 
gissa. Då gick han ut, ock 
när han kom in, så sade han: 

Det var en liflös, 
som åt upp en ofödd; 
han satt i det högsta träd, 
som vid landsvägen fanns, 
ock såg solen under jorden. 
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151. 
de va an aan livdomdar, som 

aj sola heta pa ana gata, sa 
sola n fa leva. no n, hada 
vara uta ana ston, kom , an 
in a saa: 

ut 'ek halos, in kom ha, 
feemtan toear i en skala la. 

Det var en annan lifdömd, som 
ock skulle hitta på en gåta, 
så skulle han få lefva. När 
han hade varit ute en stund, 
kom han in ock sade: 

Ut gick rådlös, in kom råd, 
fämton tungor i en skalle låg. 

152. 
'n drcee mota a _gay Åt 1)4W, 
a da frcpja , n: 
dee g et ar idq, 
ja kasta _at ceph i gren cee; 

e noan her i dela laj, 
som cepht hetat har? 
jaa, sa ho. 
som du? sa han. 
nea, sa ho. 
som ja? sa han. 
jaa, sa ho. 
pa var joU , Ja han. 
nea, sa ho. 
i var jol? Ja han. 
jaa, sa ho. 

En drängmötte en gång sju pigor, 
ock då frågade han: 
Det är ett år i dag 
[sedan] jag kastade ett äpple i 

grön äng; 
är någon här i detta lag, 
som äpplet hittat har? 
Ja, sade hon. 
Som du? sade han. 
Näj, sade hon. 
Som jag? sade han. 
Ja, sade hon. 
På vår jord? sade han. 
Näj, sade hon. 
I vår jord? sade han. 
Ja, sade han. 

153. 
ena hostra a,an drcee sal breve 

varara. da va dce en, som 
froja: 

e i ,sicekt? 
jaa, sa ho, has mor va mi moj 

enda dotar. 
kan noan seja, ho „iicera jicekt 

di va da? 

En hustru ock en dräng satt 
bredvid hvarandra. Då var 
det en, som frågade: 

Är i släkt? 
Ja, sade hon, hans mor var min 

mors enda dotter. 
Kan någon säga, hur nära släkt 

de var då? 
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154. 

dce 	va tv a kvinfak, som kont 
te ana grav. da saa dcen ena 
te dcen ara: 

he lega Zin far a min far 
bcega vara kaus far a vara 

kav morfar. 

Det var två kvinnfolk, som 
kom till en graf. Då sade den 
ena till den andra: 

Hår ligger din far ock min far 
ock bägge våra barns far ock 
våra barns morfar. 

155. 

dce va „ana skya mce fira vrcenar, 
t var vrana sa t dce ena ,scerig, 
a var ycerig hada tre fram-

a. hor maga va di? 

Det var en stuga med fyra vrår, 
i hvar vrå satt det en käring, 
ock hvar käring hade tre fram-
för sig. Hur många var de? 

156. 

tre §cerigar a andra tre a tre 
trcetz, a nia he, a tia 

tolv trava cetar. hor maga e 
dce? 

Tre käringar ock andra tre ock 
tre ock trätti, ock nio red, 
ock tio red, ock tolf trafvade 
äfter. Hur många är det? 

157. 

de va „ag „gag „'n, ibcpv, som mota 
„an hcppar jces, a da sa, an: 

gu da, i ma jces ! 
vi e ,nta yuja jces, sa di; mcen 

om vt vara en hel gag te sa 
maga a en hav gag te sa 
maga a ena hel gas a ena 
hav gas a en gasa, da vara 
Vi 'WO jlet?. 

hor maga va di? 

Det var en gång en rät, som 
mötte en hop gäss, ock då 
sade han: 

God dag, i tjuge gäss! 
Vi är inte tjuge gäss, sade de; 

men om vi vore en hel gång 
till så många ock en half gång 
till så många ock en hel gås 
ock en half gås ock en gåse,. 
då vore vi tjuge gäss. 

Hur många var de? 

