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Förord.  

Föreliggande samling språkprov upptecknades sommaren 
1896, då jag i ock för dialektstudier vistades huvudsakligen i 
Skuttunge socken (av Bälinge härad) samt en kortare tid i 
Björklinge (Norunda härad), bägge tillhörande Uppsala län. 
Uppteckningen skedde med vanlig skrift efter berättarnes före-
drag, ock såsom en följd därav kunna misstag i uttryckssätt 
ock vändningar p4 ett eller annat ställe ha insmugit sig. 
Varje stycke har sats för sats underkastats en noggrann fone-
tisk retuschering, ock som jag sedan haft tillfälle att på ort 
ock ställe läsa flera korrektur, hoppas jag i allmänhet kunna 
bjuda en värklighetstrogen bild av språket. 

Folkmålet är inom dessa socknar statt i en ganska raskt 
fortgående förvanskning, väsentligen beroende på skolornas 
ock den ökade samfärdselns nivellerande inflytande. En följd 
därav är, att även den äldre generationen, till vilken alla de 
här företrädda berättarne höra, börjat »tala nymodigt» d. v. s. 
närma sitt uttal till riksspråket. Det är därför ej förbiseende 
då samma ord förekommer olika uttalat i olika stycken såsom 
spi 	s. 10 r. 8 ock sArg't s. 38 r. 1. Normalisering lämpar 
sig nämligen ej för ett arbete av denna art. 

Med avseende på tecknen är att märka: 
2-a, betecknar en diftong, där så vitt med örat kan urskiljas 

ingendera av komponenterna har utpräglad övervikt. 
a är europ. a (t. ex. i ty. ital.), som för örat ligger emellan 

rspr.. a i tal ock a i tel. 
y är den främre motsvarigheten till y, så att y : 	g : g. 
a betecknar ett ljud, som ligger mellan riksspråkets korta 

u-ljud (ex. i gubbe) ock det norska ta. 
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Kvantitetstecknet 	under en bokstav anger, att ljudet i 
fråga är halvlångt (eller halvkort). I sammanhängande tal 
förekommer denna kvantitetsgrad huvudsakligen i den svagt 
bitoniga stavelsen av ord, som äro betonade, ock i slutljud blott 
före paus, sålunda i ord, som utgöra slutet av en språktakt. 
Jfr evafer hitvu p &vjt s. 8 r. 2 ock ,p3,nta vot.,14.9 ibid. 

Akcenttecknet akut (') över ett ords huvudtoniga stavelse 
anger, att ordet har akc. 1. Tecknet gravis (') anger akc. 2. Emel-
lertid äro dessa akeentueringstyper ej alldeles överensstämmande 
med riksspråket (härom mera framdeles). Tecknet 'anger stark 
ock tecknet svag biton; det senare är utsatt blott i de ord, 
där akcenten avviker från riksspråket. 

Tecknet s' anger fallande-stigande cirkumflex. Tecknet - 
anger, att den musikaliska tonen under stavelsens uttalande 
faller ett bestämt stycke på skalan. 

Satsakcenten betecknas , på det sätt, att de starkast be-
tonade orden i satsen förses med dem tillkommande akeent-
tecken, resp. akut, grav, etc. De mindre betonade orden lemnas 
oakcentuerade. 

Björklingemålet avviker från grannsocknen Skuttunges 
språk huvudsakligen därigenom, att det har diftongen c9,, där 
skuttungemålet har 2»a, kg för kn ock gg för gn i uddljud samt 

f,'§' för jjs. 
Om Skuttungemålet har förut ett meddelande offentliggjorts 

av K. P. LEFFLER, SOM i Sv. landsm. XVIII. 2 skrivit om 
»Skuttungemålets akcentuering». Dess grammatik hoppas jag 
framdeles få behandla. 

Återstår blott att uttrycka min tacksamhet till professorerna 
J. A. LUNDELL ock A. NOREEN, vilka undersökt en gammal 
genuin Skuttungebondes uttal ock givit mig god ledning vid 
bestämmandet av målets ljud, samt till den förre för många 
välvilliga råd ock fingervisningar såväl under arbetets lopp 
som vid korrekturläsningen. 

Uppsala i september 1898. 
E. G. 



SKUTTUNGEMÅL. 



Jättar ock troll. 

pa tak em trål a töka komara hy, dem sajar, at 
ve svista, ta pråstbaria dana har ,,a kuma..,ii„,jata, som hade 
bårja pa 	haiv va pa 4:JAA& gams'-fipsaka Obea 
ftst.„ta, foclåtrva na. ve svista hanm rnt skom4kar9 
böka gamka skr pa rg2Pn. »hu-löet ara ta gamsk-dpsaka?» 
fraya låttt han. »da.,n, brimlaw-vay dit», ha-tskomdkakt. 
yka komar prasas., d'arafrein minas, a hörn hål, at .,",Aa ha 
otlt pa döm, -ha„jkdna pa vd,On». 

la da ha .,å,t9oi ty4t,,,cra va.,nta vat a tlpa.n dat(Dra 
sta'an se lög vy. han .2,lega,,n„,pa ..11?ra, a dg.../iga...n ån,. 

jån.-pats-mdr. 

2 	noy hara funasAårg"trål fr alt, a a ha åt na gicy 
forgsk. 

howva vdkar eyom .,våra, mtt dem ha sota snt hij- 
som pa svjn. mti,..,becktdl ha ?,,a anta At na. da va mkloo 
bårga alånda dana bpa, a nara va lit, kunda va hem, 
huem höja a våsna,s,. 

låggrein. 

3 	dika var ,„ a., an. piya som la,A vd' ma könk, 
lay.„44,1 vot hon,bakåtmlem åndra. la da dro2da 

?,,å,nta kom anta ta,bciks ma könk. da 'kat hitsbön hatas 
op a sk(han for a lata, mn, han sy var/jan ta Ärg. halar 
,k,åntg. 

ta sist heka,,n ha,nas röst ur an„,„bår.gIncila dana. 
sto/pa gkånt, a na—nu.,kom-in,sdy 

som sot ta bög a ag,- grcina.-Ol. da toy.,90i Pb•st,,z, 

a europ. a; a = e; a mell. e ock ä; a mall. ä ock a; y öppna 



Jättar ock troll. 

På tal om troll ock tocket kommer jag ihåg, de säger, att 1 
vid Svista, till Prästbärget där har det kommit en jätte, som hade 
bärget på ryggen. Han var på väg till Gamla Uppsala kyrka 
för till fördärva den. Vid Svista har han mött en skomakare med en 
börda gamla skor på ryggen. »Hur långt är det till Gamla Uppsala?». 
frågade jätten han. »Det är en orimlig väg dit», har skomakaren sagt. 
»Jag kommer precis därifrån nu, ock kom ihåg, att jag har 
gjort slut på de här skorna på vägen.» 

Ja då har jätten tyckt, det var inte värt att släpa den där stora 
stenen så lång väg. Han slungade den på gärdet, ock där ligger den än. 

Jan Pärs mor. 

Nog har det funnits bärgtroll förr alltid, ock jag har sitt hänne jag 2 
ock för rästen. 

Hon var vacker i ögonen värre, men de har setat snett lik- 
som på svin. Men baktill har jag inte sett hänne. Det var mycket 
bärg ock elände däruppe, ock när det var lugnt, kunde vi höra, 
huru de hojade ock väsnades. 

I Våla var det en piga som gick i vall med korna, ock 3 
en kväll vart hon bakefter de andra. Ja det dröjde länge, 
ock jäntan kom inte tillbaka med korna. Då gick husbonden hännes 
upp i skogen för att leta, men han såg varken till kräk eller 
jänta. 

Till sist hörde han hännes röst ur en bärgknalle där. Bonden 
gick in genom en dörr, som stod på glänt, ock när han kom in, såg 
han pigan, som satt till bords i en grann sal. Då tog han yxan, 

i, y; 0 som i bo; e orent it-ljud; u i hus, a i hund; a := å; 0, 0 ö-ljud. 

Lundgren. 
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m 	f, v; f »tje»-ljud; f »sche»-ljud; g »äng»-ljud ;  y öppet 

han hada må-sa, a kåta evar bölnå, se 	fåna evafor 
håva pa ,kanta. 	anta vot,lås, a hå sly, esti, ha fart- 
4var pet b6q, ha ståna-kvar. da ådra fotsviint som t..an 
dimba. 

manmspiya ha vart lt4sem.forvila dit sån, såpem. 

4 	da va nm ,plya som ha vt t bårgvtåytn a ha vart båta 
Mint. ta st ha dem mota fot 92 kköka fraikytleisa ta 
båryi,a prét ha r. da ha orvs.vatt lås fots, man 
hotv...va lth.se9v...forvila 	cil sn tid. 

fitty. 

5 	da va ..g gåma t fårAaby som ha fot ban. ,an day 
dtanit haOrt, kumt kånt. han ha vart sta söt. »ga 
a åt du», ha„.getma sakt; »a sAa go vål ma håsat». 

hoft..gb• fonas, a nar hon ha kan» <tt t hinm ma 
håstn a fot vp grima, har 	stoLa,...pråst prtsts-bravti 
-na a ratt na hdta. mag..gitma vao.2,lt;ty",, se hon /94..nta 
tålt n, for honn,....bagrtap, atcta va..t trål sem s,vtla 
na. SaMVOt manifa f¥4 4921;k a mota liga lafiitn. 

da sAnta vara bra ta get-des.4ånsdmpn, ina han2  ha 
Vnik ifårktdpn, fo,stejr..an. 

6 	a ma miOktyar3  a båtbttyar..cla ha vårt fr! 
la komat. 2. lu'iy bråmby, dem hata anda,s,2€14a dar 

fåls.st,  
som hada töhi-,an„,...bp.tty. a va d4r4g..goga seiy 

1) Bernäktiga sig, 	 2) Man (pron.). 

a europ. a; a = e 1 änd.; a weil. e ock ä; a weil. ä ock a; y öppna 
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g; / tonlöst 1; t,j, 	, /,  i, n  ock t, c, 8., 5, 	k, r, »tjocka» ljud. 

han hade med sig, ock kastade över bordet, så den fastnade ovanför 
huvudet på jäntan. Ja jäntan vart loss, ock det som yxan hade farit 
över på bordet, det stannade kvar. Det andra försvann som i en 
dimma. 

Men pigan har varit liksom förvillad allt sen, säger de. 
Jan Pärs mor. 

Det var en piga som har vordit bärgtagen ock har varit borta 4 
länge. Till sist har de måst fört en klocka från Järlåsa till 
bärget, ock prästen har ringt. Då har hon vordit loss förstås, men 
hon var liksom förvillad i all sin tid. 

Färdig. 

Det var en gumma i Forkarby som har fått barn. En dag 5 
efteråt har karlen kommit hem. Han har varit stad [ock] sått. »Gå in 
ock ät du», har gumman sagt; »jag skall gå i vall med hästen». 

' Ja hon gick förstås, ock när hon har kommit ut i hagen med 
hästen ock fått av den grimman, har det stått en präst precis bredvid 
hänne ock räckt hänne handen. Men gumman var så slug, så hon har inte 
tagit den, för hon begrep, att det var ett troll som ville ta ini 
hänne. Sen vart människan sjuk likväl ock måtte ligga länge. 

Det 	skall inte vara bra till gå ut ensam, innan han 2  har 
vordit kyrktagen, förstår han. 

Mor Gelin. 

Ock med mjölingar3  ock bortbytingar det har varit förr! 	6 
Jag kommer ihåg i Brunnby, de hette Anders Lars det där 

folket, som hade tocken en byting. Jag var där en gång ock såg 

8) Så mycket mylingar. 

y; o som i bo, e orent et-ljud; u i hus, u i hund; a -= å; 0, 0 ö-ljud. 
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ni = m + f, v; p »tje»-ljud; f »sche»-ljud; g »äng»-ljud; y öppet 

alånda. hag-kånd9-2nta teara, fastva tökv t,ftr; bara åta a 
söva. 

m4y", vål-kundp-tnta söva-n„,-bkitn om natn, 
so ragGistal-n aråka a 1,lby vå0n. 

jdn.-pats-mör. 

7 	vånda ar-a-ag-ked, st4r a hy 4bagriph. iå,g,,g6g 
var-a-an dragtjn som ha rtd2-6p -dar rna nitmarhåstn,, 
na-Tiv,kom-öp pet töpm„ ha -n ,93.9i/p a båt ta fa noga a 
dribu. da har-a, kumt-frcim-at tr6l. a raAt-n-ag„kåna ma 

my, f).ka ha-nu-kasta baköm-sa, a da ha vurt so ståt,-,so 
nora dröva-,...jon2„fitl. pa  håstn, ha' ta,p hök pa finå. så,n 
ha 	rtch-böt ma Una a kom-itna, fast-tt hilka, hu-tröln, 
1,944 -lhakåta-g. 

f419,1. 

8 	npvla båda da fo-lbga-san ag-gamak Unda, SOIVVa 
stianri,4, Intt nita noid and. so  t,ab•-y-an da/Ja grånn- 
sat: »hor u, pir»,  ha „ 	Jakt, »dom såja -,- cla sa finas 
Okgös håna t bitt,stn. sa vt. sta grava a,tar a? no y hGir 
gt, so ia rådar-ma, mn da kunda vara rbb ta si andöltAa». 
la da va pr må om. »ma,g-köm h(Jy"», san, »at om da 
köma„nora dvårgar hala-töka, sa fa 2n-nt?..,ska noga, ey,ita  
skritta, a nita gå var våy"». 

na-clont ha gråvt-n ston„, borja gukyka, hårgein 
pa bra; mn, dorv-fotstO, at-cta va bara set0y, a sa 

inta t 6. lan ston åta jo kom a an /dina a droy at 
tivtata 2  shiit 	 skåp a limår23  say-a-t fots, 
mg gåbana bYttobla sa årmåna a lat vara skritta a bara 
gråvda-p. 

1) Bråkade. 

europ. a; a -= e i änd.; ä men. e ock ä; 5 nuell. ä ock. a; y öppna 
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g; 	tonlöst 1; t, 4, j, 1, 	n  ock t, d, s, 5, 	n »tjocka» ljud. 

eländet. Han kunde inte tala, fast han var tolv år; bara äta ock 
sova. 

Gud jälpe mig, jag kunde inte sova en blund om natten, 
så ragastade i han ock vrålade ock slog i väggen. 

Jan Pärs mor. 

I Vendel är det en kulle, stor ock hög obegripligt. En gång 7 
var det en dragon som har ridit upp där med nummerhästen, ock 
när han korn upp på toppen, har han skrikit ock bett till få något att 
dricka. Då har det kommit fram ett troll ock räckt honom en kanna med 
öl. Men ölet har han kastat bakom sig, ock det har varit så starkt, så 
några droppar, som föll på hästen, har tagit hål på skinnet. Sen 
har han ridit bort med kannan ock kom undan, fast han hörde, hur trollen 
tjöt bakefter honom. 

Färdig. 

I Nyvla bodde det för länge sen en gammal bonde, som var 8 
stenrik, men inte nöjd ändå. Så gick han en dag till grannen 
sin. »Hör du, Pär», har han sagt, »de säger, det skall finnas 
jordgods här i backen. Skall vi stad [ock] gräva efter det? Nog har 
jag, så jag reder mig, men det kunde vara roligt till se ändå likväl». 
Ja det var Pär med om. »Men kom ihåg», sa han, »att om det 
kommer några dvärgar eller tocket, så får vi inte säga något, ock inte 
skratta, ock inte gå vår väg». 

Ja när de har gråvit en stånd, började Gullögla, härrgårn 
där, på brinna; men de förstod, att det var bara sattyg, ock sa 
inte ett ord. En stund efter så kom det en höna ock drog ett 
ovalkat» stort halmlass. Skojigt ock illmarigt» såg det ut förstås, 
men gubbarna knyckte sig i armarna ock lät vara skratta ock bara 
grävde på. 

2) Ofantligt. 	 3) Egendomligt. 

i, y; o som i bo;.  o orent å-ljud; u i hus, a i hund; a -= å; 0, 0 ö-ljud. 
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,t) = m 	f, v; p »tje»-ljnd; f »sche»-ljud; g »äng»-ljud; y öppet 

a dom ha prUts hum tal-tt stör Jota halar grpta, 
na-clon2-fa7j st par nora-anacs iårar, rtitta t„ata-,-,somu-könt 
pa våt,ge. da Was, hu-clom målra a tå22a mc. varå. »blsan-
dara av dom dår två iåråea sia vt tå?» sa crf4na han. »la 
trål-, vt tar Ido" ma rga piyimffisa» — da va pår ha. 
nåt se tå-ma fån nt sia ta my 1» sa pr han. a vo hå so 
Iland 	spåta 3 måritt a la t vay" ta, by'on, a dei åndra 
nPvla-böttm  mota fåfy-md hån 6 — anta toka hcin slåtta-
kvar lansciman t. 

na-clomt,-kom ta gdiegrin, lto:ka dom, hur-a skråta ål- 
dalas forvila op 	bålstn, a da bagriap dom, at da va 
tr4ltot som ha nåra dom. a lökgösa ltgar kvar t kuk åm-, 
va gc tr4r. 

Jdnm-Pat9-m6r• 

9 	t håyby) var-a-anm-ptip som htta-n j jsåp skölkt — 
da va t mit mina hå. jpåpnot ha bkåyt t sön, a p1321,sw-va 
2,lt'Ay-an a kasta sttv-faliniv ewa-ti, a na-tiha kumt-fråm, 
va på,pm av g4 

haft-lak ta skin ma -n, fnas, a dr ha1,såpm„-vatt 
vaciåra se mki§gp, se dom -vU-tatta t..å 	uta bara in- 
trasa far våt år. mtt da va mktyy hå, 6. 

fitty• 

10 	dc. va-t fegt t tima by som ha mtsta-t får. gåma 
ia 	sta lata fetas. a na „som ho ft 	mtla t pa-tstcs2ra 
stianar, ha onh4t-t-tskråmsk t 	bison av kåpa/l. 
hon ha tajt måri pö-da, my hat inta sån. 

nity• 

a europ. a; a =e i änd.;.a, mell. e ock ä; a mell. ä ock a; t, y öppna 
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g; 	tonlöst 1; t, 	 n  ock 4, d, .s, 3`, 	, 	n »tjocka» ljud. 

Ock de har precis kommit till en stor kista eller gryta, 
när de fick se ett par fyra alnars karlar, riktiga jättar, som kom 
på vägen. Det hördes, hur de mullrade ock tasslade med varann. »Hocken-
dera av de där två karlarna skall vi ta?» sa den ena han. »Jag 
tror, vi tar honom med röda pinkmössan» — det var Pär det. 
»Nej så ta mig fan ni ska ta mig!» sa Pär han. Ock vid det så 
slängde han spettet i marken ock la i väg till byn, ock den andra 
Nyvlabonden måtte följa med han ock — inte tordes han stanna 
kvar ensam inte. 

När de kom till gårdsgrinden, hörde de, hur det skrattade all-
deles förvillat uppe i backen, ock då begrep de, att det var 
trollen som bar narrat dem. Ock jordgodset ligger kvar i kullen än, 
vad jag tror. 

Jan Pärs mor. 

I Hagby var det en pojke som hittade en käpp i skogen — 9 
det var i mitt minne det. Käppen har blänkt i solen, ock pojken var 
slug han ock kastade sin fällkniv över den, ock när han har kommit fram, 
var käppen av guld. 

Han gick till stan med den förstås, ock där har käppen yord'it 
värderad så mycket, så de ville inte ge honom summan, utan bara in-
tresset för vart år. Men det var mycket det ock. 

Färdig. 

Det var ett folk i Tuna i Bälinge som har mistat ett får. Gumman 10 
gick stad [ock] letade förstås. Ock när som hon gick mellan ett par stora 
stenar, har hon hört ett skrammel i jorden, liksom av kopparkärl. 
Hon har tagit märke på det, men hittade det inte sen. 

Färdig. 

i, y; o som i bo; e orent å-ljud; u i hus, u i hund; a = å; 0, 6-ljud. 
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= 	f, v; f  »tje»-Ijud; f »sche»-ljud; g »äng»-ljud; y öppet 

sa ?,,a had._.2j 	jolv,,va...åvh;r4i glbo. hon tata 
flav ånis..a for ma, hur,..a, 

da va..n...44r, vii g& såja, som promt vild si, mada dom 
vadra silvra' dana pa mögkåla. so  ha „n.,t sa dår fo,,ta 
våkta. ma 	va da-vår, har a kum n lik ',any o 
spår4a-tå-n, a da man hams,fåb., vots.g Ml mar kvit. 

da fåt..4p,fo,..n...,skula lura tr4122,. 

Skogsrån. 

12 	da ha hånt sa håna vo åspnås, a la pånar f6Z,S.g2, som 
foråpk. 

fon har...a kum2,3 st6t.„"gr6nt Id12t riclåndas, a son 
hån. ta sist kom ...n lig, grånar rytka ma,..n.b6sa. han ha 

dit stphsy 2n i skölgn, a so haom hot at sk4t-7iota 
mbsn. ian st4n atar ha 34nkum2 tabcjks, a då had...n...at 
4242;ffn liganda tvatovar hIstrYlyn. da va manifar i skimn 

pkoka ligon, a dom has,,siLa ålt2.126p. 
talxiks rna fråntiffira 

fråniåra, se bagr2-4,.4'om, at...cta 2;6& sköksfr4n som ha tap 
på-sa t6kan skåpna, c van sta a fich fOr6i. 

j4n„,-.2"9-m6r. 

13 	da sa ha hånt vo våthOrma. na—clon2va 24ta a skula 
Ma »Mar ag...g6g a hada sat-sa-når a vila i skOn, so 
komar fåkva skål_psfril,ov fram Ml-dom a sPna iav4,i. br4. 
bbsa a br4 ftit», ha,on sakt ta lån; »fit -  ta bb.sa t fit ta 
f6t», ha.,on sakt ta d2.2 åndra. 

europ. a; a = e i änd.; a mell. e ock ä; a mell. ä ock ap, y öppna 
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g; 2 tonlöst 1; t, 	1, 	n  ock t, d, 8,, 3, .3, k, n »tjocka» ljud. 

Se jag hade en syster, som var enka i Jällbo. Hon talade 11 
själv om det för mig, hur det gick till. 

Det var en karl, vill jag säga, som promt ville se, medan de 
vädrade silvret där på Mångkulla. Så har han satt sig där för till 
vakta. Men ett vad det var, har det kommit en liten käring ock 
sparkat till honom, ock det men han fick, vart han aldrig mer kvitt. 

Det fick han för han skulle lura trollen. 
Mor Gelin. 

Skogsrån. 

Det har hänt sig här vid Aspnäs, ock jag känner folket, som 12 
såg det, för rästen. 

Först har det kommit ett stort grönt klot rullandes, ock så en 
hund. Till sist kom en ung, granner ryttare med en bössa. Han har 
ridit ett stycke in i skogen, ock så har de hört ett skott borta i 
mossen. En stund efter har karlen kommit tillbaka, ock då hade han ett 
kvinnfolk liggande tvärtöver hästryggen. Det var människor i skogen 
ock plockade lingon, ock de har sett det alltihop. 

När de vart varse karlen, som kom tillbaks med fruntimret 
framföre, så begrep de, att det var skogsfrun som har tagit 
på sig tocken skapnad ock varit stad ock skjutit sjöråt. 

Jan Pärs mor. 

Det skall ha hänt vid Vattholma. När de var ute ock skulle 13 
skjuta tjäder en gång ock hade satt sig ner att vila i skogen, så 
kommer själva skogsfrun fram till dem ock synade gevären. »Bra 
bössa ock bra skytt», har hon sagt till en; »skit till bössa ock skit till 
skytt», har hon sagt till den andra. 

i, y; o som i bo; e orent å-ljud; u i hus, u i hund; a = å; 0, e ö-ljud. 
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122 --= m 	f, v; fp »tje»-ljud; f »sche»-ljud; g »äng»-ljud; y öppet 

mei da va 	möskar 4.5.ir, fast-tv-va i4li pa fitta. 
haw-vot råsånda fotstqs. »dra du at hålviti ma dina bågar!» 
ha 

skåksrå fetsvån ha. man såiv-faA-ctem inta 3 liv pa hia- 
Usta dån. 

.6in.-pa,,s-mdr. 

14 	ag go' e var a tvei fka-,sem -va uta a..åyai skålin. 
na-,sem dem ha huli-på-n sten, ha-clem sat sa a v. man.-
bast da vår, har-a berja våga' a debia i skdO22,,, a sköks-
friAn lav ha kumi Ml-deni, a stot a tita pa ba..n st4n. 

»rår b&sa, natt skråbi fit», ha-on sakt ta in av dem. 
a ma hå ha-og-göt simvy. 

, pd,r-ks-mOr. 

15 	tikiinda vara mkbsy t‘ffi• pa at da ab•-cin ta fa 
lara sa Pta av sköksfriin. 

ag-gög vara två på2ka„,sem skala sta a fetsib.a. dem 
la4-6p ta bårA, alab.a vögka dåna-n st4n. se  kom-an 
r(cr frå fram Ml-dem. »gu-dåp, ha-on sakt, »toka lå,nar!» a 
se ha- on. m!41a2  lita, a ve hd, ha påjkåna VIZP råda a 

mor-4)64-414. 

16 	da va mada larb•-lcks va 2» 4vy 3, 	?,,a4-el'it-p-Aval evar 
pir-lons-m.5n hand. 2,,,a basta kom-in emu-grin, se smalda-t 
sk4t. yk gav inta nega 6m a4, fia koda, da va nen. 

1) Braka. 	 2) Visslat. 

a europ. a; a e i and.; a men. e ock ä; a mell. ä ock a; 2,, y öppna 
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g; / tonlöst 1; t, 	 n  ock 4, d, si, 3, .3, k, n »tjocka» ljud. 

Men det var en morsker karl, fast han var uslig på skjuta. 
Han vart rasande förstås. »Dra du åt hälvete med dina bössor!» 
har han skrikit. 

Skogsråt försvann det. Men sen fick de inte ett liv på he-
lesta dan. 

Jan Pärs mor. 

En gång var det två skyttar som var ute ock jagade i skogen. 14 
När som de har hållit på en stund, har de satt sig att vila. Men 
bäst det var, har det börjat vasa 1  ock dåna i skogen, ock skogs-
frun själv har kommit till dem ock stått ock tittat på bössorna en stund. 

»Rar bössa, men skrabbig skytt», har hon sagt till en av dem. 
Ock med det har hon gått sin väg. 

Pär Ers mor. 

I Torslunda var det mycket tal på att det gick an till få 15 
lära sig skjuta av skogsfrun. 

En gång var det två pojkar som skulle stad ock försöka. De 
gick upp till bärget, ock gick ock vankade där en stund. Så kom det 
en rar fru fram till dem. »God dag», har hon sagt, »tocka ena!» Ock 
så har hon mysslat2  lite, ock vid det ha pojkarna vordit rädda ock 
sprungit hem. 

Mor Björklund. 

Det var medan Erik-Lars var i ordnings, jag gick dit en kväll över 16 
Pär-Jons-mon här. Ja bäst jag kom inom grinden, så smällde ett 
skott. Jag gav inte något om det4, för jag trodde, det var någon 

3) Levde ock hade hälsan. 	 4) Jag brydde mig ej därom. 

i, y; o som i bo; e orent &ljud ; u i hus, a i hund; a = ä; 0, 61 ö-ljud. 
Sv. landsm. XVIII. 3. 	 2 
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sv = m 	f, v; fp  »tje»-ljud ; f »sehe»-ljud ; g »äng»-ljud; y öppet 

pbyLst som stoy a skala sAranza ma. man,' a het-rita göt 
lögt, fon,-cla sngalda t slcåt tål, a nar -a smalda for baka 
Og, so bagrgpa,-t-nta da va rM.tt fajtas. 

sa da van stor balt, som sti)y dan -t måsn, då,n hada 
rot-6p. da va sa.Aat n,oga rei, som hacla 

baftn, eta loka fg ila hå, a so f4t a for ma sån åtar«. 

17 måstar-mte kitta-åm-for ma, at hon sayv-skasfrzin ag-
Og, a da &tinat a,ndö. 

hon ha van sta pkoka lon, had-ti lgtpbsa vo-n 
stgn. 	i prtsts som hog-komar a sAa ithsa, har-a stot-t 
-"grcint frantimar bravo pcim: da va sköksfrtbv-fo,stets. mastar-. natzt ha sprailjt-h0m, & år t fa,4-on si var by rei halar-pkn.- 
mzar. 

da ha kam-in so myelsy gas -g-na, so töka tgy hata 
nogan.-mcikt mar. 

Gårdsrån ock tomtar. 

18 	.9å,g-gög tybla 	6, at-era vcoga. 
vanta b•rey hgm, fo ciritydor vct sta atar agntjttz, 

rå,vna Oka da. gt skala op ta lagr u ?gra t dolm. a 
pists som 	hant tt, lloks pe2tånar öp ta fahsa, -et 
h4ka t,dh, huru höna kom tretvåndas. ma3 a ståy dar, a 
tnta-gico köm a. da bagrgp-la,-t inta da va rgtt, foga 
da va ståt-`gds,rei dåna pa ståla. 

mor-bi6r3ltin. 

europ. a; a = e i änd.; a ruell. e ock ä; a mell. ä ock a; bo öppna 
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g; 2, tonlöst 1; t 	 j, j, 1, 	ti ock 4, d, s, S, 	?r, n »tjocka» ljud. 

pojke som stod ock skulle skrämma mig. Men jag har inte gått 
långt, förrän det smällde tu skott till, ock när det smällde för fjärde 
gången, så begrep jag, att inte det var riktigt förstås. 

Se det var en stor buske, som stod där i mossen, ock den hade 
jag ryckt upp. Det var säkert något rå, som hade vinterläge i 
busken, ock jag gjorde väl illa det, ock så sköt det för mig sen efteråt. 

Mor Gelin. 

Moster min.  talade om för mig, att hon såg skogsfrun en 17 
gång, ock det ordentligt ändå. 

Hon har varit stad [ock] plockat lingon, ock hade en liten påse vid en 
sten. Ja precis som hon kommer ock skall ösa, har det stått ett 
grant fruntimmer bredvid påsen: det var skogsfrun förstås. Moster 
min har sprungit hem, ock aldrig fick hon se varken rået eller påsen 
mer. 

Det har kommit in så mycket guds ord nu, så tocket tyg har inte 
någon makt mer. 

Mor Gelin. 

Gårdsrån ock tomtar. 

En gång tyckte jag ock, att det var något. 
Vi väntade kräken hem, för drängarna var stad efter ungnöten, 18 

ock rägnade gjorde det. Jag skulle upp till ladugårn ock görai ordning. Ock 
precis som jag hann dit, slogs portarna upp till fähuset, ock jag 
hörde tydligt, huru korna kom travandes. Men jag stod där, ock 
inte en ko kom det. Då begrep jag, att inte det var riktigt, för se 
det var starkt gårdsrå där på stället. 

Mor Björklund. 

19 y; 0 som i bo; o orent å-ljud; U i hus, u i hund; ex = å; 0,. tit ö-ljud. 
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w = m + f, v; J  »tje»-ljud; f »sche»-ljud ; g »äng»-ljud; y öppet 

19 	noy fins a mpyy stW9.y alti, fast am ha 01 st 
mar, a.st skida si. 

maLa komar i h(31-pa-4t stab, dar-iy jpaya: )åg-g6g 
nar piya kom-in i faht;tsa, ha-on sit-n, l6g »any, som ha 
sota a ridi pa bdtsbals<sin. a da va mit pa itsa dn, nar 
hon skala ia könar mida. piya ha vati so råd, so hon ha 
sprbi,, a lati kiyar vara isgta da,g,g6gy. 

mor-bj6rAiiin. 

20 	pa at stab i krbkHya var a ribli ståt-vgås,rd, sa ist 
tetlr-4m. 

vår g6g da va noga"m  b,hOka karfålSsi 92 ston 
ina dontu-kom-kåm, hu-lbrånar Ppnas, a da böma aln, at 

domu-köm stråst bakå,tar. 
jag-g6e 

 
vara Mya-lana i stdlna retb-a-dtv alt tdylra 

av håstånar. da va pa nått?, fo,stas. a da ha gdts,rd hult 
-t-Utlar a dån ina, so da. ha van åldalas fLlit. dom trodd, 
hin-hgth va los. 

fr-min fota grPtbab•sygtik, fo-la van .2,14yaan, s/a 
i,61 sala. »vil du si Agul,em, ha i_Ota?» ha gubtp-fraya, nar 
fdr kom dit. i noy vila haiv-fl hå fo,stits. da ha gitbrp-
visa-n i...aiv-våtskddr, a da va nåta gråna-von. »vil du stiga-
tt Oya p6,  so kan du fa i3Ora..t håna i skin», ha gitbni 
sakt. »nåi inta vii ist i.ora hå i», svara fdr-min. 

»ha kunda ist da st p6-da. man du sa fa st lib•våk, at 
inta ia ilAyar. sa dåy-Atiriu-komar inta ta-ata ifAkketAa kanta, 
uta pa ritndålni,» 

da, i.åÅ so 6. ddiv for 24k4fto kom lånsmån & tö" n. 
han hada -stiti mkyy åndandns 6 fots. 

jark-k4ls,4. 

Fängelserum i Uppsala slott. 

europ. a; a :---- e i änd.; a mell. e ock ä; a mell. ä ock a; i, y öppna 
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g; 	tonlöst 1; t, 	 n  ock 4, d, s, j, 	k, n »tjocka» ljud. 

Nog finns det mycket styggtyg alltid, fast aldrig har jag sett 19 
mer, än jag skulle se. 

Men jag kommer i håg på ett ställe, där jag tjänade: en gång 
när pigan kom in i fähuset, har hon sett en lång käring, som har 
setat ock ridit på båsbalken. Ock det var mitt på ljusa dagen, när 
hon skulle ge korna middag. Pigan har vordit så rädd, så hon har 
sprungit, ock låtit korna vara utan den gången. 

Mor Björklund. 

På ett ställe i Krycklinge var det riktigt starkt gårdsrå, skall jag 20 
tala om. 

Var gång det var någon borta, hörde hemfolket en stund 
innan de kom hem, hur dörrarna öppnades, ock det bommade aldrig, att 
icke de kom strax bakefter. 

En gång var det tjuvar där i stallet ock rakade av allt taglet 
av hästarna. Det var på natten förstås. Ock då har gårdsråt hållit 
ett buller ock dön inne, så det har varit alldeles fasligt. De trodde, 
hin håle var lös. 

Far min for till Grytbäcksgubben, för det var en sluger en, skall 
jag säga. »Vill du se karlen, som har gjort det?» har gubben frågat, när 
far kom dit. Ja nog ville han väl det förstås. Då har gubben 
visat honom i en vattskål, ock det var nästa granne vår. »Vill du sticka 
ut ögat på honom, så kan du få göra det här i skålen», har gubben 
sagt. »Nej inte vill jag göra det inte», svarade far min. 

»Det kunde jag då se på dig. Men du skall få se likväl, att 
inte jag ljuger. Se den karlen kommer inte till äta julkaka hemma, 
utan på rundelenl.» 

Det gick så ock. Dagen före julafton kom länsmannen ock tog honom. 
Han hade stulit mycket annorstädes ock förstås. 

Erik Karlsson. 

i, y; o som i bo; o orent å-ljud; u i hus, a i hund; a = å; 0, 0 ö-ljud. 
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'921 = 	f, v; Jp  »tje»-ljud ; f »sche»-ljud ; g »äng»-ljud; y öppet 

21 	mxxv-fårfeks fik han Dana pa at ståla, dar a.va 1x4som 
lita ilm4rx1  ma tömtn. 

jå,v-Avål, na-csom*.„:"ri,-gb•a. ricsta stcik, kom-rj, ta 21apa 
t vå,d3r. mrot da ha 	vutx ittkåsta pa dpuhkxn, a da 

somt itrvadar. gt sån ha 	kam 1,årma-sa2  for lats- 
bån. »du a so go a latar vara lita stcilti, -on (ig-g6g», ha-n 
-jakt, »for gas,rei tök inta hå». 

pr-a.-mr. 

