
H. 113 fr. början. 

ARCHIVES DES TRADITIONS POPULAIRES SUfiDOISES 
1910 (Lim 113) 

SVEN SKA 

LANDSMÅL 
OCK 

SVENSKT FOLKLIV 

TIDSKRIFT UTGIVEN -  PÅ UPPDRAG AV 

LANDSMÅLSFÖRENINGARNA I UPPSALA, HELSINGFORS OCK LUND 

GENOM 

J. A. LUNDELL 

1910 	 II. I; 

INNEHÅLL: 

HULDA RUTBERG, Bomärken från Kalixsocknarna. 
K. E. KARLSSON, Seder ock bruk vid frieri i Mo härad. 
AND. BJÖRK, Orsamål. 
H. PALM, Hemliga språk i Sverige. 

STOCKHOLM 
P. A. NORSTEDT & SÖNER 

Boklådspris för årgången kr. 5,25. 



Tidskriftens utgivare: 
Professor J. A. LUNDELL i Uppsala 

med biträde av 

Prof. L. IF. LÄFFLER Ock Prof. A. G. NOREEN för Uppsala 
Prof. Huoo PIPPING ock Prof. 0. P. HULTMAN för Helsingfors 

Prof. A. KOCK ock Bibl.-aman nensen A. MALM för Lund. 

Ärg. 1904: 
25 år — en återblick ock en blick framåt. 
BORE, Tidsbilder från det forna Gellivare. 
SVENSEN, Ordspråk ock talesätt. 
TORBIÖRNSSON, Om f- ock C-ljuden i mellersta Halland. 
JOHNSSON, Sägner från östra Göinge. 
Seder ock bruk från olika landskap. 
Visor nr 1-20. 

Bilagor: 
HELLQUIST, Svenska sjönanan s. 131-418 (XX. 1). 
WIGSTRÖM, Folktro ock sägner, s. 309-404 (VIII. 3). 
Kongl. Bibliotekets visbok i 8:o, s. 1-80 (Bih. III. 2). 

irg. 1905: 
BOHLIN, Dansmusik. 
CRAMER. En gottländsk postfärd 1830. 
RANCKEN-VEFVAR, Djursagor från Österbotten. 
CAPPE LIN, Fastlagsgillet. 
LJUNGGREN, östsv. böna badda. 
HELLQUIST, Ydre härads gårdnamn. 
BUERGEL, Det moderna isländska ljudsystemet, 

Bilagor: 
FEILBERG, Bro-brille-legen (XII. 4). 
LANDTMANSON, Västgötamålets 1- ock r-ljud (B. 1). 
HELLQUIST, Sjönanm I, s. 419-610; II, s. 3-34 (XX: 1-2). 
OLAUS PETRI NIURENIUS, Lappland (XVII. 4). 
NICOLAI LUNDH Descriptio Lapponia3 (XVII. 5). 



AdUI:05 210111 

aloaåuz Tifaxamå ua 1111 	21,18.0(L 

itlaff97TS  , 

u;inP :4 'T:r141.t.M4 	 .agier 
' 



ARCHIVES 

DES TRADITIONS POPRAIRES 

SMOISES 
-Il- -9-- 

PUBLIUS AUX FRA1S DU GOUVERNEMENT HEMS 

PAR 

J.-A. LUNDELL 

1910 

STOCKHOLM 
KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER 

1910 



SVENSKA LANDSMÅL 
OCK 

SVENKST FOLKLIV 

rrIDSKRIPrIl 
UTGIVEN PÅ UPPDRAG AV 

LANDEALSFORENINGARNA I UPPSALA, HELSINGFORS OCK LUND 
GENOM 

J. A. LUNDELL 

1910 

STOCKHOLM 
KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER 

1910 
(Immo] 



XtenWrIL 

Itt Itlfilagil 

. 	X.4.0.1114',V.C;; 	. 
fixyår~ 441 .:;t1y,:i4oli1rygsa 4rifirx‘ 

194Stil 



Bomärken från Kalix-socknarna. 
AV HULDA RUTBERG. 

A. 	N e derkallx. 

Föreliggande samling bomärken är omkring år 1880 gjord 
av härr A. W. BÄCKSTRÖM i Nederkalix samt sommaren 1909 
överlemnad till mig i ock för dess genomgående ock ord-
nande. Härr Bäckströms uttryckliga önskan var, att samlingen, 
som då i ungefär trättio år bokstavligen legat i det fördolda, 
äntligen skulle komma ut i världen ock om möjligt publiceras i 
någon tidskrift. 

De i denna samling ingående 272 märkena utgöra med all 
säkerhet en tämligen ringa del av de många bomärken, som ännu 
alltjämt äro i bruk inom socknen (Kalix-socknarna äro natur-
ligtvis ej ensamma om användningen av bomärken). 

Många märkens form visar, att de härröra från uråldrig 
tid, andra ha en mer eller mindre modern prägel. Detta se-
nare kanske låter som en anakronism, då man ju vant sig att 
betrakta bomärken som kvarlevor från en gången tid. 

Men den »moderna prägeln» hos en del märken förklaras 
lätt av det faktum, att bomärken ju ofta nyskapas ock då mera 
tidsenliga principer göra sig gällande, även om man, ock i vissa 
fall med förkärlek, tar upp gamla hedervärda typer. 

Det är praktiska eller rent av tvingande skäl som föranleda 
det åtminstone på en del håll nästan allmänna bruket av bo-
märken. 

Man använder dem nämligen i stor skala som egendoms-
märken, vare sig det gäller lös eller fast egendom, samt i 
största utsträckning som verifikation av namnteckning. Så-
lunda bränna eller rista vederbörande in bomärke på husge-
råd, redskap ock övriga tillhörigheter av mer eller mindre »lös) 
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beskaffenhet för att dymedelst utmärka sin äganderätt till före-
målen. Särskilt gör sig detta gällande, då fråga är om saker, 
som °märkta lätt kunde förväxlas med annan persons likartade 
ägodelar. Säkerligen är det på grund av denna synpunkt som 
man i »sjöbyarna» (fiskarbyar vid havsbandet) konstant »bomärker» 
båtar ock deras tillbehör, nät ock »dobbar» (nätmärken). 

En sak, stor eller liten, anses ej riktigt »bälgad» åt sin 
innehavare, med mindre denne har sitt bomärke nå densamma. 
Därför har man ock för vana att förse det hus man bebor, an-
tingen detta av sin ägare är uppbyggt eller i mer eller mindre 
fullbordat skick inköpt, med vederbörligt bomärke. Detta bruk 
är i någon mån jämförligt med bruket att lägga upp några sedlar 
under takåsen ock skall föra tomtebolycka ock rikedom i huset. 

Men det är nog ej endast praktiska, utan även estetiska 
hänsyn som bestämma bruket av bomärken. Ock även vidskep-
liga föreställningar spela in. Man anbringar ofta bomärken som 
en extra prydnad, även sedan man kommit så långt i civilisa-
tion, att man kan medelst utskrivande av sitt (hela) namn ange 
äganderätten till sina ägodelar. 

Ett bomärke slutligen, som många släktled igenom tillhört 
samma familj, övergår småningom till att bli ett emblem för 
släkten i fråga, ock ett emblem som man med stolthet anbragt 
litet varstädes, framför allt — i äldre tid — på gravstenar. 

Mäst komma dock bomärken till användning som ersätt-
ning för eller bekräftelse av namnteckning. Än i dag finnes 
det nämligen däruppe i obygderna en ock annan äldre person, 
som ej kan skriva sitt namn; men antingen nu okunnigheten i 
skrivkonsten är större eller mindre, så finner man det lämpligt 
ock med gammal god sed överensstämmande att i stället för 
utskrivet namn blott medelst bomärke utmärka detsamma eller — 
vilket på senare tid blivit det vanligaste — medelst bomärkets 
anbringande bestyrka det av annan person utskrivna fullständiga 
namnet på bomärkets ägare. 

De allra fiästa av de märken, som här offentliggöras, äro 
kopierade från skuldebrev, därå de stått. under låntagarens eller 
vittnens »förmedlade» namnteckningar. 

Som förut nämndes, är insamlingen av dessa bomärken 
gjord omkring år 1880, ock sedan dess har nog bruket av så-
dana i någon mån avtagit; »dock förekommer knappt», enligt 



RUTBERG, BOMÄRKEN FRÅN NEDERKALIX. 	 7 

uppgift av en lantmätare i Norrbotten, »en skifteshandling, där 
man ej finner ett eller flera bomärken». 

När man genomgår den här föreliggande samlingen, kan 
man lätt göra en del iakttagelser, som i någon mån belysa märke-
nas natur, eventuellt deras uppkomst ock relativa ålder. Bo-
märken äro utan tvivel utsatta för ganska många inflytelser, 
ock det är sannolikt att, även om de alltjämt äro ock förbli i 
bruk, de dock ofta undergå omformningar eller försvinna, i det 
att, i flertalet fall, fullt skrivkunniga personer försmå att använda 
dem ock andra ej sällan utbyta märke av äldre typ mot det 
mera uttrycksfulla, som de kunna få genom att av begynnelse-
bokstäverna till sina resp. namn nyskapa bomärke. 

Ock anledningen till att »variantformer» eller »nya» märken 
uppkomma? 

Ja, förhållandet är ju, att när ett hemman delas mellan två 
eller flera syskon, den som är äldst tar sin faders bomärke. De 
övriga skaffa sig vanligen märke på så sätt, att de i någon 
mån variera »familjemärket». Eller ock bilda de ett alldeles 
nytt märke, ock detta sker numera i regel därigenom, att veder-
börande som sådant använda initialerna till sina namn. 

Sålunda finnas ofta på samma hemmandnummer flera olika 
märken. Sådana uppkomma för övrigt ej blott till följd av 
hemmans sönderdelning, utan även därigenom att personer, som 
ha eget, självständigt bomärke, slå sig ner som torpare eller i 
annan egenskap på hemmanets ägor ock bliva skrivna å detta. 
Å andra sidan kan ett märke frånhändas ett visst hemmans-
nummer på så sätt, att vid en jordegendoms försäljning köparen 
antingen redan förut har ett bomärke, som han önskar bibehålla, 
eller ej använder sådant, vadan den, som avträder egendomen, 
för sin personliga del behåller det gamla »gårdsbomärket». 

Till belysning av nyssnämnda förhållanden torde här böra 
göras en del hänvisningar till de vidfogade avtrycken av de i 
förevarande samling ingående bomärkena. 

Till nr 3 ock 4: här är det fråga om två personer — antag-
ligen bröder — som bo på samma hemman, ock av vilka den ene 
har som bomärke initialen till sitt förnamn. Tvärstreckets form å 
de båda märkena anger tydligt en viss samhörighet mellan dem. 
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Nr 11-13: tre personer, som bo på samma hemman, men 
ha olika namn, disponera var sitt av de olika märkena, som 
visa en stor ock tydlig överensstämmelse. Jfr även nr 16, 17, 
18 å hemmanet nr 1 Storsien. 

Nr 19, 20, 21 tillhöra tre personer med namnet Åström: 
Anders Åström s:r (20) använder som märke ett något förvanskat 
ock defekt »hakkors»; Anders Åström j:r har i stället för hak-
korstypen tagit upp initialen till sitt förnamn. Den tredje med 
namnet Åström slutligen har till bomärke ett på ena leden nå-
got utdraget hakkors. 

28: stor överensstämmelse förefinnes mellan dessa 
båda märken, som äro från samma by, men ej från samma 
hemman. 

29 tillhöra samma hemman, men äro fullkomligt 
olika. 

Nr 33, 34: märkena äro av en påfallande ovanlig form. Jfr 
213. Märk även den stora likheten mellan de båda märken, 
vilkas resp innehavare heta Hansson ock äro från samma by. 

Nr 52-54: tre personer med samma tillnamn disponera 
var sitt av dessa märken, som alla äro från samma hemman. 
Två av resp. märkesägare ha tydligen variantformer av samma 
bomärkestyp, under det den tredje upptagit initialen till sitt 
förnamn. 

Nr 60-64: alla dessa märken tillhöra ett hemmansnum-
mer, men ha icke den minsta överensstämmelse. Jfr nr 144-
146, 181-183, 201-204. 

Nr 85, 86: två bröder äga märken, som föga variera. Nr 87, 88: 
Nr 120, 121: från samma hemman, men äro likväl full-

komligt olika. 
Nr 122, 123 tillhöra samma hemman ock äro tämligen lika. 
Nr 155, 156 användas av far ock son, resp. 
Nr 223-225: tre personer med samma tillnamn disponera 

märken av föga varierande typ. Jfr nr 226, 227. 
• 

• 

Återstår så att från studiet av bomärkenas form söka draga 
några slutsatser angående deras natur. Säkert är detta tämligen 
vanskligt. 
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Lämpligen bör man kanske börja med de typer, som före-
falla äldst. I förbigående må nämnas, att några direkta upp- 
gifter om någon bestämd ålder hos resp. bomärken så gott som 
fullständigt saknas. »De ha funnits sen gammalt» är den stå-
ende utsagon vid fråga efter något icke alldeles färskt bomärkes 
antagliga ålder. I Neder-Luleå församlings kyrkobok finnes en 
uppgift, att 1598 »fyra bofasta män i Gäddvik, store Peder An-
dersson, lille Peder Andersson, Hindrich Pedersson ock Thure 
Nilsson utfärdat ett intyg rörande prästbordet ock stadfäst detta 
medelst sina bomärken». 

Vad benämningarna å de olika märkena beträffar, så 
har jag i de allra flästa fall följt den av HOMEYER i hans 
arbete »Die Hans- und Hofmarken» nyttjade nomenklaturen. 

Främst på grund av ålder ock anseende ville jag sätta hak-
korset, den urgamla, över snart sagt hela världen spridda, gåt-
fulla symbolen för varjehanda religiösa ock vidskepliga föreställ-
ningar. I ren eller förvanskad, men fullt igänkännlig form 
återfinnes hakkorset å nr 20, 21, 121, 206. Å nr 60 finnes 
sol- eller korsjulet. Nr 22, 140, 141 visa oss pentagrammet 
jämte varieteter av detsamma, nr 131 ock 272 merkurstaven. 

Dessa nu nämnda märkestyper äro, som synes, tämligen få-
taligt representerade i samlingen, men deras blotta förekomst är 
betydelsefull nog. Av många skäl är det ju tydligt, att ett bo-
märke i regel ej har så synnerligen lång »livstid», utan, som 
förut nämnts, relativt fort undergår förändringar eller kommer 
ur bruk. När nu typer, som bevisligen äro ytterligt ålderdom-
liga, förekomma, så måste denna deras förekomst bero på att 
man ständigt varit benägen att återupptaga de gamla urtyper, 
för vilka man hyste särskild pietet. 

Bland andra typer, som i samlingen förefinnas, skulle jag 
vilja nämna: 

korset å nr 87, 88, 134, 139, 182, 205, 242 ock som be-
ståndsdel av märkena 9, 31, 41, 49, 103, 118, 122, 125, 184, 
185, 196, 271; 

triangeln i 147, 148, 165 (två trianglar bilda en säxuddig 
stjärna), 177; 

kvadraten i 31, 149, 270; 
timglas i 13, 47, 123, 161; 
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halvtimglas 	4, 	11, 	12, 96, 122, 126, 153, 183, 210,  
223-225; 	. 

fågelfot representeras av märkena 26, 203; 
stolstypen 	av 	nr 	25, 	106, 110, 129, 170, 172, 194, 195, 

208, 209, 234, 261, 265. 
Ytterligare förekommer rätt talrikt en typ, som jag skulle 

vilja kalla gravhögstypen, ty ifrågavarande märken påminna 
i avsevärd grad om gravhögar med tillhörande kors. Se nr 23, 
31, 49, 118, 125, 178 (?), 184, 185, 188, 196, 199, 226, 227, 269. 

Så finnas i samlingen några märken, om vilka man kan 
framkasta den hypotesen, att de söka avbilda varjehanda föremål, 
t. ex. att 

nr 41 utgör ett försök till avbildning av slagruta; 
nr 52, 243 av hästsko; 
nr 35, 38, 152, 154, 159 av ankare; 
nr 79 är en våg; 
nr 103 en skära. 
En rätt stor grupp av bomärken kan man svårligen underlåta 

att sätta i samband med runor, då de i hög grad erinra oni 
dessa ock stundom äro rent av identiska med en del runtyper. 
Jag hänvisar till nr 2, 10, 14 (detta märke torde kunna »upp- 
lösas» i runorna T P), 15, 36, 56, 66, 72, 99, 105, 160, 186 
(detta märke kan upplösas i runorna 1 b), 192. I detta sam- 
manhang vill jag påpeka, att märket nr 89, som tillhör en 
person vid namn Joh. Fredr. Karlsson, har som första beståndsdel 
ett I (J), rästen torde kunna upplösas i runorna r r, vadan man alltså 
ur bomärket skulle få ut alla initialerna till ägarens hela namn. 

Den allra största delen av märkena inom samlingen fram-
ställer någon bokstav; endast å ett märke återges en siffra, 
nämligen å nr 95. 

Av dessa »bokstavsmärken» är en hel del vad man lämpligen 
kunde kalla initialmärken, i det de återge initialen eller 
initialerna till bomärkets ägares för- eller tillnamn eller stundom 
bäggedera namnen. 

Märken av denna art äro nr 6, 8, 24, 30, 32, 42, 46, 53, 58; 
59, 62, 63, 71, 73, 77, 81, 83, 84, 89, 92 (ett något tillstyrt la), 
93 (ett tydligen 	bakvänt 5), 97, 101, 102, 108, 111, 113, 133, 
137, 145, 151, 157, 158, 163, 166, 167, 169, 173, 202, 204,  
218, 220. 
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Enbart 1,bokstavsmärken, alltså ej företeende något samband 
mellan den bokstav märket återger ock innehavarens namniniti-
aler, äro exempelvis nr 37, 39, 43, 44, 76, 90 m. fl. 

Ytterligare finnas i samlingen åtskilliga märken, om vilkas 
natur eller ursprung det är svårt att bilda sig någon föreställ-
ning. Säkert äro de rena konstruktioner, som blott fylla sin 
praktiska uppgift utan att därjämte uppbära någon egentlig 
ideell betydelse. 

Slutligen vill jag nämna, vilka märken som; äro originalbo-
märken, ock ange, vilka personer som ritat de övriga i samlin-
gen ingående märkena. 

Nr 1, 19, 20, 48, 52, 53, 55, 66, 91, 98, 102, 104, 120, 138, 
186, 196, 197, 202, 203, 208 äro originalbomärken. 

Nr 3, 4, 9, 11-14, 16-18, 22, 23, 26, 32-35, 37, 39, 44, 
50, 51, 56-58, 62-65, 73, 81-87, 89, 90, 93-97, 106-111, 
116, 117, 121, 124, 127-129, 131-137, 159, 160, 169, 171, 176, 
190, 192, 198-200, 204, 206, 207, 210-216, 219, 220, 222-226, 
228 skrivna av A. W. Bäckström i Nederkalix 

nr 9, 38, 46, 47, 49 skrivna av C. 01. Sandberg; 
Nr 24, 25, 27-31 skrivna av N. 0. Larsson, Kamlunge; 
Nr 74-76, 78-80 skrivna av Lars Aug. Larsson, Gammelgård; 
Nr 118, 119, 122, 123, 125, 126 skrivna av Bror Dan. Öhman; 
Nr 139-154, 157, 161-167 skrivna av Joh. Nilsson, Pålä,nge; 
Nr 155, 156, 158 skrivna av Isak Johansson, Pålänge; 
Nr 168, 170, 172, 177-180, 182-184, 187-189 skrivna 

av C. 0. Bergström j:r., Ytterbyn; 
nr 174, 175, 185 skrivna av Nils 01. Lundbäck, Ytterbyn; 
nr 181 skrivet av Joh. Aug. Lundbäck, Ytterbyn; 
nr 21 skrivet av Anders Åström, Storsien ; 
nr 45 skrivet av C. J. Bäckström, Nederkalix; 
nr 191, 193, 201, 205, 209, 217, 218, 221 skrivna av Anders 

Söderlund i Ryssbält. 
Om de sista bomärkena i samlingen, nr 229-272, saknas 

alla uppgifter. Men - som de uppgifter, man i allmänhet får, 
endast i ringa grad förmå belysa bomärkenas utveckling, om 
man så får uttrycka sig, deras gång genom tiderna, så kanske 
nyssnämnda brist föga betyder. 
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Här följa nu märkena ordnade efter byar ock hemmans-
nummer: 

1. 	Nr 1 Lom ben 
Per 01. Jönsson 1880 

. Nr 1 Sockenbärg 
Johan Söderholm 1880 

Nr 1 Gallbärgsträsk 
Nils Anton Nybom 
1883 

Nr 1 Gallbärgsträsk 
Johan Fredr. Nybom 
1883 

Nr 3 Ö ver-Morjärv 
Jöns Granström 1880 

8a. Under nr 10 Västa- 
r = 7 	näs 0. H. Ekman 

1877 

Nr 1 Björkvattnet 
Henrik Persson (död 
före 1883) 

Nr 6 Forsbyn 
Per Olof Bergström 
1880 

8 b. Under nr 10 

T 7 Västanäs 
0. H. Ekman 
1877 

6 a. Nr 4 Ö ver-Morjärv 
Andreas Andersson 
1883 

6 b. Nr 4 Över-Mor-
järv, Andreas 
Andersson 1883 

Nr 1 Bodträsk 
Karl Fredr. Boström 
1883 

Nr 1 Bodträsk 
Joh. Petter Nilsson 
1883 

5j 7. Nr 6(?) Över-Morjärv 
Lars Bergström 1866 

13. Nr 1 Bodträsk 
Anders Esaiasson 
1883 



25. Nr 1 Kamlunge 
Nils Henr. Ersson 
1883 

Li 

Nr 2 Kamlunge 
Anders Krona 
1883 

Nr 2 Kamlunge 
Nils Henr. Nilsson 
1883 

Nr 3 Kamlunge 
Nils 01. Larsson 1883 

Nr 3 Kamlunge 
Nils 01. Rönnbäck 
1883 

Kamlunge 
Nils Henr. Nyström 
1883 

Kamlunge 
Petter Andersson 
1883 
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.71 14. Bodträsk 
Nils Oskar Svanberg 
1883 

23. Nr 1 Orrträsk 
Anders Henriksson 
1882 

15. Bodträsk 
Jöns Fredrik Jönsson 
1877 

24. Nr 1 Kamlunge 
Krispin Nilsson 
1883 

16. Nr 1 Storsien 
(noybatan) 
Nils Olof Lindgren 
1883 
Nr 1 Storsien 
(framigon) 
Krispin Johansson 
1881 

,./7 18. Nr 1 Storsien (he„ra) 
Anders Lindbäck 
1882 

A-  19. Nr 11 Storsien 
Anders Åström 
(junior) 1883 

Storsien 
Anders Åström 
(senior) 1883 

Storsien 
Nils Olof Åström 
1883 

X 22. Storsien 
Lovisa Nilsdotter 
1881 

ft 
«d" 



i+  i  33 a. Kamlunge 
Karl 01. Hansson 
1883 

40. Stora Lappträsk 
Joh. Ant. Rönnqvist 
1883 7 
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\ 	32. Karnlunge 
Lars 01. Wester 

1883 

39. Nr 1 Stora Lappträsk 
Lars Alb. Larsson 
1883 

33 b. Kamlunge 
Karl 01. 
Hansson 
1883 

41. Nr 1 Bjumisträsk 
Anders Gust. Häll-
ström 1883 

34 a. Kamlunge 
Oskar Hansson 
1883 

34b. Kamlunge 
Oskar Hansson 
1883 

Nr 1 Korpikåby 
(inib non) 
Joh. Strömbäck 
1879 

Nr 4 Korpikåby 
(nilsjuhonsa) 
Fred. Åström 1883 

37. Nr 6 Korpikåby 
Johan/Johansson 
1883 

Nr 1 Myrdalen 
Olof Öberg 1881 

Nr 2 Manshed 
(granbakan) 
Jak. Larsson 
1881 

Nr 1 Mariebärg 
Lars Aron Sandberg 
1882 

Nrl Hällfors 
And. Magnus Sand-
berg 1883 

46 a. Nr 1 Hömyrfors 
Karl Fredr. Henriks-
son 1883 

38. Korpikåby (fag) 
Henrik Flagga 
1883 

 

46b. Nr 1 
Hömyrfors 
Karl Fredr. 
Henriks-
son 1883 

   



51 a. Under nr 1 Empo-
heden 
Karl Joh. Öqvist 
1880 

51 b. Under nr 1 
Empoheden 
Karl Joh. 
Öqvist 1880 /\ 
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ns  47. Elömyrfors 
55. Nr 3 Bondersby 

Nils Henr. Hansson 
1883 

K 48  

Hömyrfors 
Carl Olof Sandberg 
1883 

LT 56. Bondersby 
Lars Jonsson 1881 

t  7-  49. Hömyrfors .1   
Henrik Nilsson 
1883 

57. Nr 1 Granån 
Oskar Larsson 1882 

50. Under nr 1 Empo-
heden 
Joh. Jak. Nils-
son 

 

58. Nr 1 Granån 
Frans Nilsson 1879 

   

Nr 2 Granån 
hagasA) 

Nils Fredr. Jo-
hansson 1880 

Nr 1 Kälsjärv 
Albert Åström 1880 

62. Nr 1 Bondersby 
Isak Enström 

4 A  53. Nr 1 Bondersby 
Aug. Enström 

54. Nr 1 Bondersby 
Joh. Enström 1876 

61. Nr 1 Kälsjärv 
Gust. Gustafsson 
1882 

42162. Nr 1 Kälsjärv 
Anders Resin 1880 

63. Nr 1 Kälsjärv 
Karl Fredr. Ekman - 
1880 
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Al 
64.1  Nr 1 Kälsjärv 

Karl Joh. 
Sundin 1883 

72. Holmträsk 
Krispin Fredriksson 

65. Sänkmyraik; 
Robert Strömbäck 
1882 

73. Nr 1 Gammelgård 
(nis-/K9) 
Lars Nilsson 
1883 

66. Nr 4 Börjelsbyn 
Petter Pettersson 
1880 

74. Nr 2 Gammelgård 
(andats-p) 
Albert Johansson 
1883 

Nr 4 Börjelsbyn 
Joh. Karlsson 1880 

Nr 5 Börjelsbyn 
Joh. Larsson 1879 

Nr 3 Gammelgård 
(balsan) 
Fredr. Karlsson 
1883 

Nr 3 Gammelgård 
(mans) 
Joh. Jonsson 1883 

Nr 7 Gammelgård 
(sgb aj) 
Lars Aug. Larsson 
1883 

e4 69. Nr 5 Töre 
Nils Enbom 1880 

t 70. Nr 1 Holmträsk 
Kristoffer Fredriks-
son 

71. Nr 2 Holmträsk 
Lars Lindvall 

1) Det lilla vidsittande märket är original. 