158. 

tv a drcegar hada vara uta pa Två drängar hade varit ute på 
feska. da sa d'n ena: 	fiske. Då sade den ene: 
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je „ma en fesk, sa har „a dolt Gif mig en fisk, så harjag dubbelt 
sa ma som du. 	 så många som du. 

ned, sa denn ara, je , ma en du, Näj, sade den andre, gif mig en 
sa far vi lika maga. 	du, så får vi lika många. 

Mr maga hada dr van? 	Hur månn, hade de hvar? b 

159. 

boan oh val om v
,sce

ein 
ks far 

a mesta tre. 
tya loma, rya kom te, 
mcen nor host'n kom, hada n 

nia. 
hor kona do sta te? 

Bonden körde vall om våren 
sex får 
ock miste tre. 
Inga lammade, inga kom till, 
men när hösten kom, hade han 

nio. 
Hur kunde det stå till? 

160. 
pela sa t splsan a pep, 
enta pep peta, 
"nen cenda sat peta i spzsan 

pep. 

Fälle satt i spisen ock pep; 
inte pep Pälle, 
men ändå satt Fälle i spisen 

ock pep. 

 
uta ala tf sar r fre4bce2 je? e Utaf alla töser i Fredsbärgs gäll 

ena uta tro. 	 är en utaf trä. 

 
.ala Pekar i vestmanlan 	Alla flickor i Västmanland 
ha tia firar pa var han, 	har tio fingrar på hvar hand, 
fem a gm pa hcenar a fotar. fkm ock tjuge på händer ock 

fötter. 

 
.dce fins i sola, men , anta i 

metan, 
de fins i hgan, men anta i 

skana, 
&e fins i «eva pa Ula danicel. 

Det finns i solen, men inte i 
månen, 

det finns i Halland, men inte i 
Skåne, 

det finns i röfven på lille Daniel. 
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entno e bcetar cen at artnboga- Inte något är bättre än ett arm- 

	

sar, 	 bågssår, 
entno e swmar cen ana kroki inte något är sämre än en 

	

kaka. 	 krokig kaka. 

 
va e che som ant.,'n hon z 	Hvad är det som inte en hund 

gag ve l eta pa ena kaka? 	en gång vill äta på en kaka? 

166. 
tes mer..,an tar bot,4es skPx, 

Zce; 
tes mer an lffiga te, tes minar 

Zce.  

Tess mer en tar bort, tess större 
blir det; 

tess mer en lägger till, tess 
mindre blir det. 

 
tia e fetara cen fet? 
	

Hvad är fetare än fett? 

168. 
vei va dce, som hceg ve pa Hvem var det sO.ra högg ved 

moja? 	 på mor sin? 

 
va e dee, som trcegar ovar ba Hvad är det som tränger öfver 

bcery a dcaar? 	 både bärg ock dalar? 

 
levang 19,k t levang "sta, 	Lefvande lik i lefvande kista, 
levana §tsta i goeana grav. 	lefvande kista i gungande graf. 

Sv. lancism. VII. 4. 
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loat vtanta, 
loat munta, 
loat fcemticelva avtar in i kceva. 

 

me t pa gav borja,,ce sin lek, 
emcela bena ha Zce set strek, 
pof pof sep le ihola. 

 

dce bcesta hosbon har i husa, 
dce scetar hostra mcela bena; 
tes mer fempan 	•-• 

tes mg, •-• norpar fempa-sa. 

 

sent om .ag „ kvol 
kom an jescel, 
han ha a ja neka, 
han stak, ja vreka, 
han kragkwnda-ma, 
han cenavcenda-ma, 
a no n jek, lemna n v:n 40 

„ lap for ho. 
Åller: 

jek a la-ma, 
smita svcen kom a ba-ma. 
han bi, o ja tveka, 
han stak, ja leka, 
han vela mesdra-ma, 
hag ...krigkcenda-ma, 
han cenavcenda-ma; 
n9. s, n jet, lemna n 	kg-lap 

for 

 

sht nebr, 
a *Akt hcegar, 
jcer gol i pva 
sa va tsom i drcegan. 

 

hi lut kota, 
stil i nosa, 
star i scega 
o yer got i pva 
sa va jorn z dregan. 