22 	iåv4vål, no,-,som iced(jmana kom-hzAw fran-t kalas !los 
-"grånas, hilka dem, hur a va nogan a. trösfra pa lövrv. 
dom 'ab. dit fo-to, sz-eit fots,  a da ha dom st tri Moja-
lAisa getba-,,,,som kols a trbsAa rna .2,16iya. da va gas,rein hå 
fots. 

pår-a-mår. 

23 	giona-mxns mörfcir ha baråta fo-na, vo, som handa hanom 

hans ådra dötar ha cup folöva ma-y-Acir, hata lcks, 
a-n rx4tx lötvlåsa va-n 6. jå,v-Avål, ha gick loga så,fiAn, 
a da har -a kum-in -t b•vimfat a såt-sa vo såskcink: »d-a 
-nm -bra dahneins-etu hci-ta mei.p, ha-on sakt; »han ha-rita 
våt a tvota sa om håndan jg  go g x vibv». a ma hå ha ., 
-otv-vurx böta. 

fitty• 

24 	an -två/ sa bön dt-ma — da va x skita 	fojt,gfr-an 
— »go sta lz-ata råt pa brackans, dan sitar pa seclbömn». 

1) Egendomligt. 	 2) Jämrat sig. 

europ. a; a = e i änd.; a mell. e ock ä; a mell. ä ock a; y öppna 
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g; i tonlöst 1; t, I, j, i, 	n  ock t, d, 	3, 	?r, n »tjocka» ljud. 

Min farfars far han tjänade på ett ställe, där det var liksom 21 
litet illmarigti med tomten. 

En kväll, när som han gick ock rustade i stallet, kom han till släppa 
ett väder. Men då har han vordit utkastad på dynghögen, ock det 
gick som ett urväder. Ja sen harj han kommit ock järmat sig 2  för hus-
bonden. »Du är så god ock låter vara skita i stallet en ann gång», har han 
sagt, »för gårdsråt tål inte det». 

Pär Ers mor. 

En kväll, när som ungdomarna kom hem från ett kalas hos 22 
grannas, hörde de, hur det var någon ock tröskade på logen. 
De gick dit för till se åt förstås, ock då har de sett tre huvud-
lösa -gubbar, som hölls ock tröskade med slaga. Det var gårdsrån det 
förstås. 

Pär Ers mor. 

Gumman mins morfar har berättat för hänne, vad som hände honom 23 
en gång. 

Hans andra dotter har vordit förlovad med en karl, hette Lars 
ock en riktig lortlasse var han ock. En kväll har gubben legat i sängen 
ock då har det kommit in ett kvinnfolk ock satt sig vid sängkanten :.»Det är 
en bra dfflmåns du har till måg», har hon sagt; »han har inte 
vett att tvätta sig om händerna en gång i veckan». Ock med det har 
hon varit borta. 

Färdig. 

En kväll sa bonden åt mig — det var i samma gård förstår han 24 
— »Gå stad leta rätt på bridongen 8, den sitter på sadelbocken». 

3) Ett slags betsel. 

il y; o, som i bp; e orent ft-lind;  u i hus, u i hund; 	= å; 0, 0 ö-ljud. 
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w = m 	f, v; fp  »tje»-ljud; f »sche»-ljud; g »äng»-ljud; y öppet 

2,84-nb• stciln,„fo,stas. m no. „ ,om gc kom ta sålbåDan, 
se v6i,41-ta dår. 

mn, mo. såma köka ia labsem-n röst fran tsijA: »nål du, 
bradögan sita,..aua håna, uta pet spipan„, pa„vålha». 
sem tape..., 	 rist-M-ma bradögan a darafr4n 
ma—n hispl fåt. 

fåt_z• 

25 	pa tab• em toka 2,1årv komalma lujy noga, som ha hant 
mögkabo a elarp. d a man,. 92u3rmör ha, skula ha ht 

d...å, da rapa sånt hå fotstas. 
Avål hols mörmor-man a kopt grgft spisti. da 

har a kum-in av -Or a båt, at hon skula ga må:n ut a 
fåna, se har fah• taka mo. na ansåntan. getma vn-nta 
fe(; hon typa, da va ,kalåkt ta ga,a1tt.4"ana mörkra 
«pand Aår. mag..,gåbtn hanas typa, hon skula gå, a se Oka 
bon., a. 	• 

na,„pmi hon ha kunn-14t t fajta, has.n.,tett-öm, 
Vada aldålesAravi, a båt ha,na fj-m a Wipa dona-hans, 
som lay beksythd. 9au3rmör föda-må. dem la,4-4t stå, 

vo ,k,ana hadtis hifvu hars.a vart-n dejr, alanem hana 
om kurn-na....1v-ffnar kåmåra, a dåna lay dn ficAa. mörm4r 

ja bksavsAvina fotas,  a san ha 091akt t no.: 
gt...nta g-da», ha-n..jakt, »man du sAa fa  bd& and». se 

in 2. råma, inaföra, a hon höka, hu ...n ha ..,tala man 
h4sa tri gögar 	n piosta ma påvar. sån; fe d 	må-na 
tabdkats, a na,...jem demy,kom-6p a stålat, 	 pa..n 
hå,d. »hon stua myjpy br4 for må; dan-ddr mk», ha 
...jakt. »vår Og hon ståla...,...cse-yanar...a når pa mif3åk». söm., 
vtsa-,n hana, hu...lem skula andra da. 

1) Förskräckt. 

a europ. a; a = e i änd.; a mell. e ock ä; a mell. ä ock a; i, y öppna 
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Jag gick ner i stallet förstås. Men när som jag kom till sadelbocken, 
så var den inte där. 

Men med samma hörde jag liksom en röst från taket: »Nej du, 
bridongen sitter inte här, utan på spiken på väggen». Jag vart lik-
som tagen', kan han veta. Jag ryckte till mig bridongen ock därifrån 
med en hisklig fart. 

Färdig. 

På tal om tocket slarv kommer jag ihåg något, som har hänt 25 
i Månkarbo i Tierp. Det är min mormor det skulle ha hänt 
för, så det är då riktigt sant det förstås. 

En kväll hölls mormor min ock kokade gröt i spisen. Då 
har det kommit in en karl ock bett, att hon skulle gå med honom ut i 
farstun, så han fick tala med hänne ensam. Gumman ville inte 
först; hon tyckte, det var elakt till gå ut där i mörkret med en 
okänd karl. Men gubben hännes tyckte, hon skulle gå, ock så gjorde 
hon det. 

När som hon har kommit ut i förstun, har han talt om, att han 
bodde alldeles bredvid, ock bett hänne följa Ted ock jälpa gumman hans, 
som låg i barnsnöd. Mormor följde med. De gick ut i stallet, 
ock vid ena hästens huvud bar det varit en dörr, ock genom hänne har 
de kommit in i en finer kammare, ock där låg den sjuka. Mormor 
j älpte barnsängskvinnan fdrstås, ock sen har karlen sagt åt lanne:»Mat kan 
jag inte ge dig», har han sagt, »men du skall få betalt ändå». Så 
gick han in i rummet innanför, ock hon hörde, hur han har tagit med en 
hösa tre gånger i en kista med pängar. Sen följde han med hänne 
tillbaks, ock när som de kom upp i stallet, har han pekat på en 
häst. »Hon står inte mycket bra för mig den där märrn», har han 
sagt. »Var gång hon stallar, så rinner det ner på mitt bord». Sen 
visade han hänne, hur de skulle ändra det. 

i, y; o som i bo; 	orent å-ljud; u i hus, u i hund; et = å; 0, 0 ö-ljud. 
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dom 'öka hå, a sån hade dom tår ma åla hastånar. 
påvåna, som mörmör fåb...cta-nåra, toyv-pråstn xfrå-na, an 
dal ta ~stena, fa-ta skafa silvarkcinar hsårka. 

tZ.6(19'• 

26 	pa tar,. om tölp koma?. -xst 	héf toka få fait håc_la 
föritidn„, ma tåmtagåbar a dylfAt. pa 	,skula tånity, 

ha må, av dt, va sor vår. han skula ha nha skc_5r a br 
av åla satar. a kcin nonm-manila bagrfpa, var dit toy vågn? 
fieuyar kund-ly -våra 6, sa g& såja. clow„fg anta .2,1apa-t 

vådar stdl, uta dow-vot ittkdsta pa dyvhfjpn. dån håstn, 
som tOmin tOda, va ghinskar 	fin han; dom åndra va- 
lådna a dåna. 

mor-b,y6rAlån. 

27 	noy har -a fanas tåmtaglibar fr alt, a rida pivAmPsarl 
håda dom 6. ?fa jp6na pa at stalp, dar a fdns töja, a gt 
komar It4y-ag-gog, bön dana hada jolt-n rWråsuyar hast; 
dån tbdo-xnta tåmtagillp y fa-två stgvår. vår mår° vz• kom- 
når, sto" håstn,„,-pa d,yvh,§pn. a da 	anta ma lds hala- 
-noga. ta sist mot -n sgtja-n. 	

ja4-kålså. 

28 	pa at ståla var-a-ag-gkståmta sow-föka2  so myjosy såd 
lack so huru dom tråsAa, vot4a,..4nta 	}. 

nar han ha hlz-pe4n tz, vol dravåna ferbcinada pa 
ta hola pa tråsAa idaliy idaliy, a se la y dom sa a dikta 
pa tåmtagåbyti. no—clom hala dana ladu-n sten, komar 

.1) Toppmössor. 

europ. a; a = e i änd.; a mell. e ock ä; a inel]. ä ock a; y öppna 
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De gjorde det, ock sen hade de tur med alla hästarna. 
Pängarna, som mormor fick där nere, tog prästen ifrån hänne, en 
del åtminstone, för. till skaffa silverkannor i kyrkan. 	• 

Färdig. 

På tal om tocket kommer jag ihåg tocket få folk hade 26 
i forntiden med tomtegubbar ock dylikt. På julen skulle tomten 
ha med av allt, vad som var. Han skulle ha nya skor ock bröd 
av alla sorter. Ock kan någon människa begripa, var allt tog vägen? 
Kinkig kunde han vara ock, skall jag säga. De fick inte släppa ett 
väder i stallet, utan de vart utkastade på dynghögen. Den hästen, 
som tomten tålde, var glansker ock fin han; de andra var 
ludna ock dana. 

Mor Björklund. ' 

Nog har det funnits tomtegubbar förr alltid, ock röda pinkmössori 27 
hade de ock. Jag tjänade på ett ställe, där det fanns tocket, ock jag 
kommer ihåg en gång, bonden där hade köpt en rödbläsig häst; 
den tålde inte tomtegubben för två styver. Var morgon vi kom 
ner, stod hästen på dynghögen. Ock det jälpte inte med lås eller 
något. Till sist måtte han sälja den. 

Erik Karlsson. 

På ett ställe var det en gårdstomte som foladei så mycket säd 28 
i ladan, så huru de tröskade, vart det inte slut inte. 

När han har hållit på en tid, vart drängarna förbannade på 
till hålla på tröska idelig idelig, ock så la de sig att vakta 
på tomtegubben. När de har legat där i ladan en stund, kommer 

2) Forslade. 

i, y; o som i bo; e orent å-ljud; u i hus, u i hund; et = ä; 0, 0 ö-ljud. 
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gitbm a stetna titaf6ra. »J  fgla-Md a ft't_ inga vay», ha 
akt. da vara i_ån av drånåna sorv-va möskår: »dra da at 

kilviti ma dina ft:t Mar!» ha-g-,skript, a da st4 inta 2)4 
halar, fe-91,-(la va 2l4t ma Mar i 

jark- kils. 

29 	da-pm m01.4~ påsa, nar hor-va fkiko, clår har-a 
vart-n kratta i etn, agg-gög ha-oiv-fot sit-n. han hada 
vitar pinkniffisa a-n litn,,,„-pigka 3 mosa. 

om ifflrkvtiln na-clom ha fot att, so ha bön tajt må-sa 
av a mGit a got-Ut a Ovt-n. 

litegrdn. 

30 	mörbr6-tskitla ga evar (ft brdn.-mapögt ag-g6g. pet nårtcla- 
sidn om spaiyin har -a leitint n krajta ma rg 2AnkniPsa. 

mörby?'" vanda-åm-an. bit fe talata dn d& koma-frcim... 
fkft, mn MintNb likdant. ta sis-i-vi,ak mörbrör nikt pa 
spönjin a gav Mintn,„-fG,in. dom mbtas mit pei fotstas, me da 
ha Mintn pot pa latvu bdpin, so vcitna ha pblral om-n. 

31 	da va pa at stai?..4 bgkin dom bruka a segrit at tenn- 
tn„,-pai,ts4kcitto. J6g-gög fika ,dom drpnt ma sgtvgrots-
kr4ka, myt, dråkin tröd-nta pet toka trgtgy-som rei a krattar. 
han sp-i'4 grgtn, larv a sata sa a flat t-  kricka. man haiv-
vot igkcista pa d'yglikin a da i at iVcånda, a da va getsni 
hala-tbintn som jota h fajtas. 

1) Porlat. 

europ. a; a =e i änd.; a mell. e ock ä; a mell. ä ock a; 2, y öppna 
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gubben ock stannade utanför. »Sju skylar säd ock sju mila väg», har han 
sagt. Då var det en av drängarna som var morsker: »Dra du åt 
hälvete med dina sju skylar!» har han skrikit. Ock det stog inte på 
häller, förrän det var slut med skylar i ladan. 

Erik Karlsson. 

Där som mor min tjänade, när hon var flicka, där har det 29 
varit en tonite i gården, ock en gång har hon fått sett 'en. Han hade 
vit pinkmössa ock en liten pingla i mössan. 

Om julkvällen när de har fått ätit, så har bonden tagit med sig 
av all mat ock gått ut ock givit 'en. 

Lundgren. 

Morbror skulle gå över åbron med post en gånge På den andra 30 
sidan om spången har det kommit en tomte med röd pinkmössa. 
Morbror vände om en bit för till låta den där komma fram 
först, men tomten gjorde likadant. Till sist gick morbror rakt på 
spången ock gav tomten fan. De möttes mitt på förstås, men då 
har tomten kört på huvudet i bäcken, så vattnet har pollratl om 'en. 

Mor Björklund. 

Det var på ett ställe i Bälinge de brukade ge sötgröt åt tom- 31 
ten på julaftonen. En gång skickade de drängen ut med sötgröts-
krukan, men drängen trodde inte på tocket trolltyg som rå ock tomtar. 
Han söp ur gröten själv ock satte sig ock sket i krukan. Men han 
vart utkastad på dynghögen ock det i ett rykande, ock det var gårdsråt 
eller tomten som gjorde det förstås. 

Mor Gelin. 

i, y; o som i bo; 0 orent å-ljud; 24 i hus, u i hund; a = å; 0, 0 ö-ljud, 
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32 	a komar hy, at fdr-mtn..baråta som sei, at nar arin 
maal .2,loks ma dreqpn, da som da ful pa tötnty, ha vutt 
tömtagtibar; da sow-ful sk6t,tn, ha vutt skålssrd, a da SOM, 
ful t vdtna, fOrd. my, nu ara böta åltthöp. 

Spöken ock syner. 

33 	mör a sPstar-mtn say. et do, som ,a,b.-nå,n. da va .t 
lita törpstdb pa brd,bsta-skOn Gflmbt fran döna, dar.la 
föd, da boda.t fa( 	gitbu a.ag -gitma. dom lavda ila 
?rml a kunda ålrt vara mims. nar gak vot44, toka. 
tuta partyar-vara hma, uta thota nar mina foråldrar. 

mr-mtn sy.rot ag„gog Mr gretvhka, fo„cla st 6y nar 
és. da va spörsnh om natth at fah4sa sdy-on, hu.n,..bar 
t våy ui.vt,a,nome,grinddna -- han hata t,arA-lyinso dy, dar 
gifbni — a hon jyanda-nån„z *lit. da va fl oka da vår1  
ma hå, mtot om mo, nar hon skula ga »alm ataArita, 
fans.a, inta noga spöt t snön. han had.ttta mat a Iiira 
noga spör fanas. 

hu .yi ,a1 a rantka a sp.O4a åtar grewhka san! dona-
hansas had-tt lspsta a hitclar pa v. dr t,ab..p a skråmka 
om nåtk. da låt, som 	skula 2,1öpa Jota a kasta-nå.na 

tbkcin. såtv.va...n..pa geima a kkå,mda håna. da sh•rt&A„ 
on„,..pa fdr: »j§å,ra måstår!» — fdr-mtm.va  s4r4åra hmv. 
fajtas — »va baJdl a tanm-pd noga, for githt a pö nja 
nicnas 2  nån!» ta fGir t,a4-619 a tanda t,t'ss, han /tara tv. våk 
hån 6. 

1) Pet var kanske litet tvivelaktigt. 

a europ. a; a = e i änd.; a mell. e ock ä; a mell. ä ock a; y öppna 
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Jag kommer ihåg, att far min berättade som så, att när ängeln 32 
Mikael slogs med draken, det som då föll på tomten, har vordit 
tomtegubbar; det som föll i skogen, har vordit skogsrå, ock det som 
föll i vattnet, sjörå. Men nu är det borta alltihop. 

Spöken ock syner. 

Mor ock syster min såg en död, som gick igän. Det var ett 33 
litet torpställe på Bräcksta-skogen en bit från där, där jag är 
född, det bodde ett folk, en gubbe ock en gumma. De levde illa 
orimligt ock kunde aldrig vara sams. När gubben vart död, tordes 
inte käringen vara hemma, utan flyttade när mina föräldrar. 

Mor min såg honom en gång för gravölet, för det stod när 
oss. Det var spårsnö om natten, ock i fähuset såg hon, hur han bar 
i väg ut genom grindarna 	han hette Erik Hansson den där 
gubben — ock hon kände igän 'en tydligt. Det var väl hocket det var' 
med det, men om morgonen, när hon skulle gå i källaren efter dricka, 
fanns det inte något spår i snön. Han hade inte makt att göra 
något spår förstås. 

Ock hur han gick ock ramlade ock spökade eftergravölet sen ! Gumman 
hans hade en kista ock hudar på vinden. Där gick han ock skramlade 
om nätterna. Det lät, som han skulle släpa kistan ock kasta ner 'na 
ock ibland. Sen var han på gumman ock klämde hänne. Då skrek 
hon på far: »Kära mäster!» — far min var skräddare han 
förstås — »var beskedlig ock tänd på något, för gubben är på mig 
nunnes2  igän!» Ja far gick upp ock tände ljus, han hörde 'n väl 
han ock. 

2) Nu. 

i, y; o som i bo; e orent ft-ljud; u i hus, u i hund; a = å; 0, & ö-ljud. 
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jåv-tvål sot vt öva. bnitsta-giima sot t sop a söv. fkir 
a mår sot a tåra döm 6. Vi fat lé a tanda-pa liks a ha 
noga fyr for és, ?,,Gt bast da vdr, kom,- gubm in a fat si 
gama, som sot a s6v. da vol 	årg fnas  a smdlda-tål 
våpn, dar gam a sol, so,on hava råt 612. el-a da tOltan sånty 
ha, fe„,spstar-nnn lavar ån a kan såja sOma ök hån 6. 

leggrått. 

34 	gt va pa at stab a jas4na, a dair var-a-ag-gama sen'. 
vol (N. da va 71)...f6f4hyar manila pa spjta. dom sy 
na avv,b(dt, huru hoft-gt t lagd», a da va ,,,irkst vOr_a. 

/a,v,-Avg skula drågpv-ga sta a rasta håståna. a köm 
ho', at 4k fajta öp-d'Og. da lat has7i6n nar. »va 2. 

04a ndm 4r-a?» ha-g-Jakt, at 	 öp, se han ha se 
nar rama t 

tbkcin sy dom »hrtvv-gd dar ma- n,„-bkdr4tay 
a nar a va åkf& ata ga, da har-a vart Oldalas ??3,,6kpkt 
fongs. drå,i3pn dana skala vara b4dbdrara, a vdr gög haft-
Ft ma bihcoltt — at ta-n <94,-1- »Ortvan, som ..a,t-bakåtar 
holt-ty, t röyin. a vår bit av la•åd dom sblda, stoy-gama 
brav a tOy t. 

hon had-tt &kb avna fots. 
jann,-patarldnse. 

35 	da van »Orm i tånsta hand dom,-kala for bråwvtns-låna. 
da va pa dån tick nar fat brånda ferv, a låna sblda hon. 
an  (Mar hada hon 6, som hata låta, o h643..09 gama fo,stas. 
da va mn,sy fat som borga av döm. 

nar »Ortvatv-va ek, koman törpltra a akta forbi-an 
nat. han,-va fply fåm stva -ta kna,a cldt ha.,91.-typ, at 

1) Slog det aldrig fel, att han såg etc. 

europ. a; 9.=-- e i änd.; a mell. e ock ä; a me!!. ä ock a; y öppna 
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En kväll satt vi uppe. Bräcksta-gumman satt i soffan ock sov. Far 
ock mor satt ock lurade de ock. Vi fick lov att tända på ljus ock ha 
något fyr för oss. Ja bäst det var, kom gubben in ock fick se 
gumman, som satt ock sov. Då vart han arg förstås ock smällde till i 
väggen, där gumman satt, så hon hoppade rätt opp. Det är då tydligen san-
ning det, för syster min lever än ock kan säga samma ord hon ock. 

Lundgren. 

Jag var på ett ställe ock tjänade, ock där var det en gumma som 34 
vart död. Det var en förfärlig människa på [att] spöka. De såg 
hänne uppenbarligen, huru hon gick i ladugården, ock det var ljust värre. 

En kväll skulle drängen gå stad ock rusta hästarna. Ock kom 
ihåg, att karlen fick inte upp dörren. Då gick husbonden ner. »Vad i 
jesse namn är det?» har han sagt, ock i ett gick dörren upp, så han har 
så när ramlat i kull. 

Ibland såg de käringen gå där med en blårutig kjol, 
ock när det var auktion efter hänne, då har det varit alldeles ojälpligt 
förstås. Drängen där skulle vara budbärare, ock var gång han 
gick med buden — att icke han säg' käringen, som gick bakefter ock 
höll honom i rocken. Ock var bit av kläderna de sålde, stod gumman 
bredvid ock tog i. 

Hon hade en dålig levnad förstås. 
Jan Petter Jansson. 

Det var en käring i Tensta här de kallade för »Brännvins-Lena». 35 
Det var på den tiden när folk brände själv, ock Lena sålde hon. 
En dotter hade hon ock, som hette Lotta, ock hon jälpte gumman förstås. 
Det var mycket folk som 'borgade av dem. 

När käringen var död, kom det en torpare ock åkte 'förbi en 
natt. Han var skyldig fäm styver till Lena, ock då har han tyckt, att 

i, y; 0 'SOM i bo; e orent å-ljud; u i hus, u i hund; a =--- å; 0-, ö-ljud. 
Sv landsm. XVIII. .9. 	 3 
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pannan sot pa tapt a rOpa: »fåm stgvar h•ar, fåm sigvår!» 
haw-va pa vayy-ta, stan tårpan, a na-nn-korv-frcim, har-a 
vart fatreila aldålast. han say -tva gatar a anta »gan pbrAa, 
tåa ban stör hargeik. dår ha -g -kamt-in 	n stö 
a da stOy tnta pa, fag. -bråwvtns-låna fåkv ha karm a pot • 

mn da ha-w-vutt ltb•som lita 
„som pårtyan to-6p riv?), ha rida  giv g9,* 

nar b•ku-kom-t, sto°  y inta ht e kvar, uta va bandtra-
vo-n åtmasbaft 2. man rinn vtl-n inta ha kvar, far han
bagrgp, at-da, va noga sectb, uta hag-gav sa-t våy-ta låta 
ma-n. mn na-,sorn la fa4 si-n, panda hon ign-92,m -pa stesIn. 
»ha nt vart t hålvttt dar rivv, so fa-n ba,h6la-n 6», ha-on 
sakt. 	om,,Aarim-bo,h6lt-n halar kåsta-b4t-u, so vt-aLtda,  
Okr 

mor-b36rAltin. 

36 	pa kar om spkhotn,-koma)ma Tujy, dom sa, da ha vafl. 
gialja, som ha kamt-tabGiks, san how-va d4. hon ha 
skala sakt-4t sota-, at hon skala laga -n sålmbök pa 
gnivry,..., far hon hada tjan rö. noy va hå fl basynit, an so,  
sådty a gaidnt mankra, & inta fa h• nogan rå! 

systachanas ,,öka, som hon så fajtas• a hå ha gc fot 
våta av pOrkvålstan,, far hdn ta-4m, at na- lom hal-pa 
gråvda sån, so htta dem an sålmbök andar Utfå. a d a 
sånty hå, fa låsa-m,tw-tnya Kii-lans-vgfima, a hon sa dasdma 
hön 6. 

37 	da van skomakara pa-at stala. han sot a årbtata t rama 
bravb, dar bön stoy-liA. pa  tvåln har -a kann-irt flora ag- 

1) Förskräckt. 

a anrop. a; a =0 i änd.; a mell. e ock ä; a mell. ock a; 2., y öppna 
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käringen satt på taket ock ropade: »Fäm styver karl, fäm styver!» 
Han var på väg till staden torparen, ock när han kom fram, har det 
varit förtrollat alldeles. Han såg inga gator ock inte någon kyrka, 
utan bara en stor härrgård. Där har han kommit in i en stor sal, 
ock det stod inte på, förrän Brännvins-Lena själv har kommit ock givit 
honom en guldring. Men då har han vordit liksom litet tagen', för när 
som käringen tog upp ringen, har röda elden lyst inunder hänne. 

När karlen kom ut, stod inte hästen kvar, utan var bunden 
vid en utmålsbuske2. Men ringen ville ban inte ha kvar, för han 
begrep, att det var något sattyg, utan han gav sig i väg till Lotta 
med den. Men när som Lotta fick se den, kände hon igän den på stund. 
»Har ni varit i hälvete efter ringen, så får ni behålla den ock», har hon 
sagt. Men om karlen behöll den eller kastade bort den, så vet inte 
jag inte. 

Mor Björklund. 

På tal om spöken kommer jag ihåg, de sa, det har varit en 36 
gumma i Eke, som har kommit tillbaks, sen hon var död. Hon har 
skolat sagt åt syster sin, att hon skulle lägga en psalmbok på 
graven, för hon hade ingen ro. Nog var det väl besynnerligt, en så 
sedig ock galant människa, ock inte fick någon ro! 

Systern hännes gjorde, som hon sa förstås. Ock det har jag fått 
veta av kyrkvaktaren, för han talade om, att när de höll på [ock] 
grävde sen, så hittade de en psalmbok under korset. Ock det är 
sanning det, förLasse min frågade Jan-Jans-gumman, ock hon sa detsamma 
hon ock. 

Mor Gelin. 

Det var en skomakare på ett ställe. Han satt ock arbetade i rummet 37 
bredvid, där bonden stod lik. På kvällen har -det kommit in några ung- 

2) Granruska vid vägkanten. 

i, y; o som i bo; 6 orent å-ljud; u i hus, u i hund; a = ä; 0, 6 ö-ljud. 
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d6ma td.,n, a da ha„,clom sota a ?,,ot „ Jpataksk av bön a 
sakt, aLetom skula py_pna d 	se so hag,.kunda fa si. pa 
nåtro6, na lem ha göt, ,m,h• dög öp, a bön ha kumOnta 
skomakan a dånsa ma n, so 44 va MIT& av sAråmsl. 

38 	da va pa-qt stala nara tig8s,m6n,„ cia boda3 fin, a an 
Åk?,  ha gick, mårfa4ana, vup då. 

dom bar 4t„,n,y-fo,stas bön, a gi6ma ,k,a3. sta ta tigssmOri 
hala », ånm 6n — ,ka körna 	a 11,4y, oka da v6ir — hon 
skula tsk-öm-a fo...2lab.hya...,„lem kåda dana. na,„„som hån ha 
vurt båta,..n stön, 	påltåndas in 1,,9443. a manifana 
ha vub sbyåmda 0,etkpb; dom tröd„.,„.iy4a4-når„fojtas. my, 
han ha bara rart ve6141. 

39 	da va-n,„, mitrItra som hal 'pa miya notstans utma 
jpörka. han„broda sa inta 6m a ta vatår nogg6ftk, uta 
14"„sa ml lidar vo Oörgdtp, om nåtårt. 

yån nåt har,4 kumt..t Avilvfäk4 ta „na bitch-g.„0-in 
pörka, fo„.cla va...« ana 3i31214?r4 som hon inta va fo,.90na 
ma, a horv-fab• man rö, fog,lart ändra hada folåt2,  na. »ga- 
in 	köra», ha,on sakt, »hon star bårhOvda, a åla dom ådra 
ha hås,ctln•ar pö-sa. ga  sta hålsa na fran,måy a ba, 
,k,år-ma-tål».2  

mitrari y]ta, som hon 4, man spkfp,. köra sa nåy. hafL 
ab•  éig6 t, mam-fab• nå,2 dei ö. naom-rh-kom-åt, ha 

bunrpf6Z39 bud}..,g„ga-infotr g6 a ba om tåbift for,. 
0.su skal. »man flonda dat sån», ha„.on sakt. mitran, jab., 

1) Skendöd. 

a europ. a; a e i änd.; a men. e ock ä; a rnell. ä ock a; y öppna 
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domar till honom, ock då har de setat ock gjort spektakel av bonden ock 
sagt, att de skulle öppna dörren emellan, så han kunde få se. På 
natten, när de har gått, gick dörren upp, ock bonden har kommit in till 
skomakaren ock dansat med honom, så karlen var halvdöd av skrämsel. 

Mor Gelin. 

Det var på ett ställe nära Tegelsmora det bodde ett folk, ock en 38 
dag har gubben, morfar där, vordit död. 

De bar ut honom förstås i boden, ock gumman gick stadtill Tegelsmora 
eller Dannemora — jag kommer inte ihåg, hocket det var — hon 
skulle tala om det för släktingar, de hade där. När som hon har 
varit borta en stund, kom gubben paltandes in i köket. Ock människorna 
har vordit skrämda ojälpligt; de trodde, han gick igän förstås. Men 
han har bara varit vardödl. 

Mor Gelin. 

Det var en murare som höll på [att] mura någonstädes utmed 
kyrkan. Han brydde sig inte om att ta kvarter i någon gård, utan 
la sig i ett lider vid kyrkogården om nätterna. 

En natt har det kommit ett kvinnfolk till honom ock bett honom gå in i 
kyrkan, för det var ett annat kvinnfolk som hon inte var försonad 
med, ock hon fick ingen ro, förrän den andra hade förlåtit hänne. »Gå 
in i koret», har hon sagt, »hon sitter barhuvad, ock alla de andra 
har halsdukar på sig. Gå stad [ock] hälsa hänne från mig ock bed, hon 
ger mig till».2  

Muraren gjorde, som hon sa, men spöket i koret sa nej. Han 
gick en gång till, men fick nej då ock. När som ban kom ut, har 
kvinnfolket bett honom gå in för tredje gång ock be om tillgift för 
Jesu skull. »Men skynda dig ut sen», har hon sagt. Muraren gick, 

39 

2) Förlåter mig. 

i, y; o som i bo; e orent å-ljud; U i hus, u i hund; a = ä; 0, 0- ö-ljud. 
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na 	Jam han så »2 gsu nåni», ha -,spkt,,92 sArk42 ud, a 
da ha vup-t-d'im, se han troda, »Orka reon?ra-p6-n. nar 
hag-kom-4t, va manila båta. 

mörialfn. 

40 	 fr tdtivara vånl2, at-dem skula våka eva -lit se 
lafipn dem lay eva Ok. 

komar My, dem baråta,-t na-,sempråstn,v-vot-cti hand 
} baby, har-e, vur2-n.„Mya som ha biåd2 sa ta a sta 
såmm a vika ovaJ7ja em ncitn. da va-22.-m6skar piya hå, 
nk how - via ha batat, 6: dann, -brökuya kön alaf. håndra 
r27jselkilar. hon skula sta a kala svåtar ål b-ta ha noga a 
4.2,la ma. 

koka alm ha pråstn råst sa-6p: »du Mar a kåla-clu», 
ha-n-jakt. »,,å md9p, sa pyq. »svåtar 	ha-n-tsakt. »jå 
mån», sa _Mya. se han lakt sa når nån. 

koka ttgv rast-n, s?-6p, a sa libylant. da ha piya vub 
råd l2Asem; ho4 sta Nyv-tåpni Omd-n undar-M-
låna. 

koka 	ha-n, råst sa-6p at åka-v6-na, sem-n, hada 
Hr. a se strap-nst rmåna for a tå na. manta Anzap-
tål em tån?, ma bgn, se-an rOpal. a da ha .spkt,s2 ful2-når 

1,,siosta, fe -Ja nar hån rbpar, ar a nikt ma daras makt. 

41 	da va-y-7j4-,sem mota ta h4s2  for vargar ag-g6g. han 
såy 2yan ci2v-v4n3, an at-n, skula N bpåk av vargana. 

manm-båst-da vår, korn-a-anm-m.14bn ta lada, dar hayv-
vår. da van Ppn2y pa rbsta4, da- lem bru4a stepa födar 
ne,nem. då- jata -sa mibNyan,n  pa st6Lism, a vargana va 
titafeira, a mikikiyan,n-beria-  ska må-dem. han sot a &era 

1) Gol. 	 2) Söka skydd i ett hus. 

a europ. a; a = e i änd.; a mell. e ock ä; a mell. ä ock a; 2> y öppna 
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-ock när som han sa »i Jesu namn», har spöket skrikit ja, ock 
det har vordit ett dån, så han trodde, kyrkan ramlade på honom. 
.När han kom ut, var människan borta. 

Mor Gelin. 

Förr i tiden var det vanligt, att de skulle vaka över lik, så 40 
länge de låg ovan jord. 

Jag kommer ihåg, de berättade, att när som 'prästen vart död här 
i Bälinge, har det varit en piga som har bjudit sig till att sitta en-
sam ock vaka över liket om natten. Det var en morsker piga det, 
men hon ville ha betalt ock: den brokiga kon eller hundra 
riksdaler. Hon skulle sitta ock karda svarter ull för till ha något att 
syssla med. 

Klockan älva har prästen rest sig upp: »Du sitter ock kardar du», 
har han sagt. »Ja män», sa pigan. »Svarter ull», har han sagt. »Ja 
män», sa pigan. Så har han lagt sig ner igän. 

Klockan tolv reste han sig opp, ock sa likadant. Då har pigan vordit 
rädd liksom; hon gick stad [ock] tog tuppen ock gömde honom under kjo- 
larna. 

Klockan ett har han rest sig upp ock talatvid hänne, som hanhadegjort 
förr. Ock så sträckte han ut armarna för att ta hänne. Men jäntan knep 
till om tuppen med benen, så han ropade'. Ock då har spöket fallit ner 
i kistan, för se när hanen ropar, är det slut med deras makt. 

Mor Gelin. 

Det var en karl som måste ta hus2  för vargar en gång. Han 41 
såg ingen annan vån3, än att han skulle bli uppäten av vargarna. 

Men bäst det var, kom det en myling till ladan, där han 
var. Det var en öppning på röstet4, där de brukade stoppa foder 
igenom. Där satte sig mylingen på stocken, ock vargarna var 
utanför, ock mylingen böljade skoja med dem. Han satt ock danglade 

3) Utsikt. 	 4) Gavelfältet mellan takstolarna. 

i, y; o som i bo; 9 orent å-ljud; 9 i hus, u i hund; a = å; 0, 0- ö-ljud. 
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rna Wan. »tåsi tåsi, ta i ft3,t, a f t.,ciu-pita bi, so tant 
möt!» sot-n a sci. may-ttin vista inta mikkgyan dtv fo,stas. 
mlåt va da vår, råsta årt ja-öp i såkta lGig,  a skafa-tåt 
mikkivan, so han rot pa hava ibkany-vårgåna. 

dom at-öp-tpn-dorp-fo,stes, so nar tötz,..kom når, har, a. 
bara vari lita svåt-tskrdm8l åtafåra, da va altthöp. 

lftggrdn. 