Nr 7 Gammelgård 
(nostobrinka) 
Aug. Johansson 
1883 
Nr 8 Gammelgård 
(skotan) 
Alex. Strömbäck 
1883- - 
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80. Nr 9 Gammelgård 
(bren,a) 
Karl Lindbäck 
1883 

F  81. Nr 5 Rian 
Eric Ericsson 
1883 

82. Rian 
Frans Sandberg 
1883 

A/ 83. han 
C. F. Nilsson 
1883 

Nr 1 Sangis 
(fatsbets) 
Nils Gust. Lind-
qvist 1883 
Nr 3 Sangis 
(lapbsteka) 
Kristoffer Nordin 
1881 
Nr 3 Sangis 
(giabrzals) 
Gabriel Nordin 
1883 
Nr 4 Sangis 
(saggtskwog) 
Joh. Fredr. Lind-
qvist 1883 
Nr 8 Sangis 
(99anjakkasmastaj) 
Karl Adolf Lind-
qvist 1880 

2—ioi/5o Sv. landsm. 1910. 

Nr 12 Sangis 
(b al) 
Joh. Fredr. Karls-
son 1883 

Nr 1 Lantjärv 
Nils Henr. Rönn-
berg 1883 

Stråkanäs 
L. 0. Wallsten 

Under nr 3 Månsbyn 
Nils Er. Henriksson 
1876 

Under nr 7 Månsbyn 
Karl Saland er 
1883 

Nr 9 Månsbyn 
Alfred Rönnqvist 
1882 

4.7 95. Nr 3 Sören 
Nils Jakobsson 
1883 

Sören 
Lars 01. Säker 
1883 

Sören 
Johan Rönnqvist 
1883 

>< 96. 
 

/f 9  



Kalix kyrkoby 	 108. Nr 2 Innanbäcken 
Sofi Stenman 	 Lars Larsson 
1882 	 1883 

Kalix kyrkoby 	J 	109. Nr 7 Innanbäcken 
Augusta Amalia 	 Lars Aug. Stenberg 
Norrbin 1883 	 1881 

Kalix kyrkoby 
Frans Osk. Strand 
(avfl. till Rian) 
1876 

110. Nr 8 Innanbäcken 
Joh. Petter Sund-
bäck 1883 

f/  102. Rolfs 
Joh. Jak. Johans-
son 1880 

111. Innanbäcken 
Jakob Ny bom 
1882 
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Kalix kyrkoby 
(J,q) 
Joh. Fredr. Johans-
son 1880 E 

Nr 2 Innanbäcken 
Anders Olofsson 
1883 

Rolfs 
Nils Fredr. Ek-
man 1880 

Rolfs 
Johan Lindberg 
1880 

X---' 105. Rolfs 
Johan Lindberg 
1883 

106. Nr 1 Innanbäcken 
(stayg„sa) 
Joh. Er. Nilsson 
1883 

112. Innanbäcken 
Osk. Grönberg 
1875 

Za' 113. Innanbäcken 
Joh. Persson Lind-
vall 1875 

114. Nr 1 Näsby 
Kristoffer Envall 
1880 

	 115. Nr 1 Näsby 
Oskar Envall 
1880 



125. (opa adv) 
Olof Öhman död 
före 1883) 1880(?) 

126 a. Näsby (zsi sme) 
Krispin Åberg 
1883 

126 b. Näsby 
(ist smg) 
Krispin 
Åberg 1883 

Näsby 
Karl Fredr. 
Berg 1883 

Näsby 
Margareta Bro-
man 1883 

Näsby 
Joh. Petter En-
bom 1878 

Näsby 
Karl Joh. Berg 
1874 

Nr 2 Siknäs 
(cesaks) 
Anders Rönn-
bäcks änka 1882 

Nr 4 Siknäs 
(ovra baknasa) 
Joh. Nilsson• 
1872 
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Nr 1 Näsby 
Jakob Lind-
bom 1880 

117. Nr 4 Näsby 

/i/ N^ 	
Joh. Olof 
Landström 
1883 

Nr 5 Näsby 
(ouk-samals) 
Bergman-Olson 
1883 
Nr 6 Näsby 
(Qtge-m9) 
Olof Olofsson 
1883 

Nr 8 Näsby 
Joh. Bäckström 
1880 

f 121. Nr 8 Näsby 
Joh. Fredr. Lind-
berg 1883 

Nr 9 Näsby 
(ouM.0,9) 
Anders Stråle 
1883 
Nr 9 Näsby 
(takmans) 
Nils 01. Englund 
1883 

lyä„  124. Nr 11 Näsby 
Joh. Bergman 
1882 
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Nr 8 Siknäs 
(nals-ystn.2a) 
Joh. Fredr. Nils-
son 1883 

Siknäs (esIstmcins) 
Nils Petter Rönn-
bäck 1883 

Siknäs (hanns) 
Joh. Johansson 
1880 

A 136. Siknäs (bes) 
Joh. Olof Bäck 
(soldat) 1881 

/0\  137. Bredviken 
E. A. Berg 
1883 

..i 1 138. Risön 
Nils Olof Johans- 
son 1880 

Nr 1 Pålänge 
(fraciggs) 
Nils Fredr. Eng-
lund 1883 
Nr 1 Pålänge 
(ntnegan) 
Fredr. Lund-
bäck 1883 A 141. Nr 2 Pålänge 
(tnagan) 
Joh. Nilsson 
1883 

142. Nr 2 Pålänge 
(noybalsan) 
N. 0. Lindvall 
1883 

' 143. Nr 2 Pålänge 
(skogs) 
Joh. Lindgren 
1883 
Nr 3 Pålänge 
(boynasteka) 
Karl Joh. Lind-
bäck 1883 
Nr 3 Pålänge 
(insies) 
Josef Josefsson 
1883 
Nr 3 Pålänge 
(han) 
Anders Björk-
blad 1883 
Nr 3 Pålänge 
(cpka,$) 
Erik Lindgren 
1883 
Nr 4 Pålänge 
(bakan) 
Joh. Andersson 
1883 
Nr 4 Pålänge 
(int bon) 
Isak Andersson 
1883 
Nr 4 Pålänge 
(matIns) 
Erik Sandberg 
1883 

133. 
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Nr 4 Pålänge 
(gr ancipt) 
Nils Fredr. Strid-
feldt 1883 

Nr 5 Pålänge 
(aklieiknian) 
Fredrik Nilsson 
1883 
Nr 5 Pålänge 
(im klit) 
Nils Olof Nils-
son 1883 
Nr 5 Pålänge 
(by cen,hearman) 
Karl -Fredr. Lind-
bäck 1883 
Nr 5 Pålänge 
Nils Fredr. Lund-
bäck (junior) 
1883 
Nr 6 Pålänge 
Nils Fredr. Lund-
bäck (senior) 
1883 
Nr 6 Pålänge 
(im b erj an) 
Anders Enbom 
1883 

Pålänge 
Isak Johansson 
1883 

Pålänge 
Erik Rönnbäck 
1882 

Pålänge 
C. 0. Granat 
1881 

Pålänge 
(im cpn) 
Erik Henriks-
son 1883 
Pålänge 
(sko!') 
Petter Lindgren 
1883 
Pålänge 
(f ay anm) 
Joh. Fredr. Granat 
(soldat) 1883 
Pålänge 
(iii-las) 
Lars Larsson 
1883 
Pålänge 
(by ceithakman) 
Nils Fredr. Nils-
son 1883 
Pålänge 
(by ceilhakman) 
Joh. Jak. Krona 
1883 
Pålänge 
(stanbab.  an) 
Anders Krona 
1883 
Nr 1 Ytterbyn 
(uti bnen) 
P. A. Ström-
berg 1883 



Nr 5 Ytter byn 
C. J. Bergström 
1883 

Nr 6 Ytterbyn 
Anders Andersson 
1878 

K 

Nr 7 Ytterbyn 
stuon) 

Joh. Lundbäck 
1883 
Nr 9 Ytterbyn 
(gco,sbum) 
Erik Aug. Lid-
ström 1883 
Nr 10 Ytterbyn 
(stoyrgcou) 
Olof Aug. Olofs-
son 1883 
Nr 11 Ytterbyn 
(zsz hatmoka,$) 
Joh. Ekholm 
1883 

1- 
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178. Nr 14 Ytterbyn 
(ist ceriA) 
Sven Jonsson 
1883 r,  170. Nr 4 Ytterbyn 

Fredr. Martin 	

179. Nr 15 Ytterbyn 
(naybakan) framthearinan 

Olof Bergström 
1883 	 1883 

+ 171. Nr 4 Ytterbyn 	 180. Nr 16 Ytterbyn 
(inigc9n) jusep) 
Anders Nilsson Josef Ekholm 
1882 1883 

181. Nr 17 Ytterbyn 
(si same]) 
Olof Lundbäck 
1883 

+. 182. Nr 17 Ytterbyn 
sko s) 

Joh. Rönnbäck 
1883 
Nr 17 Ytterbyn 
(brtnrhakman) 
Anders Berg-
ström 1883 
Nr 18 Ytterbyn 
(ipt gcoN) 
Erik Sjöström 
1883 

rfi 1.85. Nr 19 Ytterbyn 
Robert Nyman 
1883 

186. Ytterbyn 
(framabakan) 
Nils Bäckström 
1883 

Ao  169. Nr 3 Ytterbyn 
Joh. Petter Öberg 
1883 



I7 

195. Nr 2 Ryssbält 
Joh. Danielsson 
1880 

204. Nr 4 Ryssbält 
Karl Joh. Rask 
1879 
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(ipi cesak) 	 (1syva1s) 
Nils Herm Isaks- 	 Anders Söder- 
son 1883 	 lund 1880 

	

± 	(cottgcpu) 	
197. Nr 3 Ryssbält 

	

[17 	
Joh. Lindgren 
1883 4 	

Joh. Johansson 
Ytterbyn 

1880 

Ytterbyn f . 	i 198. Nr 3 Ryssbält 
Joh. Löfgren Karl Josef Söder- 
1883 lund 1883 

Nr 1 Båtskärsnäs 

/ 	(ist boynd) 
Johan Bergström 
1882 	

199. Nr 3 Ryssbält 
Erik Söderlund 
1879 

191. Nr 1 Ryssbält 
(»nom) 
Lars Bergström 
1883 

200. Nr 3 Ryssbält 
(hakman) 
Erik Bäckström 
1883 

192. Nr 1 Ryssbält 
Lars Bergström 
1881 

Nr 2 Ryssbält 
(franynasan) 
Karl Karlsson (död 
före) 1880 

Nr 2 Ryssbält 
Karl Karlssons 
änka 1879 

201. Nr 4 Ryssbält 
Karl Fredrik 
Rask 1883 

/IV 202  
A \ 203  

Nr 4 Ryssbält 
(bragala) 
Nils Wikström 
1880 
Nr 4 Ryssbält 
(framtboja) 
Fredr. Wiklund 
1880 
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205. Nr 5 Ryssbält 

55<( 

(gnasgcn) 
Petter Johansson 

ink  

1883 

+206. 
 

Nr 5 Ryssbält 
Lars Petter Jo-
hansson 1881 

214. Ryssbält 
Anders Pers-
sons änka 
1881 

213 b. Ryssbält 
Joh. Ryd- 
berg 1883 

Ryssbält • 
Nils Öberg 
1883 

Nr 1 Storön 
(i.szgypN) 
Olof Wallsten 
1883 

7f2k.  217. Nr 3 Storön 
(fra mi) 
Erik Johansson 
1883 

218. Nr 3 Storön 
(nnpbakan) 
Karl Joh. Karls-
son 1883 

207. Nr 5 Ryssbält 
Anders Johans-
son 1877 

Nr 7 Ryssbält 
(tszgcn) 
Erik Larsson 
1880 
Ryssbält 
(bakan) 
Joh. Persson 
1883 

Ryssbält 
Nils Rönnbäck 
1882 x  211. Ryssbält 	 219. Nr 3 Storön 
Aron Rydberg 	 Nils Henr. Ölund 
1882 	 1880 

?(„..\\ 212. Ryssbält  
Anders Rönnbäck 
1883 

213 a. Ryssbält 
41-74-7 	Joh. Rydberg 

1883  

Nr 3 Storön 
Karl Joh. Karls-
son 1883 

Nr 4 Storön 
(zsz sten) 
Nils Olof Sten-
man 1883 
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4\\  222. Storön 	 Är  226. Storön 
Kristoffer Wallgren 	 Nils Petter Bolund 
1882 	 1879 

AX 223. Storön 
Erik Sundqvist 
1883 	 227. Storön 

Karl Joh. Bolund 
Storön 	 1874 
Joh. 'Sundqvist 
1880 

228. Nr 1 Rånön 
Storön 	 Joh. Fredr. Johans- 
Joh. Sundqvist 	 son 1883 
(senior) 1881 

(K \V V 
229 230 231 232 233 

234 235 236 237 238 

)1(  

 

239 	 240 	 241 	 242 
	

243 
	

244 

7/ P 
245 	 246 	247 	248 	249 	250 	251 



(f)  
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E T 
252 	253 	254 	255 	256 	257 	258 	259 

260 	261 	 263 	201 	205 	266 

267 	268 	269 	270 	271 

B. Överkalix. 

Under besök i Norrbotten sommaren 1910 blev jag genom 
tillmötesgående av grosshandlare TH. ÅKERSTRÖM, Nederkalix, i 
tillfälle att komplettera den i föregående uppsats offentliggjorda 
bomärkessamlingen med en mindre dylik från Överkalix socken. 

Märkena i denna samling hava under loppet av åren 1895-
1900 använts för att å kontrakt, kvittenser, reverser bekräfta det 
ovanför — stundom nedanför — bomärket skrivna namnet å 
vederbörande bomärkesägare. 

Man finner genom, studiet av handlingar, där bomärken före-
komma, att dessa ofta nog användas även av personer, som 
kunna skriva sitt namn med en, i flere fall, relativt god handstil. 
På ett papper kan man sålunda finna endast den egenhändiga 
namnteckningen av en person, på ett annat samma persons egen-
händiga namnteckning + bomärke ock slutligen i ett tredje fall 
bomärket anbragt som verifikation av det genom någon annan 
skrivna namnet. 

Men det händer ock, fastän blott undantagsvis, att man 
nöjer sig med att underteckna en handling med enbart bomärke, 
något som kan göra bokföringen betänkligt svår för en affärs-
man, vilken naturligtvis ej alltid har lätt att veta, vem som är 
ägaren till bomärket. Det blir så mycket svårare att identifiera 
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bomärkesägaren, som det händer, att samma person kan vid 
olika tillfällen använda olika märken, antingen nu detta beror 
på att han håller på att »förbättra» sitt bomärke därhän, att han 
övergår till att som sådant använda initialerna till sitt namn, 
eller att han givit i uppdrag åt någon att skriva bomärket ock 
denne felteeknat detsamma. 

Förhållandet i fråga belyses av nr 277 a, b, e, d, 278 a, b, c, d, 
303 a, b, 317 a, b, 342 a, b, 368 a, b, 369 a, b, 388 a, b, 393 a, b, 
424 a, b. 

I nr 416 a finner man att bomärkets ägare använt som 
märke initialen till ena förnamnet, i nr 416 b initialen till sitt 
andra förnamn ock slutligen i nr 416 c ett märke som tydligen 
är det gamla gårds- eller släktbomärket. 

Likaså råder ingen genomgående regelbundenhet i fråga om 
placeringen av bomärket. Ena gången vändes det på ett sätt, 
en annan gång på ett annat. Exempel är nr 386 a, b. 

När någon har genom annan person utkvitterat pänningar 
eller av annan anledning begagnat sig av ombud, har detta om-
bud under resp. huvudmäns namnteckningar satt sitt bomärke. 
Vid ordnande av denna samling fann jag sålunda samma bomärke 
under 8 olika namnteckningar å papper, som alla voro utfärdade 
samma datum. Ett förfarande sådant som detta, som i sig självt 
kan vara praktiskt ock riktigt nog, förminskar dock ej möjlig-
heterna av en ganska grundlig sammanblandning, då sedan en 
handling undertecknas med endast bomärke. Ock naturligtvis 
beror det blott på förbiseende, att ett så lättvindigt »namnteck-
nande» får äga rum. Den som ritar sitt bomärke på ett kon-
trakt, ett kvitto eller någon annan förbindelse, tänker nog å sin 
sida ej annat, än att han genom detsammas anbringande å hand-
lingen erkänner sina skyldigheter lika fullgiltigt som genom 
någon annan form av underskrift. 

Huvudparten av de i denna samling ingående märkena ut-
göres av initialmärken: icke mindre än 67 st. äro typiska så-
dana. Nr 353 ock 430 utgöras av hela förnamnet. Stundom finnes 
gårdsbomärket som tillsats till initialerna, så antagligen i nr 
289, 362. En variation av initialmärken äro de, som innehålla de 
två första bokstäverna i namnet eller initialen (event. initialerna) 
+ första bokstaven i en följande sammansättningsled, så som 
fallet är med exempelvis märkena nr 307, 313, 368 a, b. 
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Runor torde man med en smula god vilja kunna återfinna 
i t. ex. nr  291, 298, 331, 367, 392; ur märket nr 324 tyckes 
det t. o. m. gå att »lösa ut» initialerna till bomärkesägarens 
namn (E. Hansson, N. Johansson). 

En jämförelse emellan denna bomärkessamling ock den 
föregående (från Nederkalix), som ju kommit till stånd tidigare, 
anger rätt tydligt, i vilken riktning bomärkenas utveckling går. 
Den tenderar — som naturligt är — raskt ock starkt emot en 
övergång av bomärke till vanlig namnteckning. 

Men — ännu har man av pietets- ock nödvändighetsskäl ej 
lust att frångå sina gamla bekväma »skrivvanor». Det är lättare 
för en bondes eller arbetares tunga ock stundom otympliga hand 
att rita till ett bomärke än att skriva hela namnet. Alltjämt 
florerar bruket av bomärken, ock sannolikt ha de ännu i någon 
mån »framtiden för sig»; särskilt gäller detta i fråga om deras 
användning för att beteckna äganderätt till smärre lösöre. 

Kanske kan det förefalla mindre berättigat att av en jäm-
förelse mellan Nederkalix-bomärken från tiden omkr. 1880 ock 
Överkalix-bomärken från slutet av 1890-talet draga några slut-
satser rörande den eventuella gången av bomärkenas föränd-
ringar, då det ju är fråga om två olika socknar ock man därför 
kunde ha anledning antaga, att förhållandena inom socknarna 
äro olika. Men trots avstånden — Överkalix socken når ju ett 
gott stycke norr om polcirkeln, Nederkalix socken gränsar till 
Bottniska viken — råder i åskådningssätt, seder ock bruk en så 
stor överensstämmelse mellan befolkningen i de båda socknarna, 
att man i mångt ock mycket har full rätt att fålla omdömen, 
som gälla för Neder- ock Overkalix socknar gemensamt. 

Enligt uppgift skola alla bomärken i denna samling vara 
originalmärken; dock har, som jag redan anmärkt, ibland ett 
ombud på uppdrag skrivit ett eller annat märke. 

p 273. Elmajärv 
J. P. Larsson 

70  274. Elmajärv 
N. E. Sköld  

r 	275. Hoppet 
Joh. Vilh. Bränn-
vall 

276. Hoppet 
Jöns Brännvall 
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(F+ 	
277 a. Hoppet Hoppet 

L. H. Brännvall 	Y  Nils Henriksson 

-ff 
277 b. Hoppet  

L. H. Brännvall 
Hoppet 
J. G. Lind 

..L. • 277 c. Hoppet 
L. H. Brännvall 	

282. Storudden 
Nils Flenr. Nilsson 

Ii 	

277 d. Hoppet 283. Paharova i 
L. H. Brännvall 	N  

Nils Henr. Hen-
riksson 

i 	

278 a. Hoppet /- N. P. Brännvall ----------- 284. Paharova Anders Magnus 
Olsson 

fi 278b. Hoppet 
N. P. Brännvall 	

285. Soikajärv 
J. P. Salomonsson 

278 e. Hoppet 
N. P. Brännvall 

//,,,' 286. Alssvedjan 
N. Fr. Forsberg 

1— 	278 d. Hoppet 
N 	

287. Joekalsjärv 
N. P. Brännvall  N. F. Forsberg 

33 279. Hoppet 
Per 01. Brännvall 

288. Joekalsjärv 
P. 0. Forsberg 

    

1) på gränsen mot Korpilombolo socken. 