 

lit'n a trind..., 
tavar a dinar, 

pvaras lost 
a mrigaras paja. 

 

et hot hffigana, 
et gront dcegana, 
om fietan e aln, -sa fin, 
sa stekar.,o de mcela sina ben. 

 

en Itet tap i et tt 
a smek smok for apZ. 

 

ena avlagar ceja 
selar kTv-ci nces-t; 
dce h@a e mgasta, 
de svala e bcest; 

1.290jkar o pilta-rolgar„,a mest. 
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lagt a smalt 

loat hota, 
notekarn-a, sa drupa-Zce, 
ri(2 	clrar ut-a, sa huka -42. 

 
lela lena 
setar mcela bena, 
horpat a snorpat 
a sinar vat u t. 

 
enat a plenat, 
setar emela benat, 
harit, hoht, 
vat'n hmw u t. 

 

treD lela legor, 
a basa lela star, 
trea lea stekar, 

eitra botgar. 

 
lien som an larvar, 
oka ,som ag korvar, 
legar pa knet 
a lurar pa hat a val in. 

 
'n lIt'n tig fara boksar h-ear, 
okar ot den ena cean, 
ot dcen ara lita lcegar. 

 
ho la i sega a enta kala sova, 

for o nta hada fat in 'n; 
a goban an yek op a sata 
dit 'n a yre ikrig an a 
hcegda i 	'n, a sen fek §ce- 
riga ho te sova. 

 
om 	a ha da dcena 
a ya vara pa-da, 
sa sola ya hi-da, 
s at vat 

,sob 1)4 vant pa-da. 
Åller: 

gli nada me, 
som somna ifra de! 
nu sta Zce for me, 
de som sola i de; 
vara dce 
a ja vara pa de, 
sa sola ya laa-da, 
sa loa sola huka a-da. 

 

fora gr goban me set hoa 
hena, 

cetar komar yertga me set 
graa grcena; 

da por goban set h,oct hcena 
e pertgas graa grena, 
s at de sejar pof la. 

 
ho sto i vrana, 
han sata pa na 
me an analagar i nevan. 
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Åller: 
met t vrana 
sprag am .4 a na, 
joka mce «eva 

kncela mce kncena. 
Åller: 

en tnonar a en op, 
e92i ncevan, som kan sta, 

Aceva nogka „jt a da. 

191. 
buk @var bta, 
dce gar ut 
dce icegar tlertg, 

dcen laga tbejera.,certna. 

192. 
perva lela uta, 

perva lela 2929, 

a perva leta i var vra, 
loft pa tara, 
pot t Ma, 
a k perva leta tgget. 

193. 
far a mor yek op i ota; 
dt sata dce 1@na mcela dce Novna, 

dce sa jok yok mcela scerkan 
a fota. 

194. 
mo la-sa pa scega 

vcenda op che svata 
a leta <Ma Zce som va vit. 

 
spanlagan ya menar, 
gar ut a zn mcela bena, 
te majan bis, pinar. 

 
nor yomfrun huvar Nytt, 
at nagra dropar kund, 
da sejar hon: »holt op! 
nu har jag hcelsan vuit, 
nu mar jag ganska got». 

197. 

När en inte vet, kvad det är, då är det något, 
men när en vet, kvad del är, då är det inte något. 



Lösningar ock ordförklaringar. 

I allmänhet har jag sökt att vid gåtornas öfversättning 
från Fredsbärgs- ock Hofvamålet till svenskt riksspråk låta 
hvarje ord i den ena texten fullt motsvara ett ord i den 
andra. Undantag härifrån ha gjorts med ord af okänd be-
tydelse, sådana som t. ex. nafraskaft, nordknart, koppenar-
vesan, villiske, sävik, hövik m. fl., hvilka i öfversättningen 
blifvit behandlade såsom ett slags egennamn ock fått behålla 
den form de ha i landsmålet. Härtill kommer ett ej obetyd-
ligt antal ord, hvilka visserligen sakna en ljudlagsenligt mot-
svarande form i riksspråket, men ändå återgifvits med det till 
betydelse ock ursprung närmast stående ordet för att göra den 
svenska texten mera lättläst. 