42 	,k,ay-tvål homa i vönm-by vara fat a dåsa pa lövnr. 
na lom ha halt-peit stybsy m m  pa ndm, hkka dom 
råst andar gålrvå: »om sciksn,„-vora av léfpm, skala pst op 
dånsa rna mör-min». 

da 	har a varm im dr åy som ha trypy-når m at kåk 2,- 
Okvå, a da - nog,  -n...bYta ma -n &ib pa låt,sk 
tocr-eiv sciksn, a clqi_ har-a kumi-6p an litny-vetma a dansa i,åntct 
foclårva aldålast, so da ha vari -  bara håva kvalir. 

da fl 	fotstas, for va-cskala bköa våsn tayi v43n? 

43 friby bod -ti-i_afåvara, som -va noga .,a1Gik 1. Jåg -gög 
had-n tagin agka a sat-in i-q,nm-biltr, a so 	m-10da- 
tål sa ~ra bakcin,ta fota  si pa aga. bp..val4st fo,stas,. 
mn ne,,clom ,kat 	itglra båta. da va tyan,„-brci 
sta sa saga. 

nora chir åtar var -a at par bönda joo -va pa våy-ta. 
iga,vargdirk, a bast som dom akta pa tvaln, kom arv -vcig 
hsor-åm dom, a da ha göt, so da gnistra om p7in. dråtbin 
som ',Oka sa, at ., da lat höpata höpata om himåna, man 
nog - tår ha dom inta sit 	 926 leniu .,kow-frdm, 

1) Mycket elak. 

europ. a; a=ei änd.; a me!]. . e ock ä; a men. ä ock a; 2,, y öppna 
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med benen. »Tasse tasse, ta i fot, ock får du inte bägge, så ta inte 
emot!» satt han ock sa. Men karlen visste inte mylingen av förstås. 
Men ett vad det var, reste karlen sig upp i sakta lag ock skuffade till 
mylingen, så han rök på huvudet ibland vargarna. 

Ja de åt opp honom de förstås, så när karlen kom ner, har det 
bara varit litet svart skrammel utanför, det var alltihop. 

Lundgren. 

En kväll hemma, i vår by var det folk ock dansade på.  logen. 42 
När de har hållit på ett stycke in på natten, hörde de en 
röst under golvet: »Om saxen vore av locket, skulle jag upp ock 
dansa med mor min». 

Då har det varit en dräng som har krupit ner i ett hål i 
golvet, ock där stod en bytta med en sax på locket. Drängen 
tog av saxen, ock då har det kommit upp en liten vålnad ock dansat jäntan 
fördärvad alldeles, så det har varit bara huvudet kvar. 

Det är väl orimligt förstås, rör var skulle blod ock väsen tagit vägen? 
Mor Björklund. 

I Fröby bodde en gästgivare, som var något elak 1. En gång 43 
hade han tagit en uggla ock satt in i en bur, ock så skulle han bjuda 
till sig några bekanta för till se på ugglan. Buren var läst förstås, 
men när de gick dit, var ugglan borta. Det var ingen bra uggla, 
skall jag säga. 

Några dagar efter var det ett par bönder som var på väg till 
gästgivaregården, ock bäst som de åkte på kvällen, kom en vagn ock 
kör om dem, ock det har gått, så det gnistrade om julen. Drängen 
som körde sa, att det lät hoppete hoppete om hovarna, men 
någon karl har de inte sett i vagnen. Ja när de kom fram, 

i, y; o som i bo; o orent ft-ljud; u i hus, u i hund; a = å; 0, 61 ö-ljud. 
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fat -dom hiya,-t-vlafd,vanm -pris2.9 ng.5 ha dt, a da bagrgp 
at-cta va hin-heiksn som ha mol,  sta a håmta-n. 

mor-by6eliin. 

44 	da va-n. - pa,21§2 vo såmbro 'som, ha van sta a dansa. 
pa vapn Inårv-va n 2 sålokap ma mbga manifar, a da ha 
dom m64 fakva farbror' pa våpn, man da va bara ,å22 som 
s eiy - 

an st6n åta-, -2za-ri,ha ta--sa g noga, ha-ri-esakt: »fa 
si, hur-a gr maIfi'n-2,ans-p63192n, om 2nta -n låta -,sa. han , 
sa y 	dgstar ut 2 day, a d 	alka1  fåN va pa våy dit. 

måt-23,,„4a..41.4t62.2. san». 
dån åtar vara namkånil kar alt, al-ians-p6Abs222, 

ha ta», liva av sa ma bbsa. 
jann.cpa,9-mör. 

45 	2,ag.,g6g vara tya b6nda-,96222-fådas-cit 12,,2.,a2v-fran shin 
a akta våstra-vin. na-,som cloniu-kom når 2,3  &karbgobciipn, 

har-a, vut2 so biet for ..an gana, so håstdna ht-gta rot-ctra 
töma vcigan nar 2, bkt,9242. d22, andra bön iphka-6m a tanta, 
hå skula kab-pa kan handa. man da gb• inta vilra4  far hå. 

gtnianso va 124 smasmyyk25  42) sa fotas.  han stiay-24 
2,,a4-från2 a toy-dån.-bla a fita mila 144.2,la a håsthUvu. 
a da say- rot ag- Ost, som stcji-pa beckvage, a stör a svåt 
ha-m-vitr2,  örimh. man, na4oms-A6221-tita p6, gav an sa 
våy, pa 	so dom troda, Agata rd,2,1a skula stry4-m4. 

fkitY• 

1) Hin håle. 	 2) Hämtat sig. 

a europ. a; a =e i änd.; a me]]. e ock ä; a mell. ä ock a; 2, y öppna 
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fick de höra, att gästgivaren precis nyss har dött, ock dålbegrep 
de, att det var hin håksen som har varit stad ock hämtat honom. 

Mor Björklund. 

Det var en pojke vid Sandbro som har varit stad ock dansat. 44 
På vägen hem var han i sällskap med många människor, ock då har 
de mött själva farbror.' på vägen, men det var bara en som 
såg honom. 

En stund efter, när han har tagit igän sig 2  något, har han sagt: »Få 
se, hur det går med Jan-Jans-pojken, om inte han skjuter sig. Han 
såg så dyster ut i dag, ock den elake' själv var på väg dit. 
Vi mötte honom för en stund sen». 

Ja dagen efter var det namnkunnigt överallt, att Jan-Jans-pojken 
har tagit livet av sig med bössan. 

Jan Pärs mor. 

En gång var det två bönder som följdes åt hem från stan 45 
ock åkte västra vägen. När som de kom ner i3  Åkerbybacken, 
har det vordit så tungt för den ena;  så hästarna bar inte rått dra 
tomma vagnen ner i backen. Den andra bonden körde om ock tänkte, 
det skulle jiilpa kan hända. Men det gick inte villre4  för det. 

Jan Jansson var litet sniåsmyglig3  av sig förstås. Han steg ur ock 
gick fram ock tog dän betslet ock tittade mellan betslet ock hästhuvudet. 
Ock då såg han en gast, som stod på bakvagnen, ock stor ock svart 
bar han varit orimligt. Men när som karlen tittade på 'n, gav han sig i 
väg på gärdsgården, så de trodde, hela rasslet skulle stryka med. 

Färdig. 

    

3) Nedför. 4) Bättre. 	5) Knipslug. 

i, y; o som i bo; 8 orent tt-ljud; u i hus, u i hund; a = ä; 0, 0 ö-ljud. 
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46 	 jågs,g6e —gt va fl åta hala -gip d-cla — m skula fokal- såd 
op ta h6ksb(3, a pa Inå,wvdn hada m bara-g-kes,krYnda. 
man sorv-m köma-ta-g-gamak fåbovdl, byta-mta håst93,, drå 
tönta s4rPndq, uta två,ståna, fast - y„-va n nfrh bårka2  -ta 
vara stör. 

k4s,voit var aolnu .,4våly. mör-mm, panda ma håndag 
fo-ta si, om ~gan språta hala-töka ha fån. man da va 
yantin, sem,-kunda h3ndra. v våta-å dy, ånda såsalpv-vb 

håda strynda,a så,n sata mö sa öp a toy ty i kman 
svo-tål: »ja vånda 3, at om oksa foin 	sAa m frdm!» 
rna såna bara Ml, a mör a »åra kti vy. a gt Oya.,gta 
-n små, om la sålar, at-d'ow-för i 2lta My, at stYlpy 
so stQt,-,som stågn /tana a lög. a hepa-öp-"la, man lat såDtw... 
våra ta dån åtar. 

Rick. 

47 	vo bro' hada ia 	w fåstar, a ta hånas kåni, hada ,Gt 
håNanm  mil a gå ta mbistona. 	go' g nar-gt ha van 
sta hålsa-p6-ya a m3-10,, tråfa ,Aa pa v4m-rot litfp-janta. 
how -vila ha sålskåp ma måy', for how va so råd for 
gåsty,,, dom sa skala hola-tål p-ka hop ma 4  174&. 

n hada göt anni-brd ht a inta hot-dv noga; man-prisz,s 
sow-m vi-4-6p i t45, hhka vi gåsty, hu-g-å9mta6  lg•som-t 
-båg uta pa AN. gu-vara-14v so böda ,k,ånta dana bravo:. ha 
-og-göt la,o ha-ow-fl vup sAråmd fraw-v43. la va 
rådar fdkv -a l€s,fa, so vdty a liara stby om bi-anm-pö-ma, a 
na-,som a kom-, kanda a nåt öp tåko. 

di-vgc ha van fast for gåsty. man saii-gc 
ha fot ta-nån,„-ma lita, va m åta pa fdtstutrcipa a hk'ka p6-n. 

1) Forsla. 	2) Baddare. 	3) Ungef. = slår vad, försäkrar. 

a europ. a; a = e i änd.; a niell. e ock ä; a ;nen. ä ock a; i. y öppna 
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En gång — jag var väl åtta eller nio år då — vi skulle folal säd 46 
upp till Hocksbo, ock på hemvägen hade vi bara en kolskrinda. 
Men som vi kommer till en gammal fäbodvall, orkade inte hästen dra 
tomma skrindan, utan tvärstannade, fast han var en riktig burker 2  till 
vara stor. 

Kolsvart var det om kvällen. Mor min kände med händerna 
för till se, om någon språte eller tocket har fastnat. Men det var 
ingenting, som kunde hindra. Vi vältade ur den enda sädsäcken vi 
hade i skrindan, ock sen satte mor sig upp ock tog tag i tömmen ock 
svor till: »Jag våndes, att om också fan kör, så skall vi fram!» 
Med samma bar det till, ock mor ock kärran åkte i väg. Ock jag ljuger inte 
en smul, om jag säger, att de for i släta luften ett stycke 
så stort, som stugan här är lång. Jag hoppade upp jag, men lät säcken 
vara till dagen efter. 

Färdig. 

Vid Bro hade jag en faster, ock till hännes hem hade jag 47 
halvannan mil att gå till minstone. En gång när jag har varit 
stad [ock] hälsat på hänne ock gick hem, träffade jag på vägen en litenjänta. 
Hon ville ha sällskap med mig, för hon var så rädd för gasten, 
de sa skulle hålla till på ett gärde hop med4  vägen. 

Vi hade gått en bra bit ock inte hört av något; men precis 
som vi vek upp i te5, hörde vi gasten, hur han symtade6  liksom ett 
barn ute på gärdet. Gud vare lov så bodde jäntan där bredvid. Har 
hon gått längre, så har hon väl vordit skrämd från vettet. Jag var 
rädd själv ock luffade, så vatten ock lera stod om benen på mig, ock 
när som jag kom in, kunde jag nätt upp tala. 

De förstod, att jag har varit fast för gasten. Men sen jag 
har fått ta igän mig litet, var vi ute på på förstutrappan ock hörde på'n. 

4) Bredvid. 	 5) Fägatan. 	 6) Jämra sig. 

i, y; o som i bo; 0 orent å-ljud; u i hus, a i hund; a = 	0, 0. ö-ljud. 
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w = ryi + f, v; j§ »tje»-ljud; f »sche»-ljud; g »äng»-ljud; y öppet 

han hes dan? 	håpn a hada so mybsy ktn, se da va 
noga no/.1  

48 	yåg-g6g »ana a pa-at stala 4karby. bön sa-at ma, 
at om la fa,A si alar hbra noga z stå, so skål-za vara 
råd, fo-4a 	fålz, sa-n. ,ay-b•vål ?,,ab•-"gc når stål, 

priszs 2,nafo-44n,,,stoy-a-an ståp, a da va-cso trögt, sh•a-m-
våta, so da vå-rita plrås ta noga åna. som a kom-in om 

Nfka atydlz, har a ?Ab. ståpn, a da so da bråka 
atar anda op asåna. mn, zn,6 atYa nix nog. 

49 	pa sånza ståla tata bön bm, at ta han skala sta bru- 
ggima, had-n tajz-Nam sh•radåra Ma. da var-a-t råm dar 

&Isa, da lom så at da spb4a. man sb•råda' ra va mösh-a, 
mla li2a dar fe ta ra sa, sa dom. man na, clom ha 

lbga-n st6n, boria da ragåsta2  z råma, a dom ha pub når-
kåsta fetrå. 

fitIty• 

50 	hubobåkana sh'a da våra noga kr6gle8  6, alar va dom 
s43,92. 

- da va -g d:ma hang Iran ,bo, som baråta, at mit pa 
ps,,csa dån har-a kamz-g-gasa våsnas, a lava p6-na, so how-
vista sa-zgg-Unst4  fo-n,. da va znan„,-brå geis hå, so mY19y 
kala såja. 

1) Mycket. 	 2) Bullra. 

europ. a; a = e i änd.; a mell. e ock ä; a mell. ä ock a; y öppna 
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g; 2, tonlöst 1; t, 	j, 1, 	n ock 4, d, s, S, 	k, " »tjocka ljud». 

Han hölls där i hagen ock hade så mycket läten, så det var 
något nog.1  

Färdig. 

En gång tjänade jag på ett ställe i Åkerby. Bonden sa åt mig, 48 
att om jag fick se eller höra något i stallet, så skulle inte jag vara 
rädd, för det var inte farligt, sa'n. En kväll gick jag ner i stallet, 
ock precis innanför dörren stod det en stege, ock det varsåtrångt, skallhan 
veta, så det var inte plats till något annat. Som jag kom in om 
dörren, hörde jag tydligt, hur det gick i stegen, ock det så det brakade 
efter ända upp i åsarna. Men inte att jag såg något inte. 

Färdig. 

På samma ställe talade bonden om, att till han skulle stä brud- 49 
gumme, hade han tagit hem skräddare till sig. Då var det ett rum där 
i huset, där de sa att det spökade. Men skräddarena var morska, 
ock ville ligga där för till roa' sig, sa de. Men när de har 
legat en stund, började det ragasta 2  i rummet, ock de har vordit ner- 
kastade för trappan. 

Färdig. 

I Örnbobackarna skall det vara krånk 3  ock, efter vad de 50 
säger. 

Det var en gumma här från Örsbo, som berättade, att mitt på 
ljusa dagen har det kommit en gås ock väsnats, ock levat på hänne, så hon 
visste sig ingen konst 4  för den. Det var ingen bra gås det, så mycket 
'kån jag säga. 

3) Spökeri. 	 4) Ingen råd. 

i, y; o som i bo; o orent å-ljud; u i hus, u i hund; a = ft; 0, 61 ö-ljud. 
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iv = ra 	f, v; fp  »tje»-ljud ; f »sche»-ljud ; g >ing»-ljud; cr öppet 

nar tst påna i sökan-, våga hås156n.- ma em l6gdas-
tvålana ta ga evar 4n,„,b0bcibstn for gåstar, tåmtagåbar »a 
»nara sedånt», sem-a stoy gåmskkalså,sn. 
m6skat ykanta, t,å4f håndra gbgar ba bi a sKant, mn ålrt 
aLa say at skåpansta fån'. 

6'v-os-m6r. 

51 	a had-n spsta-,-jetv-va lita gåntlråra-iLyay, ohörv-va 
sha2  hon. 

pa dån tick fans-a varb•an blitt halar gås, uta vt sot t 
nuIrkra dem lega hfYsttvålanar. t,an-4vål komar-gt i hy, t_a 
sot hos mör i spis.  sem vt s6, era kårt a st4s7yrib•a: 
»m6r! mr! s-ita 	toka ii 	sk) -påtar hån semu -gei- 
-lana pa gökv3!» — »du sAråmar ma, ban!» ha m6-csakt; »inta 
st9:_jay noga». — »jo st nå ga-n a Uddar pa våga!» tråst 8  
ear lloma4-n,„-båt, så-on. da van ånda fo,stas, som skåpa 
sa pa hå vid. 

by6eltin. 

52 	na,r-ty va litn et va tAnsåmn tia, ty9b.ta a ,åmt, aLvt,a 
setyy-erar a vbt5fOrb. Ina, a tb?rtin hrs6fb t,a, hur -a fån a 
våsa5  i ståndan,6. 

g6g sky t,a ltAsem pfbta-,-,sem håpa a svårva7  tArty 
ståndan. man da vot-vt_a råd, a drol-tåLpt evar håvtt for a 
inte si-mtar. 

b,26fAltin. 

     

1) Ett enda dugg. 
4) Lomade. 

2) Såg syner. 
5) Dånade. 

3) Strax. 

a europ. a; a = e i änd. ; a mell. e ock ä; a mell. ä ock a; }, y) öppna 
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g; 2, tonlöst 1; t,j, 	 /, .2, n  ock 4, d, s, S, 3, ?r, n »tjocka ljud». 

När jag tjänade i socknen, varnade husbonden mig om lördags-
kvällarna till [att] gå över Örnbobacken rör gastar, tomtegubbar »ock 
mera sådant», som det stod i gammalkatekesen. Men jag var en 
morsker jänta, ock gick väl hundra gånger både bitti ock sent, men aldrig 
att jag såg ett skapanste fen'. 

Olof -Ole-mor. 

Jag hade en syster, som var litet gamlare än jag, ock hon var 51 
i syne2  hon. 

På den tiden fanns det varken olja eller gas, utan vi satt i 
-mörkret de långa höstkvällarna. En kväll kommer jag ihåg, jag 
-satt hos mor i spisen. Som vi satt, började Karin att storskrika: 
»Mor! mor! ser inte ni tocken en stor svarter hund som går 
där på golvet!» — »Du skrämmer mig, barn!» har mor sagt; »inte 
ser jag något». — »Jo se nu går han ock luktar på vaggan!». Trast» 
efter slomade4  han bort, sa hon. Det var en ande förstås, som skapade 
sig på det viset. 

Mor Björklund. 

När jag var liten ock var ensam inne, tyckte jag jämt, att jag 52 
såg karlar ock kvinnfolk inne, ock ibland hörde jag, hur det sjöng ock 
vasade2  i standaren6. 

En gång såg jag liksom pojkar, som hoppade ock svarvade' ikring 
standarn. Men då vart jag rädd, ock drog täcket över huvudet för att 
inte se mer. 

Mor Björklund. 

Stång av järn eller trä, som når från spiskupan till spisen. 
Snurrade. 

i, y; o som i bo; e orent å-ljud; u i hus, a i hund; a = å; 0, 6k ö-ljud. 
Sv. landsm. XVIII. 3. 	 4 
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= ra 	f, v; 	»tje»-ljud; f »selte»-ljud; g »äng»-ljud; y öppet 

53 	nara båda i hitskian, »oka vi ta ii_psake-an sbmaiitit, 
åna-stina a ,t„,iiy". v håd nta hanti tåra frcim an ta grin 
/tana, se stana rnj, a da va ltSy vi kanda fana ta gd. 
la fondy, va da va fer-fl, mn inta toka a såja noga 
da-stina, far hån hada fåliktbytl, a da ha or fitli får ma. 
fatstOs• 

ja hitpa-eiv a toy 	a batåka2  pet Msk a låsta fålar- 
veir a rita t fämadak48  rna vanstar-fötn, a clei 	måt 
fenas. ma  inta to?ra la si ma em i. 

54 	a komar i My, naa jpana ve hå,gby a skala ga hm 
an-4val. nara komar framatAgn, stoy-a prisis-n timra-
dar våg het op ltift, a tveits evalåtisvnst6y-n, se 
kom 3vawsxåt, uta mota get-an lög ålp.vdy ja. fo-restn. 
varb•an seiy halar heka jat v. 

jan„,-pa,s-mår. 

55 	fr&jst sa asaja-n, cta ha vari må em-at andar- 
vtirb• giy 

lab.-tål pa M visa, ca ..."1,a akta 	ågabcibsin, a som 
la sitar i »åra a dåsar, komar a anm -mani: fa kandas se, 
fegråkki fåt, se da vi'an atar. man na,tma koin..6p i båDiiv-,. 
var-a ma oml ta si-t sp6r 

ta-n,....bårya ma tråda la, han ha stat i eirv-fe,stas. man,  
nar.4a kom n4.. ta brån a inta va go ta si noga cl& håla-, 

berja a ba.gripa, hur -a va,4kapa. da va inag-gölie 
Jjr M. 

1.) Fallandesoten. 	 2) Betslet. 

a europ. a; a = e i and.; a mell. e ock ä; a rnell. ä ock a; N y öppna 
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g; 2 tonlöst 1; t, 	,9, i, .2, n  ock 4, d, s„ 3`, 	?i., n »tjocka ljud». 

När jag bodde i Huskullen, körde vi till Uppsala en sommarnatt, 53 
Anna Stina ock jag. Vi hade inte hunnit längre fram än till grinden 
här, så stannade märren, ock det var lögn vi kunde få hänne till gå. 
Jag förstod, vad det var för fel, men inte torde jag säga något till 
Anna Stina, för bon hade fallsjukani, ock då har hon fallit för mig 
förstås. 

Jag hoppade av ock tog tag i betulet 2  på hästen ock läste fader-
vår ock ritade ett fämuddakors3  med vänster-foten, ock då gick märren 
förstås. Men inte torde jag se mig om inte. 

Mor Gelin. 

Jag kommer ihåg, när jag tjänade vid Häggby ock skulle gå hem 54 
en kväll. När jag kommer framåt byn, stod det precis en tim-
rad vägg högt upp i luften, ock tvärs över landsvägen stod den, så jag 
kom ingen vart, utan måtte gå en lång omväg i gärdena. För rästen 
varken såg eller hörde jag ett liv. 

Jan-Pärs-mor. 

För rästen skall jag säga honom, att jag har varit med om ett under-  55 
värk jag ock. 

Det gick till på det viset, att jag åkte i Ärnabacken, ock som 
jag sitter i kärran ock dåsar, kommer det en människa åkandes så 
förskräckligt fort, så det ven efter. Men när jag kom upp i backen, 
var det mig omöjligt till se ett spår efter 'en. 

Till en början med trodde jag, han har stjälpt i ån förstås. Men 
när jag kom ner till bron ock inte var god till se något där häller, 
så började jag begripa, hur det var skapat. Det var ingen godlik 4  
karl det. 

Mor Gelin. 

3) Färnuddig stjärna: )4-. 	4) Riktig, bra. 

i, y; 0 som i bo; e orent å-ljud; u i hus, u i hund; a = å; 0, e 45-1jud. 
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ra 	f, v; fs »tje»-ljud; f »sche»-ljud; g »äng»-ljud; 	öppet 

56 	sa ~sy kai -gt såja 12ea', at nol-fins a foke som 
ar sVna. 

komar hå', da va nora eira-pm loka tal iipsaka. 
dan som j§ika skr, mn anta dan solv-va ikr ma-n. v c bast 
-el'a vår, haj hål2-6t-sa a da n(5_,y 2  ando. »ar-ia .2,12:ay" Or», 
ha dn andra sakt, »sea da 1,90ra dttp?» san ted-n-6m, 
at -n seiy-y-grån lieskåra, somu-kom ta mötas pa vOn. 

f.46/2Y. 

57 	da va-av-Or hand sea v -va spna, a han ha st mktyy 
han. gråvoskåra3-,94-rea, möga-g6gar prs aldålast, so hag-
banda Jan-20,n vår Aår slak. man hokan som lay Jota, 
kund -n 2nta vita fo,stas. 

lago'gha 	— da va om fatojclasevåln v21 a sa2a — 
da ha 1ana2-v -Or apkka opat kkölsståpsn a hade so mylpy 
evkfäke må-sa. so  da va åldalas ciafikpkl. dom ha söta laesom 
pa-n so...niyar a rag,åsta,4, sa-n. 

låggrån. 

58 	nar mörbror-man jp4na lån nar pråstn, skal fitsa-n 
ta gåmsk-åpsaka -ag - go. 	na 	kön,- framat »byka 
dana, skula -g-04v a lat-ap av-grin. man da va ltslv hag., 
banda 	»fki-nta ma-f€inso 6p gr?» ha pråstn sakt 
-- han seiy"-fi noga håg -fonds. »nå_x», ha-g-boet, »d-a omålla 
rakt». — »såt-sa-6v vcigan2-, va sea trQ, grin -gar-öp av sa fåkv», 
Nya pråstay gc då jöt- dem a vant. ta Våts ha prastn 
sti22-eiv 	got-fråna ta hå„stay. dtjy  n an ståta, a se ge 
-"grin 619, a dom jpkb-pcfa. na  (lem ha2Åkt 	stk, frdya 
pråsty, — harv - va laman a galcint våra dta dår: »sdy 

1) Tilläggsord, ungef. 'ändå, i alla fall'. 	2) Mycket. 

a europ. a; a = e i änd.; a niell. e ock ä; a mall. ä ock a; t, y öppna 
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g; .2 tonlöst 1; t, 	cs, 	n  ock 4, d, s, 5, . , k, n »tjocka ljud». 

Så mycket kan jag säga lika', att nog finns det folk som 56 
är i syne. 

Jag kommer ihåg, det var några karlar som körde till Uppsala. 
Den som körde såg, men inte den som var i lag med honom. Ock bäst 
det var, har han hållit åt sig ock det nog2  ändå. »Är du slug, karl?» 
har den andre sagt, »skall du köra i diket?» Sen talte han om, 
att han såg en grann likskare, som kom till mötes på vägen. 

Färdig. 

Det var en karl här som var i syne, ock han har sett mycket 57 
han. Gravölsskarar3  såg han många gånger precis alldeles, så han 
kunde känna igän var karl i skaren. Men hocken som låg i kistan, 
kunde han inte veta förstås. 

En gång har han sett — det var om skärtorsdagskvällen villj ag säga—
det har kommit en karl ock körde uppåt klockstapeln ock hade så mycket 
kvinnfolk med sig, så det var alldeles ojälpligt. De har setat liksom 
på en sorts stegar ock ragastat4, sa han. 

Lundgren. • 

När morbror min tjänade i Lund när prästen, skulle han skjutsa 58 
honom till Gamla Uppsala en gång. Ja när han kom framåt kyrkan 
där, skulle han gå av ock låta upp grinden. Men det var lögn han 
kunde öppna den. »Får inte Mats Jansson upp grinden ?» har prästen sagt 
— han såg väl något han förstås. »Neej», har han tyckt, »det är omöjligt 
rakt». — »Sätt sig upp i vagnen, vi skall tro, grinden går upp av sig själv», 
tyckte prästen. Ja där satt de ock väntade. Till sluts har prästen 
stigit av ock gått fram till hästen. Där stod han en stund, ock så gick 
grinden upp, ock de körde på. När de har åkt en stund, frågade 
prästen — han var gemen ock galant värre den där: »Såg 

Likprocessioner. 	 4) Skrikit, väsnats. 

i, y; o som i bo; e orent å-ljud; u i hus, u i hund; a = å; 0, 0 ö-ljud. 
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= m 	f, v; p »tje»-Ijud; f »sche»-ljud; g »äng»-ljud; y öppet 

ma-ftinso noga?» ha-g-pkt. 4,61 12027...863,  01 fl, hur-f039 
strgma u »Orka». — »jam say-n inta noga mar, so var anta 
mo/y2 a tak-4271.». 

sbv-va prstr tgst rml omu-4vgn. 
janm-patarians(3. 

59 	vo iyisby var -a—ag- gog-e-gåma, sow-va ma båg, a gy- 
ftvål, nar how-va uta pa våpn, måta hon sin ikyti li4skår-  a. 
hon ta-4m-a dtareit, a så ,amt, hon skula då sn. mn 
226,-pm how-fåt-Mga sån, lab•-a fot a bra. 

»si-clu nu, at inta da va noga full», ha Aviwf05.5i sakt, 
sov 	va nå g a. so ha-og got-bt fota  tvista a råsta rna 
båta. man nar hog-kom-in nån, ha ba,saystvina sbmna, 
våkna ålri mr. 

hawi fiLgta lata ~gan Am», trast' ata-lem ha fot 
:a sbi, nta vara bni, saja 

mör-glfn. 

Häxeri ock kloka. 

<60 	2, Orka var-a-an årgträmpara, sen) vista-tv, at flora 
Jparkjar dana i br for i vå,y-ta bkåldfla om vålbormasee. 
han tgokt-,-12„ skula ha lust a si-pa, mada dom gav sa i id,y, 
a so lay-n sa bak an,n-bafi an„,-båDi. 

'åt va da-v6ir-,-jo har-a kumi-t-baktråyv-fir9yåndas, 
Mirmanar sot i. maii-ptst som da bar-av evar 

,n »ann råndra-2:4t; a dom sax, hu - tro:p ha - jvaya blin-
triv for a li!ata-råt pa Mrivon. 

brgtråmpag ha krb'opy,n6,,,,so Met-y-1662n. haiv-va rad, 
at trgpcikana skula fa si-n a ,ora...n noga stet. 

mor-1,1612t 

1) Man (pron.). 

4st europ. a; a =e i änd.; a mull. e ock ä; a mell. ä ock a; i, y öppna 
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g; 2 tonlöst 1; t, 4, 	/, 	n, ock 4, d, 	?t., n »tjocka» ljud. 

Mats Jansson något?» har han sagt. »Ja nog såg jag väl, hur folket 
strömmade ur kyrkan». — »Jaså, såg han inte något mer, så var det inte 
mycket att tala om». 

Sen var prästen tyst orimligt om kvällen. 
Jan Peter Jansson. 

Vid Åsby var det en gång en gumma, som var med barn, ock en 59 
'kväll, när hon var ute på vägen, mötte hon sin egen likskare. 
Hon talte om det efteråt, ock sa jämt, hon skulle dö snart. Men 
när som hon fick barnet sen, gick det fort ock bra. 

»Ser du nu, att inte det var något farligt», har kvinnfolket sagt, 
-som var när hänne. Så har hon gått ut för till tvätta ock rusta med 
barnet. Men när hon kom in igän, har barnsängskvinnan somnat, ock 
vaknade aldrig mer. 

Hanl får inte låta någon somna trast2  efter de har fått 
barn; det skall inte vara bra, säger de. 

Mor Gelin. 

Häxeri ock kloka. 

I Gottröra var det en orgtrampare, som visste av, att några 60 
'käringar där i byn for i väg till Blåkulla om Valborgsmässaftonen. 
Han tyckte, han skulle ha lust att se på, medan de gav sig i väg, 
-ock så lag han sig bak en buske i en backe. 

Ett vad det var, så har det kommit ett baktråg flygandes, ock 
käringarna satt i. Men just som det bar av över backen, har 
-en käring ramlat ut; ock de såg, hur tråget har svajat kring-
kring för att leta rätt på käringen. 

Orgtramparn har krupit ner, så långt han kom. Han var rädd, 
att trollpackorna skulle få se honom ock göra honom något styggt. 

Mor Björklund. 

2) Strax. 

i, y; o som i bo; e orent å-ljud; u i hus, a i hund; a == ä; 0, d-ljud. 
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61 	pa tak em tratt,' -koma! -ga hfjy, va som handa håna 
sokan. sa  da båda tökafi-gan trålbsårin MrkbPn. gabet-

hasas vista inta eiv, at hon hada toka såtyy"-fi-csa. 
yån dkr — da va gus-sem hon rasta sa la a fåra — 

komar gåbm in i ståga a tar at smårjhån for a smårja-
vdee. mn har fa b• NI hin fotstas, fo-na, -n,ha strpOy- 
pgi 	ber» hå, pa snara-rånt, a na-n, ha -,smet hiala 
vcigg, åla g4n, ml g;st sala, se bår-a-av öp ltiftfi. 

vot råd han, f töka had 	inta sit fr. han 
sprag-in a ta-år for gåma-sin, at vcigg han smbla hå 
fkkno sk5s. »kinan 4t fo,sts a fab. vågg, huj fy 
eva-jk6gin. 

da ha -on sprafip-b6t-ta-91-gökfåsta-,stiarv-ve 4n4tn, 
Map r4vrp sti'an, se da bråka atar-a. 

ga da ha min faii-når anm-mbs,2. a da da rib1i-oi-
sånig hå, for-get ha fåkv st mårip mekt. 

mor-byörpitn. 

62 	no,y) har a fanas troggål2ar fr alt. ndrbarg han ha 
l4t-tsa av bdigabT tånsta. 

ga kom dt ag .go, na.,g hl pa kålpka rna flera, som 
st/ pa gdn. a stgda ma i pc_5tn a s4/-pa, hu-n, ,a,h• 
båda'kkaa,skeik, a båklånas-vga,A4 a kålska a målya a. 
pråta foga 

sgda vo2  f6tad0,91-jtoy-a g,an stör cisp, a na-tsem ha 
kom dft, 2laga-m-vcitna k skar. evar vå,nstar-öksl op cispni. 
se  bara-&v båklgyas in i fktvc. nzag-OrpfiZS,stn hada stelt 
at lågasåmba-44r, a gål29p str4ka-ik 3  ma skbgkana v4dr3.. 
han öla a in i »ed a ta sv4ra a ld,va pa J§årgyan. han 
2,loy 

 
fl 4 våt» sk4n,-je inta da ,,åb• fo-n-,san. 

han hal pa ma bita  6 gan. em da va-nen fut, fa,4-19, 
sata sa i- y -bitrmstdk ve spiset, a Mag -kåsta-ika n at 

1) Glodde. 	 53)• Bredvid. 

europ. a; a = e i änd.; a mell. e ock ä; a mell. ä ock a; y öppna_ 



XVIII. 3 	 HÄXERI OCK KLOKA. 	 57 

g; 3, tonlöst 1; t, 4, 	n ock 4, d, 8., 	k, n »tjocka» ljud. 

På tal om trolltyg kommer jag ihåg, vad som hände här 61 
i socknen. Se det bodde tocken en trollkäring i kyrkbyn. Gubben 
hännes visste inte av, att hon hade tocket sattyg för sig. 

En dag — det var just som hon rustade sig till att fara --
kommer gubben in i stugan ock tar ett smörjhorn för att smörja 
vagnen. Men han fick fel horn förstås, för när han har strukit 
på ett jul, började det på snurra runt, ock när han har smort hela 
vagnen, alla julen vill jag säga, så bar det av upp i luften. 

Karlen vart rädd han, för tocket hade han inte sett förr. Han 
sprang in ock talte om för gumman sin, att vagnen han smorde har 
flugit sin kos. Käringen ut förstås ock fick se vagnen, hur den flög 
över skogen. 

Då har hon sprungit bort till en jordfast sten vid knuten, ock 
slagit röven i stenen, så det brakade efter det. 

Ja då har 'vagnen fallit ner i en mosse. Ock det är riktigt en 
sanning det, för jag har själv sett märket i mossen. 

Mor Björklund. 

Nog har det funnits trollgubbar förr alltid. Norbärg han har 62 
lärt sig av Borsgubben i Tensta. 

Jag kom dit en gång, när han höll på [att] kuckla med några, som 
stog på gården. Jag ställde mig i porten ock såg på, hur han gick ock 
boljde i i en kopparskål, ock baklänges gick han ock kucklade ock mullrade 
ock pratade för sig själv. 

Sidan vida förstudörren stod det en stor asp, ock när som han 
kom dit, slungade han vattnet i skålen över vänster axel upp i aspen. 
Så bar det av baklänges in i förstun. Men kvinnfolken hade ställt 
ett ladugårdsämbar där, ock gubben strulade ikull a med skånkerna i vädret. 
Han upp ock in i köket ock till [att] svära ock leva på käringen. Han 
slog väl ur vattnet i skålen, så inte det gick för honom sen. 

Han höll på med [att] bota ock gubben. Om detvar någon sjuk, fick han 
sätta sig i en karmstol vid spisen, ock gubben kastade över honom ett 

5 Snubblade omkull. 

19 y; o som i bo; e orent .ä-ljud; u i hus, u i hund; ca = å; 0, 0- ö-ljud. 
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fia. san toy-n arv.,våtskcjpa a hål åva-ri, a so hgsta dom 
smålt-b9 i sköpa a sa0v-4t1, va-lom ha röka da no,st 2, halar 
ema v4-nogan som ha Ot-a 

bi6elån. 