293. Lansjärv 
Asgar Nilsson 

302. Jock 
L. E. Hansson 

Lansjärv 
N. H. Olsson 

,q) Lansjärv 
Olof Olofsson 

295. Lansjärv 
(Aminnet) 
Elias Olsson 

303 b. Jock 
L. H. Hansson 

304. Jock 
E. J. Henriksson 
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E 
v 289. Yttersel 

L. E. Jo- 
hansson 

Loniben 
L. 0. Jakobsson 

Jock 
E. J. Brännvall 

Jock 
J. Y. Gustafsson 

Yttersel 
L. 0. Olofsson 

Lansjärv 
Lars 01. Landin 

292. L an sj är v 
N. E. Larsson 

/r, 301. Jock 
K. 0. Gustafsson 

294. Lansjärv 
J. P. Nilsson 

303 a. Jock 
L. H. Hans-
son 
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305. Jock 
	 314. Vallsjärv 

Edv. Holmström 	 A. H. Henriksson 

H  306. Jock 
J. E. Johansson 

315. Vallsjärv 
L. E. Nilsson 

	

307. Jock (Jockselet) 	i 	316. Vallsjärv 

	

J. J. Johansson 	 Jöns Olsson 

Jock 
J. P. Jönsson 

Jock 
Joh. E. Kommo  

Åt 	
317 a. Vallsjärv 

N. E. Olsson 

317 b. Vallsjärv 
N. E. Olsson 

• 
.7)1/4  310. Jock jejö  318. Vallsjärv 

Jak. Nilsson 	 P. 01. Olsson 

311. Jock 	 p 319. Vallsjärv 
N. P. Nilsson 	 Olof Persson 

312. Jock 
J. 0. Olsson e 320. Brännforsen 

L. P. Jönsson 

4  313. Vallsjärv 	 '-`., 321. Märkträsk 
Er. Abrahamsson 	 N. E. Isaksson 



71 

il 

32 	 RUTBERG, BOMÄRKEN FRÄN ÖVERKALIX. 

322. Johannesbärg 	 331. Lillsel 
J. P. Johansson 	 L. Er. Henriksson 

4Y .  

Ff 

Johannesbärg 
N. H. Johansson 

Furunäs 
L. E. Hansson 

Furunäs 
K. 0. Jönsson 

Furunäs 
N. H. Persson 

Rönnsjärv 
N. H. Henriksson 

Djupdal 
J. J. Eriksson 

Djupdal 
E. A. Stolts 

Bredseludden 
N. E. Eriksson 

Lillsel 
N. 0. Jakobsson 

Lillsel 
Nils Fr. Johansson 

Lillsel 
Joh. Lindbäck 

Lillsel 
Joh. 01. Lindbäck 

Lillsel 
N. H. Nilsson 

/b \rik  337. Vinnäset 
V. Isaksson 

338. Vinnäset 
J. Jakobsson 

L.  339. Vinnäset 
L. E. Jakobsson 



J. P. Larsson 

Vinnäset 
Stina Kajsa Nils-
dotter 

Vinnäset 
K. 0. Olsson 

Vinnäset 
Joh. Sandelin 

340. Vinnäset 
N. 0. Jakobsson 

341. Vinnäset 
C. Osk. Larsson 

ef). 342 a. Vinnäset 
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342 b. Vinnäset 
J. P. Lars-
son 

44 351. Hällan 
L. P. Jönsson 

Vinnäset 
K. 0. Larsson 

(k2 344. Vinnäset 
L. 0. Larsson 

345. Vinnäset 
-7/17 	N. H. Larsson 

p• 	346. Vinnäset 
J. P. Nilsson  

352. Bäck 
N. .0. Olsson 

353. 

Naisjärv, Joh. Nilsson 

354. Naisjärv 
Er. Olsson 

to- 
355. Orasjärv 

Henr. Lundström 

317. Vinnäset 
P. 01. Nilsson 

3-101150 Sv. landsm. 1910. 

--j'-.7 356. Lommträsk 
J. H. Larsson i 



?-/ 

• 
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357. Lomm träsk 
K. J. Nilsson 

vxv  358. Lommträsk 
P. 0. Nilsson 

359. Lommträsk 
E. J. Olofsson 

(y6 

Rödupp 
N. E. Westerberg 

Al• sjärv 
C. P. Nilsson 

368a. Stråk an 
J. E. Brännholm 

368 b. 

Stråkan, J. E. Brännholm 

360. Rudjärv 
A. G. Andersson 

Al Rödupp 
N. Andersson 

369 a. Stråkan 
L. A. Forsling 

Rödupp 
Joh. Hansson 

369 b. Stråkan 
L. A. Forsling 

Rödupp 	 370. Stråkan 
L. P. Larsson 	 Osk. Fr. Isaksson 

Rödupp 	 371. Stråkan 
Nils P. Nilsson 	 L. P. Nilsson 

j 365. Rödupp 
P. 0. Nilsson 

372. Stråkan 
N. P. Nordmark 
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tfir  373. Stråkan 
H. Olsson 

382. Vändnäs 
J. W. Isaksson 

374. Stråkan 	 383. Vändnäs 
N. H. Westerberg 	 Petter Jakobsson 

375. Tarasjärv 
Er. Joh. Anders-
son 

384. Vändnäs 
N. E. Olsson 

11 6k- 376. Tarasjärv 
Is. Johansson 

385. Vändnäs 
Joh. Persson 

377. Tarasjärv 
J. P. Lundström 

386 a. Vändnäs 
-1z5( 	J. J. Jakobs- 

son Sköld 

L  378. Alsån 
L. 01. Nilsson 

386 b. Vändnäs 
J. J. Jakobs-
son Sköld 

379. Vändnäs 
N. P. Ek 

4. 
i 387. Vändnäs 

J. R. Sköld 

Vändnäs 
L. G. Hansson 

Vändnäs 
E. J. Hjerpe 

388 a. Vändnäs 
CJ7' 	N. E. Jakobs- 

son Sköld 

388 b. Vändnäs 
N. E. Jakobs-
son Sköld 



393 a. Gyljeheden 
Joh. P. Ersson 

393b. 

Gyljeheden, Joh. P. Ersson 

Sandsjärv 
L. P. Hellberg 

Nybyn 
N. E. Johansson 

41  396. Nybyn 
J. Larsson 
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389. Vän dnäs 
N. E. Nilsson 
Sköld 

397. Nybyn 
N. E. Larsson 

390. Vändnäs 

X 	
Petter Jakobs- 
son Sköld 

398. Nybyn 
J. P. Nilsson 

Storheden 
N. E. Isaksson 

Mjölamyrviken 
Lars 01. Ersson 

Holmforsen 
L. P. Olsson 

Tallviken 
N. Fr. Jönsson 

Tallviken 
L. P. Larsson 

Neran 
L. 0. Ersson 

Neran 
J. P. Hansson 

Heden 
L. P. Andersson 
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405. Heden 	 41-1. Svartbyn 
J. Brännvall 
	 A. Andersson 

406. Heden 
Anders Jönsson AY 

415. Svartbyn 
Elias Nilsson Blom 

.44 4 Heden 07.  
Lars P. Jönsson 

r-z> 4°8' Heden 
J. F. Lindbäck 

416 a. Svartbyn 
J. P. Nilsson 
Blom 

416 b. Svartbyn 
J. P. Nilsson 
Blom 

Heden 
E. J. Nilsson 

Heden 
Marta Helena Nils-
dotter 

Heden 
L. E. Olsson . 

Tansjärv 
N. H. Henriksson 

Tansjärv 
kI4 	Olof Olsson 

416 c. Svartbyn 
J. P. Nilsson 
Blom 

Svartbyn 
Osk. Nilsson Blom 

Svartbyn 
Jak. Eliasson 

Svartbyn 
Osk. Engström 

Svartbyn 
Henr. Henriksson 
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421. Svartbyn 	 4,0 
J. Hear. Johansson 

cP 

Klöverberget, C. 0. Berglund 
422. Svartbyn 	 x  431. Mjöträsk 

K. J. Johansson 	 Joh. Petter Johansson 

, 423. Svartbyn 
N. H. ock J. E. 	fJ 432. Mjöträsk  
Nilsson 	 Joh. Henr. Larsson 

cfr-2  424 a. Svarthyn 
N. H. Nilsson 

AH  424 b. Svartbyn 
N. H. Nilsson 

k  425. Svartbyn 
L. P. Nilsson 

426. Svartbyn 
Nils 01. Nilsson 

po" )  427. 

Svartbyn, Per 01. Nilsson 

428. Svart byn 
A. G. Olsson  

Mjöträsk 
Joh. P. Persson 

Kälvjärv 
K. J. Rönnlund 

i 435. Räcktjärv 
Mathias Karbin 

k  436. Räcktjärv 
K. 0. Karlsson 

Räcktjärv 
Nils P. Nilsson 

Räcktfors 
L. P. Henriksson 

429. Svartbyn 	 E 439. Kölmyrholm 
L. H. Strand 	 E. A. Eriksson 



Seder ock bruk vid frieri 
i Mo härad i Småland. 

Av K. E. KARLSSON. 

Ur Smålands landsmålsförenings samlingar, Uppsala 1877. 

Endast de, som äro av ungefär lika förmögenhetsvillkor 
ock ställning bland allmogen, anses böra förena sig med var-
andra som makar. En bondeson bör ej vända sig till en mamsell 
— vilket anses vara det mäst olycksbådande parti — ej häller 
till någon piga, ty därigenom nedsätter han släkten på ett fasligt 
opassande sätt; utan han måste, för att bevara sitt ock släktens 
anseende, söka till maka en bonddotter av ungefär lika för-
mögenhet. Ävenså gäller, att en bonddotter ej får taga någon 
annan än en bondson, så vida hon nämligen ej skulle få något 
anbud av en härre, vilket för hänne anses som den största ära 
ock lycka, emedan hon då ej mera behöver, som det säges, 
»slita ont». Någon annan härre än en präst, en doktor eller 
möjligen en skollärare antages ej, ty en »hovrättsharre» får ej 
gifta sig annat än med bättre folk, ock »löjtnanter o tokket 
ty ä sämmer än bönner». Hon bör ej taga någon, som ej har 
en förmögenhet svarande mot hännes, antingen i fast egendom 
— vilket anses bäst — eller i pänningar eller ock i ett yrke, 
vars inkomst motsvarar hännes förmögenhet, vilket kallas, att 
han »har åttingen eller fjärdingen — längre går det ej — 
i näven». 

Ofta börja föräldrarna, då deras barn ännu ligga i vaggan, att 
utse den eller den med deras barn jämnåriga gossen eller flickan i 



40 	KARLSSON, SEDER OCK BRUK VID FRIERI I MO HÄRAD. 

grannskapet till »måjaplutt» eller sonakvinna — beräkningar 
vilka sällan förvärkligas. 

Att pojken börjar ett frieri, förrän han »exerat» eller »vatt 
ve hea», anses mycket opassande, ock han avspisas av flickans 
föräldrar med det rådet: »Vänta, te du blir torrer bakom öra». 
Ofta händer, att friaren vid avskedet får en käpp eller stake med 
de orden: »Du ska ju ha not te stö dä ve». Skulle han våga 
att komma igän, stängas vanligen dörrarna till flickans hem, 
ock en enbuske ställes vid dörren. 

För flickan anses det däremot desto hederligare, ju tidigare 
hon får anbud, ock hännes ära ock anseende mätes ej sällan 
efter antalet av friare hon haft. 

Såsom regel står också, att pojken i frieriärende ej bör vända 
sig utom den socken, vari han bor, utom då han antingen redan 
har »barn på jora älle jort not strek, s' att iggen vell ha 'en» 
eller då han är så skrovrik, att han inte vill ha någon i socknen. 
Ock den flicka, som tar en »utbölige», betecknas som den »som 
inert aen vell ha». 

Ofta händer, att grannboar träffa överenskommelse att samman-
gifta sina barn, i vilket fall gossens eller flickans vilja ej mycket 
respekteras. Då behöves naturligtvis ej någon förmedling av 
böneman. 

Vid frieriet går annars vanligen till på följande sätt. Gossen 
utser vid kyrkan, vid auktioner eller andra offentliga samlingar 
en flicka ock utber sig av någon — vanligen en släktinge — att 
utforska, huruvida hans anbud skulle antagas. Denne person, 
som — vare sig det är man eller kvinna — får namn av »böna-
man», vänder sig då till flickan ock, om det lyckas, sedan till 
hännes föräldrar'. Därefter skall han bereda ett tillfälle att 
sammanföra de unga, som vanligen sker vid en marknad eller 
auktion. Sedan han efter många trugningar äntligen fått dem 
tillsammans, brukar friaren, efter mycket samspråk om väder ock 
vind, bestå kaffe, vin m. m. på flickan, bönemannen ock flickans 
föräldrar ock syskon, om de äro närvarande, eller ock bjuda 
dem till sin vagn ock efter många ursäkter bjuda vid sitt med-
förda »mataskrin». Något frieri förekommer ej då, utan pojken 

1) Vid frieri bland tjänstefolk förekommer vanligen ej »bönaman», 
emedan de vanligen äro förvissade att lyckas utan denna förmedlare. 
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bjudes blott hälsa på i flickans hem. Det gör han tillsammans 
med »bönaman» vanligen följande söndag. De stanna då kvar 
blott en natt, ock det rum vari de ligga kallas sedermera »friare-
kammarn». Gossens far kan ock vara med, men hans mor bör 
ej medfölja första gången. Om de på första resan till flickans 
föräldrar först möta ett fruntimmer, böra de vända om ock in-
ställa resan, så vida de ej kunna få fruntimret att svara ja; 
likaså alltid om en »ikolige» (ekorre) springer över vägen. 
Komma de fram, så träffas avtal om de ungas förening, ock 
villkorliga löften givas. Nu har »bönamannen» utfört sitt värv 
ock erhåller såsom belöning ett par strumpor med »föttliga i 
bägge änna» samt en hedersplats på deras bröllop, ock han eller 
hon är alltid välkommen gäst i deras hem. 

Flickan jämte sin mor gör snart ett besök, vilket kallas 
att »se sig om», i gossens hem. Utfalla omdömena vid detta 
besök fördelakt4gt, är deras giftermål nästan beslutat, ock avtal 
träffas snart därefter, var de unga skola bo eller om den s. k. 
»skrivnia». Detta avtal sker vanligen i pojkens föräldrahem, 
då flickan med sina föräldrar gör besök ånyo. 

Då lysningen sedermera skall uttagas, infinner sig pojken i 
flickans hem, ock jämte flickan — förr alltid så, men nu jämte 
flickans fader eller, om han är död, jämte flickan, beger han sig 
till prästen. De förhöras då i sin kristendomskunskap, bjudas på 
välfägnad i prästhuset, ock förr överleninades åt prästfar en av 
flickan själv vävd skjorta, utur samma stycke som det av vilket 
fästmannen skulle ha skjorta. Då de åter kommo hem, stod 
lysningskalaset, till vilket fästmannens närmaste anhöriga ock 
»bönamannen» voro inbjudna jämte flickans anhöriga. 

Lysningen uttages alltid vid nytände, utom i advent ock 
i fastan, då ingen lysning bör avkunnas. Någon tid därpå 
skola de unga gemensamt fara till staden för att köpa begåv-
ning. Flickan får då två silkedukar, nämligen en lysnings-
ock en »bruafal», en »häggefal», en psalmbok, en »bruanäsduk» ock 
två par handskar. Flickan ger fästmannen endast en halsduk 
eller dylikt, • ty hon har förut vävt tyg till full beklädnad åt 
honom. Åt kontrahenternas föräldrar ock syskon köpas ock 
gåvor, såsom byx- eller västtyg åt de manliga ock klädningstyg 
eller schalar åt de kvinnliga släktingarna. Gåvorna utdelas 
sedermera så, att de kunna ha dem på bröllopet. Hos flickans 
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föräldrar sys brudgummekläderna, ock hos gossens föräldrar göras 
flickans skor. 

Älste sonen i ett hus skall, jämte det han får lika med de 
övriga syskonen, även hava det minne som länge gått i arv 
från far till son, såsom en »selverbolle», »drekkastop» eller något 
dylikt, vilket minne alltid med den yttersta noggrannhet för-
varas. 

Under de söndagar, då lysningen avkunnas, går fästefolket 
vanligen tillsammans till nästgränsande församlings kyrka, ock 
blott om de vilja vara riktigt härskapsaktiga gå de till den 
kyrka, där deras lysning avkunnas tredje gången. 

Från lysningen till bröllopet rustas med all flit i kontra-
henternas föräldrahem till de ungas utstyrsel. Flickan måste 
förses med varjehanda saker i kläder, linne m. m. ock dessutom 
ha en god mjölkko ock ett får, gossen med varjehanda kärl 
ock redskap samt en oxe eller, »om det är mycket stort», ett helt 
par, ett får ock en gris. Det anses såsom en skyldighet att vårda 
de medförda gåvorna såsom nästan heliga reliker, Ack djuren 
böra ej säljas, att de ej må komma i andra händer ock föra 
bort lyckan, utan få »sin tuva på gåln» d. v. s. slaktas ned på 
stället. 



Orsa-mål. 
Anteckningar av AND. BJÖRK 

(den fonetiska omskrivningen av Jox. Bofinuus). 

ur osfok liv°. 

osfok i so krtgastl stur9akstar o stotligar. sumar ov kulu-
mc? 2  t nicht filtars. fok ltvo m agkelt. stugor t stmplar, o a 
fans-0 mald lat rom inf dam, o so krtgast fins-0-a mer ini 
dam ald nogar stolar ald, um a fatt, nogo 1clubsata4, lat bord, 
nogar sayo,r, e ma o t.at skop. dam oto upt trakskoluma2 o 
Int tratspeduma2. ed so int or ta a upt skoluma2, laso5  »et, 
stremintan o paronts, lat dam upo t,at bresti» o spar sund 

mt gnum telkncpt,vt. lngpst ov7  i_oto dam tunbre, »et, smer, 

Hur Orsafolk leva. 

Orsafolk är som kringastl storväxta ock ståtliga. Somma av kullorna 2  
äro riktiga fina3. Folk leva mycket enkelt. Stugorna äro simpla, ock det 
finns inte mer-än ett rum ini dem, ock som kringast finns inte det mer ini 
dem än några stolar eller, om [det] är fattigt, några klubbsäten% ett bord, 
några sängar, en hylla ock ett skåp. De äta uppi träskålarna ock 
med träskedarna. Det som inte går till ha uppi skålarna, liksom3  kött, 
strömmingen ock päronen% lägga de uppå ett brödstycke ock skära sönder 
det 	med en täljkniv. Mäst av 7  äta de tunnbröd, kött, smör, 

1) som oftast 	2) kvinnorna 	3) vackra 	4) »Klubbsäten» kallas träbockar, 
som göras utav ett tjockt trästycke, vari insättas tre eller fyra ben ock som an- 
vändas i stället för stolar att sitta på. 	5) såsom 	6) potatis 	7) för det måsta 
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9ostn, kaso,stni, streminMn ald side o paroni o korvan o 
paltbre. 

um 9,orar o um osta go karar i grovun2, mas k9inf9f9a 
9‘ evo 9e3,laa, bloga2ns9evan 09amol. dos 9itarn b?, Mr karar 
stencr2 akta akstugun, a surnar i bort o fardas ma stenuma2. 

te okstuga i ma fira 9egum, a se 9r-a bara kati ti fa,nstar. 
far a ska 9a lkost, r-a e stur gravs, sa dam bran tura up. 
arm 9atark9elda saj, dam o sak ov6  istorkor far 9artsidra um 
tamtpasa, lata a . truli, ald a sak dam ov7 , ur a bartirig lcyn-
duma2, dar dam a fart o fardast. 

UM sumora go oskarar siyortarma2dar 8 , UM a 9arnit, man 
elast a dam lan 9aktcyn 9amolsvast 9  o sa. dos a renar ald um 
a kolt, a dam aktaman onum kan narta2n 9amolsruk. undar 
vastam a dam zat 9aat ald blot livstiy. sa  a dam sipzmpo 
kmbrako". knabraka i, mas a 9itarn, ov 9aktu 9amoli. um  
sumora a dam katdera12  samskbrako ald molsjpensbrako ald 
drelbrako. bloar ulsukur bruk dam bo itar o sumor far int 
sukor sku far nitar, a dam mengskodo kn?,beltn. far i vardn 
a dam aft nave„rlogskona2 bo 9,ztar o sumor, man nu a dam 
birt-o lat bort dam um sumora o bruk ledarskoncQ i stela. um  
9itra a dam lan 9aktea pals o si ov farsipini, so a frc9ns14  

fra2momin, upirag krogom o fre9marig armuma2. dam a 
aldra knepa, man akta i olum kladum. 

upo ovdi a dam far i vardn aft zencg piltetuis, man nu a 
dam takt batrt ona2 o a kan s9arta2n at i stela. 

k9infopi a bo Qatar o sumor lan j§o1,la, so i ritad. c9n 
s9art upa miun, o dar uvomin a dam kan rodc9n bod 16 , st9. rek 

up evar ardar" o so dam rem a sils ma mesig-eld ttspenuma2. 
dam ent elgaron undarklada. sarj,,san rek bara upa mzun, 
daruvomin a dam ivardeln ov magik 3,lags flnara tini. um  
sumora go dam ivardelsarmcqdar", o do a dam uvomzn ou 
%ng agn lat askla, sa a ke kna2atnig 21  nit o frcgmomin22  o lit 
lagar up nogar krusadar 23  randar. se  a dam kena2  bloa maNd 24, 
so a 9evi ar:4u fargadar randar nit-Q o mag° alar krus". i 

1) »Wöstn» eller »smawöstn» (= småost) benämnes en ostsort, som 
tillagas ungefär som s. k. ystning, varefter vasslan hålles av ock »yst-
ningen» saltas för att sedan tillsammans med smör ätas på smörgås. 
Med »käswöst» menas vanlig skummjölksost. 	2) slipstens- 	3) säng- 
täcken 4) finns 5) öppen spis 6) tala om 7) berätta de 8) i skjort- 
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osten, käsostenl, strömmingen eller sillen ock päronen ock korven ock 
paltbrödet. 

Om vårarna ock om hösten gå karlarna i gruvan 2, medan kvinnfolket 
väva vässlen3, blaggarnsväven ock vadmal. Då vintern blir, göra karlarna 
stenar uti hackstugan, ock somma äro borta ock färdas med stenarna. 

En hackstuga är med fyra väggar, ock sen är det bara ett litet fönster. 
För det skall vara ljust, är det4  en stor grav6  som de bränna torrved uppi. 
Om vinterkvällarna sitta de ock säga av 6  historierna för varandra om 
tomtepissarna, jättarna ock trollen, eller ock säga de av 7  huru [det] är bortikring 
länderna, där de ha farit ock färdats. 

Om somrarna gå orsakarlarna skjortarmade, om [det] är varmt, men 
eljest ha de en vit vadmals-väst° på sig. Då det rägnar eller om 
[det] är kallt, ha de utanmed honom en svart vadmalsrock. Under 
västen ha de ett vitt eller blått livstycke. Sedan ha de skimpal° ock 
knährackall. Knäbrackan är, medan [det] är vintern, av vitt vadmal. Om 
sommarn ha de ettdera" sämskbracka eller mollskinsbracka eller också 
drällbracka. Blåa ullsockor bruka de både vinter ock sommar. För inte 
sockorna skola fara ner, ha de mä,ssingsskodda knäbälten'3. Förr i världen 
ha de haft näverlågskorna både vinter ock sommar, men nu ha de 
börjat på lägga bort dem om somrarna ock bruka läderskorna i stället. Om 
vintrarna ha de en vit päls på sig av fårskinn, som [det] är frans" 
nedikring, frammed, uppikring kragen ock framikring armarna. De ha 
aldrig knappar, men häkten i alla kläder. 

Uppå huvudet ha de förr i världen haft en pilthätta,16, men nu ha 
de lagt bort hänne ock ha en svart hatt i stället. 