Förkortningar: Frm. = Fredsbärgsmålet; 	före ett ord ut- 
märker, att detta äljes äj förekommer i Fredsbärgsmålet. 

Eldgnistan, som fladdrar kring skorstenen en vinterdag. — 
Rättsom, just som, i detsamma som. 
Ugnssopan. — Nicka nacka, sins emellan afijudande verb 
af ungefär samma betydelse. 
Nyfallen snö. 

. 4. Smöret. 
Takisen. 
En sup. 
Ett hemligt ord (en hemlighet). 
Skon. 
Sopkvasten. 
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Ögat. 
Örngåttsvaret. 
Nyponet. 
Nyponet. — Sarge, kräfva; örmage. 
Ett flintskalligt hufvud. 
Stekpannan. 
Ägget. — Piga, ogift kvinna, flicka. På samma sätt be-
tyder ofta dräng ung man, karl gift man. såstång, stång 
till att bära en vattenså med. 
Ägget. 
Ägget. 
Skatan. 	*Gärdesstätt, gärdesgårdsstätta. Första sam- 
mansättningsdelen har här kvar den gamla betydelsen af 
inhägnad; jfr no. gjEerde. 
Nystanet. 
Vagnshjulen. 
Strumpstickorna. 
En snöflinga, som smältes af solen. — *Ärlös, arslös, utan 
ars(?). Denna betydelse skulle ganska väl öfverensstämma 
med sammanhanget, då ju de i gåtan förekommande per-
sonerna i allmänhet utföra handlingar, hvartill de sakna 
organ. Se äfven Sv. landsm. I, s. 737 (Noreen) ock Bih. 
I. i, s. 71 (Bugge). elos skulle äfven kunna motsvaras af 
ett ärillös, utan härd ock hem (jfr sv. dial. ärltegel, Rietz), 
hvilket dock förefaller väl sökt. Möjligen är det helt 
enkelt ärelös i betydelsen oförskämd, oblyg, hvilken före-
kommer i norskan (Aasen). 

23 b. Trädet löilös = gärdesgårdsstören. 
Torkningen, sedan man tvättat sig. 
Vägguret. 
Vägguret. — Utlånge dagen, dagen i ända. 
Kålhufvudet. 
Det hembryggda ölet (drickat). — Under jäsningen brukar 
man breda ett sängtäcke öfver bryggsån. Tullra, trilla, 
rulla; jfr Frm. tulla (tula), sv. dial. tylla, tulla (Rietz), 
samt no. tulla (Aasen). 
Loppan. — Gesvint, kvick, behändig, lätt. 
Katten. 
Tuppen. — Pära, päron (fsv. pära); skära, skärkrok. 
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Dörrlåset. 
Dörrlåset. 
Dörrtröskeln. 
Pannkakan. — I ringen, i kringen = rundt omkring; jfr is!. 
i hring i kring samt sv. ring ock kring. Laffa ojäst bröd. 
Diekenickavick mjölsikt, damdusta ock damfäkta sikta. — 
'Dickenickavick är en onomatopoetisk sammansättning af 
dicka, nicka ock vicka, af hvilka dicka står i samma 
förhållande till sv. dingla, som vicka till vingla. *Dam-
dusta eg. skaka dam, jfr sv. dam (stoft) samt Frm. dusta 
(dosta) ock nyisl. dusta, da. dial. dystmeel fint mjöl (Mol-
bech, Danske ordsprog). I en barnramsa för räkning till 
lek förekommer *rissladam (ne,91ado921,), jfr Frm. rissla, 
med ett större såll rengöra säd.-  *Damfäkta: jfr sv. dam 
ock Frm. fäkta, arbeta med ansträngning. 
På bröstet, där de knäppas. 
Slefven. 
Namnet. 
Koskällan. 
Bakugnen, glöderna ock ugnssopan. — Fus (väl för fy-s) 
ladugård (isl. fjås). 
Munnen, tänderna ock tungan. — Fine, det fria rummet i 
fähuset mellan två rader kreatur (isl. Sån). 
Spiseln. 
Höräfsan. 
Lösningen af gåtans förra del har jag äj lyckats påträffa. 
Två skulliga = ögongloberna; två ludna = ögonlocken. — 
*Skulliga, glänsande, skiftande(?); jfr Frm. ock sv. dial. 
skulla ock skyllning, hägring (Rietz). Först sedan texten 
redan blifvit tryckt, kom jag att tänka på följande förkla-
ring, som förefaller både enklare ock sannolikare: shalta 
kan i svenskan motsvara både skullota ock skollota, af 
hvilka det senare kan betyda skalliga, utan hår (i mot-
sats till de ludna), jfr no. skollut (Aasen). 
Tobakspipan. 
Döda drängar = slaktade svin; guldringar = ormar. 
Måka af kreatursspillning; svinet. 
Osten; lorten. 
Sur bakved. — Slatt, slank, skvätt. 
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Plogen. 
Harfven. 
Fåret. — Vadmalsbunke, vadmalspacke (nyisl. bunke). 
Gärdesgården. — Lid, backsluttning. 
Gåsen. 
Grytskrofvet, benen, hanken. 
Skoremmen. 
Brefvet. 
Kalfven i den dräktiga kon. 
Spjället. 
Fönstret. — I HyMn-Cavallius' gåtsarnling (Sv. landsm, 