63 	a komar ih, ag6 har_a kånti-b6t n sciks for ag- 
dona /tana i b§m. hoft-lah• sta ta böY'gål2ip-fo-ta fa risada 
po-n. nar hog-kom dit, ston a måra fo-tsa fcarv a lasta 
fådar-vår båkfråni. san ha-n-jakt f6_,,,,a,....qt-cra va-g-
gåby i såma by som ha tåp-n. »då,g ål2f4ka3  ha ta» 
mpbsy for år», ha ns,jalet, »mn scitsp hå,var fåt.stu undar 
r6/pin-hans. du kag ga-in fåkv a ta-n„pa vapn hiå,m». 

harv-va .2,1åvd brå-ny, som kunda sa hd,. 
mor-by6rAliin. 

64 	brebst varan 2liyargåbrt,a ag-g6g nar fkir hada 
vuri fttb. låfijin a inta kunda fa noga i-sa,ah mr-min dit 
for a fa b6t. 

da va-n sEindasin6ro horv-va stå. »ha-clu Ivan (in ciciy 
a hörna pa an såndcin?» s4ria,4-vgåban, nar hog-k6m. »mab, gt 
s4a, fl  jakpa da and, atar vi a grånar.» so 2loy n, når 
fo ta si, va han ha råka. »du tror, han cld-clu, man noy 
lava-n åt444y», ha...ri-pkt sån. 

a da gb. so  6: mr a di, maiv-får-min låvar-ån. 
jark-hilså. 

65 	iag6 ha skomdkan, i npvla folöra kåprbpin. haft- 
lab•ta gåbip, i årlsi fots, a pa vålin„,-måt -12 y gion a a 
f6,.ya, om hon ha sit-t rObsin, Met h4 hack hon inta. 

1) Såg efter. 	 2) Någonstädes. 

europ. a; a----e i änd.; a rnell. e ock ä; 0 mell. ä ock a; 2,, y öppna 



XVIII. 3 	 HÄXERI OCK KLOKA. 	 59 

g; 2, tonlöst 1; 	4, j, i, 	n ock t, d, s, 3, .3, k, 	»tjocka» ljud. 

skynke. Sen tog han en vattskopa ock höll över honom, ock så öste de 
smält bly i skopan ock såg åt', var de har råkat det nårst2, eller 
om det var någon som har gjort det för dem. 

Björklund. 

Jag kommer ihåg, en gång har det kommit bort en sax för en 63 
gumma här i byn. Hon gick stad till Borsgubben för till [att] få reda 
på den. När hon kom dit, stod han ock mullrade för sig själv ock läste 
fader-vår bakfram. Sen har han sagt för hänne, att det var en 
gubbe i samma by som har tagit den. »Den gubbfulan3  har tagit 
-mycket för er», har han sagt, »men saxen hänger i förstun under 
rocken hans. Du kan gå in själv ock ta den på vägen hem». 

Han var slängd bra nog, som kunde säga det. 
Mor Björklund. 

I Örke var det en sluger gubbe, ock en gång när far hade 64 
varit sjuk länge ock inte kunde få något i sig, gick mor min dit 
för att få bot. 

Det var en söndagsmorgon hon var stad. »Har du ingen annan dag 
att komma på än söndagen?» skrek gubben, när hon kom. »Men jag 
skall väl jälpa dig ändå, efter vi är grannar.» Så slog han ner 
för till [att] se, vad han ha råkat. »Du tror, han dör du, men nog 
lever han ut4  dig», har han sagt sen. 

Ock det gick så ock: mor är död, men far min lever än. 
Erik Karlsson. 

En gång har skomakaren i Nyvla förlorat kapprocken. Han 65 
gick till gubben i Örke förstås, ock på vägen mötte han en gumma ock 
frågade, om hon hade sett till rocken, men det hade hon inte. 

3) Gubbfulingen. 	 4) Överlever. 

i, y; o som i bo, e orent å-ljud; u i hus, u i hund; a = å; 0, 0 ö-ljud. 
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kow-frcim ta 41,9k, ?,..at -"gi&blv, a knopa ma noga 
pa gav, »koma clu atar kåpr4Mn dm?» sa-n, a hå i,na sko- 
mcikan, 	huntt fot at ök u amin. 

4,94nyan du m&ta pa våp* ha stith n hon. du kag 
ga dit fåkv a st-eit 1. han sitar bak fekstud4g.» 

skomcikag,, vot vgkci han, a -  le/j sta töy....n ma 
såma. 

bj6vAltin. 

66 	ni fa.tid h4,,nta dom so mylsy sivnaria-,-,som da ha 
vicn fr, nar vår fittdöm kunda bötas ma toka trbltyy. 
mins fåkv av-4&r — han hu l pa vara 219.79 dn dar -- -- a da 
va-noga n0y 2  han hada må-sa, na-iom f4a b4 po-n. 

måy" sArå,md 	ma sin svåta-hån-  — da va i mina 
betvir fastas — mn hany -va ödtiyh aldålast. påvar vA.,n, 
hd, da va albhdp ha. 

67 	a AvhvfOrt fans a, som 22oy-når. dom smålta-bkg alba 
löga 2låvar, a ha .2,loy dom når, a f4k4 sem va matas, 

4ran vot.41å2na, ha kalar manifana ta fa sk4t. 

68 	vo bamsbårg var a„an stgn, ~n-kala åkvstian, 3l- 
mar2,4 	fotstas. han hada ftp4r, rakt som -n ha vura- 
bkit ag go g tldn. a råda h41t var - a a - n, som dom, - 
kala åkvkvety,, a dåyv-fab• lov a smboas a da 4da5  6. 

1) Se efter. 	 2) Mycket. 
3) Fyllnadsord (utan temporal betydelse) ungef. = det vill säga. 

europ. a; a = e i änd.; a mell. e ock ä; a mell. ä ock a; 2, y öppna 
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När han kom fram till Örke, gick gubben ock knåpade med något 
på gården. »Kommer du efter kapprocken din?» sa han, ock detinnan sko-
makaren har hunnit fått ett ord ur munnen. 

»Käringen du mötte på vägen har stulit den hon. Du kan 
gå dit själv ock se åtl. Han sitter bak förstudörren.» 

Ja skomakaren vart glad han, ock gick stad [ock] tog den med 
samma. 

Björklund. 

Nu för tiden har inte de så mycket signerier, som det har 66 
varit förr, när var sjukdom kunde botas med tocket trolltyg. Jag 
minns själv en karl — han höll på [att] vara slug den där — ock det 
var något nog2  han hade med sig, när de skickade bud på honom. 

Mig skrämde han med sin svarta hund — det var i mina 
barnår förstås — men han var oduglig alldeles. Pängar ville han 
ha, det var alltihop det. 

E. 

Ock kvinnfolk fanns det, som slog ner. De smälte bly alltid3  67 
i långa slevar, ock det slog de ner, och folk som var miltals 
ifrån vart slagna. Det kallar människorna till få skott. 

E. 

Vid Bemersbärg var det en sten, de kallade älvstenen, ock ill- 68 
marig4  var han förstås. Han hade fårspår, rakt som han hade varit 
blöt en gäng i tiden. Ock runda hål var det i honom, som de 
kallade älvkvarn, ock den fick lov att smörjas ock det tida» ock. 

E. 

4) Egendomlig. 	 5) Ofta. 

t y; 0 som i bo; e orent it,-ljud; u i hus, u i hund; a = å; 0, 0. ö-ljud. 
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69 	vi had nn,-bånda a hågby, som - va tso dar ffilomsfål; 
a vår a nogan som barisimda hansas hast, so lyft - ij..4,ånast 
6p svånsh — alas kunda tråta bi ft.'ztt rna vata. låmt 

Ks ova-lågasc(érana. da va fo-tråldörv-fonas. da va 
möga-ni 6ga som ?„oka ha pa då,n tidn,. 

70 	d 	g grOp hana op bayin, a at ita d a -noga 
trålari ma dån, ha komar inta pa fråya. 

hålda, nta-von, ha got a rUlal dåna, a kom i h4y, 
ai-v,anta vot-,sålin a håvvz som at Otrå. hon ha råka noga 

fots. d - a myyy 	„som ffir ila Pakt, uti fal 
ha fåsnar-pö-dem. ?,,a vi mota lit-åtar bOrtlånska a årpt 
fots, a hon 2,loy-når, a so lat-on' a .2,loy-å våtna pa såma 
ståla, da-anta ha råka, tro-å. 

da sta vara 0,gkom som dom sta nå fon«. pltrivan 
hada ~ra kåndar a vkåtnskåpa cla va n såk 2  ha. a vak 
var a hog-k6m fo-råtstn,,, for ha ,&åntåfklig-ktzmi ta stån, 
so ha dom skåri-na fots-  tas inåkpki. 

mor-b26rtm4n. 

71 	mas-6&e UJ% mista tri kr atar val åna. 
at don' va fol6la fots,  a so gav.13; sa i våy-ta gizbea-
niarbarg"-, som haw-vista va lltly oånli pa toka dår. 

»d a gråta-dan som ha Ot a», sa nörbarg han. »val 
da, la sta sata neg-6t po-n?» 

»nrii hå val aa fl inta», ha mas-6s,o sakt. 
»me lita sta-rv-fl M alti8 ; a sta sala vårt i t4man„,-

po -n, a dam-fet-n,h, tals-etu svåra-n-noga.» 

1) Strövat. 	 2) Det var givet. 

europ. a; ar=e i gind.; a mell. e ock ä; a mell. ä ock a; a, y öppna 



XVIII. 3 	 HÄXERI OCK KLOKA. 	 63 

g; / tonlöst 1; t, I, j, i, 	n  ock 4, d, 	S, .5, k, n »tjocka» ljud. 

Vi hade en bonde i Häggby, som var så där fördomsfull; 69 
ock var det någon som berömde hans häst, så lyfte han genast 
opp svansen — eljest kunde kräket bli sjukt må veta. Jämt satte 
han kors över ladugårdsdörrarna. Det var för trolldom förstås. Det var 
många många som gjorde det på den tiden. 

E. 

Det är en grop här uppe i backen, ock att icke det är något 70 
trolleri med den, det kommer inte på frågan. 

Hulda, jäntan vår, har gått ock rasslat' där, ock kom ihåg, 
att jäntan vart svullen i huvudet som ett vedträd. Hon har råkat något 
i jorden förstås. Det är mycket i jorden som gör illa folk, uti fall 
det fastnar på dem. Ja vi måtte skicka efter Björklundskan i Örke 
förstås, ock hon slog ner, ock så gick hon ock slog ur vattnet på samma 
ställe, där jäntan har råkat, tror jag. 

Det skall vara enkom som de skall slå förstås. Käringen 
hade några kunder ock vetenskaper, det var en sak 2  det. Ock väl 
var det hon kom för resten, för har jäntungen kommit till stan, 
så har de skurit hänne förstås ojälpligt. 

Mor Björkman. 

Mats Olsson i Eke miste tre kor efter vart annat. Han begrep, 71 
att de var förgjorda förstås, ock så gav han sig i väg till gubben 
Norbärg, som han visste var slug oändligt på tocket där. 

»Det är grannen din som har gjort det», sa Norbärg han. »Vill 
du, jag skall sätta något ont på honom?» 

»Neej det vill jag väl inte», har Mats Olsson sagt. 
»Men litet skall han väl ha alltid 2; jag skall sätta värk i tummen 

på honom, ock den får han ha, tils du svarar honom något.» 

3) I alla fall. 

I, y; o som i bo; o orent å-ljud; u i hus, u i hund; a --= å; 0, ö-ljud. 
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naom mas-öso kom haåan, ha gråegitbna /åma-tål-n, 
a se ha 	got-ajhialista dån som 	- falfigja asb-ritga 

hula sa a «Åman. 
ta sist ha mas-6se vånt sa om: »dra du at hålvata ma 

titanan-dan, a lat mina kdr vara ma frid a,an 	gog!» 

m6r-kalkn. 

72 	da va fl möga spålmån som hada i 	a ba ta svala 
a andra könstar av fkeia t60. 

mada kaj,  va kalna i kålbo, vara 	 go at-br4feltt a 
båmsbårg a kåt a ezipa, a dem skula ta pörka em söndån, 
na-lem-va 	kay van latii-kantzya da, a aa konzar 
a hel, hu - nA,lmån z bd,ansbårg fundåra, hu -91,- tskula kora 
könstar atörbsa spålmån. ka nalemu-kom ta Isörka a skula 
spåla, da ha-tri låga -,språfija-åv a harpa for håner-fran 
ent,a, val ka så,2a. 

nin noy vara kalåkt a kora toka kenstar at varå. 

73 	an åg-gög var-a-ag-0Na som ka,ly a hå/sa-Korv a hada 
3 par AvInfin rna-sa. da va bre16v a b93,. em ddn, a da 
har -a Imma-y-Or tå-dorn a fråya, em inta dem skula sta 
sk pa bråskån,. 

»vi hindar inta», ha om sakt; »nar vi hönzar-fråm ta 
van, ha-4em got ferbk.» 

»haka4ligt-ern, hår bitn, 	gei sån», ha Aån-jakt; »dem 
ha - tkd a vt». 	dem ibka hå fe,stqs, a na-clemu-kom- 
6p ta vålm, se st6y brigskån, clar a kom ivam - vitt. Ac_in  
hada stålt„ctem dana han. 

m6r-kalin. 

a europ. a; a =0 i nd.; a mell. e ock ä; a mell. ä ock a; 2., bo öppna 
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När som Mats Olsson kom hem, har granngubben kommit till honom, 
ock så har han gått efter honom helaste dan som en fölunge ock skrikit 
ock hållit sig i tummen. 

Till sist har Mats Olsson vänt sig om: »Dra du åt hälvete med 
tummen din, ock låt mina kor vara med fred en annan gång!» 
bar han sagt. 

Mor Gelin. 

Det var väl många spelmän som hade lärt sig både till spela '72 
ock andra konster av sjörå ock tocket. 

Medan jag var hemma i Jällbo, var det en gång ett brudfolk i 
Bemersbärg ock ett i Örke, ock de skulle till kyrkan om söndagen, 
när de var ungfolk. Jag var en liten jäntunge då, ock jag kommer 
i håg, hur spelman i Bemersbärg funderade, hur han skulle göra 
konster åt Örke spelman. Ja när de kom till kyrkan ock skulle 
spela, då har tre kuggar sprungit av i harpan för honom från 
,Örke, vill jag säga. 

Men nog var det elakt att göra tocka konster åt varann. 
Mor Gelin. 

En annan gång var det en gubbe som gick ock hackade torv ock hade 73 
'ett par kvinnfolk med sig. Det var bröllop i byn om dagen, ock då 
har det kommit en karl till dem ock frågat, om inte de skulle stad 

på brudskaren. 
»Vi hinner inte», har de sagt; »när vi kommer fram till 

vägen, har de gått förbi.» 
»Hacka slut den här biten ock gå sen», har karlen sagt, »de 

har tid att vänta». Ja de gjorde det förstås, ock när de kom 
upp till vägen, så stod brudskaren där ock •kom ingen vart. Karlen 
hade ställt dem där han. 

Mor Gelin. 

19 y; o som i bo; 9 orent å-ljud; u i hus, vt i hund; a = å; 0, 0 ö-ljud. 
Sv. landsm. XVIII. 3. 	 5 
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74 

	

	pråstn-von hata landå, a han ha vari i dån sök, 
(tår hånda. 
da va som sa, at pråstn dana ..ab• a loka bilivvet-lOgdas-

4vål v0 åltåra. fri'at-hansas va lsin evar hå a tayta sb•ra,ma-n 
ta vånd-ykån.1  

jåp 4vål kkada hon 4t...ctrån i noga vit »4la 2  
n ta je,s4rka. nar pråste,,,...fa,A si da dar vita spakikb-

jyårka, ha - g - got frcim ta-n a fraya, hokn„ haw vår. 
dråfOin, hata  svåra. pr  åste,fråya-ii 	 maY-Atin- 

,y and. na-,sen ii ha fråya -n tri gbgar a inta fot noga. 
svår, ha-g-got frcim ta åltara & berja låsa, a da st6cy inta• 
lafiyin, 	fon,- 	f6p1j rna f6tail i,anem g6kv3. 
nai:-pråstn, ha låsi n st6i té, .Jo'y,'anda ta in. mn, 
da ha -w vati råd a sArtyi pa _pråste t4ht-6m, hur-a 
vår. »d-a fo-phnt nu!» ha pråstn sakt. 

dMiiyirv-vot-cto han, a nu stor-en sti'an„,-pa 1,,9erk-
gekva, dar han f6e. no" va ha-n dakti-pråst, som kandi' 

sa se stcit,-,se Adn, ftilub». 

75 	g6g, nar pråste kom a skula driv-it ha ur ag- 
gr§?r, se han svåra: »du ha ja,s4na-my di:c 6; du ha stitki-n-
smårgeis a at ,st4p"ga,snyta». 

»nc_ii du, din suilnlötar I» ha prästn, sakt hcin ian, »inta. 
i(ty10,na day i, fo.4mårgdsn t ia for min hågar 

st622"gatsngsta ta a stepa mina strampar», ha-rj-ty4t. 
mn em pråste.,,-fat-i4t,,,n san, se vi'ai-viy-inta. 

lan„,-patar-ginsfj. 

76 	lag-giona har-a vitri — a komaa i hy, vår-a, vc4,.. 
non — mti how va se golib., se how vii? „ ds inta 1,,a 

jg4nstf4Z5.5i neg?-4ta. 
1) Upphöra. 

a europ. a; d= e i nd.; a Tell. e ock ä; a me!!. ä ock a;*, y öppna 
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Prästen vår hette Lundell, ock han har varit i den socknen, där 74 
det här hände. 

Det var som så, att prästen där gick ock gjorde bön var lördags-
kväll vid altaret. Frun hans var ledsen över det ock tänkte skrämma 
honom till vända igän.1  

En kväll klädde hon ut drängen i något vitt skyssle 2  ock 
skickade honom till kyrkan. När prästen fick se det där vita spektaklet 
i kyrkan, har han gått fram till honom ock frågat, hocken han var. 
Drängen har inte svarat. Prästen frågade honom en gäng till, men karlen 
teg ändå. När som han har frågat honom tre gånger ock inte fått något 
svar, har han gått fram till altaret ock börjat läsa, ock det stod inte 
länge på, förrän drängen sjönk med fötterna genom golvet. Ock 
när prästen har läst en stund till, sjönk han ända till midjan. Men 
då har han vordit rädd ock skrikit på prästen ock talat om, hur det 
var. »Det är för sent nu!» har prästen sagt. 

Ja drängen vart död han, ock nu står det en sten på kyrk-
golvet, där han sjönk. Nog var det en duktig präst, som kunde 
läsa så starkt, så karlen sjönk. 

Mor Gelin. 

En gång, när prästen kom ock skulle driva ut [hinj håle ur en 75 
gård, så har han svarat: »Du har tjänat mig du ock; du har stulit en 
smörgås ock ett stoppgarnsnystan». 

»Näj du, din svinlorter!» har prästen sagt honom igän, »inte 
har jag tjänat dig inte, för smörgåsen tog jag för min hunger ock 
stoppgarnsnystat till att stoppa min strumpor», har hån tyckt. 

Men om prästen fick ut honom sen, så vet jag inte. 
Jan Petter Jansson. 

En gumma har det varit — jag kommer inte ihåg, var det var 76 
någonstans — men hon var så godlik, så hon ville alls inte ge 
tjänstfolket något äta. 

2) Skynke. 

i, y; o som i bo; 9 orent å-ljud; u i hus, u i hund; et ----- å; 0, 0. ö-ljud. 
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me,vv..fårbr6r1  kom-dit han, a dem mota »era atar pråstA. 
nar pråste lukt, had-.92,„,...bln andar årmån. da ha hdtga 
skåla-tål. bln, se n råmka-når. han troda, pråste skula 
ta-öp.-7 p; da haj »ana hånerv„focstas. »ta åp,..bdj§in, dm 
svPnl6tar!» ha pråste sakt. a nååsin„mota ,åra hå. han 
lmPa b6H. 

na..clråfn skala ga stale a såta-får, var i4a ngbsnr, 
dår 6! da ha dråfijkasta gåtan ata...n. 

man sån nar pråste skula sata sa pei, va liedra sta joy- 
béqa 	?f,drå. drån sata-p64a 	man da Ota inta. 
»lat våra», ha pråste sakt, »v j§ir and», a se har„a bån-giv, 
se gnistrana 	alar. 

Onn,...patarlanså. 

Dalkarlen ock vargarna. 
77 	de va n cleckOr — n ftnsa Rya töa, sew „far ma 

lågtsål — 	halv för opa ve Mmnan...cloi dar a vot fast 
for vårga„,„,se.3v-vista sa iyan cim-vån, an at..ctem skala åt-

. da va om6ili a koma åna mit pa nåta 
da leva.. n, sowfa7j håste lf5s a ya-p6-n, sow.fa3 

sk6k-i-v4y, vat-g vga. se  st.60...e i kål at kår a vanda Ute 
6p, a sån Ny...e sa fen) andar kdrå. vårgana svarma4riy. 
dem tant° ta-dar a riva-frcini,44, a dem ha n 16t...a 6, 
i fal em dem ha fot n6se andar lubbat. ma?) 4,tig had 
lite b•sa må-sa, a vat atar tåsåna kom andar kcinte, se 

åv dem ma Ptsti. 
dem så2ar, at-vårgåna åtar-ep varan, em nbgan av dem 
bNclai, a dåg go ge vot..c(a, f  mbea sorl; -fa4..vga ta 

köst 2, na -n ha kapa tåsåna civ dem. lne„g Acikom dem 
inta åt i. 

1-) Djävulen. 

a europ. a; a=e i änd.; a mell. e ock ä; 5 mell. ä ock a; 2., y öppna 
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Men farbror' kom dit han, ock de måtte köra efter prästen. 
När prästen kom, hade han bibeln under armen. Då har [hin] håle 
skuffat till bibeln, så den ramlade ner. Han trodde, prästen skulle 
ta upp den; då har han tjänat honom förstås. »Tag upp boken, din 
svinlorter!» har prästen sagt. Ock näcken måtte göra det. Han 
lade den på bordet. 

När drängen skulle gå i stallen ock sätta för, var icke näcken 
där ock! Då har drängen kastat gaffeln efter honom. 

Men sen när prästen skulle sätta sig på, var [hin] håle stad tog 
bort det ena julet. Drängen satte på det igän, men det jälpte inte. 
»Låt vara», har prästen sagt, »vi kör ändå», ock så har det burit av, 
så gnistorna rök efter. 	

Jan Petter Jansson. 

Dalkarlen ock vargarna. 

Det var en dalkarl — nu finns det föga tocka, som far med 77 
laggkärl — ja han for uppe vid Temnaren den där ock vart fast 
för vargar, så han visste sig ingen annan vån, än att de skulle äta 
upp honom. Det var omöjligt att komma undan mitt på släta isen. 

Då lagade han, så han fick hästen loss, ock agade på honom, så han fick 
skala i väg, vart han ville. Så stjälpte han ikull ett kar ock vände botten 
upp, ock sen lade han sig själv under karet. Vargarna svärmade ikring. 
De tänkte ta under ock riva fram karlen, ock de har väl gjort det ock, 
ifall om de -har fått nosen under kanten Men karlen hade en 
liten yxa med sig, ock vart efter tassarna kom under kanten, så 
knallade han av dem med yxan. 

De säger, att vargarna äter upp varann, om någon av dem 
blir blodig, ock den gången vart det väl många som fick gå. till 
kost2, när han har kapat tassarna av dem. Men karlen kom de 
inte åt inte. 

Lundgren. 

2) Bliva mat. 

i, y; o som i bo; e orent å-ljud; u i hus, u i hund; a = å; 0, e 8-ljud. 
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99) ----- 	f, v; fp  »tje»-ljud; f »sche»-ljud; g »äng»-ljud; x öppet 

Om Dalpälle. 

78 	hara-du-mildasta, om -la ha havi-n dar getinskb6j§ig 
kveir! da ha Intrb noga far hem, soiv-vil hora histöryr. 

da va om Mvan, clomu  kala cletkpala. han ha fdkv 
dibla-n a håvi-in-e,,,,pa tryb•aria. i,et koma-se våk lt(91-

fap la va sta se:11-pdt, na-(lom lalts,hågd...e,. da va 
nåmkånit kar alt fajtas; a hörn hy, da vet-jo inyyy 
~ilar pa köbetyin fipsaZra dån den, so p% h€-ta sit so 
7nfl2fpy fin pa nogann„-mitena. 

dom håda-7:tt-e, pa gltbbål.pn, a pt stoy"-so 
seiy bila i l4ft t gbgaz — fa -ji ~44 inta eiv huvu 
fåna tap. sår - va Vb sta tita 2 gröm do. emkåta-

man atav-lia so lay-a ma i Oyon ova-t 
han ha fjtkv 4å,sna vo sit 42.liya liv a lamma sa ta nara 

b6nclår, a dom ha Ma ata lansman a tji-. 
ö'v-os-mr. 

Gumman, som mötte Kristi lärjungar. 

79 	da va g gitma som sab.to.pråste„,,- ma  
pa våpn.....mbta hon tri ytra-,-joiv-va myyy nbdiya om et 
yOpa AOrinp. a ygtritlan sold-ev -fajtas, nar-how-faA-brei 
batat. 

nar-hog-koiv-frdw-, fråya pråste, var hon ha sot av 
Aåkvan non. gånia ta-4m, hur-o. vår. »et mata tri Aårar», 
ha onsakt, »a dor vila promt »toa bvi?Pvrp, a so Meg 

— »do. va Aristi 	 pråstik 
»hara-du-m4ldasta I» 4914 yetA2an, »ha a våta hå, so ha 

,,t,et skula .2,laft-e,,,,-biliyåra!» 
mör-,,alin. 

a europ. a; a = e i änd.; a rnell. e ock ä; a mell. ä ock a; s, y öppna 
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Om Dalpälle. 

Härre du mildaste, om jag har haft den där gammelboken 78 
kvar! Det har varit något för honom, som vill höra historier. 

Det var om tjuven, de kallade Dalpälle. Han har själv 
diktat den ock haft in den på tryckeriet. Jag kommer så väl ihåg 
karlen, för se jag var stad såg på, när de halshögg honom. Det var 
namnkunnigt överallt förstås; ock kom i håg, det var så mycket 
människor på kobacken i Uppsala den dan, så jag har inte sett så 
mycket folk på någon marknad. 

De hade ut honom på Galgbacken, ock jag stod så när, så jag 
såg bilan i luften tu gånger — för se de fick inte av huvudet i 
första taget. Sen var vi stad tittade i gropen, där de har kastat 
ner honom, men efter det så låg det mig i ögonen över ett halvår. 

Han har själv ledsnat vid sitt usliga liv ock lämnat sig till några 
Under, ock de har skickat efter länsman ock tagit honom. 

Olof-Ola-mor. 

Gumman, som mötte Kristi lärjungar. 

Det var en gumma som gick till prästen med en kalv. 79 
På vägen mötte hon tre karlar, som var mycket nödiga om att 
köpa kalven. Ock käringen sålde den förstås, när hon fick bra 
betalt. 

När hon kom fram, frågade prästen, var hon har gjort av 
kalven någonstans. Gumman talte om, hur det var. »Jag mötte tre karlar», 
har hon sagt, »ock de ville prompt köpa kalven, ock så släppte 
jag den». — »Det var Kristi lärjungar», sade prästen. 

»Härre du mildaste!» skrek käringen, »har jag vetat det, så- har 
jag skolat släppt den billigare!» 

Mor Gelin. 

11, y; o som i bo; e orent &ljud; u i hus, n i hund; a = å; 0, ök ö-ljud. 
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Vall-Karin som skogsfrun. 

80 	da va pa fats4mag, a v2 hada hastana åta. jåyvé 
skula a ga-åta „lom; man naa kom ta bårp dana, stoy 
-a-at fråntimar man st6 	a bårhavda vår-on, a 
heira st6/-som h6g i skåly,„,-p6-na. 

kånd-eita åndalånda tr6, an at era va,„sköl.psfrån, 
man.,,m6skar-tskula 2,6G vitra 6. 

»hon ar åta a vålar»...,-å a. »st hå Or gt, sa h692, 
nan,a grövar var -on 2 ma oånl2. mtt, som hon så N, 
so h4ka gc,...t-cta va vålk4r2, domu-kalar. 

sa hå va-ä-,itnta 2,  byn 2ntål, som inta va 910 
man nogv-sArkmda honm-m6y alh, a da r20 dlcignth. 

sålat-åystråm. 

'Sjörå. 

81 	i vitsta-ån sAa, da lian igrkköka, som dom ha sayt- 
når 2 Aikstid, a sån ha fbre'ta töka tap hcin om na. ae_ 
Og skula-  dom tal a Ukr-4.29 na ma tv a tvillyöksar, a nita 
skula dow-fa s42a noga, macka dom 

2,a na-clom ha kam,  se töet, so spika' pa kkbka skndas 
våtti„,brgna, so har-e, kami-n hkna mat hltkmlås. »hu-

-16et taea-c14 koma ma låsa dana?» ha yån av Altråna sakt. 
»so logi'-'01-1comar ma låsa, koma -gi ma kkblea», sa 124,2a 
hon. 

a so ha ,,Rfijana got-v, a kkbka ha bun 	våy iein 
nån. 

Pal-.249,6 

1) Översta delen av klockan. 

« europ. a; a = e i änd.; a weil. e ock ä; a mell. ä ock a; 2., y öppna 



Vall-Karin som skogsfrun. 

Det var på försommarn, ock vi hade hästarna ute. En kväll 80 
skulle jag gå efter dem; men när jag kom till bärget där, stod 
det ett fruntimmer med en stor lång jacka, ock barhuvad var hon, ock 
håret stod som horn i skallen på hänne. 

Jag kunde inte annorlunda tro, än att det var skogsfrun, 
men morsker skulle jag vara ock. 

»Hon är ute ock vallar», sa jag. »Just det gör jag», sa hon 
igän, ock grover var hon i målet oändligt. Men som bon sa det, 
så hörde jag, att det var Vall-Karin, de kallar. 

Se det var en jänta i byn intill, som inte var riktigt slug. 
Men nog skrämde hon mig alltid, ock det riktigt ordentligt. 

Soldat Engström. 

Sjörå. 

I Viksta-ån skall det ligga en kyrkklocka, som de har sänkt 81 
ner i krigstid, ock sen ha sjörå ock tocket tagit hand om hänne. En 
gång skulle de till att köra opp hänne med två tvillingoxar, ock inte 
skulle de få säga något, medan de höll på. 

Ja när de har kommit så långt, så syftet' på klockan syntes 
i vattenbrynet, så bar det kommit en höna med ett halmlass. »Hur 
långt tänker du komma med lasset där?» bar en av karlarna sagt. 
»Så långt jag kommer med lasset, kommer ni med klockan», sa hönan 
hon. 

Ock så har linorna gått av, ock klockan har burit i väg i ån 
igän. 

Pär Pärsson. 

1) Översta delen av klockan. 

i, y; o som i bo; e orent å-ljud; u i bus, u i hund; a = å; 0, 0 ö-ljud. 
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Gårdsrå ock tomtar. 

82 	nåtvalsk ve såttina salar, at ,yhapt any.,fr42...,n andar- 
042s7...vg6g ve .2,låta andar-  gan. domw,kala46ka for gasrei 

sayar, at.„&e, sta, filtas åla gama krås. 
da va...n.,,piya dåna ve gan, jåy-tvål, nar hog...kom-f4r 

målaria, ha on sd li1fsom...92, log vitar fri 	könclein. da. 
va-Jama jån da,. fots. 

Pal-p4. 

83 	ia sqi.134mtagichnot stcily kama..g-gog. hcov.„va stor 
fiVr, a nta say.„22, t'At som anmanila 2. 

da va n ncit ia skula fara ta st€in, a nar la kom 
når 2 stå, 	r.-y a reta håståna. a vot råd a a ska- 

sölat-å,vstråm. 

Spöken. 
84 	da va..,t,,vgravskapi som hada.,t nåt, my, da va.,loyn, 

at non...manila Tamda hö dar fopeb2n. m låsa-rgd han 
toy-p6-sa a liga dar han. 

trampa ncity kom da flora stOyn a tita, a risp4,9 2. 
man låsa hadat stricvstå, som,,y struva clow4cist o kkamda 
fiyan p6-(?om. om clow,,v2la lata...nmara ma fråd, skala dom-
fa get, sa„n. 

nästa nåt kom dom nån, a hag ..,kkamda dem 2. fivan. 
vet-s, hau såma vårt tt/..kv,år?» fraya dom. na  hå har 
gt», sa låsa han a kk&mda-  Ian (iv dom, so.,n stHat. 

1) Grevligt härrskap. 

a europ. a; a = e i älld.; a, mell. e ock ä; a mell. ä, ock a; y öppna 
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Gårdsrå ock tomtar. 

Nattvakten' vid &nuna säger, att han har sett en fru i en under- 82 
jordisk gång vid slottet under gården. De kallar tocket för gårdsrå 
ock säger, att det skall finnas i alla gamla hus. 

Det var en piga där vid gården, ock en kväll, när hon kom ur 
mäjeriet, har hon sett liksom en lång viter fru i korridoren. Det 
var samma en det förstås. 

Pär Pärsson. 

Jag säg tomtegubben i stallen hemma en gång. Han var stor 83 
ock ful, ock inte såg han ut som en människa inte. 

Det var en natt jag skulle fara till stan, ock när jag korn 
ner i stallen, stod han ock ryktade hästarna. Jag vart rädd jag ock ska-
lade in. 

Soldat Engström. 

Spöken. 

Det var ett grevskapl som hade ett slott, men det var lögn, 84 
att någon människa kunde bo där för spöken. Men Lasse Ryd han 
tog på sig att ligga där han. 

Frampå natten korn det några stycken ock tittade, ock rispade sig». 
Men Lasse hade ett skruvstäd, som han skruvade dem fast i ock klämde 
fingrarna på dem. Om de ville låta honom vara med fred, skulle de 
få gå, sa han. 

Nästa natt korn de igän, ock han klämde dem i fingrarna. 
»Jaså, har du samma värktyg kvar?» frågade de. »Ja det har 
jag», sa Lasse han ock klämde en av dem, så han skrek. 

2) Ungef. = bråkade, sökte göra ofog. 

if Y; o som i bo; e orent ft-ljud; u i hus, u i hund; et = å; 0, 61 ö-ljud. 
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m 	f, v; fp »tje»-ljud; f »sche»-ljud; g »äng»-ljud; 	öppet 

san tökas dom utta köma-nån„, „ mea,r, a låsa halv-fab-
påva-,-,so hov-vot patrön. 

töka bstörlar ha dornbaråta för orv -vintartvålanar, 
na..n va -lik, ha -n, pm ntårt pö-da, fast tnta ar-a göt a 

	

koma t 	 t. 

85 	da va-e-gicma setv-vot4 gråmby kana. a san håka 
getbarv-varånda nat, hur-on råga a sp47j'a pa vin. 

ty va-dit, nar dona stoy svept  kantar/Mb. ,.5G sot 2-
,5449 a prata ma gitb,9p. »ml du han $tko?»  

142," - f o,90,s. »ty du kag-ga-in atar fråska, hon steir _pa 
btrdn 	kåmat.g.» ,k,sa nol-kunda ty hå, alt, tyya ,k,6iy". da 
va framat tvalsidn, a nar g& stöör t don, kom gt 
',ångan, som lay 1,9Psta. »du far alt-vga n kåntan, feikv-
ta gåma-dtn!» sa 4g,..iy"...ta pal-på,sä. 

»la tror, m spar ma s4pto,-n cle-göy», sa-n, a so Oka 
m 6. da va my4 fokt som ha h«-ria ragra pa vin om. 
nåth. 

sölat-åvstrånt. 