Kvinnfolket ha både vinter ock sommar en kjortel, som är rynkad. Han 
är svart uppå midjan, ock där ovanmed ha de en röd bod", som räcker 
upp över härdarna" ock som de remma åt sig" med mässings- eller tennspän-
nena. De ha icke helgarva i° underkläder. Särken räcker bara uppå midjan, 
därovanmed ha de överdelen av något slags finare tyget. Om 
somrarna gå de överdelsarmade°, ock då ha de ovanmed allt ikring 
halsen ett halskläde, som [det] är en knytning21  nederst på frammed 22  ock litet 
längre upp några krusade" ränder. Sen ha de en blå magd24, 
som [det] är vävet olika färgade ränder nederst på ock några andra krus". I 

Armarna 	3) »Livstittj» heter på Orsamålet vad vi kalla »liv», ock »västn», vad vi 
kalla rock. 	1°) förskinn 	11) knäbyxor 12) antingen 13) kuäremmar 14) av  
lång, vit, knollrig lamull 	15) röd toppmössa (stickad av ylle) 	16) överdel 
17) axlarna 	12) snöra 	12) helgjorda 	20) i särkarmarna 	st) spets 	22) på 

framsidan 	23) utsydda 	24) ett blått förkläde 	25) grannlåter 
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mggdn st a iftt fintl 9evz bcynol, so dam kngt,t a st vigg& ml, 
o sa t lagt, sat a andar narapo nida bokcym2  o zan sagu. 
nist-o bcynch 27-8, nogar tupur3  ov 

upo avdi a k9infolp ung trasu4, sa i ietdera ov kartuni 
ald ov uln (ultraso a dam bara, mas a 9itarn). far i vardn 
a dam aft lan 9a,Ocyn flakss, sa a rakt enda nida arduma2, o 
so a a 9e le knglun6  ipnig o atamin7 . 

keligar8  a lan oatcyn, at undar trasun, sa dam fest ati3  
avdi a bind fast a2n mt starktum 9altbcyndum, sa go froymt, 
ena". kulorn a far nog° ar se aft rodba2ndi, sa a genti fra2mi 
ena, man nu a dam sit9da12  traso. far mo lera se a .2,lalkar 
kulur, sa a 9,a, po sitn, aft nano bad. 

um sumora, das a rTi,nar eld i kolt, a dam rna2 9,at,ta 
9emolstrapi, sa a bloo up.ilcg frcymzrig armar, o. um 9itra 
a dam spimback 13, Gen rek ht niclum mo, a dam a finns 
dam, laso karar a o pelsam, fast a-nt asnt uping olsn. 

ing lang 9iku fin mismorn btfar dam bartz budar14, o dar 
i kritar sa15  nasta ela sumorn. dam bruk le z si non ga.2,ka116  
fro or eld ret9az,7c, surnar i bortt budumcy stavar. 

trast etar mismorn far fol, bort-o »ek", a do far dam um" 
budar a ta sall a cketar mi si. dos dam int bel" bruk par() 
ela 9ezan, sa t dam t9undpgar ta kliva. dam le*. do sal-
padror" namst ri4am o asgam o sej fast sak upo dam. 9t 
sala,m enft dam i9er nit,cesor21, lena? a 9en sat,clu. o far int 
micysor sku sik md-o scuclor o estam a er num ila, bind 
dam fast lat bad 'tut o 9en mi,u2su a sej, ed evar sak, sat 
migsor sta2nd snet amt. upt salam sels dam krzpa 22, eld o Nar 

. dam dam cti,ti betam23  ato ritarn. titt intsgsumg a dam zan bre-
sek, Nior sa a saij mdi, mi:okflasko, man li,osko a nod. 

bart° pain24 kds dam tnt man pelbud 25, so t gar 26  int tri 
9egum; tak lamt atar-27  ; fremsti28  mr-a t,an grov S tuk, budsturyan, 
sa dem a ta stf, upo. dos alar I atfa o um nitar sej; dem far tri 

1) vackert 2) marken 3) tofsar 4) halsduk 5) luva 6) rund 
7) på baksidan 	8) de gifta kvinnorna 	9) bak i 	lo)  \ pannan 
11) flickorna 12) bara 13) skinnpäls 14) fäbodarna 15) starkt betonat. 
16) vallkarl eller vallflicka 	17) myrslått 	18) upp till 	19) kunna 
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magden sitter det ett fint' vävet band, som de knyta åt sig magden med, 
ock som är långt så att det hänger närapå nerå backen° på ena sidan. 
Nederst på bandet är det några tuppor3  av silke. 

Uppå huvudet ha kvinnfolket en trasa°, som är ettdera av kattun 
eller av ullen (ylletrasa ha de bara medan [det] är vintern). Förr i världen 
ha de haft en vit »flax»3, som har räckt ända nerpå härdarna ock 
som det har varit en kringlig° öppning på åtmed1.  

Käringarna° ha en vit hatt under trasan, som de fästa åti° 
huvudet ock binda fast honom med stärkta vitband, som gå frami 
ännet10. Kullorna" ha för några år sen haft rödband, som ha gått frami 
ännet, men nu ha de snödl° trasa. För mycket länge sedan ha slika 
kullor som ha varit på syten, haft svarta band. 

Om somrarna, då det rägnar eller är kallt, ha de en vit 
vadmalströja, som [det] är blåa uppslag framikring armarna på. Om vintrarna 
ha de skinubudden13, han räcker litet nedom midjan, ock de ha frans 
de, liksom karlarna ha på pälsen, fast [det] är inte allsintet uppikring halsen. 

Ikring en vecka före midsommarn boföra de borti bodarna", ock där 
äro kreaturen sen nästan hela sommaren. De bruka lega sig någon gätkar116  
från Ore eller Rättvik, somma äro bord bodarna själva. 

Straxt efter midsommarn far folket bortpå köln", ock då fara de om" 
bodarna ock taga sovel ock getterna med sig. Då de inte bellal° bruka kärra 
hela vägen, så äro de tvungna till klövja. De lägga då sadel-
padrorna" närmast ryggen på hästen ock sättå fast sadeln uppå dem. Vid 
sadeln hänga de två mjässorna" en på var sidan. Ock för inte 
mjassorna skola sjunka nedpå sidorna på hästen ock göra honom illa, binda 
de fast ett band nederst på var mjässa ock sätta det över sadeln, så att 
mjassorna stånda snett ut. Uppi sadeln sätta de kripparna", eller ock bära 
de dem uti bälgen" åtå ryggen. Ini mjässorna ha de en bröd-
säck, byttorna som är sovel nedi, mjölkflaskan, en liesko ock något. 

Bortå kölen" ligga de ini en kölbod", som är gar" med tre 
väggar; taket lutar åter"; främsti" är det en grov stock, bodstocken, 
som de ha till sitta uppå. Då alla äro ute ock om nätterna sätta de för tre 

20) sadelmattor 	21) En slags korgar, gjorda av vridna björkvidjor. 	22) barnen 
24) 	 25) slogbod 	 27) bakåt 23) skinnsäeken 	myrslogarna 	 2°) gjord 

25) längst fram 
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eld fira sigatulai, sat estar o krater sku...tit bel far' im buda. 
frcemomin bude a dam ian skola 3, sa lat frcemtar, o undar 
onum a dam lalcitt. upi tajga o skoltem st en mog4  ta enft 
kala upo, mas dam koka. 

borto jgelam i dam ang t9ar okur. sa  far dam emt budar 
.flo-ov dar, darfro far dam em o .2,lo. 

dos dam a sken ov 3  o leda an sada, bar dam o go s grovun. 
tim natar 14g dam im grovstugun upo lenum fast -timbradum
lovo. dam bruk krut ta sprent los stence ma, o se cembar6  
dam tal dam borta grovun. bara snon kum, ok7  dam em stencg 

biro 4ero dem im akstygun. ta reskap a dem tato 8, omorn, 
4or o 'on s9arv 3. 

trulkolandst o kula. 

e 9ate litta kula sa 9a borta budumce nar manu t.an sumor, 
dos mana2 enas 9a ga.2,kal 10. t_an morgon, mas ma nce enas 9,a at,t 

lisa" kritan, so tapad o kulo. o let olastao, man fik int at-
nce  12. dos int o fik atnce, so sigtkad o bu em a sokan a folgt, 
..so skuld go skol alar-nce.  dam dm flera dog° akta ta fo at-nce. 
dos int ana ap, 9urt fojg t9untigar ta go emcgt, fast tnt 
*ula kcem ta reta. olar tro d fult o fast, at trulkelanb, ad 
iukad bort me. tim begcenals, dos dam kcein borta budar mt 
kritert, log nogar 'ganar borta t_ence not. mance a kulun skuld 
bort o let at dam, ance a oart lost tim morgon, o dos o ad 
kalna lit fro budumce, fek o sto no 90 no, so katt" atanizn" 
nogum boskum. o kriyadi6  sa dit o fale S2Q kulo scelnce, so o 
ad tapad bort tim sumorn, livandescgn. dos kula fik sto manu, 
set o tal a lm& rat fro nce, sat e 9a dpronug ta an fa etar-nce, 
man mana  enas krigad st ta frcem kna2gan a 9and" evar neg, 
do stTnad o. dam figdast-a enicet sa, o kula sad-ov18, mas dam 
tga, at o ad 9alsnced tim morgon, dos mance ad 9e bort-o 
lisa, o do ad o gendi alt a skuld let at-na2. dos o ad kanta 
alt, ad o fendp ar, ur nota ad roft etar-nce borta rai_sa13, o do 

1) störar 2) gå 8) ett litet hus utan väggar, med ett på stolpar 
vilande tak 	4) kvist 	5) skörda 	6) forma 	1) köra 	8) viggar 
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eller fyra skidtullarl, så att hästarna .ock kreatur skola inte bella fara 2  ini boden. 
Frammed boden ha de en skåle3, som lutar framåt, ock under 
honom ha de elden. Uppi taket på skålen sitter en rnåg4, till hänga 
kittlarna uppå, medan de koka. 

Bortå kölen äro de ikring två veckor. Sen fara de hemi bodarna 
ock slå av där, därifrån fara de hem ock slå. 

Då de ha skurit av6  ock lagt in säden, börja de på gå i gruvan. 
Om nätterna ligga de inni gruvstugan uppå en fasttimrad 
lave. De bruka krut till spränga lös stenarna med, ock sedan ämna6  
de till dem borti gruvan. Bara snön kommer, åka7  de hem stenarna 
ock börja göra dem ini hackstugan. Till redskap ha de tita", hammaren, 
hackorna ock en svare. 

Trollkäringen ock kullan. 

Det var en liten kulla som var borti bodarna när mor sin en sommar, 
då mor hännes var gätkarl". En morgon, medan mor hännes var ute 
ock löste 11  kreaturen, så tappade hon kullan. Hon letade allestädes, men fiekinte åt 
hänne 12. Då inte hon fick åt hänne, så skickade hon bud hem i socknen efterfolket, 
som skulle gå skall efter hänne. De gingo flera dagar utan till få åt hänne. 
Då inte allsinte jälpte, vart folket tvungna till gå hemåt, fast inte 
kullan kom till rätta. Alla trodde fullt ock fast, att trollkäringen hade 
lockat bort hänne. Om biggannen", då de kommo borti bodarna med 
kreaturen, lågo några kor borta en natt. Modern åt kullan skulle 
bort ock leta åter dem, innan det vart ljust om morgonen, ock då hon hade 
kommit litet från bodarna, fick hon se något vitt något, som kutade14  åtmed" 
några buskar. Hon kringade" sig dit ock fick se kullan sin, som hon 
hade tappat bort om sommaren, levande. Då kullan fick se mor, satte 
hon till ock kutade rätt från hänne, så att detvar göranog till hinna följa efterhänne, 
men mor hännes kringade sig ta fram kniven ock vinda" över hänne, ock 
då stannade hon. De följdes åt hemåt sedan, ock kullan sade av", medan de 
gingo, att hon hade vaknat om morgonen, då mor hade varit borta 
ock löst, ock då hade hon gått ut ock skulle leta åter hänne. Då hon hade kommit 
ut, hade hon fått höra, huru någon hade ropat efter hänne borti riset", ock då 

9) cirkel 	19) vallpiga 11) släppte ut 12)  ej reda på hänne 13) eftersommaren 
14) sprang 	13) bakom 	13) skyndade 	17) kasta 	18) talade om 	19) skogen 

4-101150 sv. landsm. 1910. 
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ad o kt bortar at, dar a ad raft, far o ad ttkt, at o ad 
kenst-9t ma,nur mol. man a ad bert-ov lagar o lagar undo, so 
fort o ad Aug dos o ad katt st tratc9n, ad o set-st upo gna2 
talt). bara o ad satt ht, ad trulkeltn4t kam?, o frogad 
um o 9,t1d-ty fia, man o ad 9e red a int lah asty. do ad o 
fendp no got ov trulkeltn4p,n, o sa ad o taq kulo o ben, na? 
ema2t, bortt dar trullelindp ad legad-ema. dar ad o aft a bra 

fenkt got ,oto, o s ad-o 9urtt tountin ta gao luk bart 
krtter um dogo. 

kula 9elyst aldrt asett 3  mera o oa kunstun, amas4  o hyvla, 

	

tak 	sog bortt rcqs o birdo kula5  tmsa lota, bara o sog 
nogar ijsinar. 

,4en frta kal6. 

a 9,a lan kal so gtad .,ark, so 9a mlo ful. a ska scq, ov7  
far tiar nod, sa ct2n 9a polka. 

gn dag 9a cgns o iaij hl, sa tetad ntsa, borti ragt6  o ag 
934. dam ad smer o bre o grek, ml-si  ta loto. dos a part 
midopy, sad nia a gcrka, at c2n" skuld go bort a loto, far cert 
9T-nt uerun en slav. lark 43,ik bort o ot an,  man dos am 
skuld bar-o mi gretam, teet ct2n alt, at a2n skuld 4ero ntsa t_at 
sprat. apn 9eltad tr grek tr skoln, so gm oa upt, upo ,p,ence 
brekaku o t ov ed so oa ntstu, sa-t a 9a bara frada" koar. 
sa  to cr2n noga pinc2 o sttd up frodo nadt skoln, so a ,sog att, 
la» a2n skuld-ty a gtt asty12  ov gretam. sa  lagd an st bre9t 

skuld no, ur Tosa for", dos cr2n kcetn. bara a ad oe gt tag, 
ka2m flisa a, a skuld toto. dos a2n fik tag i gretskolt a sog, 
at o 9a ful, tro-n, at tark ad-ty ,ett tegc2n14  gret. do sad 
cm a ,4arka: »cm dugd-tott gretn a dt, om dugd-tst gretn a di», 
man tark cgn log o skuld hsku sov° o ht-ty asty5. man dos rosa 
skuld ta o iQto grek o a 9,a bara (rada k9ar, bird tark o 
grasas". ntsa 9art so flat, sa cgn, bet-tit lotri asty mer cen dan. 

1) åt det hållet 	2) svarat ingenting 	3) något 	4) så länge 
3) tjuta 	6) listig gubbe 	7) tala om 	9) starkt bet. 	9) i skogen 
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hade hon kutat borta av' där det hade ropat, för hon både tyckt, att hon hade 
känts vid moderns mål. Men det hade burit av längre ock längre undan, så 
fort han hade kutat. Då hon hade kutat sig trött, hade hon satt sig uppå en 
tuva. Bara hon hade suttit litet, hade trollkäringen kommit ock frågat hänne, 
om hon ville inte följa, men hon hade varit rädd ock inte låtit allsinte2. Då hade hon 
fått något gott av trollkäringen, ock sen hade hon tagit kullan ock burit hänne 
hemåt, borti där trollkäringen hade ägt hemma. Där hade hon haft det bra 
ock fått gott äta, ock sen hade hon vordit tvungen till gå ock locka bort 
kreatur om dagarna. 

Kullan växte aldrig allsinte3  mera ock var konstig, emedan4  hon levde, 
gick ock såg borti ris ock började kula3  ömse låtarna, bara hon såg 
några kar. 

En ful kar16. 

Det var en karl som hette Erik, som var mycket ful. Jag skall säga av7  
för eder något, sen han var pojke. 

En dag var han ock en till, som hette Nils, borti riset' ock höggo 
veden. De hade smör ock bröd ock gröten med sig till äta. Då det vart 
middagen, sade Nils åt Erik, att han'° skulle gå bort ock äta, för han 
var inte hungrig än själv. Erik gick bort ock åt han, men då han 
skulle börja på med gröten, tänkte han ut, att han skulle göra Nils ett 
spratt. Han vältade ur gröten ur skålen, som han var uppi, uppå en 
brödkaka ock åt utav det som var nederst, så det var bara frödan" kvar. 
Sen tog han några pinnar ock stödde upp frödan neri skåln, så det såg ut, 
liksom han skulle inte ha ätit allsintet12  av gröten. Sen lade han sig bredvid 
ock skulle se på, hur Nils for", då han kom. Bara det hade varit ett tag, 
kom Nils ock, ock skulle äta. Då han fick tag i grötskålen ock såg, 
att hon var full, trodde han, att Erik hade inte ätit ingen" gröt. Då sade 
han åt Erik: »Han dugde inte gröten åt dig, han dugde inte gröten åt dig». 
Men Erik han låg ock skulle låtsas sova ock lät inte allsintet13. Men då Nils 
skulle till ock äta gröten ock det var bara frödan kvar, började Erik på 
gräsas16. Nils vart så flat, så han bellte inte låtar' allsintet mera han dagen. 

10) Erik 	11) hinnan som hade bildas ovanpå gröten 	12) något 	13) bar sig åt 
14)  någon 	15) sade  ingenting 	16) skratta 	17) såga 
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z,an sunda' 9,a zark esuman emcg, far alar e garde" ad 
geni barti meso. das a 9art fregnitar-a midcgzm, kcgin e in-
einum nagar druhszgarl paz,kar ist skuld a »et. cgit sad, at UVZ 
dam bazda2, mas cgn 	az,ti arbar 8, skuld am ta in z,en forbog 
a dam, sa dam skuld fo zoto. dam sid, at dam skuld bazda, 
bara cm krigad 4  si, far dam 9a niza ugrugar. cndgtk azt, 
man bara amad kamz qt, funderad 5  a2n si um rod. an ad 
nit 8  fendp lan rev i saks, sa cm ad fio a et up krupan im 
9idoskah7. cen skuld a »et ta det rakcems, far am ad len 
.21aikam ist. cm kngad si az,ti oidoskal a skar ov lan atarbog 9  
a dam, sa 9a ina, a gav dam. dam skar a tugad a ota a skrit, 
uka got »et farfasult, dam ad aldrivardn kentl° asnt 220411. 
cen log a grastast a dam, meld ogn toast-nt sa-v12 , at a 9,a revo-
»et, far do oar-aln red cgn skuld fo strik. 

deda2 minte,st a2n, sa len* a2n 
* 

das zark ad 9urti ato eld nit() or, bird-con-o g nar" 2 an 
kulu. man a o_a zan elar, sa zetad zuga, sa brukad go nar na2 
inzpi, a cm 9ist si iga rod, ur cm skuld bel" skram qn 
dcgfro. meld lan dag, dos dam 9a bartt zenum »cgna2 osti razsi15  
a fiskta18, sa ftk am lan strom abor. das zuga ad gen4p lit 
fro-num, so set am aborn o krokogn ies a .2,legd gin upt 
zence lovogra2n", sa 9ekst bre9i »cgna2m, a bird-o rap ete,r zugam, 
at cm skuld kum a iop-num las° fis»an. zyga ka2m a kazta, 
ed a2n dugda18, a bara cm ad kanta fra2m-a2 grqinan, sad zarle 
cg-num, at a2n skuld klav*, upt grTni a loso reve, sa cnn fik 
nid aborn. zuga klev upt grqint a lagad rem, man cgn ad-nt 
meld in laso-n, feld zark tendad i lovon, sa-t a bird-o lurig a 
brina2 ing zugcm. zuga raft no" sat a sot i 20, man lark stod 
nidonzin a bara skratad. dus a ad 9e z,at tag, sad cm a zugan, 
at um cm luvad azt ta int go barta2' doldal kulun mer, sa skuld 
a2n zap nid cm. zuga livad sakart, at a2n aldri vardiz skuld 
got dit mera, bara cgn .22ap nid. do to iark zena2 redu22  a set o 
z,an sazdu um grqinan, zuga fik olon etar. 

1) fulla 	2) väntade 	3) matboden 	4) skyndade 	5) tänkte 
6) nyss 7) vedboden 8) hunden 9) bakbog 19) smakat 11) något 

	

sådant 12) tala om 13) fria till 14) kunna 15) skogen 	6) matade 
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En söndag var Erik ensam hemma, för alla i gården hade 
gått borti mässan. Då det vart framåt middagen, kom det in [till] 
honom några druckigal pojkar ock skulle ha kött. 'Han sade, att om 
de bida2, medan han gick ut i härbärget3, skulle han ta in en fårbog 
åt dem, som de skulle få äta. De sade, att de skulle bida, 
bara han kringade4  sig, för de voro mycket hungriga. Han gick ut, 
men bara han hade kommit ut, funderades han sig om råd. Han hade 
nytt6  fått en räv i saxen, som han hade flått ock hängt upp kroppen ini 
vedskålen 7. Han skulle ha kött till ge rackan8, för han hade en 
slik också. Han kringade sig uti vedskålen ock skar av en återbogg 
åt dem, som voro inne, ock gav dem. De skuro ock tuggade ock åto ock skröto, 
hocket gott kött förfasligt, de hade aldrig i världen känt" allsinte slikt". 
Han låg ock grästes åt dem, men han tordes inte säga av", att det var räv-
kött, för då var han rädd, han skulle få stryk. 

Detdär mindes han, så länge han levde. 

Då Erik hade vordit aderton eller nitton år, började han på gå när" en 
kulla. Men det var en annan, som hette Jon, som brukade gå när häpne 
mycket, ock han visste sig ingen råd, hur han skulle bella" skrämma honom 
därifrån. Men en dag, då de voro borti en tjärn östi riset" 
ock fiskade16, så fick han en stor abborre. Då Jon hade gått litet 
ifrån honom, så satte han abborren på kroken igän ock slängde honom uppi 
en lavgran", som växte bredvid tjärnen, ock började på ropa efter Jon, 
att han skulle komma ock jälpa honom lossa fisken. Jon kom ock kutade, 
det han dugde", ock bara han hade kommit fram åt granen, sade Erik 
åt honom, att han skulle kliva upp i granen ock lossa reven, så han fick 
ned abborren. Jon klev upp i granen ock lossade reven, men han hade inte 
mer än lossat honom, förrän Erik tände eld i laven, så att det böljade på lura" ock 
brinna ikring Jon. Jon ropte »jälp», så att det satt i", men Erik stod 
nedanmed ock bara skrattade. Då det hade varit ett tag, sade han åt Jon, 
att om han lovade ut till inte gå bortåt" dendär kullan mer, så skulle 
han jälpa ned honom. Jon lovade säkert, att han aldrig i världen skulle 
gå dit mera, bara han slapp ned. Då tog Erik en roa22  ock satte på 
ena sidan om granen, [som] Jon fick hala" efter. 

17) d. v. s. en gran beväxt med skägglav 18) kunde is) flamma  20) det hördes  
långt ikring 	") till 	22) stång 	23) hala sig ned efter 
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o aldrz t9ost zuga ter mot taha mer, sa zark fik a kulo 
asuman, a dos con 9art nug gomol, 43.ittad con si m!-na2. 

fota a trult. 

fafa men sad-ovi far nit, ince qm do, 9a fast con ad 9a, 
far trut, mas con ad o,a ue. 

lan gag dos dam ad aft budar2  bark dadbtm5, skuld gm 
go dit fro emco ean tosdasmargon bittga, z de solz 43,  dc up. das 
a2n ad kam alv 9egst, ad con fatiffi s t9ar grcono k9infok, sa 
ad soti upo zan tar bre,9t 9nan o raft a sprakad, sa a ad 
ardast lagt fro. dos con ad kamt sa nar, sa-t con ad at dam, 
ad con steicod a tegt, um a2n mod sku kos go fra2m4. man 
sa ad a2n teet, at con 14rd 5  do-nt sku vol-n° 9a rad nogo 
k9infok. bara a2n ad kami mit for dam, ad a2n sakt »gu-da», 
bodar t9a,r ad s9orod: »gasin» a 9ilad, at a2n skuld stTnco, sa 
dam fig sproka lit ot-num. con ad set si upo i_enco tar bree, 
dar dam ad satt, mald dam ad clad, at con skuld sits upo 
sumu tar a da,m7 , sa con o ad gart. das dam ad sprokad zat 
tag, ad con glamt ov si a son-til, o upo 	go g ad bodo 
konfobsi feri bort, sa con ad-it ettod als, ort dam ad tai, 
9etan. 

ian ear gag, das con ad 9a barto pelarns norda lortbod, ad 
an sku ga no etar estam. das con ad bunt lit fro budet bark 
za,t 9egosjpal, ad con fens st,o t_ence rarskretslt stura biark, sa 
a ad oa tri klisnur° o a ima fint navar. con ad stadi a sit o 
na2 aat tagi° a teet: »a 9a besindlz, at z a2-nt sit isa far, sa i 
a bel lap ovil nco navar», far con brukad lap .1lazkt a skorna. a sa 
teet a2n, at con fak lap ov na2 a, mas con tlk emcot sa. man 
dos an  ad kami atar, ad a 9a .2,11,4t12 , at con ad sil bearfyi, fast 
con mintast tadla, 9ar o ad skada.  con trod fult a fast, at a 
ad 9a god, sa ad at q,t SUMO bak, a con 3.a1 a &grad si, 
amas" con livda, at con ad-ett tott, and" ma si ov na2. 