s. 9) förekommer en gåta af följande lydelse: 
Lilla grå skinn, 
hälften ut ock hälften in? 

hvars lösning är: forntida takfönster af utspänd hinna. 
På grund däraf antager jag *skinge vinge vara lika med 
skinnöga, vindöga, hvilket genom ett slags »hendiadyoin» 
skulle betyda takfönster af skinn; jfr da. vindue. 
Humlestången. 
Diande lam. — 'Mik, spene; jfr Frm. dile (da). 
jfr Frm. dalka födan i (daZka fa t), hälla mat i ett djur 
ock därvid med fingrarna i dess hals tvinga det att svälja, 
no. dalk ock dalka (Aasen). *Fintel ock *funtel äga 
sammanhang med Frm. ock sv. dial. funta, bilda, dana 
(Rietz). Jfr vidare Frm. fintlig, passande, bildbar samt 
sv. dial. funtad med samma betydelse. 
Skatan. — "Ram korp; jfr sv. ramsvart. 
Sin like. 
Talgljuset. — smul, fet. 
Oket. 
Vaggan. 
Bonden tappar dricka. 
Smörkärning. — Firra betyder röra sig häftigt ock fjäskigt 
af ock an. 
Takisen. 
Tveten (fyrkantig spån, som uppkommer vid timmerfäll-
ning). Lösningen är äfven: linet vid häcklingen. — *Järn-
stittt[a]: ordets bildning, är kanske föranledd af gärdns-
stätt[a] (se gåtan 19). 
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Benet ock strumpan. 
Skugge. — Brinkebärg, fingeradt ortnamn som ofta före-
kommer i barnrim ock vallvisor inom Norra Vadsbo, jfr 
sv. brink. I Fredsbärg, som är ett slättland, förekommer 
Brännemo (brcenamQ) med samma användning. , 
Hunden hette Sagdt. — Ännu i dag förekommer någon-
gång bruket att ge hundar skämtsamma namn, såsom 
Gissa!, Hur då?, Hvad då?, för att kunna sätta den i 
bryderi, som frågar, hvad hunden heter. 
Nöten. — Dängande, dinglande (om bladet). 
Tuppen. — Stolle, tok. Tullra, sjunga, låta; jfr Rietz, 
tulla 4 s. 762. 
Tuppen. — "Läppatären, täring för läppar, kanske en 
halmstack ä. d.; jfr Hylten-Cavallius i Sv. landsm. II. 8, 
s. 11 ock Rietz s. 421. 
Tuppen. — Dyngstaden, gödselstacken (eg. ställe, där 
dyngan lägges). 
Stolpen, en kubb, som användes som mjölkpall. — Hålgen 
(huljen?) förekommer äljes i Frm. endast i betydelsen: 
djupt ställe i en å äller mosse; här torde det betyda jufret. 
Jfr för begreppsöfvergången de olika betydelserna på sv. 
dial. hålk ock hålka i sig hos Rietz samt i Sv. landsra. 
II, s. vi motsvarande gåta, som har »bälgarna gå», där 
bälgarna väl äro jufren. 
Rägnmolnet. 
Malning af säd. — "Brunla, ko af brun färg. Stenfall: 
jfr sv. sten ock Frm. fall, svedjeland där träden blifvit 
fällda till svedjande; betyder således eg. stenigt svedje-
land, men syftar här äfven på sädens fall genom kvarn-
stenarna. I stad, bort. 
Elden, röken. 
Tisteln. 
Handkvarnen. 
Silen. 
Humlen. 
Fingerborgen. 
Ett rum fullt af rök. 
En beteshage. 
Forsen. 
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Kycklingen. 
Likkistan. 
Kokning af mat. 
Lien. 
Nystanet. 
Synålen. 
Humlen. 
Skrifpennan. 
Kyrkan. 
Ringen. 
Tordyfveln. 
Gåspennan. 
Hästen. - Skrock, skråf, bål; jfr is!. skrokkr. 
Linet. 
Varporna. 
Sopkvasten. 
Huggkubben. 
Rissel (ett stort såll, hvarrned säd rengöres). 