86 	 jag-gitma var,a 6 håna t sökly,, hon ha-ta vurt non„ ,- 
bra giona t. nar how-va-44, so ot-on a trala a storma 
tn? 	h4s3, a da va Nara som hada hk,a. ta Våts na- 
Afs« 2,nto fat vara ma fråd, so 	dom a ta-öm - a for 
gåntskpr(jsk, a h» sa föl-clont, at-dom skula lag-öp-bibtln.-
pa b6k3. 

båsta-bök, sta våra, såja lom, ta .2,10-4 litvåtna — da 
som dom tvåtar-liUt ma, ml la sa — vo nasta grinhök. 

1) Nu. 

europ. a; a =e i änd.; a mell. e ock ä; a mell. ä ock a; y öppna 
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Sen tordes de inte komma igän mer, ock Lasse han fick: 
pängar, så han vart patron. 

Tocka historier har de berättat förr om vinterkvällarna, ock 
när en var liten, har en givit märk på det, fast inte är det gott att 
komma i håg det nunnes inte. 

Pär Pärsson. 

Det var en gumma som vart död i Gränby här. Ock sen hörde 85 
gubben varenda natt, hur hon ramlade ock spökade på vinden. 

Jag var dit, när gumman stod svept i kammarhålet. Jag satt i 
köket Ock pratade med gubben. »Vill du ha en sup?» sa han. »Tackar», 
sa jag förstås. »Ja du kan gå in efter flaskan, hon står på 
byrån i kammarn». Jag nog kunde jag det alltid, tyckte jag. Det 
var framåt kvällssidan, ock när jag stod i dörren, kom jag ihåg 
käringen, som låg i kistan. »Du får allt gå in i kammarn själv 
till gumman din», sa jag till Pär Pärsson. 

»Jag tror, vi spar med supen till en ann gång», sa han, ock så gjorde 
vi ock. Det var mycket folk som har hört häpne regera på vinden om 
nätterna. 

Soldat Engström. 

En gumma var det ock här i socknen, hon hade inte varit någon 86 
bra gumma inte. När hon var död, så gick hon ock trasslade ock stormade 
inne i huset, ock det var flera som hade hört det. Till sluts när 
de inte fick vara med fred, så gick de ock talte om det för 
gammelprosten, ock han sa för dem, att de skulle lägga opp bibeln 
på bordet. 

Bästa boten skall vara, säger de, till slå ur likvattnet — det 
som de tvättar liket med, vill jag säga — vid nästa grindhål. 

1) Nu. 

i, y; o- som i bo; 0 orent å-ljud; u i hus, u i hund; et = å; 0, 0 ö-ljud. 
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= ra 	f, v; ebs »tje»-ljud; 	»sche»-ljud ; g »äng»-ljud; y öppet 

dei ga,spki'§ dit a lagar årmåna pa grin, mn sa ta htlsa 
kan da inta kölna. d.„e, mpy fat semlor hå ams,fo-rå4stn. 

87 	da va .4 gåma som drågkna hana fån åtafåra. hon 
ha van sta vo låby a tap n n‘iy', man, se ha orv fot 
mar, an hon tåda. hon,,,bagcigna a såpa-sa-fål for/st. 

da va pa hå visa, at hon fot.-n plaj,52,  franicis-ja -a at 
stop...brånann har.,a loga pa 1,14pn. mn nar hog.,k-om-nå.„ 
...ta fon, se haog„kum4-d.,våfn a råmka-når 

sån ha fat, hura röpa fon: »tidna ståndn ar ina, 
magma a,„nta hår». 

mov.„va hå, kanda våra, se vå,a-Lva anta. 
val-pkh• 

88 	dem ha t mPlho dda ma,ni.far f4r. ,,a komar Tujy 
da va...e-g-åma, In kala fo„.råmpo. nar hony,„vots,ctd, ha 

em st, hur.,on st6f_pa iärgdr,a l4ta sa mot at tr. 
»SV du seat, at.- da va rånApa?» 	„ta 44.  •,sem 

ta-69n.,a for måy.»j da seat 	 mn anta 
troda ,,a hånem and & 2.. 

89 	 jakepsens fr gisn han ha.,pt mpitho smot 
da vot.lbrpara dd dana öpa, a dåg...gåbne,t mot.,n 

3 skOpn, a kan nen,„„manila bagrfpa,at 	vata 
ikål håhnj,,W49.9v.,for b•elgl han ha.,nta vu, rå,d„ndei, atar 
van sa. 

1) Sup. 

a europ. a; a = 0 i änd.; a mell. e ock ä; a mell. ä ock a; 2., y öppna 
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g; 1 tonlöst 1; t, 	 n  ock 4, d, 8,, 5, .5, 	Vi »tjocka» ljud. 

Då går spöket dit,  ock lägger armarna på grinden, men se till huset 
kan det inte komma. Det är mycket folk som gör det än för resten. 

Pär Pärsson. 

Det var en gumma som drunknade här i sjön utanföre. Hon 87 
har varit stad vid Läby ock tagit en nagel men så har hon fått 
mer, än hon tålde. Hon begagnade att supa sig full för rästen. 

Det var på det viset, att hon sköt en kälke framför sig, ock ett 
stop brännvin har det legat på kälken. Men när bon kom ner 
till sjön, så har hon kommit av vägen ock ramlat ner i en vak. 

Sen hörde folk, hur det ropade i sjön: »Tiden ock stunden är inne, 
men gumman är inte här». 

Men vad det kunde vara, så vet jag inte. 
Pär Pärsson. 

De har sett mycket döda människor förr. Jag kommer i håg, 88 
det var en gumma, vi kallade för Rumpan. När hon vart död, har 
de sett, hur hon stod på kyrkogården ock lutade sig mot ett träd. 

»Såg du säkert, att det var Rumpan?» sa jag till karin, som 
talte om det för mig. »Jo det är säkert det», har han svarat; men inte 
trodde jag honom ändå inte. 

Pär Pärsson. 

Jakobssons far i Åsen han har sett mycket smått slarv. 	89 
Det var en torpare död där oppe, ock den gubben mötte han i 

skogen, ock kan nån människa begripa, att spöket var stad vickade 
ikull halmkälken för karlen! Han har inte vordit rädd ändå, efter 
vad han sa. 

1) Sup. 

i, y; o som i bo; e orent å-ljud; u i hus, tt i hund; a = ä; 0, e ö-ljud. 
Sv. landsm. XVIII. 3. 	 6 
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Tj= ra 	f, v; ,/§ »tje»-ljud; f »sche»-ljud; g »äng»-ljud; y öppet 

domgiim?ra ha vari so da.Ald_thya, so dem ha tröt tölsa, 
mti nå ftidti, år„a..4nta noga. 

90 	la ha.,M,.,"gdstei..y..,g6g. har •_,va ltta, mti, tåg 
håståna dr/, so dom ha kuna dri 	na,Jcom pd. 

a het ha g& mggy styglky", hictgla „ori 	»h62, 
höj, höp sa dom; mtz inta at-via sy noga i. 

jåg...gög ?,,a va ta sti.in, huva gdsk,pa velåsa, anaks-
g4v-sa-dv, se holt håståna pa fRera pa hitve. 

s6lat-åvstrem. 

91 	Osta ,94a, köma av bag, jem,,ikritar a2,lårv ta lfv 
av. 	dom sb•e, liga i i.bri 	få,mton dr, a ha .3 i„,iot hå, so 
dikya..A.,,ta N arv,,ficlkömh gdst. 

da va ,,nora bönda jem ha vuri ta vla, a pa hiam-
veqin ha-clor-fot tökij,„,,ag-gåst pa låså, a da ha «cp lågt 
öbagripli. han ha akt må-dow.for vårvl a kitmi-öp vo grina 
i tiårp a fa dom san at stYy pa v4i3n. 

P al-p4å. 

92 	 fat som ha-clånsa pa lålövana, ha het, hu.,toka Ostar 
halar mjhkinar ha 	Arggi 'andar gåkv3: »b6an„,-,bi..,lbea, 
bga 

toka rOiliggar baråta,„ lem ta, minstona. 
pal-p4. 

1) I tur ock ordning. 

europ. a; a =e i änd.; a mell. e ock ä; a mell. ä ock a; y öppna 
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g; / tonlöst 1; t, 4, j, i, 	g ock• t, d, 	k, n »tjocka» ljud. 

De gamla har varit så där dåliga, så de har trott tocket, 
men nu för tiden är det inte något. 

Pär Pärsson. 

Jag har sett gasten en gång. Han var liten, men tung orimligt. 90 
Hästarna drog, så de har kunnat dragit ijäl sig, när han kom på. 

Ock hört har jag mycket styggtyg, hundar som skällde: »hoj, 
hoj hoj» sa de; men inte att jag säg något inte. 

En gång jag var till stan, hoppade gasten på vedlasset, ock när han 
gav sig av, så höll hästarna på köra på huvudet. 

Soldat Engström. 

Gastar skall komma av barn, som jäntor ock slarv tar livet 91 
av. De skall ligga i jorden i fämton år, ock har han gjort det, så 
duger han till bli en fullkomlig gast. 

Det var några bönder som har varit till GäVle, ock på hem-
vägen har de fått tocken en gast på lasset, ock det har vordit tungt 
obegripligt. Han har åkt med dem för varvl ock kommit upp vid Grissla 
i Tierp ock följde dem sen ett stycke på vägen. 

Pär Pärsson. 

Folk, som har dansat på ladulogarna, har hört, hur tocka gastar 92 
eller mjölingar har skrikit under golvet: »Benen blir långa, ock 
byttan blir trång». 

Tocka roligheter berättar de till minstone. 
Pär Pärsson. 

1) I tur ock ordning. 

i, y; o som i bo; 0 orent ä-ljud; as i hus, o i hund; a = ä; 0, 0 
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= 	f, v; .69 »tje»-ljud; f »sche»-ljud; g »ärg»-ljud; y öppet 

	

. 93 	smei öd4fta b4yi ha m,p4g7 van fa'st for gasta-,-,såla- 
darfor-var-a vanh, at-cta, skula brinais nint«, so 

lamb4na va 41jrisna. 
pa åt stab ha-clom,-kunn-in a fot si-qg-gizbu, som stoy 

a pbta pa 	ma-n igår, so da fåb.-yta sesiva. man na- 
-low-fab• tanelz,  gcs, so vota trO.,vb o br4 nå,n. 

pal-p4,4 

Häxeri ock kloka. 

	

94 	n skula pa bro-löp g god. da va-t4 spalmån satt, 
a dan som inta fab• spala, va fordrga pa hanom solv 

ii na-lom,,-kom ta jparka a han skula spåla-iy,.....bnfi- 
shiit, so ^  brast straydnar hå fyl,a dom dy andra spalmdr- 
fO'ra.'Jza 	oyv-pa iärgtin o skrata han. 

saat-åystrånz. 

95 	da va-g-gicba skuttigp som-va hålnv-for o vara-234y'. 
hän lloy-nr a hada mkNo kioksk f6-2a. 

m4r-mmv-va-tsta set-y, fkkg,,ra gbgar. dom skula llo-når 
vgstankal hfiria ov stig, so skula n bi,  br4, had-y sakt. 

m4 - ta-Kon, at om NtscrasAvålana 	y1:_ct a vispa 
mat sMda Nft?. harv-vispa atar geondpciva, hed-a FIN; 
focstets. 	go' ha hdcka droit lanpn, a da ha gulk-fr4ya-n, 
vafo-nta hakön, o satan ha-,svara, at -y ha- vun sta 
....e-lanta ta liva av bdga-hanas. 

1) Nordvästra. 

« europ. a;  a---,eiänd.; a mell. e ock ä; a n-mil. ä ock a; x, y öppna 
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g; 2, tonlöst 1; t, 	,z, n  ock t, d, s, 3, 	k, n »tjocka ljud». 

Små odöpta barn har mycket varit fast för gastar, säger 93 
de. Därför var det vanligt, att det skulle brinna ljus i rummet, så 
länge barnet var okristnat. 

På ett ställe har de kommit in ock fått se en gubbe, som stod 
ock påtade på barnet med en käpp, så det fick inte sova. Men när 
de fick tänt ljus, så vart barnet trevligt ock bra igän. 

- 	Pär Pärsson. 

Häxeri ock kloka. 

Vi skulle på bröllop en gång. Det var tu spelmän i socknen, 94 
ock den som inte fick spela, var förargad på honom som fick. 

Ja när de kora till kyrkan ock han skulle spela in brud-
skaren, så brast strängarna. Det skyllde de den andra spelmannen 
före. Han stod på kyrkogården ock skrattade han. 

Soldat Engström. 

Det var en gubbe i Skuttunge som var hållen för att vara slug. 95 
Han slog ner ock hade mycket kuckel för sig. 

Mor min var stad sökte honom flera gånger. De skulle slå ner 
i väster-norra hörnet av stugan, så skulle vi bli bra, hade han sagt. 

Mor talte om, att om torsdagskvällarna gick han ut ock vispade 
med ett spö i luften. Han vispade efter gammel-pappa, [hin] håle själv 
förstås. En gång har [hin] håle dröjt länge, ock då har gubben frågat honom, 
varför inte han kom, ock satan har svarat, att han har varit stad jälpt 
en jänta ta livet av barnet hännes. 

Pär Pärsson. 

1) Nordvästra. 

i, y; o som i bo; e orent å-ljud; u i hus, tt i hund; a = å; 0, 61 a-ljud. 
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w = m 	f, v; fp »tje»-ljud ; f »sehe»-ljud; g »äng»-ljud; y öppet 

96 	da va-y-gitma som Ma m6r-mtn, hur-on skula råsta• -
tål. for a fa dåktuya k6r. 

em pdtskm4riana skula hoii-Ora-Ks evar fåhusctåranar. 
hå skula vara brc't for b-rå!». da skula-  vara löghakmslådar 
o kNl_esmårja, a hå skåla dem smålt-th6p ,,,ora smårya 
stryAa pa fånstar a dårar. 2229.2 hada dem inta Idröksmårja, 
se -fab•-ctem„-ta f:§åra 2, ståla. 

97 	v had-9.2 	tRårty, som lloy-når kama v6g-gitk, 
nar brr-mtrv...vot ,f4 g, gåma skula ha-y-kaku-brif a an 
s4p, a se skula hon .2,1e-n4r anem ketku. a koma„se mik t 
120y-gitma, hur-on st 6y a kåkko: »håna a gröda!» sbyåaii-on, 
»o.  håna a-tövet!» påiiIn hada tråmpa pa-e-gr6da, a nar 
gröda vot-bra, skula p#3,21:§tnm-In bra hån 6. 

yag-g6g lloy hon når fo n ., jåga. sa  dån såga hada 
vuttial4k. hon-vta liga-stil, se grisåna fab tisa2. 

gåma hada stry-f4da pa hå visa fots.  hat-gb• u 
ge• t Ok a vot-roganm -bra, se troda dem,-gåma fer-a. 

Skrock. 

98 	vara forfådar ha vart mbotgsy &lava Pr ma skrå/c o t614. 
han3  skita faAripa anda-liA, sa dem. a komar 

124y, nar a va-ta såntaråitjtn a da lay lib....ctar, hur mör-
mtiv form ana ma, at tnt a skula 4rPpa mtla li44sta 

noy ha giy-got andar garv, dra stoy-rj 4b.4sta hva-
pi, Int tnia ha ,a sit m4r, aa sÅå A. 

Pal-p492. 
) Tuvan. 	 2) Dia. 

Pal-Pdc91).• 
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g; 	tonlöst 1; t, 	ts, /, 	n  ock t, d, s, 3, 	n »tjocka» ljud. 

Det var en gumma som lärde mor min, hur hon skulle rusta 96 
till för att få duktiga kor. 

Om påskmorgnarna skulle hon göra kors över fähusdörrarna. 
Det skulle vara bra för kräken. Det skulle vara långhalmsleder 
ock klocksmörja, ock det skulle de smälta ihop ock göra smörja ock 
stryka på fönster ock dörrar. Men hade de inte klocksmörja, 
så fick de ta tjära i stället. 

Pär Pärsson. 

Vi hade en sluger käring, som slog ner hemma i vår gård, 97 
när bror min vart sjuk. Ja, gumman skulle ha en kaka bröd ock en 
sup, ock så skulle hon slå ner genom kakan. Jag kommer så väl i-
håg gumman, hur hon stod ock kucklade: »Här är grodan!» skrek hon, 
»ock här är tovan!»1  Pojken hade trampat på en groda, ock när 
grodan vart bra, skulle pojken bli bra han ock. 

En.  gång slog hon ner för en sugga. Se den suggan hade 
vordit elak. Hon ville inte ligga still, så grisarna fick tissa2. 

Ja, gumman hade sin föda på det viset förstås. Hon gick ur 
gård i gård, ock vart någon bra, så trodde de gumman för det. 

Pär Pärsson. 

Skrock. 

Våra förfäder har varit mycket dåliga förr med skrock ock tocket. 98 
Han» skulle inte få krypa under lik, sa de. Jag kommer i-

håg, när jag var till Sommarängen ock det låg lik där, hur mor 
min förmanade mig, att inte jag skulle krypa mellan likkistan ock 
golvet. 

Nog har jag gått under golv, där det stod en likkista ovan- 
på, men inte har jag sett mer, än jag skall se. 	

Pär Pärsson. 

3) Man (pron.). 
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Förord. 
Denna lilla ordsamling ur det vardagstal, som föres av 

skolpojkar ock studenter, vill naturligtvis inte vara annat än 
en mycket blygsam början till en ordbok över detta slags 
slang. De första uppteckningarna av hithörande ord gjorde 
jag 1894 ur mitt eget ock mina kamraters språk under skol-
tiden, ock det allra mästa av vad som meddelas är av mig 
själv hört ock så gott som omedelbart uppskrivet. Endast ett 
fåtal s. k. fraser äro konstruerade, ock detta har skett med 
största varsamhet ock endast i nödfall. I tacksamhetsskuld 
står jag till mina vänner fil. kand:a B. HESSELMAN ock E. HEDÉN 
för god jälp på vissa punkter samt till studeranden vid Upp-
sala högre allm. lärovärk GUSTAF JÄDERHOLM. Prof. LUNDELL 
har haft godheten att gå igenom manuskriptet i dess helhet 
ock göra tillägg ock rättelser till detsamma, varför jag stannar 
i den största förbindelse liksom för det arbetsamma korrekturet. 

Såsom av de vid varje ord givna ortuppgifterna framgår, 
är det mästa stoffet insamlat i Uppsala ock Nyköping, till 
mindre del i Stockholm, varjämte spridda notiser inhämtats 
från andra städer. Olika stavning i fraserna vill söka ange 
olika uttal, som, särskilt i Uppsala, tydligt röja invärkan av 
olika bygdemål. 

Från misstag kan jag givetvis ej hoppas vara alldeles fri, 
men vågar likväl tro, att de ej skola befinnas av svårare art. 
Att jag måhända tagit begreppet slang väl vidsträckt, är jag 
medveten om, men har ej funnit skäl till ändring härutinnan, 
då vi ännu helt ock hållet sakna ordböcker över talspråket, 
ock det som här är mindre på sin plats går in på dettas om-
råde. Arbetets misstag ock brister i övrigt må väl till någon del 
finna ursäkt däri, att det icke äger föregångare på vårt språk 
ock att jag ej haft tillfälle att ta kännedom om de utländska. 

FÖRF. 



Nyttjade förkortningar. 

a. 	= adjektiv. 
Aa. = Arboga. 
adv. = advärb. 
allm. = allmänt. 
bst. -= bestämd form. 
d. o.=-- detta ord. 
dep. = deponens. 
dk. = denkön. 
f. 	= femininum. 
fr. 	franska. 
G. 	= »Gökarna»: Södm.-Närkes 

nations skämttidningar, för-
varade i avskrift i dess 
bibliotek; siffran anger år-
tal för författandet. 

Ge. = Gevle. 
Gtb. = Göteborg. 
Hd. = Halmstad. 
Hern.= Hernösand. 
i. 	= intransitiv. 
int. 	interjektion. 
jfr 	=-- jämför. 
Kd. == Karlstad. 
Kl. = Kalmar. 

Kr. 	= Kristinehamn. 
1. 	= eller. 
L. 	= Luleå. 

= maskulinum. 
= neutrum. 

Nyk. = Nyköping. 
pl. 	= pluralis. 
På.. 	= Piteå. 
refl. 	= reflexiv. 
s. 	= substantiv. 
S. 	= Svahn, Våra öfversittare, 

I, Sthlm 1898. 
Sa. 	= Skara. 
sg. 	= singularis. 
sk. 	= skolpojksuttryck. 
st. 	= studentuttryck (från 

Uppsala). 
Sth. 	= Stockholm. 
Str. 	= Strängnäs. 
tr. 	= transitiv. 
Tips. =-- Uppsala. 
v. 	= värb. 
Öo. 	= Örebro. 
1, 2, 3 = första, andra, tredje konj. 



a. 

abborren Arboren. sk. Tips. 
afrodite öknamn på en vacker 

kamrat. sk. Sth. 
aftonlöve(t) bst. n. tidn. Afton-

bladet, st. 
agust s. m., pl. -ar, dum person, 

fårskalle; »ja ä väl igen agust 
häller, så ja inte vet, va ja jör»; 
»en sån agust du va som inte 
gav en en örfil»; »man ä väl 
ingen agnat». sk. allm. 

agusta öknamn på kamrat med 
förnamnet August. sk. allm. 

ajö'ken int. adjö. sk. Sth. 
albalågp,a långt vitt hus vid Lars-

gatan mittemot nuv. univer-
sitetsplan. st. 

aleks Alexander. sk. Nyk. 
ans Ahlgren. st. 
anders Anderson. sk. Tips. 
ant s. dk. antagande; »ant ä att 

linjerna ä paralella». sk. Tips. 
antipajjas öknamn på kamrat. 

sk. Ups. 
agkani  öknamn på lärare med an-

ledning av hans gång. sk. Hd. 
agkan2  Anden. sk. Tips. 
agkuggen öknamn på kamrat. sk. 

Sth. 
alis Café d'Angleterre; »ska vi 

gå te alis?» sk. Sth. 

arnis Arnberg. sk. Tips. 
asi  s.: »vara as»= myck et full. G. 62. 
as2  s. n., pl. =, lärj unge i den avdel-

ning av klassen, som kallas a 
(avdelningen b's alumn er kallas 
»busar»). sk. Tips. 

asgård anatomiska institutionen 
i Uppsala. st. 

asinus öknamn på kamrat. sk. 
Nyk. 

asis anatomisalen. st. 
askersund s. n. ändalykt på män-

niska; »nä...ru, ditt askersund 
för stort!» st. 

affle s. n., pl. -n, ändalykt; »du 
har ett sånt helsikkes stort 
affle»; »gå hemm å bre någe 
gammalt över ditt affle». sk. 
allm. 

atleta v. i. 1. öva sig i vikt-
höjning. sk. Tips. 

atleten öknamn på en Atle. sk. 
Tips. 

atte Artur. sk. Tips. 
auris Aurell. G. 
ava Arvid. sk. Nyk. tips. 
avgudahus S. n. ishink med 

punschbuteljer uti ; »när vi komm 
in, steg dä ett avgudahus på 
borde». st. 

avguden öknamn på kamrat. st. 
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avi(g) a. vid dåligt lynne, för-

argad; »nu ska du inte sitta 
å vara avi läggre». st. 

avag-g a. tjurig, omöjlig; »var 
inte avlågg nu, utan komm 
mä!» st. 

b. 

babbel s. n. prat. sk. allm. 
babbla v. i. 1 prata (mycket ock 

innehållslöst). sk. allm. 
babian Fabian. sk. Nyk. 
badis Badin. (1 
bagis s. m. bagare. st. 
bakis s. n. bakrus; »han ha gått 

i bakis hela dan». st. 
bakkrännare s., pl. =, lyra (vid 

bollspel), som stryker längs 
med marken; »kan du inte slå 
någe annat än bakkrännare?» 
sk. Nyk. 

baktråg s. n. skällsord, särskilt 
angivande ändans storlek. sk. 
Nyk. 

ballra v. i. 1 skvallra; »ballra om 
någe». sk. Nyk. 

bannhunn. s.: »värka bannhunn» 
= skälla opp ngn. st. 

bagg a. rädd, feg, ängslig, »harig». 
sk. allm. 

barbarossa öknamn på lärare på 
grund av hans röda skägg. 
sk. Nyk. Sth. 

barbis a) s. m. barberare; »va 
har du för en barbis?» st. 
b) = »barbarossa», se d. o.! sk. 

Str. Sth. 
baron öknamn på »höga» kam-

rater. sk. tips. 

basen: »då va basen» = det var 
fint, styvt. sk. Tips. 

basi(g) a. bra, trevlig o. d. (jfr 
föreg.); »här va basit». sk. tips. 

basse, s. m., pl. -ar a) i leken 
»härre å basse» det lyratagande 
partiet. sk. Nyk.; b) bond-
pojke. sk. Tips.; e) bracka. st. 

basse2  Baltsar. sk. Tips. 
battis s. bataljon (i kägelspel). 

st. 
benan Berlin. sk. tips. 
beman. Björkman. G. 
benfodral s. n., pl. -er: »rör på 

benfodralerna!» sk. Tips. 
benjet s., pl. -jetter, en mager 

människa; »du ä en fasli ben-
jet»; »värre benjätter ha ja 
allri sitt», sk. allm. 

benmotfon s. rörelse; »ja ska 
jälpa dej te benmotfon ja» = 
skall forta på dej. sk. Tips. 

beskis s. en besk, malörtssup. 
allm. 

betis s., pl. -ar, bet (i vira). st. 
bigge Birger. sk. Nyk. 
biris s. birstuga; »red en biris 

av din stuga». G. 62. 
birken bst. Björk (-man, -vall 

o. d.). sk. Ups. Nyk. 
bjuris Bjurman. st. 
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bjägg s. n. pangar (fr. bien); 
»lagga hit mä litte bjägg». sk. 
Ups. 

björkis Björk-man (-lund, -bom, 
-6a, -ander). st. 

björna v. tr. 1 kräva någon för 
skuld; »gå ikrigg o björna». 
sk. Ups. st. G. 50. 

blaff! int. ungefär = fy fan! st. 
blaffa s., pl. -er = »spyfokk», se 

d. o.! »skas-ru gå å så blaffer 
över hela golve?» st. 

blakken bst. öknamn på kamrat. 
sk. Ups. 

bligka-nittan namn på en lärare, 
som ofta blinkar. sk. Sth. 

blossa v. i. 1. röka. sk. Sth. 
blodis s. blodapelsin. sk. Sth. 
bluddra s. lindrig fylla. sk. 

Sth. 
blåsis benämning på f. d. andre 

amanuensen vid Uppsala uni-
versitetsbibliotek Ekholm, som 
brukade »blåsa». st. 

blåöga s. flicka i allm. sk. Ups. 
bläkkfisken bst. sg. namn på en 

lärare (rör huvudet på samma 
sätt som — enligt beskrivning 
— bläckfisken). sk. Sth. 

bläsen öknamn på kamrat. sk. 
Nyk. 

bobb Robert. st. sk. Ups. 
bobbis Robert. sk. Ups. 
bokk s., pl. -ar, fel; tecken i 

marginalen för fel; »ja hadde 
två stora bokkar i tyskan i 
da». sk. allm. 

bokken bst. öknamn på lärare 
(för skäggets skull). sk. Hd. 

bolla v. i. 1 kasta boll; »bolla, bol-
la!» =kasta hit bollen. sk. Ups. 

bolm s. n. tobak; »ha ..ru någe 
bolra på—rej?» sk. Ups. 

borstis s. m., pl. -ar a) borstare. 
allm.; b) person med borstigt 
hår. Sth. 

boj'! s. n. smörja; »va ä dä 
där för boff?» sk. allm. -off 
kan med nästan vilken kon-
sonant som hälst till förljud 
betyda smörja, så till dömmes: 
doff, goff, loff, mon' o. s. V. 
sk. Ups. 

bodis, Bodman, BoUn. st.; Bo-
din. G. 62. 

bodis, s. m. bodbetjänt; »dä 
en bodis». st. 

bofigki  s., pl. -ar, bov, skojare. 
sk. Nyk. 

bofigken, bst. öknamnpå kamrat. 
sk. Nyk. 

bokaksis s. dk. bokauktion; »va 
du på bokaksis i går?» st. 

bokis, Boklund, Bokman. st. sk. 
Sth. 

bokis, s. m. a) bokhandlare; b) 
bokbindare; c) bokauktion. st. 

boksis s. dk. box, stöt med knyt- 
näven. sk. Sth. Nyk. 

bolaks Bolin. sk. Ups. 
bondis, s. a) bondånger; »dan 

efter satt en mä bondis fstås». 
st.; b) bondpermission; »du tog 
dej bondis en timme du». st. 
sk. Sth. Ups; c) pl. -ar, bonde, 
bondsk person. st. 

bondis, a. lantlig, bondsk. st. 
sk. Sth. Ups. 
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bonnklokkare 8. m. seminarist. 
sk. Ups. 

bonnklokkarinna s. f., pl. -or, 
folkskollärarinna (-e-elev). sk. 
Ups. 

bonnsugga öknamn på kamrat. 
sk. Nyk. 

boraks Borell. sk. Ups. 
bosis Boström. G. 57. 
bota v. i. 1 botanisera. sk. Ups. 
brakis s. brakare, brakfjärt. allm. 
brakkianum hus i Uppsala. st. 
brakkis = föreg. st. 
brallor pl. skor; »guttapärkabral-

lor» gymnastikskor. sk. Ups. 
brerövad: »brerövad fäl» (= en 

person med bred änd alykt),om-
stöpning av uttrycket »bedrö-
vad själ». st. 

brev s. n., pl. =: »linjerade brev» 
evfemistiskt uttryck för räk-
ningar. st. 

brilljanne 8. m., pl. -ar, person 
med glasögon. sk. lips. 

brillor s. pl. glasögon. sk. Ups. 
brokke Bror. sk. Sth. 
brons Bror. sk. Ups. 
brukka v. i. 1 bråka, mocka 

gräl. sk. Ups. 
brukkla v. i. 1 = »brukka». sk. 

Sth. 
bruksis 8. m. brukspatron. st. 
brunte Brundin. sk. Ups. 
brylaks s. •_brylå; »brylaksbål». 

G. 56. 
brylis s. dk., pl. -ar, brylå. G. 
bredds 8. m. bråkmakare. sk. 
briikkal  (13,v) v. tr. 2 slå ur brädet, 

övermanna, nedtysta, bevisa  

omkull; »ja bräkkte honom 
allt»; »vi ska bräkka åv en, om 
han börjar gaffla». st. sk. Ups. 
»kan du bräkka dä där, va?» 
= kan du göra styvare än det 
här (hoppet, kastet 1. dyl.)? 
st. sk. Ups. 

bräkka, 8.: »bräkkan fikk du!» 
sk. Sth. 

bräkki(g) a. bra; »dä va en bräkki 
lyra». st. sk. Ups. 

bränna v. i. 2 knorva, kugga; 
»han blev bränd i skrivnigen». 
sk. Ups. 

brödri(g) a. bra, duktig; »brödri 
årnig». sk. Ups. 

bröst: »di lägger säj på bröste 
di små klövrarna» = göra svå-
righeter, förorsaka bet (vira). 
st. allm. 

bubbel s. n. prat, bråk; »håll 
igget bubbel, för ja vill såva». 
sk. Ups. 

bubbla v. 1 prata; »stå inte där 
å bubbla guano»; »bubblar du, 
får du smörj». st. sk. Ups. 

bubblare 8. m. som pratar. sk. Ups. 
bubblerska s. f. jfr föreg. sk. Ups. 
bulevard s., pl.-er, (fin, väl ansad) 

bena i håret, isht nackbena. 
sk. Ups. 

bulldoggen bst. öknamn på gat-
pojke. st. sk. Ups. 

bundis adv. i förbund med; »han ä 
bundis traallihop». sk .Sth. Ups. 

buris Burenstam. G. 48. 
burken bst. öknamn på kamrat. 

sk. Sth. 
burkig 8. m. = »tjokkis». sk. Nyk. 
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buse s., pl. -ar, lärjunge i avdel-
ningen b i en klass (jfr as). 
sk. Ups. 

busis s. m. buse. Sth. 
bussi(g) a. bra. sk. Ups. 
bygel 5. m., pl. -glar, polis. G. 61 
byggis s. m. byggmästare. sk. Ups. 
byksisi  s. ängslan ; »ja går i en väldi 

byk sis i da, ja ska tentera». allm. 
byksis, a. ängslig; »han va faslit 

byksis i går». sk. allm. st.  

byksåggest s. ängslan. allm. 
bylig s. m., pl. -ar, polis. sk. Ups. 
byrakkan bst. öknamn på lärare. 

sk. Hd. 
bysis s. bysättningshäkte. allm. 
bytia s. byting. sk. Sth. 
bäkkis Bäcklin, Bäckström. sk. 

Ups. 
börsis Hamburger Börs (restau-

ration). sk. Sth. 
börvel Bertil. sk. Nyk. 

d. 
dabba sej v. refl. 1 kunna sin läxa 

dåligt (till ock med uppseende- 
väckande illa). sk. Ups. Sth. 

dadda David. sk. Ups. 
dalj s. n. smörj; »ska du ha lite 

dalj?» sk. Nyk. 
dalja te v. tr. 1 klå opp; »ja ska 

dalja te dej, om du knystar!» 
sk. Nyk. 

dalle Dal, Dal-in, -gren, -berg, 
-bom. sk. Nyk. Ups. 

dalmasen bst. öknamn på kamrat 
från Dalarna. sk. Sth. 

dammtrasan bst. sg. öknamn 
(Damm). sk. Ups. 

dansk skalle ett slag med huvu-
det; »håll tjäften, för annars 
ska ja je dej en dansk skalle». 
sk. allm. 

daggla opp v. 1 slå, klå; »har du 
daggla opp honom än?» sk. Nyk. 

dask 5.: »jöra en dask» = falla 
omkull (vid skidåkning). sk. 
Ups. 

daska sej v. refl. 1 falla, trilla om-
kull, särskilt vid skidåkning. 
sk. Ups. 

dass s. prevet. allm. 
dassa v. i. 1. gå på »dass», eacare. 

st. 
dassbärj Husberg. Sth. 
dassis s. = »dass». allm. 
davan bst. David. sk. Ups. 
dekis, a. avsigkommen, förfallen. 

st. 
dekis, s. a) dekadans; »vara på 

dekis»; b) pl. -ar en som är 
»på dekis». st. sk. Sth. 

dilla v. i. 1 supa, svina; »Lasse 
va ute å dilla i går ijän». st. 

dille s. n. delirium, vurm; »han 
har dille på å vila». st. 

dimma s. tillstånd av en viss ore-
dighet, orsakad av supning; 
»bli på dimman» G. 63; »gå i 
dimman», st. allro. 

dimmare 5. m., pl. =, en som 
läser på »dimmen». G. 52. 



1 0 	 BERG, SKOLPOJKS- OCK STUDENTSLANG. 	XVIII. 8 
dimmen bst. sg. teol. dimissions-

examen; »ta dimmen»; »läsa på 
dimmen». st. 

dimmflgur s. m., pl. -er, en som 
(läser på 1.) tagit »dimmen». 
G. 51. 

disputaks, disputats s., pl. -er, 
disputation. G. 66. st. 

distäggerad a.: »tjäla» sej distäB-
gerad» = vara i en stämning 
av höghet ock morskhet på 
vägen till fylla, st. 

djur s. n.: »vara djur» = mycket 
full. G. 62. 

dogg, s. ro. provkandidat; »har 
vi doggen i da? Då ska vi 
skoja!» sk. Sth. 

doggen, bst. Douglas. sk. Ups. 
doggis = »dogg»,. sk. Sth. 
dorm s. lur; »ta sej en dortn» 

(fr. dormir). G. 47. 
dompis s. tu. domprost. sk. Str. 
dosa s. f., pl. -or, scorturn. sk. 