1) talade om 	2) fäbodarna 3) eg. Dödbyn 4) tordes gå fram 
5) skulle 	6) bry sig om 	7) som de 	8) rnyrslogen 	9) stammar 
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Ock åldrig tordes Jon göra emot Erik mera, så Erik fick ha kullan 
anum, ock då han vart nog gammal, gifte han sig med hänne. 

Farfar ock trollen. 

Farfar min sade av 1  för mig, innan han dog, huru fast han hade varit 
för trollen, medan han hade varit ung. 

En gång då de hade haft bodarna' borti Dödbyn 5, skulle han 
gå dit från hemma en torsdagsmorgon bittida, i det solen gick upp. Då 
han hade kommit halvvägs, hade han fått se två granna kvinnfolk, som 
hade suttit uppå en tuva bredvid vägen ock ropat ock språkat, så det hade 
hörts långt från. Då han hade kommit så när, så att han hade sett dem, 
hade han stannat ock tänkt, om han månne skulle töras gå fram 4. Men 
sen hade han tänkt, att han lärder> då inte skola värda sig6  vara rädd några 
kvinnfolk. Bara han hade kommit mittför dem, hade han sagt »god dag», ock 
båda två hade svarat »gud-signe» ock velat, att han skulle stanna, så 
de finge språka litet vid honom. Han hade satt sig uppå en tuva bredvid, 
där de hade suttit, men de hade velat, att han skulle sitta uppå 
samma tuva ock de', som han ock hade gjort. Då de hade språkat ett 
tag, hade han glömt av sig ock svurit till, ock uppå en gång hade båda 
kvinnfolken farit bort, så han hade inte vetat alls, vart de hade tagit 
vägen. 

En annan gång, då han hade varit bortpå kölen' nordan Lortbod, hade 
han skolat gå ock se efter hästen. Då han hade kommit litet från boden borti 
ett vägskäl, hade han fått se en förskräckligt stor björk, som 
det hade varit tre klysnor' på ock mycket fin näver. Han hade stått ock sett på 
hän ne ett tag" ock tänkt: »det var besynnerligt, att jag har inte sett dennaförr, så 
jag har bellt löpa av" hänne näver», för han brukade löpa slikt åt skor. Ock sen 
tänkte han, att han fick löpa av hänne den, medan han gick hemåt sen. Men 
då han hade kommit åter, hade det varit slut" att han hade sett björken, fast 
han mindes tydligt, var hon hade stått. Hån trodde fullt ock fast, att det 
hade varit gods, som hade sett ut som björk, ock han gick ock ångrade sig, 
emedan" han levde, att han hade inte tagit allsinte" med sig av hänne. 

13) stund 	11) taga av 	12)  omöjligt 	13) så länge 	14) något 
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lan gag, dos cen ad dyiftad si, tak qrn o skuld tet etar 
estam ian mismosafton, man dos a bird-o b?, markt o int g n 
fik at' est, 9art cen tountin ta go emcet. a oart sent nod ce-
num, ince Gen kcem emcet, so kluka 9,a do evar tolv, dos an ad 
kam, so cen bird-o sio ema2t, fik an .si,o, ukan fasult stur 
icenstak 2  a log mit?, 9eiam. a2n to tor stoyar, so ml» an 
oorkad boy°, o iij bortar a arbara int dam o tet ev in dem 
dar. meld do kcein fmno ma ait o frogad, um an ad-tit fendp-
at esk. »nap sad cn, o u_po iat go e for icenstogar ir nevunice 
o-num, so gm oist-ttt als, 9ort dam fora. um  an  ad 9a tist, 
ast a2n ad ap dam inum los, ad a 9,urti nod ov dam, bara 
soli ad gentz uv um mismosnzorgona. 

En gång när han hade gift sig, gick han ock skulle leta efter 
hästen en midsommarafton, men då det böljade på bli mörkt ock inte han 
fick åter' hästen, vart han tvungen till gå hemåt. Det vart sent något åt 
honom, innan han kom hemåt, så klockan var då över tolv. Då han hade 
kommit, så han började på se hemåt, fick han se, vilken fasligt stor 
järnstack2  det låg mitt i vägen. Han tog två stänger, så mycket han 
orkade bära, ock gick bortåt härbärget med dem ock tänkte häva in dem 
där. Men då kom farmor min ut ock frågade, om han hade inte fått 
åt hästen. »Näj» sade han, ock uppå en gång foro järnstängerna ur nävarna 
på honom, så han visste inte alls, vart de foro. Om han hade varit tyst, 
tils han hade haft dem inom lås, hade det vordit något av dem, bara 
solen hade gått upp om midsommarsmorgonen3. 

1) reda på 2) hög med järn 3) Folktron är den att s. k. gods, som hittas 
på midsommarnätterna förvandlas till pänningar eller andra dyrbarheter. 



Hemliga språk i Sverige. 
Av HERMAN PALM. 

Den ordlista över några hemliga språkformer i Sverige, som 
här meddelas, har tillkommit under alldeles säregna förhållanden. 

början av min värksambet som fängelsepredikant märkte 
jag ofta under mina samtal med fångar från huvudstadens brotts-
lingsvärld, huru dessa använde ord och uttryck, som voro mig 
främmande. Av ordens sammanhang kunde jag vanligen sluta 
mig till deras betydelse. Jag tecknade mig dem därför till min-
nes .och böljade så småningom själv använda dem i mina sam-
tal med fångarna. Jag misstog mig ej i min förmodan, att detta 
skulle öppna mig en väg till fångarnas förtroende. Det var som 
om de tyckte, att jag kommit dem ett bra stycke närmare, när 
de förstod°, att jag kände till deras hemliga språk. De blevo 
mer meddelsamma. Och det var ej längre förenat med någon 
svårighet för mig att få mitt lilla ordmaterial än ytterligare ut-
vidgat. Det hände till och med, att de utan särskild uppmaning 
från min sida berättade mig en hel del rörande såväl sitt språk 
som livet i allmänhet inom huvudstadens brottslingsvärld. Att 
dessa meddelanden varit mig till stor nytta i mitt pastorala ar-
bete både inom fängelset och bland de frigivna, behöver ej sär-
skilt nämnas. 

Det egendomliga språk — om •vi ens kunna giva det detta 
namn — som huvudstadens brottslingar använda sinsemellan, 
kalla de själva månsing, Benämningen är måhända något vilse-
ledande. Ty mån sing är egentligen det vedertagna namnet på 
det hemliga språk, som förr brukade talas av de kringresande 
västgötaknallarna. De få kvarlevor av de gamla västgötaknal-• 
larnas månsing, som vi ännu äga, tyda emellertid på ett be-
stämt sammanhang mellan detta och brottslingarnas språk. Att 
de senare tillegnat sig det gamla namnet månsing för sitt språk, 
torde därför hava ett visst historiskt berättigande. Jag kommer 



58 	 PALM, HEMLIGA SPRÅK. 

att i det följande använda ordet månsing såsom benämning på 
det vanliga språket inom huvudstadens brottslingsvärld (i .ord-
listan förkort. m.) och äldre månsing såsom beteckning för 
västgötaknallarnas språk (i ordlistan förkort. äm.). 

vEn stor del av månsingens ordförråd är hämtat från det s. k. 
rommani (i ordlistan förkort. r.). Detta språk talas av de 
svenska tavringarna eller tattarna, såväl de bofasta som de kring-
vandrande, och borde rätteligen kallas tavringarnas rommani, 
till skillnad från sigenarspråket, som av gammalt burit namnet 
rommani. Om sigenar-rommani i Sverige äger jag ingen 
kännedom. Att dömma av en uppsats av A. ULRICH (i SyLni. 
1909): »Ett ock annat ur sigenarspråket», jämförd med de ord-
förteckningar över sigenarspråket, som finnas tillgängliga i de 
stora klassiska värken av A. F. POTT och F. MIKLosrcul, skulle 
sigenarnas språk i Sverige rätt mycket skilja sig från deras 
stamförvanters i det övriga Europa. Huru som hälst, säkert är, 
att tavringarnas rommani i Sverige, sådant jag lärt känna det,2  till 
sitt ordförråd är nära besläktat med sigenarspråket, såsom detta 
beskrivits av POTT och MIKLOSICH. De tavringar, med vilka jag 
haft att göra i fängelset och från vilka jag äger min kunskap 
om deras rommani, ha i allmälhet med en viss stolthet framhållit 
sin släktskap med sigenarna och velat göra gällande, att deras 
språk och sigenarspråket vore ett och detsamma. Detta är dock 
utan tvivel oriktigt. De svenska tavringarnas rommani är si-
genar-rommani så att säga omplanterad i svensk jordmån. Ord-
förrådet är till en stor del kvarlevor från förfädernas, sigenarnas, 
språk.3  Men vid ordens böjning och sammanställning följes 
nästan alltid den svenska grammatiken eller rättare det slarviga 
vardagsspråkets grammatik, liksom i regel de flästa småord (kon-
junktioner, prepositioner etc.) ävensom jälpvärben äro svenska. 
Jag har sökt åskådliggöra detta i de exempel, som jag anfört. i 
ordförteckningen; och för att än ytterligare visa, huru tavringar-
nas rommani tar sig ut som talspråk, vill jag här meddela ett 
par samtal mellan två »rommani-rakklare», vilka samtal äro 
korrigerade och »godkända» av en tavring: 

1  A. F. POTT, Die zigeuner in Europa u. Asien, 1—II, Halle 1844 
—45; F. 1111KLosica, tber die mundarten u. die wanderungen der zigen-
ner Europa's, Wiener-Denkschr. 1871-78; densamme, Beiträge zur 
kenntniss der zigeunermundarten (Sitz.-ber. d. K. Acad. d. wissensch., 
Wien 1874-78). 

2  Åven detta för övrigt ganska olika A. Utmals ordlista i uppsat-
sen: »Ett ock annat om rommanespråket» i SvLm. 1909. 

3  Dessutom förekomma i tavringnaras rommani även, ehuru sparsamt, 
svensk slang, allmogespråk samt ord och uttryck från främmande länders 
tjuvspråk. 
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Dy tikkno rakkel av dy rommani. Två 
rakklare. 

Magdalå pre diro! 	 A. 
Magdalå! 	 B. 
Miro Ormar, diro kammas A. 
tradjande? 
Ehe, doa kammas traööo. 	B. 
Va lavar diro? 	 A. 
Burman. 	 B. 
Miro fönnar: doa kåkkaro- 	A. 
lavet; doa kirrar éi. Va 
kirrar diro för bänster? 
Jar mä kårt-eakk. Or diro? B. 

Provisar or vidgar. 	 A. 

Kammas diro primfakkad or B. 
kammar diro nukkon? 
Ehe! Gajjen jar i kerår rnä 	A. 
Vadstenabitser or kammar i 
kättani mir ,jånsig, som kam-
mas ftar bast. 
Diro kammar laööo, le mir B. 
sir. 
Ehe, rakklo! Doa divisen A. 
tradjar öi pre miro, då miro 
jar pre maggnig. 
Ska diro kola to G . . . . 	B. 
öinnopa? Doa stär i dy 
divis, or doa kammas but 
ro ä mani far. 
Ehe! Le vi kättani? 	 A. 
Ehe! Fakka diros lurk or B. 
tradja i kättani to repet! 
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små samtal mellan två rom. 
manitalande personer. 

God dag på dig! 
God dag! 
Jag ser, du är resande? 

Ja, det är riktigt. 
Vad heter du? 
Burman. 
Jag förstår: det är det falska 
namnet; det gör ingenting. 
Vad gör du för affärer? 
Jag gör i kortvaruaffärer. 
Och du? 
(Jag gör affärer med) knivar 
gch ringar. 
Ar du gift och bar barn? 

Ja! Min hustru går omkring 
i husen och säljer Vadstena-
spetsar och har med sig min 
pojke, som är 4 år gammal. 
Du har det bra, minsann. 

Ja, kamrat! Den dagen kom-
mer inte för mig, då jag 
behöver gå och tigga. 
Ska du resa till G . . . . 
marknad? Den varar i två 
dagar, och där är mycket 
folk. 
Ja! Får vi sällskap? 
Ja! Tag din kappsäck och 
följ med till tåget! 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

B. 

 
 

I jek inåsthäkk. På ett kafé. 

A. Vi ler dy måsta or maro? A. Vi ta väl två kaffe och bröd? 
B. Ehe, doa kammas laööo. B. Ja, det är bra. 
A. Fakka mir gullopat! A. Ge mig sockret! 
B. Ehe, hikk kammar diro smul-

tepa laööo. 
B. Gärna. 	Här har du grädde 

också. 
A. Bagg to måsta kammas kir- 

jot! 	. 
A. Ett gement kaffe att vara 

dåligt! 
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B. Ehe! Pänna to fårsel! 

Bägg to ka. Le butare! 

Ehe, miro kammas kadoa. 
Sönnar diro doa baro rubb-
sörmisarna i bäddons virig? 
Ehe, doa kammas fukkra. 
Miro kammas fanter i doa. 
Då kammas miro fantrare 
i gavons libbra; doa kam-
mas kustare. 
Sönna 'Ci så but or kirra dir 
druli! Doa jar ei to kirra 
gavon, fönnar diro! 

Fakka lulen pre dir! Miro 
kammas butare puranå än 
diro i doa. Hajjar diro? 
Rakkla öi doa! Le butare 
måsta, innan doa kammas 
arit! 
Pänna to om butare maro! 
Diro fyser präjsa doa; miro 
kammar öj multrat. 
Ehe, kammas miro diro by!-
der sen? 
Ehe, jek ånn paf. 
Hikk kammar diro jek ånn 
paf! Or nu tradjar vi to 
låddrån. 

B. Ja, värkligenr Säg till om 
(byte) annat! 
Du var mig en baddare att 
äta. ,  Tag Mera, du! 
Ja, jag är hungrig. - - 
Ser du de stora guldringarna 
i värdens klockkedja? 
Ja, de äro vackra. 
Jag är förtjust i dem. 
Jag är mer .förtjust i hans 
plånbok; den är mer värde i. 

Titta inte ditåt så mycket 
och -bär dig drumligt åt! 
Då går det inte att bestjäla 
kärlen;  begriper du väl! 
Håll munnen på dig! Jag 
är äldre än du i det här. 
Förstår du? 
Tala nu inte om det där 
meral. Tag mer kaffe, innan 
det blir kallt!.  
Säg till om,  mera bröd! 
Du får betala det här; jag 
har inte växlat. 
Ja, det skall jag. Är jag 
skyldig dig något sedan? 
Ja, 1 och 50. 
Här har du 1 och 50! Och 
nu gå vi till vårt nattlogis. 

Det har sagts mig av en tavring, som genomvandrat större 
delen av Sverige, att det finnes flera dialekter av de 'svenska 
tavringarnas rommani. Detta är också högst sannolikt; och 
denna omständighet kan möjligen förklara en del av olikheterna 
mellan ULRIenS ovan anförda ordlista och min ordförteckning. 
Den nämnde tavringen påstod, att det skulle särskilt vara en ej 
obetydlig skillnad mellan det rommani, som talas i det nordliga 
Sverige, och det som användes av Sveriges övriga tavringar. 
Han nämnde även för. mig .några ord, som skulle bestyrka detta 
påstående. Så t. ex. heter 'länsman' på det norra Sveriges rom-
mani pepplig, men i de sydligare dialekterna måskrån eller 
gräkko. Jag vågar emellertid av brist på material ej närmare 
yttra mig om denna sak. Möjligt är ju, att dialektolikheten ej 
är att hänföra så mycket till själva ordförrådet, som fastmer 
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till en del egendomligheter i böjningsformer och akcentnation, 
beroende av provinsialismer o. d. Kanske också det norra-Sve-
riges rommani står närmare det norska fantespråket.1  Detta 
är emellertid endast en gissning. Säkert är, att de tavringar, 
med vilka jag kommit i beröring i fängelset, använt ett ordför-
råd, som varit i det stora hela likartat. Om nu detta rommani 
endast talas i en mindre del av Sverige eller äger någon större 
utbredning, vet jag ej. Däremot är det visst, att det är just 
detta rommani som ingått i månsingen såsom en av dess vikti-
gaste beståndsdelar. Och även i den äldre månsingen återfinnes 
det. De korta ordförteckningar över den äldre månsingen, som 
äro intagna i Sv. Hors Dialectus Vestrogothica (Sth. 1772), NILS 
H:SON DALS Bokosia etc. (Sth. 1719) och EJLERT SUNDTS o. a. 
arbete, innehålla flera ord från samma rommani (t. ex. bläjda, 
dåkka, fysa, gavo, glisk, grund, häkk, hågka, håt, jånsig, 
kalsig, kan, månsa, nasa, pani, pikkus, pimma, pirka, primer, 
provis, lära, slåtta, snårva, stål, tova, trinter). 

Jämte tavringarnas rommani träffas i månsingen en mängd 
egendomliga ordformer, som härstamma dels från slang, dels 
från främmande länders tjuvspråk. 

Särskilda förbrytaridiom finnas i de flästa europeiska (och 
förmodligen även utom-europeiska) länder. Liksom de italienska 
hriganterna och lazzaronerna tala sitt gergo (gergo furbesco 
1. gergo furfantino), så också de spanska desperados sitt 
germania 1. rövarspråk. De polska förbrytarna hava ett 
hemligt språk, som de kalla szwargot eller även gwara An-
drusöw (Andrus var en polsk rövare, som blivit.  mycket firad 
i folk- och förbrytarpoesin). De ryska förbrytarnas språk kallas 
ofenskij, i Bömen benämnes tjavspråket hantyrka, i Holland 
kraamerslatyn och i Turkiet katafiani-idiomet. De norska 
»meltravere» (skojarne) kalla själva sitt språk rodi, och de 
danska kältringarna hava givit sin rotvälska det något eufemis-
tiska namnet prävelik vant, d. v. s. »det sköna talet». De be-
tydelsefullaste och mäst omfattande av Europas tjuvspråk äro 
det franska argot des voleurs (eller argot des classesdange-
reux), det tyska gaunersprache (eller rotwälsch eller 
chochemerloschen eller chessenloschen) samt det engelska 
cant (canting language eller thieves slang, även kallat 
pedlars' french eller S:t Giles's greek). I synnerhet de två 
sistnämnda språken tyckas ha haft ett stort inflytande på den 
svenska månsingen. Av argot des voleurs har jag däremot 
i månsingen kunnat upptäcka endast några få reminiscenser, och 
även dessa äro osäkra. 

i Om detta språk se EJLERT SUNDTS »Beretuing om faute- eller 
landstrygerfolket i Norge», Kristiania 1852. 
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De franska, tyska och engelska tjuvspråkens historia och 
sammansättning äro av synnerligen stort intresse; särskilt gäller 
detta det tyska gaun ers prache med dess rikedom på arkaismer, 
sigenarspråk och judejargon. Det skulle emellertid bliva allde-
les för vidlyftigt att här ingå på det, utan jag hänvisar till den 
dithörande litteraturen. Ganska träffande jämförelser mellan de 
mer betydande tjuvspråken hava gjorts av 11. KURELLA: »Natur-
geschichte des verbrechers» (Stuttgart 1893) och..P. POLLITZ: »Die 
psychologie des verbrechers» (Leipzig 1909). Aven på svenska 
äga vi en kortfattad, men förträfflig historia och karakteristik 
av de viktigaste förbrytarspråken i ett litet arbete av FR. SUND-
GREN: >Om brott och brottslingar» (Stockholm 1897). Det för-
nämsta arbetet över die gaunersprach e är naturligtvis Avt-
LALLEMANTS klassiska värk: »Das deutsche gaunerthum» (1—IV, 
Leipzig 1858 och 1862). Det bästa över samma ämne inom den 
nyare litteraturen är F. KLUGE: »Rotwelsch» etc. (Strassburg 1901). 
Den franska argot'n har, som bekant, länge varit föremål för 
ordboksförfattares intresse. De som i sina »dictionnaires de l'ar-
got» mäst sysslat med l'ar got des voleurs, torde vara L. RI-
GAUD, L. LARCHEY, G. DELESALLE och A. BRUANT. Med avseende 
på litteraturen över engelsk ca nt inskränker jag mig till att an-
föra de båda arbetena av BAUMANN: »Slang und Cant» (Berlin 
1887) samt CAMDEN Hm= »The slang dictionary» (London 
1870). CH. G. LELAND lemnar i sin skrift »The english gipsies 
and their language» (London 1874) en utmärkt framställning av 
förhållandet mellan sigenarspråket och cant. 

FörmedliLgen mellan den svenska månsingen och die gauner-
sprack torde förnämligast havask ett genom den danskaprävelikvan-
ten eller — såsom den även kallats-- kältringlatinet (de präveli-
kvanttalande landstrykarna erhöll° av den danska allmogen namnet. 
keltrin ger, av det gammaldanska ordet ke l tre bedja, tigga).,  

i Fast det är min avsikt att i denna inledning ej ingå på några 
detaljer, kan jag dock ej underlåta att här meddela ett drag ur det 
tyska brottslingslivet, som visar, huru tillika med »die gaunersprach e» 
understundom även »die gaunerstreich e» överförts till vårt land. Bland 
de tyska brottslingarna har sedan gammalt praktiserats ett »knep», som 
fått namnet viutzmahandel (av det polska wiacma bedrägeri, intyg). 
Viatzmahandeln går så till (jfr Sandgren a. a. s. 28 och Av6Lalle-
mant a. a. IV, s. 621): Huvudmannen i bedrägeriet, »neppen», ger 
sig ut för att vara en i nöd stadd person av högre samhällsställning, 
som på. grund av tillfällig pänningförlägenhet måste avyttra någon dyr-
bar värdesak. Hans kamrat i bedrägeriet, »cbavern», reser i förväg ut 
till det värdshus eller lantställe, vars ägare skall göras till föremål för 
bedrägeriet, och uppträder här på ett magnifikt sätt, så att han impo-
nerar på vederbörande. Efter någon dag infinner sig även »neppen», be- 
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N. V. DORPHS antagande i hans arbete: »De jydske zigeunere og 
en rotvelsk ordbog» (Kjobenh. 1837), att prävelik vanten är en 
direkt avläggare av sigenarspråket, är oriktigt. Däremot står 
denna prävelikvant i nära släktskapsförhållande till »die gan-
nersprache», ja torde i själva värket endast vara en nordlig 
förgrening av detta. Från de danska öarna har prävelikvanten 
lätt kunnat finna vägen över till Skåne och därifrån vidare norr-
ut. Under sina irrfärder genom Sverige kunde den naturligtvis 
ej undgå att sammanstöta med de hemliga språk, som talades av 
de svenska landsvägsriddarna, och även utöva ett visst inflytande 
på dessa språk, t. ex: den äldre månsingen, som tyckes hava 
varit rik på tysk rotvälska, samt de svenska tavringarnas rom-
mani. På denna väg huvudsakligen har förmodligen det tyska 
tjuvspråket inkommit i den svenska månsingen. 