Maltet. 
Väfskälet, skottspolen. 
Borsten. - Nubbig, ojämn, knottrig, jfr no. nobbut(Aasen). 
Lusen, ty hon följer skälmen i galgen. 
Spiseln. 
Solen, månen ock forsen. 
Stjärnorna, molnen, solen ock månen. 
Året, månaderna, veckorna ock dagarna. - Besynnerlig, 
särskild. 
Kardan. - *Ekigt ock bokigt, af ek ock bok. Barkadt 
ock bett: beta, garfva med kalklut (motsatt barka). 
Jfr det danska ordspråket: »I ungdom skal man sig bede 
og barke» (härda sig). 
Fiolen. 
Fiolen. 
Sadeln. - Kalkadt, betadt (i kalklut). Redt, beredt; 
jfr Frm. reda skinn, bereda, garfva skinn. 
Humlen (stören, rankan, bladet ock koppan). - Observera 
den olika kvantiteten i hakar (den för Frm. vanliga formen) 
ock i 'agan. *Kringlig, buktig (no. kringlut). Slantig, 
trasig, söndrig. *Slifsslafsig, »slimsslamsig»; jfr Frm. slafsa 
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(slafsa), smaska, slaska, slampa ock köttslafsa (01,s lafsa), 
köttslimsa samt sv. slimsa ock slamsa. *Hörpig, rynkig; 
jfr "liörpen nr 182. 
En kvinna. — *Munskaf: jfr Fm. skafva ock äta, äta 
sakta. *Gorvåm: jfr Frm. gor, innehållet i tarmarna ock 
sv. våm. Pissruska, benämning på barn, som väter under 
sig i sängen; jfr sv. rusk. I en visa uppräknas människo-
kroppens delar på följande, i någon mon afvikande sätt: 
harkep, oksbas, ve gym, mungap, fegskrap, tranhals, brost- 
ben, faavam, pesakoska, 	kneknot, filaben, grafot 
inta (hårrep, oxbås, vägvis, mungap, skäggskrap, tran-
hals, bröstben, fålevårn, pissruska, lårtång, knäknot, file-
ben, gråfot ock långtå). 
Människan. — Plata, skifva, platta (isl. plata). 
Kon (hornen, öronen, benen, spenarna, ögonen, svansen). 
— Lanka, linka, lunka. 
Hornen, benen, oxbålarna, plogen (en ryl ock en knyl 
ock en kvist), körsvännen. — *Vinglivär: jfr vingla i 
vädret. Ryl, knöl (fsv. ryl). Knyl, knöl. 
Fötterna, öronen, hornen, ögonen, svansarna. Det hela: 
ett par oxar. — Klamp i sko: jfr Frm. klampa i sko, 
hvilket säges, då snön fastnar under skodonen_äller häst-
fötterna. Fyra i ju (lju?), se Noreen i Sv. landsm. II, s. 
v: »två i ly, troligen urspr. två ly (höra, isl. h10a); i 
inkommet i analogi med föreg. rad» (två i sky). Somliga 
uppteckningar hafva ock: två i ly, jfr äfven Frm. ly (1u), 
lyssna. Lju i st. f. ly kan bero därpå, att lyda (isl. 
h10a) ock ljuda (isl. h1166a) invärkat på hvarandra, jfr 
Kock, Sv. landsna. II. 12, s. 3. Men snarast är väl iju = 
subst. ljud i betydelsen lyssnande, handlingn att höra, en 
betydelse som ock tillkommer det isl. 111j65. I så fall 
är naturligtvis i iju det ursprungliga, ock i äj senare in-
kommet. Daska, slå, smälla, klatscha (no. daska). 
Vagnsstakarna, hjulen, smörjburken, svansarna, piskan 
ock körsvänneu. — *Oppstumper: jfr sv. stump. *Jord-
dumper: jfr sv. jord ock Frm. dumpa, falla med ett doft 
ljud, bullra. "Laskepung: jfr Frm. laska, lunka, dingla 
ock sv. pung; smörjburken är fästad i en hank under 
vagnen. 