Nyk. 
dosis s. m. docent. st. 
dra v. tr. 1 läsa a) om »roliga» 

böcker; »ja ska dra en Åbärj 
i kväll». sk. Ups.; b) översätta 
en läxa för en kamrat; »dra 
Livius för mäj, ä du hygglig». 
sk. Nyk. Sth.; c) »dra» 1. »dra 
opp»= klå, ge smörj. sk. allm.; 
d) »dra en priffe». G. 58. 

drag s. smörj; »akta däj, för an-
nars får du drag!» sk. Nyk. Sth. 

drakis Drake, Drakenberg. st. 
dramm s., pl. -ar: »ta sej en 

(konjakal) dramm» = ett spets-
glas konjak. G. 50. 

dretrull a. uppges vara tärmen 
för en värmländings fylla. st. 

dretland öknamn på Värmland. 
st. 

drikks (drikkis Söndags-Nisse 
1896) s. drickspängar. allm. 

drill s., pl. -ar, översättning till 
explikationstäxt. S. 316. 

drulla s. drul, drummel. st. 
dryg a.: »jöra sej dryg» = vara 

morsk, högfärdig. sk. allm. 
dryga sej v. refl. 1 = »vikta sej», 

se d. o.! sk. Ups. 
drypa åv, dröp äv, drupi åv (åv-

drupen) v. i. »smita», obe-
märkt ge sig ifrån en fäst, st. 

dröbakk s. lat, slö människa; 
»opp inä däj, dröbakk!» st. sk. 
Sth. 

dröna v. i. 1 söla; »dröna inte så 
läme!» sk. Nyk. 

drönjöt s. m., pl. -ar: »dä va ena 
förbaskade drönjötar! Va jör 
ni?» sk. Nyk. 

dummis s. dumbom. sk. Sth. 
duBken Dunér. sk. Ups. 
du-gkla till v. i. 1: »jusen duBkla 

till». G. 60. 
dynt öknamn på kamrat. sk. Nyk. 
dygnaks Dunér. sk. Ups. 
dyggfu11 a. mycket full. st. 
dö(d)grävare s. m., pl. =, öknamn 

(givet av lärjunge på real- 
linjen) åt lärjunge på latin- 
linjen. allm. 

dövstumm s., pl. -mma, = »lönn-
mördare», se d. o.! »nu komm 
dä en dövstumm i soffan ijän». 
st. sk. Sth. 
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e. 
eftersläkknig s., pl. -ar, sup-

ning dagen efter en fäst. »A. 
hadde lisensiatsvykk i förrgår, 
å i går hadde vi eftersläkk-
nig på Plustre». st. 

ekis, s. ecart6; »ska vi ta ett 
parti ekis?» st. 

ekis, Ekenstam. st. 
ekoksen bst. Ekberg. sk. Nyk. 
elegabel a. elegant. sk. allm. 
enis Eneström. G. 63. 
eraks Euren. sk. Ups. 
evelin öknamn på kamrat. sk. 

Nyk. 

f. 

fabbe s. = »fabrikör», se d. o.; 
»fan, nu fikk han fabbe i klöver 
okkså !» st. 

fabrikör 5., pl. -er, spel i andra 
färger än trumfen, som man ej 
med säkerhet kan påräkna 
(kung andra, dam tredje o.s.v.; 
viratärm). st. 

familjejukkare s. m. en sådan 
ung man som idkar familjeliv 
ock familjeflickskurtis. st. 

fan: »dä ä ganska fan, dä»; »dä 
ä stilla fan»; »fan i min lilla 
låda»; »fan vet, vem han jälper», 
säges i spel, då motspelaren 
har tur. st. 

farbror s. m., pl. -bröder, »gym-
nasist» 1. större pojke i all-
mänhet. sk. Tips. 

farsa s. m. far, pappa; »min farsa 
ha jivi mej en krona i da»; 
»farsan vart ad på mej». sk. allm. 

fasti(g)het s. fyrkantig mark, 
bet (i spel). allm. 

fatpumpare s. m. en som dricker 
mycket. sk. Tips. 

fespropp s. m. smädeord; »han 
ä en sån fespropp». sk. Sth. 

fetisi  a. fet. st. sk. Sth. Tips. 
fetis2  s. fet person. st. sk. Sth. 

Tips. 
feträv öknamn på kamrat med 

an!. av utseendet. sk. Nyk. 
fett s. n. a) fetma; b) fet person. 

sk. Ups. 
fetta sej v. 1 refl. bli fet. sk. 

Tips. 
fettfarbror s. m. en fet människa; 

»en sån fettfarbror». sk. Tips. 
fia öknamn på kamrat. sk. Nyk. 

Sth. Kl. 
fille Filibert. sk. Nyk. 
ilmi(g) a. fånig, »mojig»; »uff, dä 

va fimit åv dej». sk. Tips. 
finis s. fint bröd (Svea ingenjör- 

bataljons beväring). Sth. 
figkbefolkare s. m. full person. 

sk. Tips. 
fler: »tjänna guts figger i hal- 

sen» = vara spyfärdig. st. 
fiolguagare s. m. hyrd fiolspe- 

lare. st. 
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fipsas v. dep. l en lek av två: man 

söker slå den medlekande på 
handens yttersida, som denne 
söker rycka undan. sk. allm. 

lisen von Friesen, st. 
fisens mosse:  »BU fror ja, du 

sitter på fisens mosse» 
bet (i vira). st. sk. Sth. 

fisis s. hemlighus. st. sk. Ups. 
fisken Wahlfisk. G. 
fjans s. = »flamma» (fr. flaneåe). 

sk. Sth. 
fjantis s. fjanter. sk. allm. 
fjunet bst. öknamn på kamrat. 

sk. Sth. 
fjärndel s., pl. -ar, lyra som tas, 

sen bollen studsat mot marken 
två gånger (bollspel). sk. 

flabask s. = »flabb». st. 
flabb s. m., pl. -ar, hållningslös 

person; »håll tjäften, välsig-
nade flabb. allm. 

flabba v. i. 1: »värka flabb»=upp- 
föra sig hållningslöst. allm. 

fiabbi(g) a. hållningslös. allm. 
ilabbis s. & a. = »flabb». st. sk. 

Sth. 
fiabbskaft s. = »flabb». st. 
fiakis s. person som skrattar 

grovt, st. 
fiaksis s. flax, tur. G. 59. 
fiara s. örfil; »fikk du en flara?» 

sk. Ups. 
flaskplugg 8., pl. -ar, kork. st. 
listan s. bst. ansiktet; »han fikk 

ett slag i flatan». sk. Ups. 
fiesa v. i. 1. fnissa, grina, »flabba», 

flina; »flesa inte så förbannat, 
din flabb!» sk. Nyk.  

flikkmamsäll 8., pl.-er, pojke som 
är svag för flickor ock mycket 
odlar deras sällskap, kurtisör. 
sk. Nyk. 

fiikktjusare öknamn på kamrat. 
sk. Sth. 

flinis s. & a. person som flinar 
mycket. sk. Ups. 

flintis s. & a. flintskallig. st. 
flodhästen bst. öknamn på kam-

rat. sk. Ups. 
&Afs s. m., pl. -ar, = »flodhäs- 

ten», se d. o. sk. Ups. 
fluga: »ha flugan» = ha dille. st. 

sk. Sth. 
flugis s. a) (Phlougis) namn på 

lektor Holmgren; b) en som 
ser flugor (har dille). st. 

flytt s. n. drag, flyttning i schack; 
»du har bara två flytt kvar». 
st. sk. Hd. Ups. 

flåsmätt a. andfådd; »han sprang 
se flåsmätt» (sörml. bygde-
mål). G. 43. 

fläkt s. förströelse, kurtis; »va 
ute på fläkt». sk. Kl. 

fläkta v. i. 1 vara ute ock roa sig 
(i sällskap). sk. Kl. 

fläska sej v. refl. 1 att inte taga 
en lyra, som var lätt att fånga 
(bollspel). sk. Ups. 

fläskig s. fet person. sk. allm. 
fläsksidan bst. öknamn på en 

tjock flicka. sk. Nyk. 
fiöjja v. i. 2 hoppa över en gärds-

gård; »komm, så flöjjer vi över 
järsgårn här!» sk. Ups. 

fnabakk s. n., pl. -ar, scortum. 
st. Sth. 
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fnalla v. tr. 1 snatta; »ha han vari 

å fnalla päron ijän?» sk. Ups. 
fnask s. n., pl. ,=,seortum. st. Sth. 
fnolle öknamn på kamrat. sk. 

Nyk. 
fn.olli(g) a. dum, fånig. sk. Nyk. 

Ups. 
fnyk s. n., pl. = scortum. allm. 
folk s. folkrätt. st. 
fodralist s. m., pl. -er, skräddare, 

en som gör »fodral». st. 
fot s. människa; »dä va mej en 

glad fot». sk. Ups. 
foten bst. öknamn på lärare. sk. 

Ups. 
fotis s. fotograf. st. 
fredrika Fredrik 1. Fredriksson. 

sk. allm. 
fregatten bst. öknamn på kamrat. 

sk. Nyk. 
frennis Frennesen. sk. Hd. 
frubakk s. f. fru. G. 96. 
fruktis 8. namn på läraren i 

botanik. sk. Sth. 
fryksis Fryxell. st. 
fräkkendal s. m., pl. -ar, = 

»fräkkis». s. Sth. 
fräkkis s. fräck person. st. sk. Ups. 
fräkkna till v. i. 1 bli fräck. st. 
fräkkus s. = »fräkkis». sk. Nyk. 
frälsare s. en lyra (i bollspel) som 

räddar en bollspelare d. v. s. 
låter honom hinna springa till 
boet. sk. Ups. 

frälsis: »gå på frälsis» besöka 
frälsni n gsarmUs lokal. sk. Ups. 

frän a. mycket tarvlig; »en sån 
frän lärare»; »hela historjen ä 
frän». sk. Nyk. 

fräsi(g) a. dum, dålig; »fräsi år-
nig». sk. Ups. 

fröken, öknamn på en kamrat, 
som såg späd ock fin ut som 
en flicka. sk. Kl. 

fröken2  Frödin. sk. Ups. 
ful a.: »du ä så ful, så gud lipar åt 

dej»; »du ä så ful, så dä ä bäst 
du går hemm å låter far å mor 
jöra om dej». sk. Ups. Sth. 

fulis s., pl. -ar, f. fans» ful 
person. allm. 

fuskis s. en som »fuskar» i skolan. 
sk. Ups. 

fylaks a. full; »bli fylaks», »vara 
fylaks». st. G. 62. 

fylls a. full, st. 
fylle s. öknamn på (nykteristisk) 

kamrat. sk. Sth. 
fyllis s. fyllsvin. sk. Sth. Ups. 
fyllkvist s. full; »han var fyll- 

kvist rätt snart». G. 47. 
fyllna till v. i. 1 bli full. G. 56. 
fyllromajj a.: »vara fyllromajj»,_ 

full. sk. Nyk. 
fylon I. fylo a. = »fylaks». st. 
fyrtornet bst. öknamn på lång- 

vuxen kamrat. sk. Nyk. 
fårahuset bst. Fåhrfflus. sk. Nyk. 
fårskalle s. m. dummerjöns. sk. 

allm. 
rå tillmäle; »tyst, fä!» »du ä ett 

sånt fä, så 	». sk. st.  
färjglädje s. dk. kurtis, flirt, st. 
fårs s.: »si ...ni, sån färs» = viktig-

het (tillgjord). sk. Ups. 
fårsi(g) a. (tillgjort) viktig; »titta 

på den där, du, så färsi han 
sir ut!» sk. Ups. 
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fäskaft 8. n. skällsord (okvalifi- 	»nä, si haS. ru skaffa dej ett 
cerat). sk. Nyk. 	 nytt tjäppförhållande» (= en 

fästis s. 1) n. fästande; »ett väldit ny käpp); »dä ä ett fästmö- 
fästis»; 2) m. = »fästprisse». st. förhållande tydligen» (= man-

fåstmötoken bst. öknamn på en nens i fråga fästmö). st. 
nyförlovad lärare. sk. Nyk. förnäve s. förhand; »du har för- 

fästprisse s. som fästar st. 	näven!» »du sitter i förnäve». 
föka v. i. 1 skolka; »fökar han st. 

i da ijän?» sk. Ups. 	förtjylt a.: »dä ä alldeles förtjylt» 
förhållande 5., pl. -n, nyttjas 	= det går inte, det är omöj- 

som senare sammansättnings-  ligt;-  »kommer han, ä dä för-
led alldeles utan att ändra tjylt för mej» = förmår jag 
ordets värde. Till dömmes: ingenting. sk. allm. 

g. 
gaffel s. prat. sk. Ups. 
gafflav.i.l.prata(skräp). sk. Ups. 
galeas s. f., pl. -er, äldre frun-

timmer. sk. Nyk. 
galoSS m., pl. -er, pojke; män-

niska; »du ä en livad galoff i 
alla fall»; »gammlagaloff!» allm. 

gapa v. i. 1 föra oljud, skräna. 
sk. allm. 

gaphals s. skrikig person; »tyst, 
välsip,nade gaphals!» sk. allm. 

gard1  a: om man i kortspel har 
kung andra, dam tredje, knekt 
fjärde eller tia fämte i en färg, 
säger man sig vara »gard»i denna 
färg. I viraspelet förekommer 
även: »gard mot lågt» ock »gard 
mot jök», då man har antingen 
tvåan eller ock trea + fyra 
i samma färg, eller i allmän-
het så, att den, som stannat 
för högsta budet, efter ett eller 
flera spel är nödsakad att ta 

över korten i denna färg. 
gard är förkortning av garde-
rad ock är vanligen oböjligt; 
likväl har jag några gånger 
hört pl. garda: »vi va ju garda 
bägge två». st. 

gard2  K, pl. -er; »ja har gard i 
alla färjer»; »ja hadde så fina 
garder mot låg gask». st. 

garp s. m. pojke i allm.; »träsko-
garp» klumpig pojke. sk. Ups. 

gasen: »vara oppe i gasen» = vara 
livad, »i gasken». st. sk. Ups. 

gask s. fäst, munterhet, fäst-
lynne; »leve gasken!» »påsörm-
länniparna ä dä allti gask»; 
»där va hög gask». st. 

gass s. »godis», godsaker, gotter; 
»får ja lite gass?» sk. Hd. 

gasse s. m., pl. -ar, gatpojke. 
sk. Ups. 

gassmos s. m. = »gasse», gat-
pojke. sk. Ups. 
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gata s., pl. -or: »ta en gata» = 

ta en promenad (isht mellan 
två tvärgator). sk. Nyk. 

gatis s., pl. -ar, gatpojke. sk. 
Sa. Ups. Sth. 

gladi(g) a. rolig; »dä va gladit». 
sk. Ups. 

glana v. i. 1 a) titta; »glana inte 
hit!» sk. Ups.; b) skratta (för-
smädligt); »stå inte där å 
glana!» »glana lagom!» sk. 
Ups. 

glapphänt: »jag tror du ä glapp-
hänt i tjäften» = sluddrar på 
målet, st. 

glina v. i. 1 a) skratta på för-
smädligt eller retande sätt; 
»glinar-ru, får „ ru smörj». sk. 
Ups. Nyk.; b) se; »glina inte 
hit!» sk. Ups. 

glisa v. i. 1 se; »ja dä ä inte lönt 
att du glisar, för vi stägger 
dörrn». sk. Ups. 

gloff 8. tur (isht i kortspel); »en 
sån gloff han har: gå hem på 
ett sånt fuspel!». st. 

glo v. i. 3 titta; »glo inte, 
grabb»; »dä va fan va du glor!» 
allm. 

glora v. i. 1 titta. sk. Ups. 
glosa v. i. 1 titta. sk. Ups. 
glufs s. n. matställe, st. 
glufsis 8. = »glufs». st. 
glu.pen bst. öknamn på skolgosse. 

sk. Ups. 
glutta v. i. 1 smätitta; »stå å 

glutta jenom dörrspriggan». sk. 
Nyk. 

gnidis 8. m. gnidare. sk. Ups. 

gno v. i. 3 springa; »gno ätter 
jänter» = springa efter flickor. 
sk. Ups. Sth. 

gnällhans s., pl. -ar, gnällig per-
son. sk. Ups. 

gnälljan 8. m. gnällig person. 
sk. Ups. 

gnält s. n. käxande. sk. Ups. 
gnälta v. i. 1 käxa. sk. Ups. 
gojja s. smörja(ishtpratad sådan); 

»ha ru hört, att N. ha gått i 
plurret, för dä han reprodusera 
i sin avhannlig samma gojja, 
som profässorn ha äkklat oss m 
på sitt kolegium?» st. allni. 

gotiansgaska v. i. 1. gaska på 
svag ingång (viratärm). st. 

godiijen int. goddag. sk. Sth. 
godis s. n. sötsaker, »gass». sk. 

Sth. Nyk. Ups. 
gongiken int. godnatt. sk. Sth. 
grabb 8. ni., pl. -ar, gatpojke; 

»i da ha ja vari ute å klått 
grabbar»; »en stor lägg grabb 
i kväsalova». sk. Nyk. Ups. 

grandis Grandien, Grandinson. 
Söderh. Öo. 

granis Granlund. sk. Ups. 
grattis int. jag gratulerar. st. 
grek n., pl. -er, lärjunge som 

läser grekiska. sk. allm. 
greven bst. namn på lärare (ele-

gant, hette Pettersson). sk. Kl. 
griffelstump 8. m., pl. -ar, lär-

junge i första klassen; kallas 
även »förstaklassare» eller 
»förstaklassist.» sk. Ups. Sth. 

grillers öknamn på kamrat. sk. 
Nyk. 
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grindis (grinnis) s. Grindstugan 
(vid Uppsala). st. 

grinhans 5. m., pl. -ar, en som 
har lätt för att gråta. sk. Ups. 

grinjanne s. in., pl. -ar, en som 
har lätt för att gråta. sk. Ups. 

grinsibba s. f., pl.-or, en flicka som 
bar lätt för att gråta. sk. Ups. 

grodan bst. öknamn på kamrat. 
sk. Ups. 

grovis s. a) grov bock (i kria). 
sk. Str.; b) grovt bröd (Svea 
ingenjörbataljous beväring). 

grubb s. n. mat; »nu ska ja ha 
mej litte grubb». sk. Ups. 

grubbelkontor: »vara på grubbel-
kontore» = vara fundersam. 
sk. Nyk. 

gruffa v. i. 1 bräka; »gruffa inte, 
vällig, för då randar ja dej». 
sk. Ups. 

gruflls s. en gruffig person. st. 
grå a. ond, stucken; »du ä väl 

inte grå på mej?» st. 
grålle Grall. sk. Ups. 
gråpys s., pl.-ar, gråsparv. sk. Nyk. 
gråfasig s., pl. -ar, gråsparv. 

sk. Ups. 
gråtrut s. m., pl. -ar, skällsord 

(okvalificerat). sk. Nyk. 

gräshoppa s. in., pl. -or, prov-
ryttare. st. 

gräsläsare in. öknamn på bota-
nist. G. 46. 

grönis Grönkvist. Kl. 
grönöga s. ni., pl. -on, en lömsk 

person. sk. Ups. 
gubben bst. sg. namn på lärare 

(vithårig). sk. Sth. 
guffe Gustav. sk. Ups. 
gugge Gustav. sk. Nyk. 
gummis s. f. gumma. sk.Ups.Sth. 
gurgel s. n. slagsmål, bråk, o-

sämja. sk. allm. 
gurgla v. i. 1 slåss, bråka, mocka 

gräl. sk. allm. 
gustava Gustav. sk. Ups. 
gå: »gå på papper» = få namnet 

godkänt på växlar; »hur kan 
du gå på papper, som inte har 
nåntiB?» — »gå te gud» = för-
störas: »i da va ja ute å åkte 
velosiped, men åkte opp i glas-
färvor, så luftriggen jikk te 
gud». st. 

gåshalva s. dk. ett förmiddags-
mål bestående av en frukt-
skiva, konjak, ananas ock li-
körer, st. på 1850-talet. 

gåsis öknamn på lärare. Ge. 

h. 

haffa v. tr. 1 hugga, få tag i; 
även särskilt »haffa kvins». st. 

hagis Hagman, Hagström. st. 
hago Hagelin. sk. Nyk. 
hakkan bst. Hallström. sk. Ups.  

hakkis Hakelier. sk. Öo. 
halva 5., pl. -or, a) lyra som tas, 

sedan bollen studsat mot mar-
ken (bollspel), st.; b) andra 
supen, st. sk. allm.; c) »en 
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halva öl» = slag i nacken med 
knytnäven. sk. Ups. 

halvan2  bst. a) andra supen 
(brännvin till maten); »halvan 
går» (jfr »helan»). allm. b) »ska 
du ta halvan?» = köpa om av 
talongen (i vira). st. 

halvan3  bst. Halvorsen. sk. Ups. 
halvhärre 8. m., pl. -ar, lärjunge 

i fämte klassen. sk. Ups. 
halvkria s., pl. -or, enklare kria. 

sk. lips. 
hambu Satsa häjj öknamn på 

kamrat. sk. Ups. 
haren bst. öknamn på en Harald. 

sk. Ups.; på en Hahr. sk. Sth. 
hari(g) a. rädd, feg, lättskrämd; 

»jösses, så hari du ä!» sk. Nyk. 
haris a. harig, rädd. sk. Sth. 
harkragk öknamn på en Hahr. 

st. 
hartass öknamn på Hahr. sk. 

Sth. 
hans (hasa) s. n. rökdrag; »får ja 

ett hars» = får jag dra ett 
drag (på din cigarr)! sk. Ups. 

harsvans s. rädd pojke, »krake». 
sk. Ups. 

hassa 	harsa) v. i. 1 röka. 
sk. Ups. 

hedda Hedlund. sk. Ups.; Hedin 
sk. Nyk. 

hedis Hedman. sk. Ups. 
hedni Hedén. sk. Ups. 
hedraks HedrUs. sk. Ups. 
b elani  bst. första supen (bränn- 

vin) till bordet. allm. 
helan2  Helander. sk. Ups. 
heliks Hellkvist. sk. Ups. 

Sv. landsm. XVIII. 8. 

helt% Helander. sk. Öo. 
helis2  s. helbutelj; »får vi en helis 

te!» st. 
helsikke: »i helsikke»; »dra åt 

helsikke!» svar: — »tjör då!» 
»han ä så in i helsikke envis». 
allm. 

hemit S., pl. -er, student som bor 
på studenthem. st. 

hemmis Hemmendorff. sk. Öo. 
hilda öknamn på kamrat med 

namnet Hilding. sk. Nyk. 
himla, förstärkande prefix i ut- 

trycket: »himla ad», st. 
hin s. m.: »det vore väl glatta 

hin». G. 50. 
higke Henrik. allm.; Henriksson. 

sk. Kl. 
hitta v. tr. 1 träffa (med boll, 

sten I. dylikt); »den hitta dej 
allt!» sk. Ups. 

honn öknamn på en Henne. sk. Sth. 
huggisi  s. huggsäxa. st. 
huggis2  Hugo. sk. Ups. 
hullis s. n. hull. sk. Sth. Ups. 
humlan bst. öknamn på kamrat. 

sk. Sth. 
humlebot bst. gård i Uppsala, 

byggd av en Humle. st. 
hunnrackan bst. öknamn på 

pojke. sk. Ups. 
huvut i romm öknamn på kam-

rat. sk. Sth. 
hynda, s. f. kvinnlig provkandi-

dat. sk. Sth. 
hyndan2  bst. öknamn på kamrat. 

sk. Ups. 
hyvens adv. bra; »dä Va hyvens». 

sk. Ups. 
2 
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håll s. n. älskarinna som under-
hålles av älskaren; »hon ä håll 
åt flera stykken». st. 

hållis s. n. = »håll». allm. 
håggel s. n. kurtis (gärna när-

gången). st. 
håggla v. i 1 kurtisera; »Uggla 

inte mä flikkuggen!» st. 
hårfuka s. ont i huvudet efter 

supning; »han har en jäkla hår-
Dika dan ätter». st. 

håspis s. hospitalet. G. 55. 
häjj! tilltalsord, ung. = god dag! 

»häjj, Flygare !» »h äjj på dej !» st. 
hällis Helledaj. Skämtet ut- 

tryckte träffande denna persons 
»kasus ock status» genom böj- 

ningen: Flällis! — Hälli'dej! 
Hålli'dej! — Hällpkdej! — 

Hällu'rdej! sk. Öo. 
härmis Herman. st. 
härre s. m., pl. -ar, lärjunge i 

sjätte ock sjunde klasserna; 
»här ä iggen som väjer för en 
härre!» sk. Ups. 

härris s. härre, motsats till »bon-
dis». sk. Sa. 

hästis s. häst. sk. Ups. 
hög a. morsk, som vill spela 

överlägsen; »ä du hög, äller 
va ä dä?» st. 

högna till v. i. 1 bli »hög», över-
lägsen. st. 

hönan Heyne. sk. Ups. 

1. 

idiot (idiot) s. m., pl. -er, dum-
rian, ofta ett tillmäle, förstärkes 
gärna med ngt prefix såsom: 
stormidiot, orkanidiot, jubel-
idiot, galaidiot, praktidiot, 
patentidiot. sk. Nyk. Ups. Sth. 

idioteksamenS.:»taidioteksamen» 
= vara mycket dum; i samma 
mening nyttjades »ha friplats 
på Konradsbärj». sk. Nyk. 

imperfektum s. kursor Be rgholm s 
hus vid V. Ågatan. Egaren 
byggde alltemellanåt till ett 
rum, när så behövdes, så att 

huset aldrig kunde anses fär-
digt. st. 

inflgka v. tr. 1 sätta i kurran; 
»Larson vart infigkad igår». 
st. 

infIgknig S., pl. -ar: »i natt ha de 
vari ett par infigknigar». st. 

insulander Oman (latinsk vits). 
sk. Nyk. 

inteligensfri a. dum; »en ga-
ragterat inteligensfri individ». 
st. 

intressåbakk a.: »dä ä ju in-
tressabakk å höra». sk. Sth. 



XVIII. 8 	 håll—jästis. 	 19 

j. 

jalle Hjalmar. allm. 
janne Janson; Johan. allm. 
jeneralkossaS. kodilj; 	ru sett 

en jeneralkossa förr, gosse?» 
till en som går kodilj (vira). st. 

jeneralsgrodd s. skämtnamn på 
studentbeväring, vilken kam-
raterna låtsade ha utsikter att 
gå långt på krigarbanan. st. 

je opp, gav opp, jivit opp i boll-
spel. Såväl i »härre å basse» 
som i »tre slag å ränna» äro 
de bollspelande delade i två 
partier. En av det lyratagande 
(»klockaren») står inne på »här-
rarnas» område ock kastar opp 
bollen i luften (då den härre, 
som är i tur, slår till den med 
sällträt). Detta kallas att »je 
opp». Man kan även få »je 
opp» åt sig själv, sk. allm. 

jesuiten bst. öknamn på kristen-
domslärare. sk. Nyk. 

jiilis s. Gillet. st. 
jimm öknamn på Kamrat. sk. 

Sth. 
joffe Josef. sk. Ups. 
jolta v. i. 1 prata smörja. sk. 

Ups. 
joks s. n. skoj, skräp, strunt, 

smörja; »va ä dä för joks?» 
= vad är det för någonting? 
allm. st. 

jolle Joel. sk. Ups. 
jompas Jonsson. sk. Sth. 

jompatta öknamn på kamrat. 
sk. Nyk. 

jonta öknamn på Jonson. sk. 
Kl. 

j onts John. allm. 
jordbekkare s., pl. =, (i bollspel) 

en lyra som går längs efter 
marken. sk. Ups. 

jordkrypare s., pl. =, »jord-
bekkare». sk. Ups. 

josefina öknamn på kamrat med 
namnet Josef. sk. Nyk. 

juden bst. öknamn på kamrat. 
sk. allm. st. 

jula sej v. i. 1 ha jullov, fira 
sk. Ups. 

jumbo öknamn på stor ock tjock 
lärare (efter elefanten Jumbo). 
sk. Ups. 

juris s. m. djurläkare. sk. Ups. 
Nyk. 

jyllis Gyllensvärd; Gyllenkrok. 
sk. Ups. 

jäddan bst. Gerdin. sk. Ups. 
jägis s. jägmästare. sk. Hd.  
jänny öknamn på skolgosse. sk. 

Nyk. 
jägkis s. dk., pl. -ar, mössa. sk. 

Sth. 
järda öknamn på skolgosse. sk. 

Nyk. 
järker Erikson. sk. Ups. 
järnvägar eufemistiskt i st. för 

»jävlar». st. 
jästis s. stadshotellet i Uppsala. st. 
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jästisess s. Gästis prevet. st. 
jävleborjs läns allmänna kunn- 

jörelser eufemistiskt i st. f. 
någon svordom. st. 

jävelbärj s. m. djävul. st. allm. 
jävul: »jävlar å kaffe!» »jävlars 

blod!» »jävlars hälvetel» »jäv-: 
lar i min fäl, sa Presiosa»; 
»du ä en jävla potta!» st. 

jökas s. smeknamn på kamrat. 
sk. Ups. 

jöns Göransson. sk. Öo. 
jörjis Göransson. sk. Ups. 
jösse Gösta. sk. Nyk. 
jöta rike eufemistiskt i st. f. 

någon svordom; även »jötika 
rike!» sk. 

jötis Göthlin. G. 

k. 

kakadora öknamn på kamrat. 
sk. Ups. 

kaliks Karlberg. sk. Nyk. 
kalle Karl; »bonnkalle» bond-

pojke. allm. 
kalle färs öknamn på kamtat. 

sk. Ups. 
kalle häst öknamn på kamrat. 

sk. Ups. 
kalle plutt öknamn på kamrat. 

sk. Ups. 
kalsoggen bst. Karlsson. sk. Nyk. 
kaluv i uttrycket »vara på nyk-

ter kaluv». G. 47. 
kalv 8., pl. -ar, a) kräkning, upp-

kastning; jfr »ett överkalvat 
golv». G. 52; b) förlorat spel i 
vira utom beten ock kodiljen. 
Skall en spelare t. d. ta 12 spel, 
men ej får mer än 9, så säger han 
»ja vart ko [=kodilj] mä kalv». 
Får han bara 8 spel, sägs det: 
»dä vart två kalvar»; blir det 
ännu mindre, »dä var en hel 
massa småkalvar». st. 

kalvdansare s. nykterist. st. 
kalvinist s. m., pl. -er, en som 

spyr; »dä står ett par kalvi- 
nister på gårn». st. 

kalvost s. m. person som alltid 
super sig full vid fäster. st. 

kandis s. kandidat. allm. 
kapott s. mössa. sk. Ups. 
kartnagel s. m., pl. -naglar, kräk, 

slarver; »fynda er, survlar å 
kartnaglar!» sk. Nyk. 

kartokse s. skolpojke som under 
geografilektionerna sköter om 
kartorna. sk. Öo. 

karusell s. f. tjock matrona; 
»si ru, sån karusell där går!» 
sk. Ups. 

kastrulli Castelli. sk. Ups. 
kajätt s., pl -er, mössa; »stryk 

kafätten, vällig, när en härre 
går förbi!» sk. Ups. 

katten bst. Cato. sk. Ups. 
kattis s. kattserenad. st. 
kirre öknamn på kamrat. sk. Nyk.; 

Kristian. sk. Sth.; Erik. sk. Kl. 
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klabb s. n. besvär, arbete, bråk 
o. d.; »hela klabbet» = allt-
sammans, hela surven; »ja be-
talar hela klabbet»; »ja får väl 
ta itu mä klabbet, kann ja 
tro». st. 

kladdi(g) a.: »bli kladdig» = något 
full. st. G. 66. 

kladdis a. = »kladdig». st. 
klappis s. n. klappning (i hän-

derna) vid bollek, emellan vade 
kast med bollen; »ett klappis», 
»två klappis» o. s. v. sk. Hd. 

klara sej v. i. 1 komma undan; 
även: »klara sej vasst» = reda 
sig bra, komma undan utmärkt. 
sk. Ups. 

klaris a. klar, klarerad; »ä du 
klaris i Orätt ännu?» st. 

klasse Klas. sk. Ups. 
klassis s. & a. en klassik; klas-

sisk. st. 
klater s. n. smörja; »sånt klater 

flikker håller på mä!» sk. Ups. 
klissa v. i. 1 fuska; »Kalle ha 

blitt fast, för han klissa». sk. 
Hd. 

klisterburk s. m., pl. -ar, lär-
junge i fjärde klassen. sk. Ups. 

klitfklatf S. målning, akvarell; 
»ja ha jort en klitfklatf i da,). 
sk. Ups. 

klokkare 5. m. den som »jer opp» 
i bollspel (se »je opp»). sk. 
Ups. 

klokkis s. urmakare. sk. Sth. 
kloksis s. klocka. sk. Ups. 
klossemokka 5. m., pl. -er, gosse 

i barnhus i Uppsala. sk. Ups.  

klomara s. skällsord (okvalifi-
cerat). sk. Nyk. 

klosis s. klosett. allm. 
klubbis s. klubbmästare. st. allm. 
kluns s. sista man i klass (med de 

sämsta betygen); »sitta kluns». 
sk. Kl. S. 316. 

klufakk öknamn. sk. Ups. 
klyfa s. dg. ngt (klibbigt ock) 

obehagligt nyttjat som kast-
vapen, en nersmord trasa, saliv 
o. a. st. 

klå äfter v. i. 3 söka efter ngn 
för att klå upp honom. sk. Ups. 

kläkka ur sej v. i. 2 tala om ; »kläkk 
ur dej, va du menar!» sk. Ups. 

klämmi(g) a. duktig, rask; »en 
klämmi(g) kar»; »dä va kläm-
mit». st. 

knaber s. sup; »låt oss ta en 
knaber». G. 56. 

knase s. m., pl. -ar, stor »knös»; 
grovlagd person. sk. Ups. 

knega v. tr. 1 lyfta med svårighet. 
sk. Ups. 

knegi(g) a. svår, tung. sk. Ups. 
knekis a. något berusad. st. 
knekten bst. öknamn på (den mili-

täre) gymnastikläraren. sk. Hd. 
kniva v. i. 1: »kniva om något» 

kivas, bråka. G. 45. 
knoddisi  s. knodd. st. sk. Ups. 

Sth. 
knoddis2  a. knoddaktig. sk. Ups. 

Sth. 
knorv a. kuggad. sk. Sth. 
knorva v. tr. 1 kugga (i examen). 

knorva sej refl. a) bli träffad av 
en boll; b) kugga sig. sk. allm. 

—knorva. 	 21 
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knorvis a. knorvad, kuggad. sk. 
Öo. Ups. 

knodis a. knoddaktig. sk. Ups. 
Sth. 

knosis a. halvfull. sk. Nyk. 
knutte Knut. allm. 
knykka knökk knykkt v. tr. 

stjäla. sk. allm. st. 
knysa knös knyst v. tr. snatta, 

stjäla. sk. Ups. 
knäppa v. tr. 2 a) ta amatör-

fotografi; »hadde ja kameran 
här, skulle ja knäppa dom, som 
di står». allm.; b) klå. sk. 
Ups. 

knölföda s. rå, obehaglig person. 
allm. 

knölkvist : »vara k.» = något full, st: 
koftan bst. öknamn på kamrat. st. 
kolten bst. Kolthoff. sk. Ups. 
kommifon: »ja spelar i höksta 

kommifonen» = högsta färgen 
(viratärm). st. 

kompis 5.: »vara i kompis» = i 
kompani. allm. 

kondis s. a) n. konditori, allm.; 
b) dg. kondition, informators-
plats. sk. Sth. 

kokis s. konkurs; »han har jort 
kogkis». st. 

kopparslagare s., pl. =, ont i 
huvudet efter supning; »ja har 
kopparslagare i da». st. 

koppris S.= »kopparslagare». st. 
korkisj  s. dummerjöns. st. 
korkis2  a. dum; »han ä bra kor- 

kis». st. 
korpen bst. Raab; Rabe; Rabén; 

Rabenius (ty. rabe). sk. allru. 

korpglugg s., (vanl. blott) plur. 
-ar, öga; »få på korpgluggarna» 
= få slag på ögonen; »opp 
mä korpgluggarna!» ---- se opp! 
allm. 

korv I. korvanisse 8. Cornelius 
Nepos. S. 316 f. 

korvis s. (söl)korv. sk. Ups. 
korvöre: »ja har inte ett korv-

öre på mej». st. 
kol  (kossa), se »kodilj»; »ja jikk 

ko»; »ja vart kossa mä kalv»; 
»dä va då svinaktit, att ja 
skulle bli ko på dä där spele». 
st. 

ko2: »du finner dej som en ko i 
ett snörliv» = du har svårt att 
reda dig. st. 

kodilj s. dg. viratärm; »gå ko-
dilj», »bli kodilj» betyder, att 
den som spelar ett spel går 
miste om två stick, som han 
behövt för att gå hem. st. 

kohosta s. lungmos (maträtt). st. 
kojanne (öknamn) K. 0. Jansson. 

sk. Ups. 
kolav. 1: »kola av», »kola vippen» 

dö. allm. 
kong s. n. pängar; »ha-ru någe 

kolig på-rej?» sk. Ups. 
komik a. komisk, konstig. st. 
konis (koniks) s. konjak. st. 
kosifiss i kaka: »bli k. i k.» = gå 

bet (i vira). st. 
kosig s. n. pängar; »pagk på 

kosig.» sk. Ups. Sth. 
kosis: »gå sin kosis» = gå sin 

kos. sk. Sth. 
krakig s. krake. sk. Ups. 
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krigare s., pl. 	riksdaler (kro- 
na); har genomgått flera ut-
vecklingsskeden (jfr kriks, 
krilla, kriffa); »kosta mej ändå 
fyra krigare». st. 

krikonlund, krikogkvist s. en 
person vilken som hälst: »va 
ä dit för en krikogkvist som 
har rört ikrigg här?» st. 

kriks s. »hundra kriks» (G. 48). 
krilla s., pl. -or, krona; »kan 

du vigga mej nåra krillor?» 
st. 

kriff(a) s., pl. -or, riksdaler (kro-
na); »en kriff», »en kriffs» (G. 
55). 

kritsa v. i. 1. ta på krita; »ja 
har inte ett korvöre, så vi får 
allt kritas». st. 