Man har velat likställa med varandra den danska »präveli-
kvanten» och de svenska »tavringarnas rommani». Ingenting-
kan dock vara oriktigare. Rommani är en direkt avkomling av 
sigenarspråket. Prävelikvanten däremot är endast en sidogren 

skriver på ett rörande sätt sin nödställda belägenhet och utbjuder sin 
värdesak. »Chnvern», som förstått tillvinna sig lantmannens eller värds-
husvärdens förtroende, ger nu denne en hemlig vink, att han kommer 
att göra en god affär, om han köper saken i fråga; och mannen låter 
även vanligen lura sig och köper det utbjudna värdeföremålet, vilket 
naturligtvis i själva värket är komplett värdelöst. — Denna viatzma-
handel var mycket vanlig särskilt i början av 1800-talet efter de franska 
krigen. Bedragarna uppträdde då som landsflyktiga polska officerare, och 
bedrägeriet fick därav namnet p o le nhandel, poleng ellen, bedragarna 
kallades polenhändler, polengänger eller helt enkelt endast polen. 
Sedermera korn ordet p ole att betyda 'kamrat', och med polen mena-
des: att vara i förbund med någon. I denna senare betydelse återfinnas 
orden pol och p ola i såväl våra tavringars ~mani som i månsingen. 
Men ej blott ordet, utan även själva »tjuvknepet» har akcepterats av 
vårt lands brottslingar. Den tyske gaunerns viatzmahandel motsvaras 
— jag är frestad säga — nästan minutiöst troget av den svenske m igk-
nese ns sätt att skoja bort sina falska guld- och silverur (»gulingar) och 
»vitlökar»). Även »migknasen» har alltid med sig on kamrat i bedrä-
geriet, en 'pol', som kallas urki s. När »migknasen» på gatan får syn 
på en Iburo» (främling), som han tror kunna »jar pre jek staddrig» (vara 
lätt att bedraga), styr han kurs på denne, ger sig ut för att vara t. ex. 
en Sjöman, som är stadd i tillfällig pänningknipa och därför måste av-
yttra sin klocka, som han därefter erbjuder »buron» att köpa. »Av en 
händelse» påträffas nu »urkisen», vilken såsom »sakkunnig urmakare» om-
bedes att yttra sig om klockans värde. Och sedan utspelas mellan 
»migknasen», »buron» och »urkiseu» precis samma historia som mellan 
»neppen», värden och »chavern» i den nyssnämnda viatzmahandeln. 
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av »die gaunersprache», som utgått från en helt annan rot än 
sigenarspråket, även om det under tidernas lopp i sig upptagit 
åtskilliga element från sigenarspråket. För att visa, huru till 
karakteren alltigenom olika prävelikvanten och tavringarnas rom-
mani är, vill jag här i översättning till rommani meddela början 
av ett samtal mellan två danska »kältringar», vilket samtal finns 
intaget i slutet av N. V. DORPHS ovan anförda arbete: 

Dansk prävelikvant. 
Tvis sköjererpräveler 

tesades. 
A. Kvant deis, knas-

per! 
P. Kvant dels, sibe-

knasper! 
A. 	Mi nnoses 	ty rer, 

dinnoses er en prä-
velikvant? 

P. Sibe, knasper! 
A. Blår minnoses dit 

verbum ! 
P. Peiter. 
A. Hvor kimter din-

noses frataris? 
P. Fra B. 
A. Har dinnoses fak-

ket funkes på ä 
fosselers sin kass 
isvas? 

P. Nobes• ä bis har 
fakke det fölist. 
Vornoses må jo 
rot fakke funkes; 
det fakker tuller 
fölist. 

A. Sibe; men de blå-
rer dog, det er 
vornoses som fak-
ler det. 

P. 	Det er fölist. Gen- 
ter troertaris det 
rot. Vornoses be-
hövertaris rot at 

Svensk rommani. 
Dy tavrigar rakkla. 

A. Magdalå, rakklo! 

P. Magdalä pre diro, 
rakklo! 

A. Miro fönnar, diro 
kammas jek rom-
mani-ratt? 

P. Ehe, rakklo! 
A. Va lavar diro?» 

P. Petter. • 
A. Va kammar diro 

tradjan ifrån? 
P. Från B. 
A. Hardiro fäjjat pre 

kaberkirrarens k.e-
rå pre raööan? 

P. einnaro; bäddon 
har kert doa solo. 
Vi behöver öin-
naro fäjja pre ;doa 
kårar baron solo. 

A. Ehe; men de rakk-
lar, doa kammas 
vi som kirrar doa. 

P. Doa kirrar öi. Ma-
nifarna fönna, doa 
kammas doa traö-
öo. Vi behöver öin- 

Svensk översättning. 
Två tattare samtala. 

A. God dag, kamrat! 

P. God dag på dig, 
kamrat! 

A. Jag ser, att du är 
en (prävelikvant-) 
rommanitalande? 

P. Ja, kamrat! 
A. Säg mig ditt namn ! 

P. Petter. 
A. Varifrån kommer 

du? 
P. Från B. 
A. Har du satt eld 

på bagarens hus 
i natt? 

P. Nej; det har ä-
garen gjort själv. 
Vi behöver inte 
tända på; det gör 
bönderna själva. 

A. Ja; men de säga 
ändå, att det är 
vi som gör. det. 

P. Det gör detsamma. 
Människorna tror 
det inte. Vi be-
höver inte tända 

1) Ordagrant: Pena miro diros lav! 



funke kasser, for 
ä tuller dogger 
vornoses altigtaris 
uden 	berirnelse 
eller mäggeri. Det 
er en kvant tid-
taris at sköje i. 

A. Du blårer sibe; det A. 
er foger tidtaris 
for 	sköjerknas- 
pere. 

INLEDNING, 

naro fäjja pre ke-
rår, buron dåkkar 
oss allt föröhnaro 
(berömm 1.) präjs 
eller mani. Doa 
kammas laMo di-
vis för bänster. 
Diro rakklar tra6 A. 
&a; doa kammas 
fukker svep för 
tradjande. 

65 
på några hus, ty 
bonden ger oss all-
ting utan betal-
ning eller tiggeri. 
Det är en härlig 
tid att göra affä-
rer i. 
Du säger sant; det 
är en präktig tid 
för resande. 

Att slangen skall intaga en framskjuten plats i ett förbry-
taridiom, är självklart. Liksom i Frankrike »l'argot OAre1» 
eller »la langue verte» i riklig mängd ingått i »l'argot des vo-
leurs» och i England »the slang» och »the cant» hopblandats 
med varandra, så har ock i Sverige månsingen och gatans slang 
slutit ett nära vänskapsförbund. Slangen är emellertid en ytterst 
variabel storhet. Ord och uttryck,. som den ena dagen äro mo-
derna, kunna redan den andra dagen vara föråldrade. Och när 
det gäller att finna nya uttryck för cynism eller humor, är, som 
bekant, det mänskliga ingeniet outtömligt. Att i en ordförteck-
ning över ett tjuvspråk sådant som månsingen, som dock är 
av mer konstant beskaffenhet än slangen, medtaga alla av de 
månsingtalande använda slangord och slanguttryck, är hart när 
omöjligt. Jag har därför i den följande ordförteckningen måst 
inskränka mig till att endast upptaga sådana slangord (i ord-
förteckningen förkort. si.), som så assimilerats med månsingen, 
att de kunna sägas hava övergått till värkliga månsingord, t. ex. 
bira, blakk, blari, buller o. e. V. 

Något annorlunda förhåller det sig med slangorden i min 
lilla ordförteckning över det s. k. knop ar m åj j et. Detta kno-
parmåjj är ett alldeles säreget svenskt slangspråk av mycket 
gammalt datum, som använts och till en da ännu användes av 
sotarna i vårt land Det är sålunda ett slags hemligt skrå-
språk, kanske det enda i sitt slag, som finnes i behåll. Då detta 
egendomliga slangspråk sannolikt är i utdöende, har jag sökt 
taga reda på dess ordförråd. Men detta har varit förenat med 
utomordentliga svårigheter. Ty sotarna äro, när det gäller deras 
hemliga språk, mycket förbehållsamma. Något litet har jag 
emellertid, såsom synes av ordlistan, lyckats samla; men det 
har varit mig omöjligt att sovra det samlade materialet, så att 
jag kunnat skilja från varandra slangord, låneord och självbil-
dade ord, utan jag har måst taga med alltsammans »rubb och 

5-101150 Sv. landsm. 1910. 
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stubb». Jag tror dock, att ordförteckningen även i detta något 
oordnade skick äger sitt intresse. 

Vad som tilldrager sig uppmärksamheten är, att knopar-
måjjet använder ordtransforrnationer i en överraskande stor ut-
sträckning, till och med större än vad fallet är med den allmänna 
slangen. De s. k. u- och u-all-språken äro,. så vitt jag vet, 
något för knoparmåjjet alldeles egendomligt. Även de vanligare 
b- och al-språken förekomma, liksom naturligtvis dessutom den 
s. k. backslangen. 

Då måhända en och annan saknar kännedom om dessa 
självgjorda språkformer, meddelas: a) Backslangen, består 
däruti, att stavelserna i ett ord eller bokstäverna i en stavelse 
omkastas;^ t. ex. gaddo god dag, öjda adjö, rom mor, tabell& 
betala o. s. v. Backslangen är rikligt representerad i skinnar-
målet från Malungs socken i Dalarna och förekommer även i 
den äldre månsingen. b) b-språket bildar sina ord enligt föl- 
jande formel: bundenhuns bällerskäns = hunden skäller. B-språ-
ket tyckes hava varit vanligt i äldre månsing. c)-al-språket 
bildar orden enligt formeln: unhäl-endål ällskjål-eräl = hunden 
skäller. 

Om formlerna för u-språket och u-an-språket jfr knopar-
måjjets ordlista! 

Särskilt backslangen kan åstadkomma de mäst bisarra ord-
förvridningar. I den allmänna slangen är backslangen flitigt 
använd, och som exempel på vilka rent av fruktansvärda bar-
barismer som kunna uppkomma genom densamma, må anföras 
ett par slangord: rabnåstik och räprot-ejdtilj. Det förra bety-
der 'hungrig' och är backslang av barr i kistan; ett vanligt slang-
uttryck för att »vara hungrig» är, att man inte har ett »barr i 
kistan» (d. v. s. ingenting i magen). Räprot-ejdälj åter är back-
slang av torparglädje, en gammal slangbenämning på skägg. 
Om man, såsom förhållandet är i knoparmåjjet, dessutom även 
förenar backslangen med något annat självgjort språk, så får 
man naturligtvis ännu besynnerligare ordformer, •t. ex. untig-
kvall (= kvanting), som är en sammansättning av backslang 
och u-all-språket. 

De flästa, låneorden i knoparmåjjet äro gemensamma med 
rnånsingen och rommani, men ofta --- egendomligt nog — med 
en helt olika betydelse; t. ex. bänstra stjäla (på rommani 'för-
tjäna') einna förekomma någon (r. och m. 'köpa'), hågka taga 
(r. och m. 'vara'), mukka bli fri (r. 'förslösa'), naffa stjäla (r. 
och im., 'gå'), pena taga undan (r. 'säga'), fära göra (r. och ro. 
'ljuga') m. fl. 
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Ordlista till rommani och månsing. 
Till upplysning för dem, som ej äro vana vid de vedertagna 

ljudbeteckningarna, meddelas om dessa: ö = tje-ljudet, g = äng-
ljudet, o = 0-ljudet i bo, bonde, f = sche-ljudet. 

ållt-såsråt m. alltsammans (ngn 
gg även ållt-i-peal). noba för 
allt-såsaråt neka till alltsammans. 

åva r. m. komma, gå. = tradja r., 
jar, naffa r. m. ava hikk kom 
hit! ava din dråm gå din väg! 

babb r. m. skägg. 
båbria r. bakom. miro Sinn  (1. 

fönnar) måskrån i valigen, or 
miro tradjar jek babria dråm 
jag ser länsmannen i fönstret och 
går en bakväg. Avon tidsadvärb 
= efteråt, sedan (se lulålir). 

båkka m. si. dansa. 
båkkno r. bok. = bäkko m., drabb-

ropa r. baro bakkno (stora 
boken =) bibeln. 

båkro r. får. 
bållavås r. fläsk. ballavas or trin-

ter ärter och fläsk. 
bålo r. hår. = baro m., för m. si. 

staddra doa gavon mä lolo 
balot, öinnaro doa puranå mä 
kalo balot lura den där rödhårige 
karlen, inte den gamle svarthårige. 
le balopan or kirra dir laööo 
i balot, dir kammas doa dåjj 
tag kammen och snygga till dig 
i håret, du är okammad (eg. dålig 
där). 

bålopå r. kam. 
båro m. hår. 
båro (komp. båroa, superi. bårot) 

stor. 

barr r. m. sten. = bummel m. 
bårvalå (komp. bårvalåt) r. rik; se 

narvalå r. 
bårvel r. III. 50 öre. = paf r., tral-

lig m. 
båssa in. si. överösa med ovett, ned-

skälla. 
båssnig in. si. ovett. 
bast r. ni. år, straff, straffarbete, som 

går över ett år. mandråm har 
kritt dy bast (m.) jag har av-
tjänat två års stiaffarbete.1 Se 
kapplafon m. si. 

bästa m. straffas. mandråm bastar 
tugt jag har fått ett långt straff. 

båftanå' m. barsk, morsk, sträng. 
en baftanå kis en morsk karl. 

berti'mm (på dansk prävelikvant beri-
melse) in. betalning. = pröjs r. 

bieni'ns r. m. (från b-språket) nio. 
= ninn r. m., äggja r. Även 
ordningstal. 

bieti'gs r. ni. (från b-språket) tio. 
Även ordningstal. Se byr. 

bira m. sl. 1) dricka. (v.); 2) en 
flaska (halva») öl. = båjj m. 

birmåjj (-en) in. ölkrog, krog. = 
hysa ni. al., pivärta r. 111. 

bits (pl. bitser) r. spets. Vad-
stena-bitser Vadstenaspetsar. 

blakk m. si. gul. 
blåkker m. byxor. = hafser r. 
blåri (-t) m. si. dålig. = doa r., 

lakk r. m., grund m. 
blek (-et) r. sjukhus. = dukk-hispa 

m. 
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(blle äm. skjorta. = garden r., tu-
nika och teka r. m.) 

bläjd 1. bläsjda r. m. en 25-öring. 
= bälla m. si. 

blä'gker 111. glasögon (i si. ----- »blå 
ögon», som erhållits i slagsmål). 

bos in. användes någon gång i knack-
språket vid uppknackning; bety- 
delse obekant, förmodligen endast 
ett lystringsord. 

bosairtia r. röka (tobak). = harsa m. 
bosmmali (best. bommalian, plur. 

bolumalir) r. cigarett. = knaster 
m., bars ni. fäjja pre jek bora-
mali tända på en cigarett. 

brand r. något som är misstänkt eller 
upptäckt. doa kammas brand 
pre miro, hårdigarna prima 
mir laööo i doa forum; mag-
dalå man misstänker mig, ty de-
tektiverna känna mig väl i den 
här staden; jag ger mig i väg 
(eg. adjö!). doa kammas brand 
pre mikkråbanen det är upptäckt, 
att klockan är stulen. kirra brand 
pre anmäla något. Jfr öall in. 

brkad-ki'rrare r. angivare (en som 
i polisen anmäler ett brott); även 
en som begår ett brott eller be-
drägeri på ett sådant sätt, att det 
genast blir upptäckt. = öall-kir-
rare 111. 

bråndo r. ved. 
bådder r. dörr. = dylta r. 
bfiddits r. ohyra. doa kammas 

buddits i låddret det är ohyra 
i rummet. = kas och juver m. 

båddra r. bo. = låddra r. m., kvarta 

buddriånare r. dörrspegel. 
(båeduns äm. [från b-språket] du. 

= diro r. m.) 
treiginS x. m. (från b-språket) sju. 

= sytt r. m. Även ordningstal. 
(biifflar äm. pängar. = Stål r., stålar 

och lover m.)  

bu' r. in. anus. = pärs r. 
bång m. en fämöring. = panf 1. 

bämbels börig r. m. 
biller m. si. äpple. dåkka mäj 

buller giv mig ett äpple. = pall 
m. 

b-limmet m. sten. = barr r. m. 
lrånalå ni. gammal (om personer). 

= puranå r. 
bliro r. m. bonde; även en person 

som är lätt att lura (i affärer). 
buron doa kan jar pre jek 
staddrig den där karlen är lätt 
att lura. buroöår bondtjuv, buro-
gno bondkäring. 

but (komp. båtare, superi. lultast) 
r. m. mycken, mycket. = list 
r. m. but präjs fyste diro 
hur mycket fick du betalt? miro 
fyste but jag fick mycket. mykke 
bntare mycket mera. kammas 
dir snår bast? öi, butare pu-
ranå Är du 20 år? Nej mycket 
äldre. 

båån r. god. = laööo r. m., glisk, 
nåns r., renis m. 

bykklo 1. bykkle r. stycke, före-
mål. doa mållar jek spänn 
bykklo det kostar 1 krona stycket. 
miro bäkkna i jek tikkno 
forum snår bykklen fastervi- 
rigar pre dy divis jag sålde i 
en liten stad 20 stycken armband 
på två dagar. 

bylder r. skyldig (någon pängar). 
kammas bylder vara skyldig 
(någon pängar). 

blig m. si. polis. = skiro r. m., 
purk m., snut ni. si. 

hyr r. ni. en tioöring. = vitig m. 
yks byr 10 öre (även bietiBS 
börig). 

bysa m. si. krog. = pivärta r. 
birmåjj m. 

byst m. si. berusad, full. 	pialå m., 
pilo r. 
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bysten 1. bystan (best4 r. landet, 
landsbygden. mir dån tradjar pre 
bysten or bäkknar sörmisar 
or kirrar laMo bänster min 
fästmö går omkring på landsbygden 
och säljer ringar och gör goda 
affärer. 

bå'ga m. lura. båga (1. slå båg) 
på något lura med avseende på 
betalning för något, »smita» ifrån 
betalningen för något. Ungefär = 
ruffla m., staddra r. 

båjj ni. en »halva» öl.= bira m. 
bå'jja m. dricka (ovanligt). = pi r. 

m., bira m., bårsta, trana m. 
bålkalå m. hungrig (ovanligt). = 

klämrngrund in., kadoa r. 
bårst m. sl. en sup. = jap 

pir r. 
båsrsta ni. si. supa. = pi r. 

bira, båjja m., trana in. al. 
bä'ddo r. värd (på en krog eller 

ett värdshus). Aven = husbonde, 
ägare. 

bälkna r. in. sälja. = nasa r. 
krägga in. 

bäskknare r. m. handelsman. = nas 
r. in. 

bä'kko ni. bok. = bakkno, drabb-
ropa r. 

bä'ksels (från b-språket) ni. säx. 
= sik r. ni. Aven ordnings-
tal. 

bä'lla in. si. en 25-öring. = bläjd 
r. m. 

bälv r. kväll. 
bä'mbels r. m. (från b-språket) 

fäm. = panf r. in. Även ord-
ningstal. 

bä'nster r. affär, förtjänst. = klipp 
pralen kirrar bänster, ga-

von punfar primen min bror gör 
affär, ty karlen tar upp sin port-
monnä. kirra laMo (doa) bäns-
ter ha god (dålig) förtjänst. 

bä'nster-ki'rrare r. affärsman (som 

handlar med oförfalskade varor; 
motsatsen till stadder-kirrare). 

bä'nstra r. förtjäna. doa bänstrar 
tradjande laMo pre det där 
förtjänar en kringresande hand-
lande bra på. 

bä gg r. m. djävul. 
bä'ffa r. ni. sitta. = suta m. vara 

bäffad stillå (stillad eller strå-
tad ni.) sitta på fängelse. I r. 
även 'vänta'; buffa diro vänta 
litet! miro bäffar (1. sutar) pre 
hikk, to karbanen kirrar slätta 
jag sitter kvar här och väntar, 
tils klockan blir åtta. b ä,gg di-
vis to kammas uri, miro 
bäffar mir still i kerån; kirrar 
dir laUo? — ehe, rakklo! För-
skräckligt, vad det är kallt i dag, 
jag håller mig inomhus; gör du 
det också? — Ja, det gör jag (eg. 
'ja, kamrat'! rakklo begagnas 
ofta i denna sammanställning). 

bög in. en karl som är lätt att 
lura; en lättsinnig karl (särskilt 
en som är pervers). 	lijj snor 
bög en prostituerad söker locka 
till sig en »bög». (Ngn gg även 
buro). 

bö'gi r. m. dum. = vri r. m.. 
bösrig ni. öre. = gulis r. yks (1., 

jikk), kaks (1. dy) 0. s. v. bie-
flins (1. ninn 1. äggja) börig 1, 
2 o. s. v. 9 öre. 

bös r. m. ond (på ngn). = dukk r. 
dito kammas så bös du ser så 
arg ut. 

Mixa 1. (vanligare) å,VO M. man 
(ung eller gammal). = gavo r. 
Användes ofta = 'han, den där' o. d. 
ava hikk, avo kom hit, han 
där! kammar avon nåra stå-
lar pre säj har den där några 
pängar på sig? 
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tådder-doa 1. öådder-gru'nd r. sjuk 
av kväljningar. miro primfar 
tadder-doa jag har kväljningar. 

tåddra r. få uppkastning, kräkas. = 
feppa m. 

öa kk r. varulager. 	drak-takk 
papperslager. miro ska stin jar 
pre draktakk, doa bänstrar 
tradjande latto pre jag skall 
snart skaffa mig ett papperslager, 
för det förtjänar en resehandlande 
bra på. va  ler diro för takk? 
miro fakkar jek tålft guligar 
or slåtta vitlökar i kättani mä 
jek tålft vidgar or tradjar pre 
bysten vad ämnar du göra för 
slags inköp? Jag tänker köpa upp 
1 dussin guldur (falska) och 8 
silverur (falska) tillika med 1 
dussin klockkedjor och ge mig ut 
på landsbygden och sälja dem. 

öåkka ni. köpa; vanligen .d.nna 
r. Uh En inom huvudstadens 
brottslingsvärld känd person har 
av sina kamrater fått namnet in-
eakk, därför att han brukar säga 
om allt, som han stulit, att han 
»öakkat in» det. 

tåkk-ke'rå 	akka-ke'rå) r. m. 
bod, butik (särskilt för lagerinköp). 

tall r. nu. skvaller, anmälning (av 
ett brott), förräderi. Jfr brand r. 
dä ä tall på karbisen (1. mig-
kan) det är anmält (1. upptäckt), 
att klockan är stulen. dä ä tall 
på stöten, som du kirrat stölden, 
du begått, är anmäld. 

ålla r. ni. skvallra, angiva, anmäla, 
förråda. 

tåll-ki'rrare na. angivare, förrädare. 
= brand-kirrare r. 

tags in. si. (spec. sjömansuttryck) 
hyra på ett fartyg. 

Öra r. kyssa; tåras r. kyssas. = 
tymmra, öymmras r., släta, 
slätas DL 

tårig r. kyss. = öymm r., slät m. 
tårva r. koka. 

r. m. icke, nej. rota ti tala icke, 
säg ingenting (= månsa nubben 
in., silens, rakklo r.). ska vi 
stålpa i kättali pre raddjan? 
öi (1. tiånane)! ska vi gå till-
sammans i natt? Nej (inte på 
några villkor)! = tinnar° r. 

ille ni. si. hök. tille å puvva hök 
och duva. 