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Benen, klorna, pisshålet, fishålet, svansen. Det hela: 
katten. — *Meshål.: jfr sv. dial. mes, penis tauri. 
Vedhögen, dottern, hunden, räfven, fåren. — "Nällekor, 
gnagare(?); jfr Frm. nare, bitande vårvind, nara, skrapa, 
skrupens, nälset n. best., ett slags elakartad reform, 
bältros (detta dunkla ock omtvistade ord kunde ju vara 
en afledning af nare), samt vidare nyisl. narta ock Eddans 
aldrnare, om det betyder lifvets förstörare. I Sv. landsm. 
I, s. 382 anför Nordlander Näjlika, nällik, nällka så-
som namn på en ko. 
Logen, hönsen, röd häst ock räflyan. 
Bonden, harfven, stugan, "hustrun, hunden, vargen ock 
svinen. — *Vinspjäll, vän att samspråka med(?), isl. vin-
spjalle; jfr vänkulla i följ. gåta. *Rotmöss, (kål)rotmöss. 
Lösning = föreg. 
Lösning= 132. — 'Svalingen, barnet. Innerbilla: jfr Frm. 
getingbilla, getingbo. Se vidare Bugge i Sv. landsm. 
IV. 2, s. 227-229. Etterbilla, lättretlig person hör väl 
icke hit, utan till Frm. ock sv. dial. Ulla, surt ämne (en-
dast i uttr. sur som billa). En annan uppteckning har 
"svanbillan, hvilket är att sammanföra med Innerbilla. 
Logen, kyrkklockorna, hästen, benen (eller skaklarna), 
kyrkan. 
Prästen kommer med boken under armen, går på kyrko-
gården ock går in i kyrkan; ringkarlarna börja ringa i 
klockorna, då kyrkfolket får brådt (att gå in i kyrkan). 
Kyrkfolket, prästen, klockaren ock klockorna. 
Råttan, skåpet ock katten. 
Katten, spiseln, karet, råttan ock osten. -- Mjölman: jfr 
Frm. mala, murra (om katter). 
En gosse gick i en hasseldunge ock hittade en ihålig 
hasselnöt. 
Gosse, trebent stol, syltfot, hunden. 
Sedan på ett bröllop bordet blifvit afdukadt, brännvinet 
tagit slut i ekkaggen, gästerna fallit i sömn, tuppen galit 
ock ljussaxen släckt ljusen, skola brud ock brudgumme 
omfamna hvarandra. — Eke, ekvirke. 
Bonden gjorde sitt tarf. — Stafver, gärdesgårdsstör, samma 
ord som staf med stelnad nominativändelse. 
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Geten, måkan, pissen. 
Kvarnstenarna. 
Borsten på becktråden, lädret, lästen, sylen; det hela: 
skonåtling. 
Stubbe med nyfallen snö uppå. 
Yxan på bondens axel. 
En dotter lifnärde sin far i fängelset genom att gifva 
honom di. 
Själf var han den liflöse. Han slaktade en dräktig 
sugga ock åt upp dess gris; därpå satte han sig i ett 
högt träd ock såg solen under en jordtorfva, som han höll 
öfver sitt hufvud. 
Ett råttbo i en dödskalle. 
Genom de förtäckta frågorna ock svaren får han veta, att 
han med hänne haft en gosse, som dött. 
Kvinnan var den unge mannens mor. 
Kvinnorna voro Lots döttrar. 
Fyra. 
Tre. De andra voro inga käringar. 
Sju. — Gåse mask. gåsbonde. 
Den ene hade sju ock den andre fän]. 
Bonden hade en dräng, som hette Miste. — Komma till, 
födas. stå till, vara möjligt. 
Pålle hade en hund, som hette Pep. 
Det tvetydka ligger i ordet ena, som kan betyda både 
en (räkneordet) ock enen (enbusken). 
Genom annan interpunktion får gåtan följande lydelse: 