(critta) krittor s. pl. kronor; 
»tusen krittor i lön». G. 61. 

krusifikadogsbahiffa s. fanstyg, 
underlig person 1. dylikt, st. 
sk. Sth. 

krutis s. krutgubbe. sk. tips. 
kråkan bst. öknamn på lärare. 

S. 397. 
kråkfärt öknamn på kamrat. sk. 

Nyk. 
kräppan bst. Krxpelin. sk. tips. 
kuf s. in., pl. -ar, original; »P. 

ä en kuf.» st. 
kuffi(g) a. fånig; »si kuffig ut». 

sk. Ups. 

kufisk a. originell, säregen; »dit 
ä en kufisk jök'.» st. 

kuggis, a. kuggad. st. 
kuggis»  s. filosofiska fakultetens 

förra lokal (där studenter exa-
minerades ock »kuggades»). st. 

kula: »peta kula» = spela biljard. 
st. 

kulan bst. öknamn på lärare. sk. 
Sth. Kl. 

kulls Kullander. sk. Nyk. 
kumpa, s., pl. -or, mössa. sk.Ups. 
kumpa2  v. i. 1 springa, hoppa. 

sk. tips. 
kugsägsräven bst. lång polis, som 

brukar gå på Kungsängsgatan. 
sk. Ups. 

kupa s. f., pl. -or, = »dosa»; »gå 
på en kupa». sk. Nyk. st. 

kurpa s., pl. -or, mössa. sk. tips. 
kurva s. promenad, ett »slag>'; 

»ta (jöra) en kurva neråt ham- 
nen». st. 

kusis a. »kusad», tvungen, sk. Sth. 
kuffa v. 1 a) handla med ngt; 

»kuffs med frimärken»; »biffs 
bort ett svenst lösen mot en moj-
ja te Kornelius Nepos» (kuffa 

kursa). sk. Nyk.; 
b) fuska med läxor. sk. Kl. 

kvantig, s. m.,p1.-ar,(liten)pojke. 
sk. allm. 

kvantigen2  bst. von Qvanten. sk. 
tips. 

1) En förklaring av detta ords uppkomst säger, att en småländing 
tyckt namnet »kufiska mynt» vara så underligt, att han — ock godan hans 
matlag o. s. v. — nyttjat ordet kufisk •i denna mening, varefter subst. 
ku' bildats av detta. Andra påstå, att ordet är äldre, än denna åsikt 
möjliggör. 
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kvaris, s. n. antikvariat; »ja sålde 
boken på kvaris, förstå 
sk. Ups. 

kvaris2  s. m., pl. -ar, kvarsittare 
i en klass. sk. S. 323. 

kvars s. m., pl. -ar, kvarsittare 
i en klass. sk. Sth. 

kvasten bst. öknamn på lärare. 
sk. Sth. 

kvinnlust öknamn på en Lund- 
kvist, som var kurtisör. sk. Ups. 

kylna s. n. kvinna, isynnerhet 
dålig kvinna, st. 

kvinsa v. i. 1 kurtisera. st. 
kväkan bst. Qvennerstedt. sk. 

Ups. 

kväsa sej v. refl. 1 »vikta sej», 
göra sig viktig. sk. Ups. 

kväsabralla s. dk., pl. -or, byxor 
med kilar i nedtill, så att de 
bli utsvängda. sk. Ups. 

kväsagrabbar s. pl. gatpojkar. 
sk. Sth. 

kväsalova s., pl. -or, mössa som 
bäres »snitsigt» på sned. sk. 
Ups. 

kymi(g) a. fånig; »si kymig ut». 
sk. Tips. 

käggis K. J. Larson, sörml. stu- 
dent på 1860-talet. st. G. 

käpg s. dålig kvinna (gulna med 
franskt uttal). st. 

1. 
labb s., pl. -ar, hand; »bort mä, 

labbarna!» allm. 
labba v. i. 1 arbeta på laborato-

riet. st. 
labbis s. kemiska laboratoriet. 

st. 
lagerbjälkare s. dk. dryck av 

varm punsch, rose-likör ock 
en mandarinklyfta (ficks hos 
Åkerstens). st. 1857. 

laksen bst. L. Aks. Andersson. st. 
laman öknamn på lärare (adj. 

lam + djuret lama). S. 315. 
lampis s. lampa. sk. Ups. 
lan(d)botass s. m., pl. -ar, bond- 

pojke. sk. Hd. 
lanshövdiE 8. punschkobbel. st. 

Landtmanson. st. 
lantis2  a. lantlig, rustik. allm. 

lantis3  s., pl. -ar, lantbrukare 
eller person från landet, ofta 
föraktfullt. allm. 

lagga sej v. refl. 1 kasta sig; 
»han laggar sej så väldit, när 
han hoppar bokk». sk. Ups. 

laggen går hette det, när ett 
papper med något meddelande 
passerade längs bänkarna. sk. 
Kl. 

lars anners: »han ä en rikti 
lars anners» = en sannskyldig 
bonde. sk. Ups. 

lasso Lars. allm. 
lastis s. lastångare. sk. Sth. 
lathun.n s. m. latinare (låd. på 

latinlinjen). sk. Sth. 
s. latmask. st. 

latis2  a. lat. sk. Sth. Ups. 



XVIII. 8 	 kvaris—lusbobba. 	 25 

latokse s. m. (tillmäle) lat person; 
»du din latokse!» sk. Ups. 

legågssmörja s. stryk; »du blir 
väl inte rapp, förr än du får 
lite legågssmörja». sk. Ups. 

lekis Lekberg. st. 
lekkis Leczinsky. sk. Ups. 
leksis, Leksell. st. 
leksis, s. n. lexikon, ordlista. sk. 

Ups. 
lerjök Lilliehök (öknamn). sk. 

Sth. 
leveragtör s. m., pl. -er: »vara 

leveragtör» = spy (efter sup-
ning). st. 

leverkorv Lefverens. sk. Nyk. 
libanon. Cederberg (öknamn). sk. 

Ups. 
lik S., pl. =, tombutelj; »har vi 

fjorton lik — dä va ståtlit». st. 
liket bst. öknamn på en blek 

kamrat. sk. Ups. 
likvagn) s. en stark toddy; »ja be-

höver en rikti likvagn i kväll». 
st. 

lillklas öknamn på en lärare vid 
namn Klas. sk. Nyk. 

lipsill s. m. & f., pl. -ar, en som 
har lätt för att gråta. sk. Nyk. 

literbejär: »ja bar ett literbejär» 
ordlek i st. f. »ett litet bejär» 
(vira). st. 

lort s. dg. smörja, skräp; »stå 
inte å prata lort». st. 

lubb: »ta te lubben» = springa. 
sk. Ups. 

lubba v. i. 1 springa. sk. Ups. 
ludde Ludvig. St. 
luffa v. i. 1 springa, sk. allm. 

lukta sej till v. refl. 1: »dä va inte 
gott å lukta sej till.» sk. allm. 

luktlober s. pl. skinkorna på 
en människa (uttrycket häm-
tat från den medicinska ter-
minologin). st. 

lull: »vara på lull» = livad, full. 
G. 60. 

lulle Ludvig. sk. Ups. 
lumpa ftdde öknamn på lärare, 

som samlade allt möjligt. sk. 
Hd. 

lumpig s. lumpsamlare, lump-
handlare. sk. Ups. 

lunnbärjare s., pl. 	stark toddy 
(lokalt för Rullan). st. 

luntan bst. Lunell. sk. Sth. 
luntis: »bo på luntis» = på Lunt- 

makaregatan i Sth. sk. Sth. 
lugkan, bst. öknamn för Lund- 

qvist. sk. Kl. 
lugkan, schveitseri vid Drott- 

ninggatan på 1870-talet. st. 
lugkentus Lundqvist. sk. Ups. 
lugk,is Lundström. sk. Sth. 
lur,: »vara på luren» = full. 0.51. 
luren, bst. öknamn på lärare, 

som lyssnade. S. 389. 
lurendrtyjare 5., pl. =, »lönnmör-

dare»; »släppte du en luren-
dräjjare nu ijän?» st. 

lurk s., pl. -ar, översättning till 
explikationstäxt. S. 382. 

lurka v. i. 1 fuska; »ja kann inte 
ett jud i franskan, så ja får 
låv å lurka». sk. Nyk. 

lus,: »läsa lusen av ngn» = skälig 
opp ngn. st. 

lusbobba s. (skällsord) fähund. st. 
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lusborste s. (skällsord) fähund. 

st. 
lusen2  bst. öknamn på kamrat. 

sk. Sth. 
lusgask s. (viratärm) sådant gask-

spel, som spelas lågt (varvid 
man ej får gaska på mer än 
fyra kort). st. 

lusgaska v. i. 1 (viratärm). st. 
lusgata 5. bena (isht nackbena). 

sk. Ups. 
lusis s. lusgask. st. 
lusoffer s. (skällsord) fähund. st. 
lybekk: »gå naf Lybekk» = gå 

förlorat (isht i spel); »då jikk 
naf Lybekk», »alltihop går naf 
Lybekk». st. 

låftis Låftman. st. 
lågstätt Högstedt. sk. Ups. 
lågkork s., pl. -ar, butelj cham - 

panj ; »får jag nu en eller 
annan långkork, är det fär-
digt». G. 50. 

låggfal 8., pl. -ar, växel, st. 
låppa v. tr. 1 klå någon på en 

summa, »norpa»; »ja låppa'n på 
en ribba». st. 

lårmålare s. m. smädeord. sk. 
Nyk. 

lägga: »lägga i väg» = springa 
fort sk. allm. 

lägga sej (la sej, lakt sej) v. 
sätta bet ock kasta spelet så-
som ospelbart (vira); »ja lägger 
mej för ekel bet»; »lägg dej, 

för då blir i alla fall de bil-
liaste, å så vinner vi ju tid 
på samma gå». st. 

läggbar a. om spel (i vira) som 
kan ock bör läggas, enär det 
givet kommer att gå bet (eller 
kodilj); »den där jöken ä allt 
mykke läggbar». st. 

läns s. n. lärovärk(et). st. 
läskig s. n. läskpapper. sk. Ups. 
lästis: »bo på lästis» = på Läst- 

makaregatan i Sth. sk. Sth. 
löjtis s. löjtnant. sk. Sth. 
lök s. m., pl. -ar, människa, 

person; »såna gammla lökar 
som ä lärare där!» st. 

lönnmördare s., pl. =, tyst, men 
luktande fjärt; »då va fan, va 
du släpper mykke lönnmör-
dare i da!» st. G. 56. 

löpis s. löpare (i schackspel). 
sk. Ups. 

löshäst s. m., pl. -ar, kavaljer 
utan dam vid baler; »kommer 
då nåra löshästar, så man kann 
få smita nåra danser?» allm. 

lösögon s. pl. glasögon. sk. 
Ups. 

lötoppar s. pl. hår. st. 
löttis Löthgren. sk. Öo. 
löv s. n., pl. =, scortum; »afton-

löv» kan vara antingen ett 
nummer av »Aftonbladet» eller 
d. o. allm. 

lövis Löfgren. st. 
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m. 

maffe 5. m., pl. -ar, person, 
»pjäs»; »dä va en liten maffe». 
st. 

matrona a) s. trevlighet, fäst; 
»dä va häjsan ett sånt maffens 
vi hadde!» b) adv. livat; »dä 
va maffens». sk. Nyk. 

maffi(g) a. präktig, bra. st. 
magdeburj flickskolan i Upp- 

sala (ty. magd). sk. Ups. st. 
magis s. mage. sk. Sth. 
mahognypelare s., pl.= , toddy av 

starkaste slag. st. 
malli(g) a. bra, trevlig. sk. Ups. 
malmbusen bst. öknamn på lä-

rare. sk. Ups. 
manis Malte. sk. Ups. 
mammis s. f. mamma (tilltal). 

st. 
markis s. marketenteriet. st. 

sk. Sth. Ups. 
markna sej v. refl. 1 ha mark-

nadslov ock vara ute ock ha 
roligt. sk. Ups. 

masis knasis: »dä va masis kna-
sis» = förträffligt, gefundenes 
fressen. G. 43. 

-mastare: »han satte en tiemas-
tare» = fick betala tio betar; 
»tvåmastare ä närapå igen 
mastare»; tremastare, fyrmas-
tare o. s. v. (viratärm). st. 

maskis 5., pl. -ar, a) mask. sk. 
Sth.; b) maskerad. allm.; c) 
maskande i kortspel. sk. Nyk. 

masti(g) a.: »dä ä en masti grabb, 
må du tro»; »clä va 'Ilasta» = 
»väldigt», mycket. sk. Ups. 

matis s. m., pl. =, matsångare. 
st. 

mefistofeles öknamn på lärare. 
S. 333. 

mellanpirk: »vara mellanpirk» = 
sitta i mellanhand (i spel). st. 

mellis s. = mellanhand; »sitta i 
mellis». st. 

mensum öknamn (i vokativ) på 
latinare; »tyst du, mensum 
sk. Ups. 

minus s. n. underbetyg; »han har 
fått minus i tyska». sk. Ups. 

missa v. i. 1 ta, slå, skjuta 
o. s. v. fel, bomma o. d. allm. 

missbildnigsanstalten bst. flick- 
skolan i -Uppsala' (eng. miss). st. 

miffis s. missionär (= kristen- 
domsläraren). sk. Ups. 

miffo öknamn på kamrat. sk. 
Nyk. 

mjukis int. mjuka tjänare. allm. 
mjölis s. kortspel; även kallat 

»mjölnare» eller »mjölnarmat- 
te». allm. 

mojja, s. (tryckt 1. skriven) över-
sättning till någon i skolan 
explicerad bok (isht till Livius 
ock Horatius); »låna mej din 
mojja te Livius»; »läs i moj jan, 
så följer ja mä i boken». sk. 
Nyk 
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mojja, v. i. 1 bråka; »mojja inte, 
säjjer ja dej!» sk. Ups. 

mojji(g) a. fånig. sk. Ups. 
mojistake s. m., pl. -ar, bråk- 

stake. sk. lips. 
mossis Mossberg. G. 60. 
mojägg 5., pl. -er, pojke. sk. 

Ups. 
molaks Molander. st. 
molls Molander. sk. Öo. 
molokk Moberg. st. 
monis s. källaren Monitor i Sth. 

sk. Sth. 
moris s. m. svart(ing); »dä va 

mej en mods». sk. Ups. 
mormor öknamn på kamrat (pro-

nominet, som syftar på denne, 
är »hon»); »mormor, hon ä fär-
si». sk. Ups. 

morsa s. f. mor, mamma; »mor-
san gav mej en orre, för ja 
högg en sokkerbit». sk. allm. 

mosellare häst hos åkaren Mo-
sell. G. 43. 

moses öknamn på lärare. sk. 
Sth. 

mothåll s. n. avoghet från lärares 
sida; »ha mothåll av en lärare» 
= tå kitsliga frågor ock sämre 
betyg, än man förtjänar. sk. 
allm. 

mudden bst. MoUn. sk. Ups. 
muff s. dk. smörja (isht i kort- 

spel); »slägg muffen!» = kasta 
kortena (ock sätt bet). st. 

muffbal s. dk. danstillställning 
av sämre slag. st. 

muffe Mustafa (öknamn). sk. 
Ups. 
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mufflon s. får, ynkrygg (till-
mäle). sk. Ups. 

mugga s. mun, käft o. s. v.; »håll 
muggan!» sk. Ups. 

mugkis Munktell. G. 55. 
mule s. n. = »snorhorn». sk. 

Nyk. 
mull s. snötvättning; »ska du 

ha lite mull?» sk. lips. 
mulla v. tr. 1 tvätta med snö 

(se möla). sk. Ups. 
mulli(g) a.: »ha de mullit» 

bra, gott. sk. Nyk. 
munfisk s., pl. -ar, slag på mun-

nen. sk. allm. 
munfiäggas v. dep. 2 munhuggas. 

sk. Ups. 
mugken bst. öknamn på kristen-

domslärare. sk. Nyk. 
muraks Murray. G. 94. 
murare s. ett slag i ögat; »där 

tror ja du fikk dej en murare!» 
sk. Ups. 

murkla v. i. 1 mucka, mocka, 
bråka; »murklar du, får du 
pukkel». sk. Ups. 

mustis s. mustasch. sk. Ups. 
måkka v. i. 1 söka gräl; »måkkar 

du, stabotass?» sk. Hd. 
målla s., pl. -er, (grå)sten ; »kom m, 

ska vi bolla mä ett par måller». 
sk. Ups. 

månad s.: »ha månad» = men-
struation. st. 

månis s. = »månad», st. 
mågga: »ja di ä inte rnågga, män 

dästo mindre», när man köpt 
dåligt av talongen ock fått få 
ock små trumf (i vira); »di 
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va inte nagga, män di va 
små». st. 

märgla! int. god morgon. sk. 
Sth. 

'nådens! int. god dag. allm. 
märs! int. god dag. sk. Ups. 
mähäll s. n.: »ha mähåll av en 

lärare» = vara särskilt gynnad. 
sk. allm. 

märrskräddare s. m., pl. =, 
sadelmakare. st. 

märtis Märta. sk. Ups. 
möbel: »vara möbel» = vara (så 

full, att man är) orörlig, st. 
möla v. tr. 1 doppa ned i snö-

driva, varjämte snö skulle 
stoppas in på halsen ock stry-
kas över ansiktet. sk. Nyk. 

mölnig s. snödoppning; »nog 
kann ja je dej lite mölnig allti». 
sk. Nyk. 

mörten bst. Mörtsell. sk. Ups. 

n. 

nalle s. in. stark person; »du 
som ä en sån nalle». sk. Ups. 

nasis s. näsa. sk. Sth. Ups. 
nattis s. nattsäxa. sk. Ups. 
nava v. tr. 1 snatta, snyta ngt. 

sk. Ups. 
naveitvågg s. magsveda efter 

rummel. G. 60. 
nebukadnesar öknamn för den 

som är uppnäsig. sk. Ups. 
nimm Nimrod. sk. Nyk. 
nisse Nils. allm. 
nobb s. m., pl. -ar, adelsman, 

aristokrat (av nobilis?). G. 50. 
nokken bst.: vara »på nokken» .= 

full. G. 53. 
nollan bst. Norlin. sk. Ups. 
norpai  v. tr. 1 snatta, stjäla ngt. 

sk. Ups. 
norpa2  v. tr. 1: »ja ska norpa dej 

ända te svanskotorna» = jag 
skall ta ifrån dig alla spelen (vi-
ra); »N. norpa ja på två kronor 
i går» = klådde på vira. st. 

norre Norelius. sk. Ups. 
nobis s. källare, krog; »gå på 

n obis». st. 
nordis Nordenmark. sk. Ge. 
nosis s. nos, näsa. sk. Sth. 
notis s. (tvätt-)nota, annotations- 

bok (eng. notes). allm. 
novum s. schveitseri vid Drott- 

ninggatan på 1870-talet. st. 
nummerbuse s. m., pl. -ar, polis- 

konstapel. st. 
nypa nöp nupi v. tr. taga (ofta, 

°rättvisligen ock utan med- 
givande), snatta, snyta. allm. 

nysis Nyström. 
närigs s. näringsrätt. st. 
näsan bst. Näslund. sk. Ups. 
näsis N5esströin. G. 66. 
näve öknamn på en liten kam-

rat. sk. Sth. 
näver s. predikokoncept; »nävern 

var snart färdig». G. 62. 
nötskrika s. f., pl. -or, skrikig 

person. sk. Ups. 
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0. 

obs, s. observatoriet (det gamla 
vid Svartbäcksgatan); »sörm-
lännigarnas gamla lokal i 
Obs». st. 

obs2  (ops)s. n. rättelse som ej an-
ses vara lika svår som »bock» 
eller »pipa», utan blott vill på-
peka det riktigare uttrycks- 

sättet; »ja har fått ett obs här, 
va betyder dit?» sk. Nyk. Ups. 

opptjäfti(g) a. nosig, morsk; »var 
inte opptjäfti, för då får du 
smörj!» sk. Nyk. 

orre s. örfil; »ska.,ru ha en orre, 
så säj till!» allm. 

oskis Oskar. allm. 

0. 

okshuvud s. m. skällsord (okva-
lificerat). sk. Nyk. 

oksis s. Oxtorgskällaren i Sth. 
sk. Sth. 

oksna till v. i. 1 bli klumpig 
o. d. sk. Nyk. 

olle Olof'. allm. 
olykklisera sej v. refl. 1 göra 

sig olycklig. sk. Sth. 

olympen bst. stort hus vid V. 
Ågatan i Uppsala (= plus-
kvamperfektum). st. 

opris s. operakällaren (ock ope-
ran) i Sth. allm. 

ordis s. ordförande; »vise ordis». 
sk. Öo. 

oskadli(g) a.: vara »oskadlig» 
i sista stadiet av fylla, st. 

p. 
padda s. drummel, kräk o. d. 

sk. Ups. 
pajsen bst. öknamn (= grek. 

2va-ig barn). sk. Ups. 
pallerbytta s. skvallerbytta. sk. 

Ups. 
pallra v. i. 1 skvallra; »pallra om 

dä där, om du vågar!» sk. Ups. 
pamp s. m., pl. -ar, styv, över-

lägsen person; »han ä pamp 
på seminariet»; »dit ä en väldi 

pamp för Erdman, må du tro»; 
»han ä pamp i historja». st. 

pampa sej v. refl. 1 göra sig 
viktig (genom att lysa med 
kunnskaper). st. 

pampi(g) a. styv, kunnig; »ban 
ä värre pampi, må du tro». st. 

paBkakianum s. pannkaksstället, 
matservering för studenter, st. 
sk. Up& 

pagkis s. = föreg. sk. Ups. 
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paper, papir, påper nyttjas gärna pigryttare 8. m., pl. =, skällsord 
ock ofta i stället för andra (med betydelse). sk. Nyk. 
substantiv ock som senare pigg s. f., pl. -er, piga. st. G. 60. 
sammansättningsled, där en så-  pinaks öknamn på lärare (för- 
dan alls icke tarvas. Till döm- 	kortn. av pinacoid). sk. Stb. 
mes: sigarrpapår = cigarr; »va pinis a. a) pin kär; »blev pinis 
ä dä för påper?» = vad vill i fu flikkor». sk. Nyk. st. G: 
det säga 1. vad är det för 66; b) pin tvungen. allm. 
något? »gå på påper» = god-  pigsta sej v. refl. 1 fira pingst, 
kännas på växel; »jöra påper» ha pingstlov. sk. Ups. 
= göra växlar. st. 	pigvin s. f., pl. -er, piga, jung- 

papperspelle skolgosse vars far fru. sk. Nyk. 
var pappershandlare ock hette pipa s., pl. -or, mindre 1. »halv» 
Petterson. sk. Stb. 	 bock, utmärkt genom en o. 

pappis s. pappa. sk. Stb. 	sk. Ups. 
pastorn bst. öknamn på lärare. pipprot Almrot. sk. Ups. 

sk. Nyk. 	 pirka s., pl. -or, mössa. sk. Ups. 
pattilikaroner s. pl. kvinnobröst. pirre öknamn på flicka (Poig- 

sk. Nyk. 	 nant). sk. Kl. 
pattifikaronsbahyffa a., pl. -or, pissis s. pissoar. sk. Ups. 

kudde som läggs på bröstet pissmärr s. skällsord (okvalifi-
på en manlig skådespelare, cerat). sk. Nyk. 
då han skall föreställa kvinna. pjolt s. n. dumt prat, flabb, hams 
st. 	 o. d.; »igge pjolt!» sk. Nyk. 

pek s. n. = »pekunier», pängar; pjolta v. i. 1 vara flabbig på ett 
(bildat efter rek); »har du någe ynkligt sätt, prata innehålls- 
pek på dej?» G. 63. 	löst. sk. Nyk. 

pekka Pär; Persson. sk. Ups. pjåki(g) a. ängslig, dum; »dä it 
Nyk. 	 inte pjåkit» = det är inte illa. 

palla Pär. allm. 	 sk. Nyk. 
peppis s. pepparkaka. sk. Ups. pjäs s. m. människa, »fot», figur, 
petissan s. Café Petit. sk. Sth. 	person o. d. sk. Ups. 
pi öknamn på matematiklärare. planka v. i. 1 gå hem plank- 

sk. Nyk. 	 vägen; »ja hadde glömt port- 
pianokisse s. m., pl. -ar, hyrd nykkeln, så ja måste plagka 

spelare av dansmusik. st. 	i går kväll», st. 
piggirifen a.: »ä du piggirifen?» plagkare s. m., pl. =, en som 

= hur är det med koppar-  (glömt portnyckeln ock därför) 
slagarna? st. 	 måste gå hem plankvägen; »dit 
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va en hel hög må plagkare på 
gårn i natt». st. 

plattis s. person som är platt-
fotad eller plattnäst. sk. Sth. 
Ups. 

plita v. tr. 1 läsa (om roliga 
böcker). sk. Ups. 

plommonstop s., pl. =, låg, rund, 
stel hatt, vanligen svart till 
färgen. sk. Nyk. 

plugghäst S. m., pl. -ar, en som 
läser mycket. G. 50. 

pluggis s. plugghäst, pluggstut. 
sk. Sth. Ups. 

plurr: »gå i plurret» = gå för-
lorad, råka ut för en olycka, 
ramla omkull o. d.; »luftriggen 
eksplodera, så ja jikk i plurret 
må ens»; »han jikk i plurret 
på skrivnigen». st. 

pluskvamperfektum ett stort 4-
vånings stenhus bredvid »im-
perfektum» vid V. Ågatan i 
Uppsala (= »olympen»). st. 

pluss s. n. överbetyg; »han bard  
fått pluss på svenskan». sk. 
Ups. 

pluta v. i. 1 se tjurskallig 1. 
trumpen ut; »pluta me läp-
parna». sk. Ups. Sth. 

pluto öknamn på lärare. sk. Ups. 
plutten bst. öknamn på kamrat. 

sk. Ups. 
plyte s. n. = »snorhorn», näsa. 

sk. Nyk. 
platis s. plåtslagare(-lärling). sk. 

lips. 
pojken bst. öknamn på flicka. 

sk. Ups. 

pojkis s. pojke. sk. Ups. 
pojktjolis s. f. pojkflicka (pojk 

+ tiol + is). sk. Ups. 
polkör s. m. som dansar polka 

(väl). G. 48. 
postis s. a) posttjänsteman. allm; 

b) posthus. sk. Ups. 
poetissa s. f. kvinnlig posttjänste-

man. sk. Nyk. 
postman öknamn på kamrat, vars 

far hade anställning i posten. 
sk. Ups. 

potta 8., pl. -or, a) »nu satte ja 
dej på den så kallade pottan» 
= satte dig i förlägenhet; b) 
= kräk; »du ä en sån jävla 
potta». st. 

pottis s. pottfisk (speltärm). st. 
pottsvarvare s. m. (smädeord): 

»du din pottsvarvare!» sk.Nyk. 
portis s. portvakt. sk. Ups. 
posito öknamn på lärare. sk. Nyk. 
potatisgris s. polis sk. Ups. 
praktare s. m., pl. =, som läser 

på »prakten». st. 
prakten s. bst. praktisk-teologisk 

examen. st. 
priffa v. i. 1 spela priffe. allm. 
priffe s. prderance; »dra en priffe». 

G. 58. 
prikki  s. m., pl. -ar, människa; 

»då ä en livad prikk»; »ett par 
glada prikkar å ja». st. 

prikken2  hst. öknamn på lärare. 
sk. Nyk. 

prosis, hit. prosit! sk. Öo. Sth. 
prosis2  s. procentare. sk. Sth. 
prosten, bst. öknamn på kamrat, 

vars far var prost. sk. Ups. 
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prostens2  öknamn, förkort. av 
»prostens son». st. 

prostis s. prost. allm. 
protis s. protokoll. sk. Nyk. 
provdogg s. m., pl. -ar, = »pig-

ryttare». sk. Nyk. 
provis s., pl. -ar, a) provårskan-

didat. sk. Sth. Ups. S. 302. 
b) provryttare. allm. 

prästen bst. a) öknamn på kristen-
domsläraren. sk. Sth.; b) präst-
examen; »ta prästen». st. 

pubakk s. punsch. G. 50. st. 
pugga s., pl.-or, scortum; »skämta 

med puggor». G. 56. st. 
pukkel s. stryk, smörj; »få puk-

kel» = bli klådd. sk. Nyk. 
pukkla v. tr. 1 klå, ge smörj; 

»Artist pukkla opp Svänn igår 
kväll». sk. Nyk. 

pukklad a. = »stucken» sk. 
Hd. 

pula. v. tr. 1 1) klå. sk. Öo; 
2) kasta; »pula sten» = kasta 
sten. sk. Sth. Ups. 

pulis s. smörj, stryk. sk. Öo. 

pumpen bst. öknamn på kamrat. 
st. 

punis s. punsch. G. 50. 
purig s. m., pl. -ar, »kvanting», 

liten pojke; »unnan, purigar!» 
sk. Ups. 

pussis s. puss, kyss. sk. Sth. 
putte öknamn på lärare. sk. Sth. 
pylon, pylons, pylonesare S. en 

halva pilsner. st. 
pyttluns s. m. smädligt tilltals-

ord, brukat av studentbevä-
ringar på Malma hed; »tyst, 
du •pyttluns!» st. 

påkis s. »påkolja», smörj. sk. Sth. 
påkulus s. påk, käpp. st. 
pålle Pål. allm. 
påska sej v. refl. 1 fira påsk, 

ha påsklov. sk. Tips. 
påst s. påstående; »påst ä, att 

triaggeln ä liksidig». sk. Ups. 
påtis s. påtår. sk. Oo. 
påven bst. hemlighus; »ja ska 

hälsa på påven»; »gå på på-
ven». G. 50. 

pärra Percy. sk. Nyk. 

r. 

rabarberpastiljer: »ska dit vara 
rabarberpastiljer äller risin-
olja?» — hånfull fråga till med-
spelare i vira, som sitter med 
ett spel som har svårt att gå 
ock kan tarva jälp för att 
»smälta» det. st. 

Sv. landsm. XVIII. 8. 

ragge Ragnar. sk. Ups. 
rakis» : »han jikk opp i rep på 

rakis» = på rak arm, utan att 
läsa på. sk. Sth.; »ta någon på 
rakis» = på rak arm. sk. Ups. 

rakis, s. a) rakdon; b) rakstuga. 
sk. Sth.; e) barberare. sk. Sth. 

3 
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rallbuse, pl. -ar, 1. rallare s. 
lärjunge på reallinjen, öknamn 
av latinläsare. sk. Nyk.; »lati-
nare litefinare, real are lite skra-
lare» sjunga latinarna i Sth. 

ralta v. i. 1 skvallra. sk. Ups. 
raltis s. skvallerbytta. sk. Ups. 
rampis s. rampfeber. sk. Sth. 
rapa: »rapa filosofi» = haspla ur 

sig en i hast inlärd approba-
turskurs i filosofi, st. 

rappis s. rapphönan (öknamn). 
sk. Ups. 

rasis a. rasande. sk. Sth. 
rask e. n.: »hela rasket» = allt-

sammans. st. 
rebis Rehbinder. Bern. 
redi(g) a. stor, ansenlig; »en re-

di(g) hoper bökker låg där». 
sk. Nyk. 

redis s. redaktör. sk. Öo. 
remis s. remiss (schack). st. 
renmjälkad a., säges om ta- 

longen, när den efterköpande 
i andra köpet ej finner någon 
trumf (viratärm). st. 

renos a.: »vi va ju renagsa». st. 
rep s. tentamen, förkort. av repe-

tition. sk. Sth. 
repis s. repslagare. st. 
ressla sej v. refi. 1: »dä resslar 

säj nog» = reder sig, går bra. 
sk. Nyk. 

ribba s., pl. -or, krona; »baln 
kostar åtta ribbor». st. 

riffel s., pl. -s, riksdaler; »kann 
du vara å mä ett par fiffels, 
så ro hit mä». st. 

ritis s. m. ritlärare. sk. Ups. Öo. 
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ritpiga s. f. ritlärarinna vid högre 
allm. lärovärk. sk. Nyk. 

rivkatten bst. öknamn på kamrat. 
sk. Nyk. 

rollo öknamn på kamrat med 
namnet Rolf. sk. Nyk. 

rotabagge s. ni., pl. -ar, öknamn 
av gatpojkarna på högre allm. 
lärovärkets lärjungar. sk. Nyk. 

rova s.: »sätta en rova» = falla på 
stussen. allm. 

rovis s. öknamn på en fet person. 
sk. Sth. 

rubis Rubin. st. 
rudis a. okunnig (lat.). allm. 
ruggi(g) a. obehaglig, ruskig; 

»dä ä allt ruggi(g)t å vara 
fanbärare». st. 

ruka s. beväring. sk. Sth. 
rukis s. .= »raka», sk. Sth. 

bst. öknamn på kamrat 
för gångens skull. sk. Sth. 

rullan2  bst. värdshus, eg. Vaux-
hall, akeepterade sedan »Rul-
lan» som riktigt namn. st. 

rulle Rudolf. sk. allm. 
rumpa s. ändalykt; öknamn på 

person med stor sådan. sk. 
Nyk. st. 

rundis s. rundknack. st. 
runis Runström. G. 63. 
ruska s. f., pl. -or, lärjunge 

i högre lärarinneseminarium. 
(provruska = »ruska» som pro-
var.) sk. Sth. 

rydis Rydhammar. sk. Nyk. 
rådis rådhuskällaren. sk. Nyk. 
råtta s. m., pl. -or, a) lärjunge 

i andra klassen. sk. Ups.; b) 
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lärjunge i allmänt lärovärk 
i motsats mot »tjyvpys»; även 
ock oftare »råttskalle». sk. 
Nyk. 

råttmos s. m. lärjunge i högre 
allm. lärovärk. sk. Ups. 

råttskalle 8. m., pl. -ar, gat-
pojkarnas öknamn på högre 
lärovärkets lärjungar. sk. 
Nyk. 

råttsvans s. = »råtta»; »han fällde 
råttsvans på milj», sk. Ups. 

räjs s. n. bråk. st. 
rännare s. ett slag på munnen. 

sk. Ups. 
rännis s. diarré (»rännfet a»). allm. 

rännfeta s. diarré, durklopp. sk. 
Nyk. 

rännfit s. följden av föregående. 
sk. Nyk. 

rävis s. en »räv», en listig karl, st. 
röda lusen bst. öknamn på lärare. 

sk. Stil. 
rö(d)hättan bst. öknamn på kam- 

rat med rött hår. sk. Nyk. 
rö(d)färt 8. m., pl. -ar, gardist vid 

Göta livgarde. sk. Sth. 
rök,: »bli på röken» = full. G. 52. 
rök, s. tobak; »har du nån rök å 

je mäj?» allm. 
röv s. ändalykt; »röven din ä 

bre dän». st. 