Unna r. m. köpa. = .C.akka. 
tinnard r. icke, nej. = öi r. 
tinnopit r. in. marknad. 
öiggra r. in. skära; även kirra 

tiggropa (eg. göra knivhugg). 
miro har kirrat öiggropa pre 
purk 	skiro) jag har kniv- 
skurit en polis. = tarva r. 

tiggro r. ni. kniv. = provis, turo 
r. In. 

tiggro-ki'rrare r. m. en som i slags-
mål genast tar till kniven; kniv-
skärare. 

tiggropå r. in. knivskärning, kniv-
hugg. le tiggropa pre taga till 
kniven emot (ngn). dåkkan jek 
tiggropa giv honom ett kniv-
hugg! 

tivvra r. gömma. = gara 
ti'ånåne in. ingenting, inte alls 

(starkare negation än 61). 
titri (-t, komp. ötiria, superl. ötit-

riast) r. kall. divisen hågkar 
öuri (dagen är kall =) det är 
kallt i dag. 

ttiro (bst. sg. pl. öron) r. m. kniv. 
dåkka mir uron giv mig kni- 
ven! = "eiggro, provis r. m. 

tyrnm r. kyss. = öarig r., slät m. 
elffirfira(S) r. kyssa(s). = bara(s) 

r., släta(s) 
öåk (-et) III. si. mun. = Måji r. rn., 

klå r. 
tåsra r. m. stjäla.= kirra', fakka, le 

r. in., kamma in., repa in. si. 
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ökrare in. tjuv. = pikkus r., sno-
are r. m. 

äji (fem. till öavo?) m. flicka (= 
gajj r.), även prostituerad kvinna 
(= gnoa r.). ölljj snor bög en 
prostituerad söker locka till sig en 
karl (därför kallas den prostitue-
rade också snoa-öäjj). En man 
(vanligen ur brottslingsvärlden), 
som flyttar tillsammans med (polar 
eller har pol med) en snoaöäjj 
för att vara hännes »manliga stöd», 
kallas en hallik (sinsemellan kalla 
hallikarna varandra för likar). 
halliken lever uteslutande på 
den kvinnliga polens förtjänst som 
prostituerad samt på vad de gemen-
samt kunna förvärva genom att 
staddra (lura, bestjäla) bögar. 

öösra m. si. tigga. = magga r. m. 
(sl. knakka dörr). 

dabb r. stryk. = thk r. 
dåbba r. in. slå, prygla. = kurra r. m. 

dabba to slå till. dabbas slåss 
(-= kurras r. ra., tampas in. si.). 

dåbbopå r. slagsmål. = kurrepa 
r. 

dånder (pl. "dAndrigar, dåndrig- 
urna) r. In. tand. Jfr gebis T. 

dikka m. 80. = pina r., jura m. 
dikklå (pl. dikkla) m. näsduk. = 

nakko-dykklo r. 
dikkå-såpä'jkå r. spegel.= valig r. 
diggalå r. in. sinnessjuk, tokig. = 

snurri ni. si. 
diggalå-hi'spa 1. diggalå-ke'rå r. 

dårhus. 
dir r. din. 
dira M. , 	ljuga. = kåkka, Sära 

r. m., drilla m. si. 
diro (gen. diroa) r. In. du, dig. doa 

kammas diros det tillhör dig. 
divis (-en) r. dag. divisen hågkar 

doa (dagen är dålig =) det är  

dåligt väder i dag. kammas di-
visen laööo? i, kirjo (1. doa). 
'euri År det vackert väder i dag? 
Nej, dåligt, kallt. 

do'a r. ett vanligt ord med flera be-
tydelser: 1) det, där, den där, det 
där, t. ex. gavon kammas doa 
han är där, om doa jar om det 
går 	för sig. gavon lådd rar i 
doa kerån han bor i det där 
huset. doa virigen kammas 
miros den där kedjan är min. 
primjar dir doa gavon, han 
kammas puranå på tradjen? 
Va kirrar doa? Jar pre 
granyfbänster. Känner du den 
där karlen, (han är gammal på 
resan =) han har länge rest om- 
kring som affärsman? Vad gör 
ban för, slags affärer? (Går på 
hästaffärer =) gör affärer med 
hästar. doa rakklas, doa kam- 
mas brand pre diro; kammas 
doa? Doa kammas i traööo; 
miro öinnaro kert kid() i doa 
forum Det påstås, att du är miss- 
tänkt; är det sant? Det är inte 
sant; jag har inte gjort något 
ont i den här staden. 2) En 
annan mycket vanlig betydelse 
på doa är 'dålig';.t. ex. divisen 
hågkar doa det är dåligt väder 
i dag. Uttrycket doa tråööo 
(eg. dålig sanning 	lögn an- 
vändes nästan alltid i st. f. 
som annars är rommani-ordet för 
»lögn,. 

domm (-en) r. rygg. 
do'rnma-skiro r. (av domm och 

skiro, alltså eg. »ryggskyddare» =) 
väst. = väänik r. 

dråbbra r. m. läsa. drabbra rabblot 
läsa tidningen. = pila m. 

dråbbropå r. bok. =-, bakkno r., 
bäkko m. . 

drak r. papper (i allmänhet): 
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dråk-öakk r. ett lager av papper. 
dråko r. ett bestämt slag av papper 

(t. ex. brevpapper, skrivpapper 
o. s. v.). jek drako ett pappers-
ark. 

dre Ill. inne, vara baffad dre 
sitta inne (på. fängelse). 

drilla m. si. ljuga, svänga sig. =-
Sära, kåkka r. in., dira m. si. 

dråm r. m. väg. = baBk m. si. 
naffa dir dråm gå din väg! 

dud r, in. fader. (=- örkel åm.), 
dukk r. in. sjuk. = miråk r. m. 

miro kammas dukk i dornmen, 
så mir@ öinnaro kan tradja 
jag har så ont i ryggen, att jag 
inte kan gå. På r. betyder dukk 
även »ond, arg» 	bös r. m.) 
eller »avundsjuk», t. ex. kammas 
diro dukk pre rniro är du ond 
på mig? 1. är du avundsjuk på 
mig? 

drikk-hi'spa m. sjukhus. = blek r., 
grundhäkk m. 

dy r. m. två. Även såsom ord-
ningstal: den andre. = kak.8 r. 

dykklo 1. dykkle (pl. dykklon 1. 
dykkler) r. duk; ngn gg även 
näsduk (= nakko-dykklo). 
öakka rairo jek tålft dykkler 
köp mig 1 dussin näsdukar! 

dylta r. m. dörr. = budder r. para-
dra dyltan stäng dörren! punfa 
dyltan öppna dörren! i doa 
kerån låddrar jek kirjo mås-
krån; fönn kajj, doa kammas 
gavon i dyltan i det där huset 
bor en riktigt gemen länsman; se 
dit, där står karlen i dörren! 

då'kka r. m. giva. 
dåjj r. m. där. dän dåjj ni. den där. 

= doa r. 
dån r. fästmö, käresta, älskling. 
då'rvig in. al. slag. je-n en dårvig 

giv honom ett slag! 
dåvn r. denne. 

dalkel-ski'ro r. soldat. = fålla 
in. si. 

dörk m. näsa. = nakk m., nakko r. 

hé r. in. ja. = kul in. 
Eken ra. st. Stockholm. 
aare m. si. stockholmare. 

fåkka r. m. 1) taga, stjäla. -= 
kamma, öåra, kirra, le r. 
repa m. sl. 2) lemna, giva. fakka 
mir kasten, miro jar to pi-
värtan or triffar pralen giv mig 
käppen, jag går till krogen och 
träffar min bror. 

fåuter r. in. kär, förälskad. mir° 
kammas fanter i doa gajjen 
jag är kär i den där flickan. 

farhinsa 1. farligka Hl. förstå, be-
gripa. farlunsa-ru, tomik? för-
står du, din dumbom? = haja r., 
häjja 

feks r. mössa. = pirka, tova ra. 
föliks r. in. katt. 
fika (backslang) m. si. kaffe. 

måsta r., musta m. 
flåksig r. ni. halsduk. 
flåndra r. m. brinna. 
fiåvro r. blomma (subst.). 
flis r. m. fyra. = Star r. Även så-

som ordningstal: den fjärde. 
flor (-et) r. m. golv. 
flus m. si. dumbom, din keda 

flus din gemena dumbom! 
fo'rum r. m. stad. baro forum 

huvudstad. 
ful r. m. exkrementer. 
fila r. m. cacare. 
fåll (4) r. drumlig, gemen. 

r. en (i både yttre och inre 
mening) smutsig och dålig person, 
en »svinpäls». Jfr grunnig m. 

fållflig in. si. ett vilt liv. föra 
fulltlig föra ett vilt liv. 



ROMMANI OCH MÅNSING: draköakk—grund. 	73. 

fill-pä'nner (best. ful-pännret) r. 
avträde. 

fySa (imperf. fySte, sup. fysit och 
fyst), r. 111. få. miro kammas 
dukk i pirran, så diro fyser 
tradja solo pre bänster, to miro 
kammas laööo jag har ont i 
oenet, så du får gå ensam och 
göra affärer, tils jag blir fusk. 

få'rsel r. byte. kirra fårsel byta 
(= fårsla). le mir sir, om 
miro kirrar fårsel tikknoare än 
snår stål i sirnmalå pre doa 
rubb-mikkråban jag byter min-
sann inte bort mitt guldur för 
mindre än 20 kronor emellan. 
kerde dir laööo bänster pre 
öinnopat? Ehe, kerde fårsel 
pre dy granyfar, jek ånn snår 
i simmalå, or bäkkna jek or 
ledde Star slägg. Gjorde du bra 
affärer på marknaden? Ja, jag 
bytte bort 2 hästar och fick (1 och 
20 =) 120 kronor emellan och 
sålde en och fick 400 kronor. 

få'rsika r. m. ficka. inner-fårsika 
in. bröstficka. kirra (1. le) libb-
ran, som hågkas i innerfår-
sikan tag plånboken, som är i 
bröstfickan. 

fkrsik-pu'nfare r. ficktjuv. 
fåsrsik-spån m. fisk-stöld. kirra 

(1. le) fårsikspan begå fickstöld. 
få'rsla r. ro. byta (på ärligt sätt, 

motsatsen till våntra). = pana, 
maska, kirra fårsel r. 

fälja r. tända, elda. gajjen fäjjar 
pre kvinnan (tänder på -=) gör 
upp eld. fäjja pre dir bommali 
tänd på din cigarett! 

fäljji (-t) in. sotig, smutsig. 
fä'jla r. gitarr, luta; även sträng-

instrument i allmänhet. 

gajj r. (en ung) kvinna. = iljj in. 
(men utan dess dåliga bibetydelse). 

jek puranå gajj en gammal 
kvinna, en gumma. Ofta även = 
'hon'. 

gåra m. gömma. = ivvra r. 
gården r. skjorta. = tunika och 

teka r. m. 
gåvo r. (en ung) man. = Ö'avo m. 

jek puranå gavo en gammal 
man, en gubbe. Ofta även = 
'han'. 

gais (pl. gaisar) r. bet, käke; 
även tand (= dander r. m.). 

(gjöl tim. länsman. = gräkko, 
måskrån, pepplig r.) 

glirig m. si. bedrägeri. = staddrig 
r., rafflig m. je en östvo gli-
rigen bedraga någon. 

glisk r. god. .= laööo r. m., buån, 
nåns r., renis m. si. 

ghåri r. heder, ära. pre mir glori 
på min ära! 

glbrias r. hedras. 
gnosa (pl. gnoer) r. prostituerad 

kvinna. = éäjj in. 
gola r. m. ropa, skrika, skråla, gråta. 

gola räjs m. skrika med full 
hals (se röjs). 

[grånnas äm. eg. grannfolk (väst-
götaknallarnas benämning på små-
landsknallarna); sedan = resehand-
lande. Ordet är förmodligen obruk-
ligt numera; den vanliga benäm-
ningen på resehandlande är nas 
r. m. eller även tavrig r.]. 

grånyf r. häst. = gräjj m. fårsla 
granyf byta hästar (ett vanligt 
geschäft bland tattarna). gra-
nyfen kammas så kirjo, så 
mina tradjar to granyfmularen 
hästen är så dålig, så jag går till 
hästslaktaren med honom. 

gråny5-di'gglare r. hästskojare. = 
gräjj-häjtare M. 

grånyf-mu'lare r. hästslaktare. 
grund m. (r. endast i sms.) dålig. 

lakk r. m., doa r., blari ut. si. 
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grind-eakk m. dålig (affärsterm). 
gråndhäkk In. sjukhus (särskilt för 

könssjukdomar; speciellt S:t Görans 
sjukhus i Stockholm). Jfr dukk-
hispa m., blek r. 

grånnig (av grund) in. en gemen, 
usel människa. Se fuligr. 

grågka (-n, pl. grågker) In. si. 
sak, tillhörighet. 

o'råsmsig In. barn. = nukko r. 
gräll in. häst. 	granyf r. 
grä'jj-hå'jtare m. hästskojare. = 

granyf-digglare r. 
grä'kko r. länsman. = måskrån, 

pepplig r. 
gukk (-t; komp. -are, sup. -ast) 

r. In. retfull, försmädlig. doa 
kammas gukkt det var ret-
fullt. 

r. ra. utan pängar, pank. miro 
kammas gul jag är pank. 

glis r. öre. = börig In. 
gållopå r. In. socker. 
gåsjja r. (gift) kvinna. = krok m. 
gär r. in. 1) spel (allt slags, både 

hasard och icke hasard, utom bil-
jardspel); 2) insats i spel (spel-
bank). le hikk jek kaeelig! 
baro gär? jek ånn paf. Tag 
hit en kortlek! År insatsen stor? 
En krona och 50 öre. öl stadd-
rig! Hikk kammas traöeo gär 
Inget skoj! Här spelas rent spel. 

håfser. r. byxor. = blakker m. 
håjja r. förstå. = farlunsa och 

häjja 
hållik m. si. sutenör. Hallikarna 

själva betrakta detta ord som ett 
skällsord och använda i st. ordet 
lik. Se eäjj. 

hålvslägg r. in. 50 kronor. 
hånsig r. silver. 	nipper m. 
hånsig-karbån r. silverklocka. = 
. nipper-karbis m. 

hånSig-Sö'rnaiS r. silverring. = sur-
MiS 

hak In. si. väg. = dråm r. m. 
liars (-et) m. (tobaks-)rök; även 

cigarett (= bommali r.). 
hårsa m. röka (tobak). = bomma r. 
hårsare m. cigarettrökare. 
hårsmåjj in. cigarrbutik. = snårr-

häkk r. m. 
hålslägg r. In. 100 kronor. 
hikk r. in. hit. ava bikk kom hit 
hisar r. kläder. =' svider r. in. 
hispa m. stuga, hus. = kerå r. 

Jfr sms. •dukk-hispa, diggalå- 
hispa. 

hispo-spån m. inbrottsstöld. = palo 
r., inpalo (även ineakk) r. m. 

håjj (-en) in. al. velociped. 
håsgkas (ngn gg även hågka) (r.) in. 

befinna sig, vara. = kammas r. 
libbran hågkas i fårsikan plån-
boken är i fickan. mandråm 
hågkas gul jag är utan pängar.' 
mandråm hågkar klämmgrund 
jag är hungrig. 

hkrd-hånsig r. guld; användes ngn 
gg i st. f. rubb. 

hå'rdi in. al. detektivpolis. = spa-
nare in. 

hå'rtalå m. sann, riktig, oförfalskad. 
= tråööo r. ett hårtalå liller 
(= jek traööo liii r.) ett oför-
falskat betyg. Se kåkkaro. 

håt (pl. hålta, komp. håltolk, sup. 
håttast) r. vacker. = fukker r. 
jar pre raeeali-kerån or le 
dykklerna doa håtta; diro 
kirrar bänster gå in i präst-
gården och tag med dig de där 
vackra dukarna; du gör säkert 
affär där. 

häsjja in. förstå. = hajja r. lräj-
ja-ru va tomiken Sär förstår 
du, hur han ljuger? 

häkk (Lm) stad (m. r. endast i sms.. 
såsom linderhäkk, fivhäkk, 



hasmpra r.. in. jälpa. dä hätnprar 
eiånane m. det jälper inte alls. 

inöakk in. 1) inköp, va mållar 
dä i inöakk vad kostar det i 
inköp? 2) inbrottsstöld. = palo 
r., inpalo r. ni. och hispo-span 
in. 

inpålo 	inpåler) r. m. inbrotts- 
stöld. kirra iupalo begå inbrotts-
stöld. 

jagg r. eld. 
jakk (pl. jåkker) ni. öga. = jekå 

r., tira ni. si. 
jap m. en sup. = pir r., bårst m. 
jar r. m. gå. = tradja r., naffa, 

ava r. ni. Användes på ni. alltid 
i egentlig bemärkelse, men på r. 
även i överförd bemärkelse. jar 
din dråm m. gå din väg! om 
doa jar r. om det går för sig. 
jar pre karban'eakk r. (gå på =) 
anskaffa ett lager av klockor (till 
försäljning). jar pre betyder även 
gå med på något, vara med om 
något. 

jek r. en, ett. Även ordningstal. 
miro kolar mä jek rep, som 
tradjar i divisen jag reser med 
första tåget, som går i dag. = 
yks r. in., jikk m. — jek ånn 
Star en och fyra, ett skämtsamt 
uttryck = ingenting; t. ex. va  
dåkka diro pre doa mikkrå-
banen? Jek ånn ftar. Vad gav 
du för den där klockan? En och 
fyra, d. v. s. jag gav ingenting, 
utan jag fick den, eller (vanligen) 
jag stal den. -- jek jekå gavo r. 
enögd. 

grundeakk—kabrig. 	75 

jekå (pl. jekån) r. öga. = jakk m. 
jikk ni. en, ett. = jek r. 
jådas-vålig r. m. tittgluggen i cell- 

dörrarna på ett fängelse. Se valig. 
jugk m. 81. urin. -= mutter r. in. 
jilBka m. si. mejare. = muttra r. 
jågkmåjj m. si. nattkärl. 
jtra m. se. = dikka m., fönna r. 
jåver ni. ohyra. = buddits r., 

kas m. 
jYkklo in. hund. = kan r. 
jåsuSiB r. pojke. kammas doa 

jek jånsig? öinnaro, jek pu-
ranå. Är det en pojke? Nej, han 
är (gammal =) äldre. 

jäsla r. låna, pantsätta. = jäska, 
lindra in., fappa in. si. 

j'1-häkk r. pantlånekontor. = jäSk-
måjj, linderhäkk ni., pantfapp 
n). si. 

jägg m. si. sällskap, äktenskap. 
eavon kammar jägg han är 
gift. 

jäsgas m. si. gifta sig. = prim-
fakka r. 

jasska m. låna, pantsätta. = jäla r., 
lindra ni., fappa ni. 81. 

jäskmåjj (-en) In. pantlånekontor. 
= jälhäkk r., linderhäkk 
pantfapp ni. si. 

Jö'tet m. Göteborg. 

ka (sup. kat) r. äta. = trinja r., 
klämma ni. 

kåben m. mat. = kabrig r., klämm 
mandråm måste ha maj 

lite kaben jag måste ha mig 
litet mat. 

kåber r. bröd. = maro r. m. 
kåberhälk r. brödbod. tradja to 

kaberhäkken or öinna tikkno 
kaber gå till brödboden och köp 
litet bröd! 

kåber-ki'rraie r. bagare. 
kåbrig r. mat. = klämm, kaben Ila. 

ROMMANI OCII MÅNSING 

snårrhäkk 0. 8. v.). =-- forum 

hä'rig 	10. Sill. r. 
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kali  r. m. brännvin. 
kåöölig r. kortlek. = lanterStåkk 

m. 
kåNägSfäkkare r. kortspelare. = 

lanterlirare 111. 
kådoa r. hungrig. = båkkalå, 

klämmgrund in. 
kajj r. dit, ditåt. fönn kajj Se 

dit! 
kaks r. m. två. = dy r. ni. Åven 

ordningstal. 
kålo r. in. svart. 
kålodu'kk r. svartsjuk. 
kålsdukk m. svartsjuk. 
kålsig r. sko. = skånja, opaka 

r., poppe, skubba In. si. 
kålsig-ki'rrare r. skomakare. = 

skånje-kirrare r. 
kåmma r. in. hava; m. även 'stjäla'. 
kåmmas r. vara. = hågkas 
kan (pl. kånis) r. hund. = jykklo 

m. 
kåndra r. lukta. = kona in. 
kånjari'n 	kanderina) r. kyrka. 
kåno r. kött. = mes r., kyr Ill. 
kåusla r. m. känna igän. = primfa 

r. 111. 
kåntån r. sång. Se suna r. och 

tona m. 
kapplaf6n (av kapitulation?) m. 

si. strafftid. mandråm har fyst 
en studdi kapplafon jag har 
fått ett duktigt straff. Se bast. 

karbån (pl. karbåner 1. karbånare) 
r. klocka (av varje slag; mik-
kråban fickur). = karbisi. migka 

karbanen kammas bienins 
klockan är nio. 

karbån-di'gglare r. m. klockskojare. 
= migknas m. 

karbån-fåkker r. urmakare. = ur-
kis IT1. 

kårbis m. klocka. = karban r., 
migka 

karka m. åka. = karutta r. dråska 
kareta åka i droska. 

kåro r. m. mentala. 
kuråtta r. 1) vagn, juldon. 2) åka 

(= kirra karuttopa). = kareta 
m. 

karåttopå r. åkning. kirra karut-
topa åka (= kareta 

kas In. Ohyra. = buddits r., juver 
m. kammar öavon kas har han 
ohyra? 

kassåt in. gammal, oduglig, kasse-
rad (om saker). = bunalå (om 
personer) in., puranå r. 

kast (-en, pl. kåstar) r. käpp. 
k&ja ni. dålig, elak, gemen, usel. = 

kirjo r. din kerja tomik din 
gemona människa! dän kerja 
vafflan den vänstra handen. 

kål (-n) r. hus. = hispa m. Jfr 
sms. silens-kerå r. 

keS r. ni. ost. 
kikk (-en) m. si. spark, avsked. 

mandråm har fysit kikken jag 
har fått sparken, d. v. s. jag har 
fått avsked. 

kikklebu'ss r. kappsäck. = kirre-
buss in., lurk, trugk r. 

kil r. ni. smör. = smek in. 
kilopå r. smörgås. =- makka och 

smeka 111. 
kig:gjo r. trött, medtagen. 
kirjo (-t, komp. kirjoa, superl. 

kirjoast) r. dålig, elak, gemen, 
usel (ett starkare uttryck än doa). 
= kerja, grund m., lakk r. m. 
divisen hågkar kirjo det är ge-
ment väder i dag (div. h. doa 
det är ett dåligt väder i dag). 
jek kirjo drul en riktig usling. 

kirra r. ni. göra; ro. även 'stjäla' 
(= öåra, kamma och le); impf. 
körde (i st. f. kirrade), part. 
pass. körd (i st. f. kirrad) r. 
miro kerde dy karbanbänster 
pre doa öinnopat jag fick sälja 
två klockor på den där marknaden. 
bänstern kammas kerd affären 
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är uppgjord. laööo kert det var 
era gjort. jek inpalo kammas 
kert i biliven i jek rubbkir-
rares bänster, or kert but av 
rubb- or hansigkarbanare en 
inbrottsstöld gjordes i går afton i 
en guldsmedsaffär, och det togs en 
mängd guld- och silverur. jek 
baro dabbnig kammas pre öin-
nopat i divisen, jek rakklo 
fyste dy öiggropa, babria kerda 
ett väldigt slagsmål ägde rum på 
marknaden i dag, en kamrat fick 
två knivhugg (som gjordes) bak-
ifrån. Rakkla raööalin kirjo 
to diro? diro kammas så dukk! 
Ehe, gavon rakkla, miro ska 
drabbra butare i baro bakknon. 
Diro kårar! Sade pastorn något 
förargligt till dig, efter du ser så 
ond ut? Ja, han sade, att jag 
skulle läsa flitigare i bibeln. Jo, 
vackert gjorde du! Miro bäffar 
pre hikk, to karbanen kirrar 
slåtta jag sitter kvar här och 
väntar, tils klockan slår 8. 