Alla flickor i Västmanland 
har tio fingrar. På hvar hand 
fäm, ock tjuge på händer ock fötter. 

Bokstafven 1. 
Det är bättre att inte något ha än att ha ett armbågssår, 
ock det är sämre att inte något ha än att ha en kaka, 
om hon också vore krokig (vind ock sned). 
Hålet. 
Hålet. — Tess-tess, ju-desto. Teas förhåller sig till riks-
språkets dess = ty: dy i dylik ock dymedelst, d. v. s. 
tess är den betonade, dess den obetonade form, som ut- 
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vecklat sig ur fsv. kesa, isl. pess (som ty, dy af 14). Se 
Noreen, Altisl. u. altnorw. gr. § 184,2. 
Jorden. 
Adam. 
Fader- ock moderlösa barns tårar. 
Jonas i hvalfiskens buk. 
Ullgarnsnystanet. — Fämtiälfva, ett indefinit räkneord, 
som betecknar ett stort antal i allmänhet. 
Smörkärning. — Streck, bana, lopp. 
Smörkärning. — *Fimpen ock limpan: jfr sv. dial. femmer, 
limpor, snabb, rask. 
Loppan. — Vreka, vrida sig. Skeka, spärra ut benen, 
skrefva; jfr isl. skeika. 
Ärtkraken (kägelformig ställning af gärdsle, hvarpå ärter 
upphängas till torkning). 
Moroten. 
Nöten. 
Körsbäret. 
Kvinna, som däggar sitt barn. 
Lösningen ej fullt klar. Det hela: en ekstock; det röda: 
den roendes händer. — Äska, ask, låda (fsv. ceskia). 
Mödast, tröttast, jfr isl. m65r. 
Ugnssopan. 
Ögat. — *Hörpen, hopsnörpt, rynkig; jfr 'hörpig (nr 122) 
ock no. hyrpa (Aasen). 
Ögat. 
Svickan ock tappen i en drickstunna. 
Ullkardan (en mindre, kardad ulltott). — Larf, lapp, 
trasa; litet föremål. 
Tobakspipan. 
Bodnyckeln. — Rft(da) orka. 
Hösäcken, hästen, bonden. Det hela: en bonde talar till 
sin häst. — Gud nåde, gud hjälpe, tröste; jfr fsv. flams 
nadhe mik gudh. Lod hår; jfr isl. lo5enn. 
Händerna, yllevantarna. — Ränna ock gränna äro infini-
tiver använda som substantiver. Gränna, grina, gapa, 
skratta; jfr isl. grenja. 
Handkvarnen, bonden, kvarnkafveln. — Jucka guppa. 
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Kvinna, som tvättar en drickstunna; hon sticker därvid 
armen genom sprundet ock rör omkring. -- Regera, föra 
oväsen, stoja. 
Skytteln, trampningen, inslagningen; det hela: väfning. 
Far ock mor bråkade lin. 
Mor tog upp potäter. 
Matskeden. — 'Spannlången, den kvarterslånge; jfr sv. 
spann, längden mellan tummen ock lillfingret, då de äro 
utspända. 
Åderlåtning. 
En gåta. 
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