S. 

sabla adv.: »han ä sabla stark»; 
»fikk ett sabla slag». sk. allm. 

sabli(g) a.: »han ä sabli(g)t oför- 
fämd». sk. allm. 

safta ihop v. 1 sätta ihop en 
saftig historia om någon; »safta 
ihop en bit om K. te gri-
sen». st. 

sakris a. sakramenskad. 
sans Sahlin. sk. Ups. 
salogga v. i. 1 vara högtidlig ock 

föra formenligt sällskapsliv i 
salong; »sitter ni här å sa-
logar?» st. 

sasse Samzelius. sk. Nyk. 
sega v. tr. 1 lyfta ngt (även sär-

skilt så, att man ej knycker 
opp vikten i fråga, utan lång-
samt höjer den). sk. Ups. 

sekiner s. pl. pängar ; »dit va läg-
e sänn ja hadde nåra sekiner 

nu». st. 
semla (1. semm) s. lärarinne- 

seminarium. sk. Ups. Sth. 
sigge Sigurd; Sigfrid. allm. 
siLjan Siljeström. sk. Ups. 
silljanne s. m., pl. -ar, öknamn, 

(ändring av Siljeström). sk. 
Ups. 

sillstrypare s. na., pl. =, bod-
betjänt. sk. Ups. 

simmfoglar pl. pojkar i semina-
riets övningsskola. sk. Ups. 

sika s. m., pl. -or, kallas högre 
lärovärkets lärjungar av gat-
pojkar. sk. Hd. 

sivil a. tarvlig, ynklig, dålig; 
»du ä allt bra sivil». sk. Nyk. 
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skota v. i. 1 springa; »skota i väg 
ätter'n !» sk. Ups. 

skrake s. långkälke. sk. Ups. 
skrolla, s. f. fästmö. sk. Ups. 
skrolla, ihop v. tr. 1 samla ihop; 

(ofta) »skrammla». sk. Nyk. 
skrammla v. tr. 1 samla ihop 

pängar genom bidrag av flera; 
»ska vi skrammla te en ny 
Livius åt Kalle?» allm. 

skragg 1. skraggen a. rädd, 
»bang». sk. tips. 

skragk a. gänglig. sk. Ups. 
skrapa, s. ro, argsint person. sk. 

Ups. 
skrapan, bst. öknamn för Schram. 

sk. Ups. 
skrapor, pl. lärjungar i f. d. 

Schramska skolan (Enskilda 
Läroverket), så kallade av lär-
jungar i andra skolor. sk. Ups. 

skrikhals s. 111. & f. skrikig 
person. allm. sk. 

skrikhans s. ro.= föreg. sk. Ups. 
skrikjan s. ro. = »skrikhals». sk. 

Ups. 
skrikmåns s. m. = »skrikhals». 

sk. Ups. 
skrilla, s., pl. -or, skridsko. sk. 

Ups. 
skrilla, v. 1 åka skridsko; »skrilla 

i väg». sk. Ups. 
skrivis s. skrivlärare. sk. Sth. 
skrult S. gupp, hopp i kälkbacke. 

sk. Ups. 
skräddarn bst. öknamn på kam-

rat. sk. Ups. 
skränfokk s. m., pl. -ar, hög-

röstad (1. skrytsam) karl. st. 

skabbis s. skabb. sk. Ups. 
skabral s., pl. -er, skolskandal, 

t. d. att läraren klätt opp en 
pojke eller ngt dylikt. sk. Ups. 

skala v. i. 1 springa, schappa. 
sk. Ups. 

skalda v. i. 1 skriva värs; »ä dä 
sant, att han skaldar?» st. 

skallare s., pl. =, ett slag på 
munnen. sk. Ups. 

skandis s. dk. skandal. st. 
skarpis a. n. & adv. skarpt; »då va 

skarpis»; »säja te på skarpis». st. 
skarpfytt s. kvartersbutelj; »ska 

du ha en skarpskytt till?» G. 62. 
skarva v. 1 ljuga; »nu skarva 

du allt en hoper». sk. Ups. 
skettsbokk öknamn på en kam- 

rat. sk. Ups. 
skojjfrisk a. glad ock skämt-

sam (motsatsen: tu.ggus). st. 
G. 61. 

skojji(g) a. rolig. sk. Ups. 
skolkis s. skolkare. sk. Ups. 
skorpis s. skorpa. sk. Ups. 
skoksmännifan bst. öknamn på 

en skäggig kamrat. sk. Ups. 
skons a. skolsjuk. sk. Nyk. 
skolvärtes adv. alltsedan skolan, 

ifrån skolan; »lojiken kunne 
du skolvärtes förståss». st. 

skomakarn bst. öknamn på lä- 
rare. sk. Nyk. 

skomakarresa s. dk. i ngt avse- 
ende olycklig färd. sk. Ups. 

skomis skomakarn, öknamn på 
kamrat. sk. Ups. 

skoplös s. m. en mager männi-
ska. sk. Ups. 
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slöbakk s. & a. = »slöfokk». st. 
slöfokk s. m., pl. -ar, slö, sömnig 

människa. allm. 
smethans s. m., pl. -ar, målar-

kludd, sämre målare. sk. Ups. 
smi v. 3 fuska med läxa i sko-

lan, läsa innantill vid förhöret; 
»smi å» en stil. sk. Kl. 

smit a.: »vara smit» = full. G-. 50. 
smokk s. n.: »inte ett smokk» = 

inte ett dugg. sk. Ups. 
smokka, s., pl. -or, slag (med 

knytnäven). sk. Ups. 
smokka2  om v. tr. 1 klå opp. sk. 

Ups. 
smugka v. i. 1 gå miste om, sukta 

för; »middan dän fikk du allt 
smugka för». sk. Ups. Sth. 

smygis, s.dk.tystfjärt. st.sk.Ups. 
smyg(is)2  s. f. icke legaliserat 

»kvins» som utövar samma 
funktion som ett slikt, st. 

små- om den yngre av bröder, 
t. ex. småbille. sk. Sth. 

smågrabb s. m. liten pojke. sk. 
Ups. 

smäka v. 1 röka (eng. smoke). 
sk. Ups. 

smäkka v. 1 ljuga; »smäkka i» 
ngn ngt; »smäkka dalgubbar» 
(= historier), sk. allm. 

smälla v. 2 ljuga. sk. Ups. 
snebakk a. sned; »drikka säj 

snebakk på öl». st. 
sne(d) adj.: »bli sned» = bli något 

full. G. 61. 
snedda åv v. 1 bli »sned»; »fram 

mot fyra börja vi snedda åv 
allihop». st. 

skränis s. a) skrän; b) = »skrän-
fokk». st. sk. Ups. 

skrävli(g) a. skroderande, skryt-
sam. G. 50. 

skubb: »tre slag å skubb» = »tre 
slag å ränna», namn på ett 
bollspel. sk. Ups. 

skubba v. i. 1 a) springa, sk. 
allm.; b) skolka. sk. Hd. 

skvattra s. mun, käft o. s. v.; 
»håll skvattran!» sk. Ups. 

skålis int.=-1- skål!» st. 
skågk s. m. student. sk. Ups. 
slagni g s. i killespel; »den sista 

slagningen gick illa». G. 50. 
slakis a. slak, slö. sk. Ups. 
slaktarn bst. öknamn på en 

(sträng) lärare. sk. Ups. 
slaktis s. slaktare. st. 
slappis s. 1) = »slappkvist». st; 

2) namn på en sjukdom. allm. 
slappkvist s. m. slö ock slapp. st. 
slokis s. slokhatt. allm. 
sluka v. tr. 1 läsa (men blott 

om »roliga» böcker). sk. Ups. 
slugga v. 1 lägga åsido, spara, 

uppskjuta; »ska du ha roman-
ska språk mä i första halvan?» 
»Näj, ja sluggar romanska 
språk, å går bara opp i jär-
manska å nordiska». st. 

slurvar Orvar (en slarver). sk. 
Nyk. 

slyvis s. öknamn på en sörml. 
Aminson, som en gång råkade 
uttala det franska ordet celui 
ungefär som sly. 0. 

slät s. kyss. sk. Sth. 
slätis s. = »slät». st. Sth. 
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snikksnakk s. dumheter, inne-
hållslöst prat; »stå inte där å 
gorma snikksnakk, utan rör 
på benfodralerna!» sk. Ups. 

snobbis: »gå ut på snobbis». sk. 
Sth. 

snork s. m., pl. -ar, »filister», 
på sätt ock vis inskränkt män-
niska, bornerad. st. 

snorki(g) a. dum, »filistermäs-
sig». st. 

sno, v. 3 springa; »sno bara!» 
sk. Ups. 

sno,, sej a) skolka. sk. Ups.; b) 
springa; »sno dej, grabb!» st. 

	

snok 	»snorhorn». sk. Nyk. 
snokis s. tullsnok. sk. Ups. 
snorbuse s., pl. -ar, okvalificerat 

skällsord. sk. Ups. 
snorhorn s. n. näsa ock mun 

tillsammans, betraktade som en 
enhet; »fikk du på snorhorne, 
va?» Synonymer äro: trut, 
plyte, snok, mule. sk. Nyk. 

snoris s. en osnuten individ. 
sk. Hd. 

snorjärs s. skällsord (okvalifi-
cerat). sk. Nyk. 

snorloska s., pl. -or, snorklump. 
st. sk. Sth. 

snota i väg v. 1 springa. sk. Ups. 
snurran bst. öknamn på lärare. 

sk. Nyk. 
snusis s. a) en snusare, snusig 

individ, st.; b) snushandlare. 
sk. Nyk. 

snyta snöt snuti v. tr. taga, 
oftast orättvisligen ock utan 
medgivande. allm. 

OCK STUDENTSLANG. 	XVIII. 8 

snålis s. m. snålvarg. sk. Ups. 
snäkka sej v. refl. 1 lata sej. 

sk. Ups. 
snäll a.: »Ijänna säj snäll» ett 

stadium på vägen till fylla. st. 
solstråle s. dk.sjulikörer samman-

hällda i ett högt champanje-
glas. st. 

sosis s. societetshuset. sk. På, Lä. 
sotis s. zootomicum. st. 
spada v. 1 spy. st. G. 52. 
spader s.: »dra en spader» = spela 

kort, sk. allm. st. G. (50). 
spanjor s. spanskt rör som käpp. 

st. 
spanska bullar: den ene tar den 

andre bakifrån med händerna 
på skuldrorna ock »sätter till» 
i baken med knäet, varigenom 
den främre brytes baklänges. 
sk. Ups. 

spagkulera v. i. 1 promenera, 
vanl. med någon skiftning i 
betydelsen såsom sysslolöst, 
elegant 1. dylikt. allm. sk. 

sparkis a. utsparkad. sk. Ups. 
sparven bst. öknamn på kamrat 

med namnet Sperling. sk. Nyk. 
spasmer s. pl.: »få spastner» 

bli förargad. sk. Ups. 
spatt s.: »få spatten» = bli ond. 

sk. Ups. 
spattis s. spatt. sk. Tips. 
speks s., 	,teaterföreställning. 

st. G. 61. 
speksjök s. skämttidning utgiven 

vid »speks» (av Söd.-När. nat.). 
speksgris s. = föreg. (av Stockh. 

nat.). 
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spektis s. spektakel, teaterföre- gissar han rätt, får den gissade 
ställning. G. 49. 	 inta hans rum, sk. allm. 

spetsig s. spetsglas. st. 	spännfitta s. dk. tändsticka, st. 
spissan bst. Asperen. sk. Ups. spänsti(g) a. bra, styv; »dä va 
spjällsnöre s. n. en halva pils- spänsta jort». sk. Nyk. 

ner, st. 	 stabotass s. in., pl. -ar, stads- 
sportis s. sportsman. sk. Sth. pojke. sk. Hd. 
spott% v. 1: »ska vi spotta varann stampa v. tr. 1 sätta som hypotek 

i syna?» = ska vi lägga bort på »stampen» (»assistansen»). st. 
titlarna? st. 	 stampen bst. pantlånekontoret. 

spotta opp säj v. rel 1: »spotta allm. 
opp de» = bli kavat. st. 	stampis s. = »stampen». sk. Sth. 

spottklysa 5., pl. -or, snorklump Ups. 
som slängs bort. st. 	stannis Stanislaus. Linde. 

spresi(g) a. snobbig; »si så spresi stapelfar Stapelmohr. sk. Ups. 
han ä!» st. sk. Sth. 	stapelmamma Stapelmohr. sk. 

sprita v. 1 supa. sk. lips. st. 	Ups. 
spritis s. en som dricker, st. stassi(g) a.=»stilig». sk.Nyk.Ups. 
sprutluder s. n.: vara »ett sprut- stiffi(g) a. trevlig, stilig; »stiffi 

luder» = ha mycket stark grabb». sk. Ups. 
diarré. st. 	 stili(g) a. elegant, bra, trevlig. 

spräkka tr. v. 2 överflygla, tysta 	sk. allm. 
ner; »han spräkkte B. mä en stormis s. en stormig person. st. 
värre vits». st. 	 stons s. stol. sk. Ups. 

spräggis s. sprängbataljon. st. strala v. tr. 1 stjäla; »ja ha strala 
spyfokk s., pl. -ar, tjock spott- Kalles mössa». sk. Nyk. Ups. 

klump (som »avfyras» med en strila v. tr. 1 draga, stryka (jfr 
viss kläm); »spyfokkar serve- strilmojja). sk. Ups. 
ras av härr S—». st. 	strilmojja s. stryksticka. sk. Ups. 

spylund Bylund. sk. Sth. 	strike Stridsberg. G. H. 
spänna tjörka, en lek: en per- stropp s. ni. föraktligt om män-

son, vars ögon hällas I. bindas niska; »en sån stropp han ä!» 
för, ställer sig mycket framåt- sk. Ups. 
lutad, vårpå någon av del- strömmig Ström. sk. Nyk. 
tagarna ger honom ett slag i strömpis Strömparterren. sk. Öo. 
ändan. Den slagne skall nu stukis, s. »stuk», hög hatt. allm. 
gissa, vem det var som slog. stukis2  a. stukad. sk. Ups. 
Gissar han orätt, får han ånyo stu.kken a. träffad av bollen (vid 
ställa sig ock motta slag; bollspel). sk. Hd. 
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stunsagrabb s. ni., pl. -ar, bus-

snobb. sk. Ups. 
stunsakalle öknamn på kamrat. 

sk. Ups. 
stunsi(g) a. viktig, duktig. sk. 

Ups. 
stupa stöp stupi v. i. a) dö; 

b) ramla omkull. sk. Ups. 
stupis a. stup full; »ja ska 

drikka däj stupis endera dan». 
sk. Ups. st. G. 50. 

stuss s. ända; »je'n ett slag i 
stussen!» st. G. 48 

stussbad s. stadsbud. st. 
sfuten bst. öknamn på en gosse 

med förnamnen Sten Teodor. 
sk. Ups. 

styggis S. stygging. st. 
styris s. styrman. sk. Sth. 
styvis s. en högdragen person. st. 
städ], s. städning; »ha städen» hos 

ngn. G. 49. 
städ, s. n., pl. =, städerska. G. 

65. st. 
städis s. städerska. st. 
suburben bst. öknamn på en lär-

junge vid namn Malm (malm 
= lat. »sub urbe»). sk. Nyk. 

suddis s. en som suddar. sk. Ups. 
sugis a) s. cigarrsugning. sk. Öo; 

a. sugen, hungrig. sk. Sth; 
öknamn på person på grund 

av cigarrsugning. sk. 0o. I 
suggskaft okvalificerat skällsord. 

st. 
sukkarnas bro en nu borttagen 

bro vid hamnen, st. 
suksis adv. sukcessivt, smånin-

gom. sk. Sth. Ups. 

sukta v. 1 bli lurad på ngt, gå 
miste om ngt; »dän gåggen 
fikk han sukta», vart han lurad 
på konfekten. sk. allm. 

sulla öknamn på kamrat. sk. 
Ups. 

sulle s. det rum av det boll-
slående partits område, där 
bollslagaren, när hans (enda 
eller tre) slag är(o) slut, in-
väntar läglig tid att springa 
till målet eller boet. Den har 
vanligen utåtböjd form: n__ ( 8 sulle). sk. Hd. 

sundis Sundén; Sundell (G. 56).,  
supisi  s. = »Uppsis» = Uppsala. 

st. 
supis, s. supare, suput. st. Ups. 
supjanne s. ni., pl. -ar, en som 

dricker mycket. sk. Ups. 
sura v. i. 1. vara förargad; »sitt 

inte å sura läggre, utan komm 
mä!» sk. allm. 

sure: »den sure» = fan; »fy för 
den sure!» (teologisk svordom.) 
st. 

surre öknamn på kamrat. sk. 
Nyk. Sth. 

survel s. m., pl. -vlar; lat per-
son (tillmäle); »fynda er, surv-
lar å kartnaglar!» sk. Nyk. 

svagis s. a) svagdricka. sk. Sth. 
Ups.; b) svagdricksförsäljare. 
sk. Öo. 

svalan bst. Svalin. sk. Nyk. 
svampis s. ni. svampkännare. st. 
svartis S. in. neger. sk. Ups. 
svartöga s. f. flicka i allm. sk. 

Ups. 
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svearna: »leva svearna» = föra 
ett glatt, fästligt (ock bråkigt) 
liv. sk. allm. 

svedaks (sveden) Svederus. sk. 
Tips. 

avinbärj namn på en kamrat, 
S. Vinberg. sk. Sth. 

svinhun(d) 8. (tillra äle) skällsord. 
sk. Tips. 

svinis s. svineri, dåligheter. st. 
svinotsa s. n. ful h eter, elakheter. st. 
svinpäls s. skällsord (okvalifice-

rat). allm. 
svirra v. 1 svira, supa ock fästa. 

G. 61. 
svirvel öknamn på kamrat. sk. 

Nyk. 
svykk s., pl. -ar, fäst; »eksamens- 

svykk», »studentsvykk». 
svykka v. i. 1 fästa; »svykka om 

med varann». st. G. 50.  

svågg a. tom; »när pungen är 
svång». G. 60, 

svältfan öknamn på en Svanfelt, 
som var mycket tjock. sk. Tips. 

svänte Sven. allm, 
syltburk s. m., pl. -ar, lärjunge 

i tredje klassen. sk. Ups. 
syltis s. syltkrog. st. 
såggis s. sånglärare. sk. tips. Sth. 
såggpälle namn på sånglärare. 

sk. Sth. 
såvis a. »såverad», räddad; i bil- 

jard, kille m. fl. sk. Tips. Sth. 
säll a.: »vara säll» = i ett sta- 

dium av fylla. G. 62. st. 
särkman s. n). neger. sk. Tips. 
säta binamn på Zetterqvist. sk. Kl. 
sättis Setterberg. sk. Öo. 
sölkorv 8., pl. -ar, långsam per- 

son; »va håller ni på tnä så 
läge, era sölkorvar?» allm. 

1. 
fabakk s. chancre. st. 
fada v. i. 1 cacare. st. 
Jadis s. hemlighus. st. 
Jafis,J'affls s. = »fadis». sk. Norrl. 
radas s. p e rson utan karakter. allm. 
fajsis s. = »fajjas». st. 
fakkris öknamn på lärare i Göte-

borg. 
fampinjon s. m., pl. -er, supig 

person; »han ä då en riktig 
fampinjon». sk. Tips. 

fampis s., pl. -ar, champanj 
(butelj). allm. 

fagkis s. chancre. st. 
fagsog dam& öknamn på en 

lärare i franska vid namn Jan-
son, som var kär ock vars 
namn uttalades på franskt vis. 
sk. Tips. st. 

lappa v. i. 1 springa, fly (fr. 
åohapper). allm. 

lappen bst.: »ta te fappen» = fly, 
springa. allm. 

farmi(g) a. charmant. sk. Tips. 
lava v. i. 1 springa. sk. Tips. 
fenaks a. generad. st. 
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fenls a. generad. st. 
finnbyksa s. m., pl. -or, artille-

rist. sk. Sth. Ups. 
Sitfull a. ganska mycket Ml. 

st. 
Sithuse bst.: »dä vandrande f.» 

öknamn på lärare. sk. Nyk. 
fitis s. prevet. sk. Ups. 
fossan bst. Josefin. G. 56. 
foklaharen bst. öknamn på en 

Harald, som alltid brukade 
vara försedd med ehokelad 
har'en»). sk. Ups. 

fritten bst. öknamn på lärare. 
S. 101. 

fu hälvetes gluggar ett hus med 
sju takfönster (vid Islands-
bron). st. 

Suka 5.: »han har äggelska inkan» 
= han skolkar, för att han ej 

kan läxan i engelska. sk. 
Ups. 

fultsis Schulzenheim. sk. Öo. 
fylls Schylan der. G. 45. 
flås s. sjåare. sk. Sth. 
fåva till sej v. 1 håva in vinst i 

spel. st. Ups. 
Avis s. tur, gloff. sk. Ups. 
fäkken bst. öknamn på lärare. 

sk. Sth. 
fäpparn bst. öknamn på lärare. 

sk. Sth. 
färtström Zetterström. sk. Ups. 
fö sjörätt; »när ska du opp i 

fö?» st. 
föftäske bst. Sjögren. sk. Ups. 
rönts godis int. skönt ock gott. 

sk. lips. 
förövarn öknamn på lärare för 

utseendets skull. sk. Sth. 

t. 

taddis s. numera upphört schvei-
zeri i Uppsala (så kallat efter 
en källarmästare Taddei). allm. 
st. 

talbar a. som låter tala vid sig. 
st. 

tam a. tarvlig, ynklig; »du ä 
så tam»; »dricka öl ä så tamt 
— konjak ska dä vara». sk. 
Nyk. 

tannvärk: »ha tannvärk i stor-
tån» = vara skolsjuk. sk. Ups. 

tantis s. •tant. sk. Sth. 

tarm: »hällre spräkker ja en tarm, 
än att tjällarmästarn ska få 
nån förtjänst» — säges, när 
man tvingar i sig mer, än man 
egentligen har rum för av en 
punschbutelj, för att inte lemna 
den halvtömd. st. 

task s. scrotum. sk. Nyk. 
tegelsten öknanin på kamrat. 

sk. tips. 
tegis s. Tegman. sk. Ups. 
teknis s. tekniska (hög)skolan. 

allm. 



XVIII.8 	 fenis— tjäk. 	 43 

teleskåp s. glasögon; »sätt på däj 
teleskopet du». st. 

tennis s. tennsoldat. sk. Ups. 
tenta, v. 1 tentera. sk. Ups. 
tenta, s. tentamen; »tentan gick 

bra». G. 46. 
timme s. lektion; »vem har ni 

timme för nu?» »har vi timme 
för tranan nu?» st. 

tippi öknamn på kamrat. sk. Nyk. 
tjalmo s. öknamn på kamrat. 

sk. Sth. 
tjags 4. kläm, »verve»; »Söta vigi- 

lansen me tjags». G. 51. 
tjatte öknamn på kamrat. sk. 

Sth. 
tjiliast s. m., pl. -er, killespelare; 

även »tjillakk». G. 50. 
tjili(g) a. bra, skön, trevlig, sk. 

allm. 
tjillakk s. m. killespelare; även 

»tjiliast». G. 50. 
fink Kihlstedt. sk. Ups. 
tjimbobläggare s. n., pl. =, slag, 

box; »ska du ha däj en tjimbo-
bläggare, så fortan blir tom?» 
sk. Nyk. 

tjines s. m., pl. -er, en som 
»tjinesar». st. 

tjinesa v. i. 1 ligga över natten 
hos ngn, vanligen med bety-
delse av att detta sker oväntat. 
sk. Ups. st. 

tjinesnig s., se föreg. st. 
tjinesen bst. öknamn på kamrat 

för utseendes skull. sk. Sth. 
tjigkbläsa s. m. & f., pl. -or, en 

ömtålig ock rädd eller kinkig 
person. sk. allm. 

tjigg! int. hälsningsord bland 
medicinare. st. 

tjitt s. stryk; »ä, hörru du, akta 
däj för tjitt, du!» sk. Nyk. 

tjokkhoim Täckholm. sk. Nyk. 
tjokkis s. m., pl. -ar, tjock, 

tjockskallig person. allm. 
tjokkissa s. f. tjock kvinna. allm. 
tjuren öknamn på lärare på grund 

av utseende ock sätt. sk. Hd. 
tjuri(g) a. envis. sk. allm. 
tjuvgrålla v. 1 röka cigarretter 

i hemlighet. S. 272. 
tjykklig s. likör med en rå 

äggula i. st. 
tjylaks Kylen. sk. Nyk. 
tjylis s. Kuylenstierna; Kylen. 

sk. Nyk. 
tjyparn bst. öknamn på kamrat. 

sk. Ups. 
tjyven(s) adv. bra; »tjyven i dä» 

= det var märkvärdigt; »dä 
va t,jyven(s)» = bra. sk. allm. 

tjypp'ys 	tju.vpys) s. m. gat- 
pojke, öknamn av allm. läro-
värkets lärjungar. sk. Nyk. 

tjäderhöna Jäderholm. sk. Ups. 
tjäft s., pl. -ar, a) människa; 

»här finns inte en enda tjäft»; 
b) mun; »håll tjäften!» »slå 
ijän tjäften!» sk. allm. st. 

tjäfta v. i. 1 träta, »fälla» på ngn, 
»prata fäll». sk. Ups. 

tjäftamänte s. n. utvidgad form 
av »tjäft». G. 60. 

tjäggelben s., pl.., ben; »unnan 
mä tjäggelbena!» sk. Ups. 

tjäk s. n. mat; jfr »grubb!» sk. 
Öo. Ups. 
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tjäka v. 1 äta. sk. Öo. Ups. Sth. 
tjäksis S. käxare. st. 
tjänis Kjellander; Kjellberg, st. 
tjänis i. tjänare, allm.; även tjäns 

Sth., tjis Nyk. 
tjägga, s., pl. -or, slag (isht på 

munnen). sk. Ups. 
tjägga2  te v. tr. 1: »tjägga te ngn» 

= ge ngn ett slag. sk. Ups. 
tjöksan bst. öknamn på en läcker- 

gom till kamrat. sk. Sth. 
tomten bst. öknamn på småvuxen 

kamrat. sk. Nyk. 
torsken bst. öknamn på kamrat. 

sk. Nyk. 
tobias s. kräk, fårskalle; »du ä 

en rikti tobias». sk. Ups. 
tokig s., pl. -ar, tok. sk. lips. 
tora borj ad ort öknamn på kamrat 

med tillnamnet Torn. sk. Sth. 
tornan 1. tornis s. tornklockan. 

sk. Ups. 
tramp (eng. tramp) 8. m. land-

strykare. sk. Ups. 
tranan bst. öknamn på lärare i 

följd av hans utseende. sk. Nyk. 
trasker s. m. landstrykare. sk. 

Ups. 
trasybulus öknamn på en kläd-

uppköpare i Uppsala. st. 
trattäksamen 5., pl. -amma en 

lätt examen, som anses bero på 
att examinator ock examinand 
bägge tillhöra sällskapet S. H. 
T. »Näj, nu börjar di här tratt-
eksamina bli en skandal». st. 

trilljanne 8. m., pl. -ar, veloci-
pedåkare. sk. Ups, (Ordet är 
nybildat av »Jörgen».) 
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trinnis s. trind person. sk. Öo. 
trissa s., pl. -or, i uttrycken »je 

ngn på trissorna» = klå opp 
ngn; »dra på trissor (å komm 
ijän på vasjul)» = dra så 
långt vägen räcker! sk. lips. 
Nyk. 

trissa öknamn på kamrat. sk. 
Nyk. 

troppskaft 8. m. hånfull benäm-
ning på troppchef (vid exercis). 
sk. Nyk. Ups. 

trummis s. trumslagare (-son). 
sk. Öo. 

trumpis s. trumpetare. allm. 
trut s. mun, käft; »håll truten!» 

»du, snork, har så stor trut, 
som . . .». sk.. allm. 

trutamente s. n. = »trut». sk. 
Ups. 

trysse s. mun (till utseendet, ej 
såsom talorgan); »ett sånt väl-
signat trysse han har!» sk. 
Ups. 

tradare s. ett slag på munnen. 
sk. Ups. 

träjja v. 1 försöka (eng. try); »vi 
får väl träjja ett slag». sk. 
Ups. 

träslotte bst. stort trähus vid Järn-
brogatan, mittför n. v. univer-
sitetshuset. st. 

trögelin kallades vaktmäst. Hage-
lin, st. 

trukkel s. bråk. sk. Ups. 
tfukkla v. i. 1 utstöta ljud av ett 

kräkningsliknande slag; »han 
fik k en dansk skalle, §å han 
tfukkla». sk. Ups. 
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tullis Tullberg. st. 
tumis: »på tumis» = på tu man 

hand. sk. Sth. Tips. 
tummen bst. Tunman. sk. Ups. 
tummis adv.: »tummis på det!» 

det ska vi göra. sk. Sth. 
tunis Tunström. sk. Öo. 
tunntarmenbst. T un be rg. sk. Ups. 
tuggus s. n., pl. -er, tråkig ock 

olivad person, som pluggar 
ock aldrig fästar. st. G. 

tuggusa v. i. 1 vara, värka »tug- 
gus»; »tungusa bland tidnin- 
gar». G. 63. 

tuggusianum nykterhetsvårds-
hus. G. 65. 

tuppen, bst. öknamn på lärare. 
sk. Nyk. Ups. 

tuppen2  bst. öknamn på en Habn. 
sk. Ups. 

tuppskagk öknamn på kamrat. 
sk. Nyk. 

tupptjykklig öknamn på kam-
rat. sk. Ups. 

turniksa v. 1 turnera (vira,tärm). 
st. 

tussa Torsten. allm. 
tutte Teodor. sk. Nyk. 
tysken bst. öknamn på lärare. 

sk. Nyk. 
tåggen bst. öknamn på kamrat. 

sk. Sth. 
tärmen bst. öknamn på lärare i 

matematik, enär han nyttjar 
detta ord särdeles ofta. sk. Hd. 

tärs s.: a) i uttrycket »je på tärsen» 
= klå. sk. Ups.; b) tredje 
supen. st. 

tärsare s. ett slag på munnen. 
sk. Ups. 

u. 
uffi(g) a. fånig; »si uffi ut». sk. 

Ups. 
untjilo Ullmark. sk. Ups. 
unjefär = unge Fehr. st. 
uppsisi  s. uppsats; »ba...ru lämna 

in din uppsis än?» sk. Ups.  

uppsis2  s. Uppsala. allm. 
uraks EuMl. sk. Ups. 
urkuf s. ro. ett original i kulmen 

(jfr »kuf»). st. 
urskogen bst. öknamn på kamrat 

med vildvuxet hår. sk. Nyk. 

v. 

vagus öknamn på kamrat. st. 
vaksis s. vaktmästare. sk. Gtb. 
vaktis s. vaktmästare. allm. 
vane Valdemar. allm. 

vallpojken bst. kamrat vid namn 
Wall. sk. Nyk. 

vassi(g) a. bra, stilig o. d. sk. 
Ups. 
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vasst adv. väl; »dä va vasst 
jort»; han klara säj vasst». sk. 
tips. 

vattslagg Wattrang. sk. Nyk. 
vift: »va ute på vift» = vara ute 

i sällskap. allm. 
vifta v. 1 = »va ute på vift». allm. 
viftis s., pl. -ar, svängig, slängig 

person; »ä viftisarna ute nu 
ijän?» sk. Tips. 

vigg s. n. vigilans, lånerörelse; 
»han har mykke vigg ute» = han 
har gjort många lån; »ja ä ute 
å driver in vigg» = jag kräver 
in lån, st. 

vigga v. 1 ge eller skaffa sig 
lån; »vigga mä en fäintna, är 
du hyggli!» »ja får låv ut 
å vigga middaskriffan. st. 

vikta sej v. rell. 1 göra sig viktig. 
sk. Tips. 

ville Vilhelm. allm. 
vinter öknamn på en Sommar. 

sk. tips. 
vigklaturre s. m. en som lever 

om; »Harts ä en redig vinkla-
turre». st. 

vippi(g) a. osäker på benen av 
fylla. G. 62. 

vissebruts Brusevitz. sk. Ups. 
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viffom: »leva viffom» = fästa. 
sk. Nyk. 

vitsi(g) a. viktig; »gå inte å jör 
däj vitsi!» sk. tips. 

vitsippor s. studenter med vita 
mössor på våren. sk. tips. 

von där fagken von der Lancken. 
sk. Sth. 

vomitorium s. n. sängkammare. 
st. 

vrålågust öknamn på lärare vid 
namn August. sk. Nyk. 

vånig: »tjokk i övre vånigen» = 
dum. sk. tips. 

vänig s. lärjunge i 1-3 klass; 
»maka däj, vällig!» sk. Tips. 

värka v. 2 vara lik (ngn), före-
falla som (ngn); »värka idiot»; 
han värkar full»; »dä där vär-
kar Nyblom». st. 

värkis s. värkmästare. sk. öo. 
värnamobiljard: »spela värna-

mobiljard» = spela med kön 
före ock bollen efter. st. 

värshuse bst. a) hus vid hamnen 
tidigare bebott av Böttiger ock 
Nyblom; b) n:o 5 vid Kyrko-
gårdsgatan,när KarlErik Forss-
lund, Natan Söderberg ock 
Erik Brogren bodde där. st. 

y. 
ylon(s) s. öl (en halva 
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å. 

ågen bst. Ångström. sk. Sth. 
åkris Åkersten (schveitseri). G.37. 
fti s. dk., pi. -ar, (viratärm) bet 

som vid spelets början sättes 
av varje spelande i pullan. st.  

åggpust s. m. skrikig person. 
sk. Tips. 

åsis Åstrand. sk. Tips. 
åttan bst. Ottander. sk. Tips. 

ä. 
äggröran bst. öknamn på pojke. 

sk. Tips. 
ägo Egron. sk. Nyk. 
ärkebiskop s. dk. dryck av kon-

jak ock likörer tillsammans, st. 

ärtan bst. öknamn på en skol- 
gosse vid namn Ernst. sk. Ups. 

ärkepappa s. ärkebiskopen. sk. 
Tips. st. 

ö. 
öbits Öberg. sk. Tips. 
ögonkastligen 	{ögonblick- 
ögonlokkligen adv' ligen. st. 

öns s. ölstuga. st. 
öronvärmare s. örfil. sk. Tips. 
östis Östberg. st. 

»Franskan», »svenskan» o. s. v. beteckna dels 1) en lektion 
i detta ämne, sålunda: »franskan jikk bra för mäj» (jag kunde 
bra under lektionen i franska); dels 2) en läxa i detta ämne: 
»tyskan va nedrit svår i da», »ja kann inte eggelskan tess i 
mårron»; dels 3) själva ämnet: »franskan ä ja ijenom i, män 
dom kuggar mäj nog i tyskan» (på samma sätt: »matematiken 
[= läxan i m.] kann han allri», »historjen fikk han. underbetyg i»); 
dels 4) en lärobok i samma ämne: »ja tappa tyskan i snön»; 
jfr »ja hitta inte min aljebra (1. aljebrau)». sk. allm. 
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Pärgrimmen: »Klöver — fler du behöver. Ruter — inga du 
njuter. Järter — inte en fjärt är. Spader — inga va där.» — 
Säges skämtsamt vid köpspel (i vira). st. allm. 

Författarnamnet nyttjas bland skolpojkar såsom appella-
iivum för att beteckna ep bok av denne förf. Sålunda: »har 
du nån å,bädare iå låna mäj?» (= ngn bok av J. 0. Åberg), 
»ja tappa min stora odner i går», »en fylvärn(are) tjöpte ja på 
bokaksis i förrgår». 

För överskådlighetens skull samlar jag här alla mig be-
kanta uttryck som betyda: var tyst! De äro: håll mun! håll 
tjäften! håll tjäftamänte! håll truten! håll trutamänte! håll mug-
gan! håll skvattran! håll tryne! håll gafflan på däj! Som svar 
på uppmaningen »håll tjäften» säges ofta: »tjäften har igge 
hanntag». sk. 
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