-kirrare användes ofta som ett till-
läggsord för att beteckna en, som 
gör, förfärdigar något; t. ex. 
kaber-kirrare bagare, kalsig-
kirrare, skånje-kirrare skoma-
kare o. s. v. 

kirrebtess m. kappsäck. = kikkle-
buss, lurk, trugk r. 

kis 111. si. karl. pukka to dän vri 
kisen, som stansar dåjj, att 
han naffar sin dråm säg till 
den dumma karlen, som står där, 
att han går sin väg. 

klipp m. affär. = bänster r. 
klisa r. m. låsa. = pandra r. 

klisa 	pandra) dyltan lås 
dörren! 

klisa-ski'ro (1. skiro) r. m. kon-
stapel (vid ett fängelse). 

klisig (pl. kliSigar) r. ni. nyckel. 

klämm m. mat. -,--- kaben ni., ka-
brig r. 

kläsnima m. äta. = ka och trinnja r. 
kläsmmgrund m. hungrig. = båk-

kalä m., kadoa r. mandråm 
hågkar klämmgrund jag är 
hungrig. 

knålla r. lura (yrkestärm bland falsk-
spelare). knalla jek bög »lura 
ut» de svaga sidorna hos en per-
son för att lättare kunna bedraga 
honom i spel. 

knåster nk cigarr, cigarett. = snårre, 
smagga, bommali r. (se tiali 
och nakkopa). 

knåta in. springa, luffa. 
ktidten m. »luffen». ta på knaten 

ge sig ut på »luffen». 
knospare r. ni. sotare. 
knospare-måjj r. m. ett för sotarna 

egendomligt språk, som mycket av-
viker från månsig och rom-
mani; det håller numera på att 
försvinna. 

kflöS ni. al bete. mandråm har 
fysit öi knös jag har icke fått 
något arbete. 

ko'a (sup. koat) r. sova. = suta 
m. 

ko'kka (-n) in. ansikte. = nylle 
m. si. 

kola r. ni. resa (v.). = tradja r. 
miro kolar må jek rep, som 
tradjar i divisen jag reser med 
första tåg, som går i dag. 

kolovår r. strumpor. = sträkk-
ligar r. 

ko'na m. lukta, lukta illa, stinka. 
= kandra r. 

kri r. in. genomgå, utstå (jfr ty. 
kriegen). mandråm har kritt 
dy bast jag har avtjänat 2 års 
straffarbete. dän dåjj avon har 
kritt nidigen den där stackaren 
har genomgått ett svårt lidande 
(i avs. på fängelsestraff). 
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krok m. gammal kvinna, gift kvinna; 
även moder. = gåjia och madra r. 

kräSga m. sälja. = bäkkna r. 
nasa m. 

(kröle ärn. flicka, fästmö; även gift 
kvinna, moder. Förmodligen back-
slang av örkel Am.) 

kul ni. 1) god, bra. = laMG) r. 
2) ja. = ehe r. 

ktrra r. m. slå (= dabba r. m.). 
kurra to fuligen, som kirrat 
brand pre mikkråbanen slå till 
uslingen, som anmält klockstölden. 
I r. även (kontroll-)stämpla, t. ex. 
virigen kammas kurrad kedjan 
är stämplad. 

kårras r. m. slåss. = dabbas r. m., 
tampas m. sl. 

kårrepå r. m. slagsmål. = dabbopa 
r. kirra kurrepa komma i slags-
mål. 

kårrnig r. kontrollstämpling 1. -stäm-
pel (på silver- och guldsaker). 

käst (komp. -are, superi. -ast) r. m. 
Tycken, mycket. = but r. m. 
Aven 'värdefull'. 

k-åttrafu' in. sl. smeksam (om två 
älskande), förtrolig (om två vänner). 
hågkas kuttrafu mä, en'6avo 
vara intim vän med någon. 

kvårn-btrrnmel m. sl. en två-krona. 
kvart m. 1) bädd, säng. = våddro 

r. 2) bostad, hotell. = lådd r. 
mandråm kammar kvarten dåjj 
jag har min bostad där. 

kvårta ni. 1) sova. = kon r. 2) bo 
(på ett hotell). = låddra r. 
mandråm har kvartat dåjj pre 
raddjan jag har bott där i natt. 

kyr m. kött. = mes, kano r. 
kkkka r.m. ljuga. = fära r. m., 

dira, drilla m. sl. 
kkkkaro r. m. lögnaktig, falsk. 

miro tradjar i kåkkaro liii 
jag reser omkring på falska betyg. 

kkkkaro-låpp r. in. falska pängar. 

LIGA SPRÅK. 

kå'rpo di båkko r. en vanlig svor-
dom. 

kkva (-n) m. sl. korg. 
kästtali in. sällskap. = kättani och 

pirropa r. hågka i kättali mä 
en "avo vara tillsammans med 
någon. 

kältani' r. sällskap. = påropa r., 
kättali m. miro tradjar i kät-
tani mä pralen jag reser till-
sammans med min bror. 

låöö'o (neut. Mao 1. låUoa, komp. 
superl. låaoafit) r. ID. 

god, bra, frisk, rolig. doa kammas 
så 1aMoa det är väldigt roligt. 
doa kammas laMo av gavon att 
jäla miro hläjda spänn to 'Ukk 
det är snällt av honom att låna 
mig 25 kronor till inköp. miro 
kammas taffla i divisen jag 
är frisk i dag. — Även: skick-
lig uti något. pralen kammas 
laMo i fastervirigar min bror 
är skicklig i att sälja armband. 
Ofta även = också, även, t. ex. 
dåkka miro jek balopa! kam-
mar dir valig laWo? Giv mig 
en kam! Har du en spegel också? 
— Jfr glisk, buån, nåns r., 
renis m. sl. 

låjda in. sl. fösa kreatur. 
låjdare m. sl. kreatursfösare. 
lakk r. in. ond, dålig (= doa r.), 

arg (= dukk r.). 
Iåller r. fötter. 
lanter m. kortspel. = lir r. m. 

späkkra lanter spela kort. 
lånterli'rare in. kortspelare.= kaM- 

ligsfakkare r. 
lånterstå'kk m. kortlek. = kaMlig 

r. Se lir och lira. 
låggalå' r. m. ofärdig, halt. 
lav r. m. namn, va kamma-ru för 

lav vad har du för namn? pän-
Ila »el laV nämn inget namn! 
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låva r. heta. va  lavar diro? vad 
heter du? 

le r. rn. taga, stjäla. = kamma, 
kirra, Öåra, fakka r. m., repa 
m. 

Ii r. meter. 
libbra m. plånbok. 
libbro r. plånbok. 
1111 r. betyg. = liller DI. mir lill 

kammas doa traööo mitt betyg 
är förfalskat. jek traööo lill ett 
oförfalskat betyg. 

liller m. betyg. ett hårtalå liller 
ett oförfalskat betyg. 

linder-häkk m. pantlånekontor. = 
jälhäkk r., jäskmåjj m., pant-
rapp ni. si. 

lindra m. låna, pantsätta. = jäla 
r., jäska m., tappa ju. si. lindra 
mäj en trallig låna mig 50 öre! 
lindra av någon låna av någon. 
lindra på något pantsätta något. 

lik (pl. liBkar) m. sutenör. = 
hallik Da. al. 

lir r. ni. spel, spec. kortspel. 
lira r. m. 1) spela kort. = späkkra 

m. 2) spe'a på ett instrument (lira 
lulålir se lulålir). 3) även »spela» 
= göra sig till, hyckla. miro lira 
fanter i doa puranå gajjen or 
j ä la j e k sl ägg jag spelade kär i den 
där gamla kvinnan och lånade 100 
kr. av hänne. 

losdare m. si. en som stryker om-
kring, luffare. 

10'10 r. m. röd; rödfärg. jek lolo 
halo ett rött hår. 

lon r. salt, = låder r. in. 
10sver r. m. pängar. = stål r., stå-

lar Ill. mandråm fyste d lover 
jag fick inga pängar. 

ha (best. lillen) r. mun. = måjj 
r. m., .åk in. si. 

r. m. munspel. lira lulålir 
spela munspel; även sarkastiskt =-
skrävla, vaxa viktig. kann diro  

lira 111121r? (kan du spela mun-
spel? =) jag tror du skrävlar. 
babria lirar man lulålir efteråt 
går det nog att ta munnen full 
och skrävla, 

lurk r. m. kappsäck. = kikklebuss, 
trugk r., kirrebuss 

lådd (-et) r. m. logis, natthärbärge. 
= kvart ITI. 

lkddra r. m. logera, bo. = buddra 
r., kvarta ni. 

lå'ddrå (-n) T. m.= lådd. mira 
kammar låddrån doa jag har 
min bostad där. 

IKder T. in. salt. = lon r. 
låkk m. krona (myntet). = spänn 

tå:1.ra in. si. spotta. 

måöö0 r. m. fisk. 
mådra r. moder. 
naågdalå r. god dag; adjö. mag-

dalå pre diro god dag (1. adjö) 
på dig. 

må,ggra r. m. slå sönder, förstöra. 
maggra valigen slå sönder fönst-
ret. 

måkka in. sl. smörgås. = kilopa r., 
smeka in. 

måndråna ni. jag. = miro T. 
månif (-en) människa. månifarna 

i doa kerån kammades stadd-
rade människorna i det där huset 
blevo lurade. 

mågga r. m. tigga; r. även i all-
mänhet bedja ngn om ngt. = 
ööra m. si. 

naåggare r. tiggare. gavon kam-
mas maggare han är en tig-
gare. 

mägyulB r. tiggeri. 
mån m. al. svår, knepig. dä va 

marit kirrat det var knepigt 
gjort. 

måro r. m. bröd. = kaber r. 
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mask r. byte. Jfr sirnmalå r. in. 
doa har kammats i masken 
jag har fått det i byte. 

mäska r. byta. Se fårsla r. [fl., 
pana r., vantra r. m. 

mäska in. si. gå sysslolös omkring 
och lura på något (för att stjäla 
1. dyl.). 

men r. m. hals, strupe. 
mes r. kött. = kano r., kyr Dl. 

mikkråbån r. fickur. Se karban r. 
migka m. klocka. = karbis m., 

karban r. 
migk-nas m. en som handlar med 

klockor; klockskojare (farliga typer 
inom förbrytarevärlden, merendels 
rutinerade ficktjuvar). = karban-
digglare r. m. 

mir r. min, mitt. 
mir° (gen. miros) r. jag, mig. = 

mandråni in. doa kammas 
miros det tillhör mig. 

miråk r. m. sjuk. = dukk r. m. 
miro kammas miråk i perån 
jag har ont i magen. 

mukk r. in. fri (särskilt från fän-
gelsestraff). gå mukk m. komma 
ut ur fängelse. 

nråkka r. förslösa, förskingra. = 
pärkla m. gavon har mukkat 
sina stål han har gjort slut på 
sina pängar. 

måla r. m. 1) dö; 2) döda. 
målare r. m. mördare. = mulåfak-

kare r. 
måltra r. växla (pängar). 
mulå r. In. död (adj.). gavon har 

kammats mulå han är död. 
målå-fåkkare r. mördare. = mulare 

r. m. 
målåpå r. död (subst.), mord. kirra 

säj mulåpa taga livet av sig. 
måsta 111. kaffe. = måsta r., fika 

m. 
'Britter r. ro. urin. := jugk m. si. 

Mlittra r. in. mejare. 	jugka m. si. 

mynna (pl. mynner) m. pänna. = 
pekopa r. 

mynfa, r. m. cunnus. 
Måjj r. m. mun, språk. = lulå r., 

Mk m. si. 
målla r. kosta. doa mållar jek 

spänn bykklo det kostar en 
krona stycket. 

måsnsa r. In. tala, språka. månsa 
nubben (silens, rakklo 1. pena 
'd 1. rakkla "i r.) m. säg ingen-
ting! 

r. in. urspr. de forna väst-
götaknallarnas språk; numera van-
lig benämning på det språk, som 
användes inom brottslingsvärlden 
i Sverige, spec. i huvudstaden. 

må"skrån r. länsman. = gräkko, 
pepplig r. (i norra Sverige). 
primfar diro måskrån i doa 
kerån? Ehe, jek kirjo gavo. 
Känner du länsmannen, som bor i 
det där huset? Ja, det är en ge-
men karl. 

måssta r. 1) kaffe; 2) dricka kaffe. 
miro ska tradja or måsta jag 
ska gå och dricka kaffe. 

Måssthak r. kafé. = särvis m. al. 
mäIta r. ett slags hasardspel med 

fyra kort (mycket vanligt bland 
falskspelare). kirra mätta spela 
mättaspelet. 

nakk (-en) m. näsa. = dörk m. 
nåkko (-n, pl. nåkkor) r. näsa; 

även dosa (spec. snusdosa). 
näkko-dy'kklo (även dykkka) r. 

näsduk. = dikklå in. 
riåkkopit r. m. snus. Se prilla, 

knaster och tiali. 
nårvalå r. fattig. Se barvalå r. 
nas (pl. nåsare) r. m. (kringresande) 

handlande (urspr. benämning på 
västgötaknallarna). =- bäkknare r. 

nåsa r. in. (gå omkring och) sälja. 
= bäkkna T. ID., krägga ro. 
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nåffa r. ID. gå. = tradja r., ava, 
jar r. m. naffa dir dråm gå 
din väg! 

nidig m. ett svårt lidande (jfr olik-
beten med vanligt svenskt språk-
bruk, där med 'niding' menas en 
person, som tillfogar andra ett 
svårt lidande). dän dåjj Uvon 
har kritt nidigen den där har 
genomgått ett svårt lidande (van-
ligen med avseende på fängelse-
straff). 

ninn r. in. nio. = äggja r., bienins 
in. Även ordningstal. 

nipper M. silver. = hansig r. 
nipper-kårbis m. silverklocka. 

hansigkarban r. 
nosba r. rn. neka. noba för allt- 

såsaråt ni. neka till alltsammans 
(=-- silens, rakklo r.). 

ntbben m. intet. månsa nubben 
säg ingenting! 

inikko r. -arn. = gråmsig m. 
niikko-gajj r. barnjungfru. 
nylle 	m. si. ansikte. = kokka m. 
nys r. skräp, strunt. = fabbel m. 

doa kammas nys det där är bara 
skräp. 

nåns r. god. = laMo r. ni., glisk, 
buån r., renis ni. si. 

osks-virig r. ett slags hasardspel, som 
spelas med en kedja. 

(oslabåss ärn. bord. = taffla r. m.) 
opågka (pl. opågker) r. sko. = 

skånja r., poppe m. al. 
or r. och. = ånn r. 
ervält (lim.) r. Norge. 

pajj in. rock, kavaj. = räkkla r. m. 
påli 1. påle 1. to pali r. m. till-

baka. = teakles m. dåkka to 
pali ge tillbaka (vid betalning). 
ava to pali gå tillbaka. 

'3-101150 Sv. tandem,. 1910. 

pålis r. tråkig. 
pall (-et) ID. äpple. .= buller ra. si. 
pålla m. stjäla äpple. På m. och 

si. även = orka med en börda. 
pålo r. inbrottsstöld. --= inpalo 

tradj a pre palo pre raMan be-
giva sig ut på inbrottsstöld under 
natten. 

pan (-en) r. tumme. Se pån. 
påna r. byta. = fårsla r. m., maska 

r., vantra r. m. 
pånder (-t) r. lås. punfa pandert 

öppna låset. 
pånderpå r. nyckel. = klisig r. 
påndra r. m. låsa, stänga. pandra 

dyltan stäng dörren! Se klisa 

påni r. vatten. = vådis 
pant r. in. fäm. = bämbels r. m. 

Även ordningstal. 
pantfapp m. al. pantlånekontor (an-

väudes uteslutande av sjömän, se 
fappa). = jälhäkk r., jäskmåjj, 
linderhäkk m. 

påppja r. gås. 
parnla r. in. bedraga någon på hans 

andel i en affär. 
paf r. (eg. en halv) 50 öre. = bar-

vel r. m., trallig ni. 
Pkig m. Norrköping. 
peko (-t) r. brev. = päjkå m. 
pekopit r. pänna. = mynna 113. 
pena r. säga, omnämna. =-- pänna m. 
pepplig r. (i norra Sverige) länsman. 

= måskrån r. peppligen kam- 
mas i vässan doa länsmannen 
bor i skogen där borta. 

perå (-n) r. mage. 
pi r. m. dricka. = bira, båjja m., 

bårsta, trana ITI. si. gavon pir 
han dricker. 

pialå' m. drucken, full. = pilo r. 
en pialå kis en full karl. 

pi-ki'rrare r. supare. 
pikkel m. allt slags putsmedel. 
pikkla m. putsa. 
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pikkli in. putsning. öavon har 
kert pikklig pre (1. pikklat) 
mikkråbaneu han har putsat 
klockan. 

pikkus r. tjuv. = snoare r., öå-
rare Ill. 

pila M. läsa. = drabbra r. 
pil are m. »läsare» (en som tillhör 

don frikyrkliga riktningen). 
pila-ski'ro m. präst. = raööali och 

primer r. 
piller ICL. sl. böter. sitta på piller 

sitta av böter. 
pilo r. drucken, full:= pialå 
piruma (äin.) r. mjölk. = smultepa 

r. 
pina in. sl. tvångsarbetsanstalt, sär-

skilt tvångsarbetsanstalten i Karls-
krona. 

pippi In. sl. galenskap; även dum-
het. = snurr Ill. sl. öavon kam-
mar pippi (1. snurren) han är 
galen. 

pir r. en sup. = jap m., bårst 
pirka in. mössa. = feks r., tova 

(tuve än]. hatt). 
pirra (pl. pirrer) 113. ben. kammas 

dukk i pirran ha ont i benet. 
pirropå r. sällskap. = kättani r., 

kättali 
pivä'rta r. m. krog. = birmåjj m., 

bysa ni. sl. 
plåti r. arv. 
plit in. sl. poliskonstapel. = purk, 

snut ni., skiro r., byligin. sl. 
plugg in. sl. potatis. 
pol r. m. deltagare i ett företag; 

även delaktighet i något. vara i 
pol med någon in. understödja 
någon uti något. Se ''åjj. 

posla r. in. taga I. hava del uti 
något. pola på loverna dela 
pängarna. 

posppe (p1 popper) ni. sl. sko. = 
skånja r., skubba in. si. 

pral (-en) r. broder. 

pråli (best. pralis) r. syster. 
pre r. in. hos, it  på, emot. pre 

raööan i natt. kamma-tu nåra 
stål pre diro har du några pän-
gar på dig? le öiggropa pre jek 
gavo ta till kniven emot någon. 

prilla in. sl. en pris snus. dåkka mäj 
en prilla giv mig en pris snus?. 
Se nakkopa. 

prim r. in. portmonnä. 
prima r. läsa. = drabbra r., pila in. 
primer r. präst. = raööali r., pila-

skiro m. 
primfåkka (av prima och fakka) 

r. vigas, gifta sig. = jäggas m. sl. 
prim-sönnis r. förlovningsring, vig- 

selring. 
primfa (även primja) r. in. känna, 

känna igäu. = kapsla r. in. prim-
far diro doa gavon känner du 
den där karlen? 

prin (-en) 1. prina (-n) r. kråsnål, 
priwis r. m. kniv. = öiggro r. 

öuro m. 
präjs (1. pröjs) r. in. betalning. 

likvid. = berömm M. but präjs 
fyste diro hur mycket fick du 
betalt? 

präsjsa (1. pröjsa) r. 111. betala. 
(Vidder äni. smör. = kil r. in.) 
Offra r. m. skjuta. piiffrad skjuten. 
påffra r. m. revolver. 
pitffropå r. skott. 
påkka in. tala, säga; jfr pänna, 

rakkla och rota. pukka öi säg 
ingenting (vanligen stillare = 
stilla däj in., silens, rakklo r.). 
pukka to dän dåjj avon, att 
han avar sin dråm säg till kar-
len där, att han går sin väg! 

Onfa r. taga upp, öppna; även, 
ehuru sällan = stjäla (fårsik-
punfare ficktjuv). gavon pun-
far primen han tar upp sin port-
monnä ur fickan. punfa 'Anden 
öppna låset. 
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påranå r. gammal. = bunalå m. 
jek puranå gavo, gajj en gubbe, 
en gumma. 

purk m. poliskonstapel. = skiro r., 
snut m., bylig m. si. 

påvva m. si. duva. Se öfile m. si. 
pån (-en, plur. på ner) r. finger. 

kammas dukk i pånen ha ont 
i fingret. tikkno pån lillfingret. 
dy tikkno pån (andra lillfingret 
=) ringfingret. baro pån lång-
fingret. j ar pån pekfingret. Se pan. 

på'n-doå r. fingerkrok. ska vi le 
påndoa om doa vem som ska 
präjsa skola vi dra fingerkrok om 
vem som skall betala? 

pä'jkå m. brev. = peko r. randa 
päjkå skriva brev. 

pä'nna m. säga, omnämna. = pena 
r. pänna 'd lav nämn inget 
namn! 

päsrkla m. förskingra. = mukka r. 
pärs (-et) r. in. anus. = bul 

råbba r. konjak. Ordet upptogs i 
in. under storsträjken 1909. Då 
man på grund av spritförbudet ej 
kunde få köpa brännvin, gjorde 
man sig ett surrogat, bestående 
av denaturerad sprit, bärvin, socker 
och varmt vatten, tillsatt med 
pepparmyntolja; denna dryck kal-
lades rabba. 

råbblo r. m. tidning. drabbra 
rabblot läsa tidningen. 

råööa r. natt. = raddja in. 
råööali r. präst. = primer r., pila-

skir° DI. 
råMali-ke'rå r. prästgård. 
råddja in. natt. = raööa r. stålpa 

raddjan gå ute en natt utan hus-
rum. 

räkkel (pl. räkkel) r. samtal. 
råkkla r. m. tala (spec. tala rom-

mani), säga. = pukka, rota m. 

pikklig—rubbsörmis. 	83 

pänna i va mandråm rakklar 
(1. rotar) in. nämn ingenting om 
vad jag säger! rakklar diro 
doa traööo r. vill du säga, att 
jag inte talar sant? rakkla 
(1. pena öl) r. var tyst! (= 
silens, rakklo r., stillare Da.) 

råkklo r. en som kan tala rommani. 
= rommaniratt 1. roteparatt r. 
Även = kamrat, vän o. d. (ex. 
under bäffa). silens, rakklo var 
tyst (kamrat)! 

råller in. si. ärter. = trinter r. 
rånda r. in. skriva. Se päjkå. 
ratt r. m. blod. 
ratt r. skratt. gavon kerde ratt 

han skrattade. 
råtta r. skratta. 
rönis 111. si. god. = glisk, buån, 

nåns r., laööo r. M. 
rep m. si. stöld. = span TU, Stöt 

in. si. vara snodd för rep vara 
tagen för stöld, att dansa för 
rep att bli bortdömd för stöld. 

rOa Da. si. stjäla. = öåra, fakka, 
kirra, le r. m., kamma III. 

rina r. sända, skicka. 
rita m. skriva. = randa r. Tri. 
ro'mmani' r. m. tavringarnas (tattar-

nas) språk. 
rosmmani-ratt r. en som kan tala 

rommani. = rakklo 1. rotepa-
ratt. 

ro'sa r. sorg. 
ro'ta m. tala, säga. = rakkla r. m., 

pukka 
roste-parått r. en som kan tala 

rommani. = rakklo 1. rommani-
ratt. 

rubb r. Ill. guld. = hårdhansig r. 
råbb-hålk in. guldring. 
nibb-karbån r. guldklocka. 
råbb-ki'rrare r. guldsmed. 
rtbb-sö'rmis 1. råbb-sörvis r. guld-

ring. doa kammas jek kirjo 
rubbsörmis, doa kammas öin- 
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nare kurrad det där är en dålig 
guldring, den är inte stämplad, 

riff& r. m. bedraga, skoja. = stadd-
ra r. 

rtfflare r. m. bedragare, skojare. = 
staddrare r.; båro-rtfflare stor-
skojare. 
fflig r. m. bedrägeri, skoj. = 
staddrig r., gliriE in. si. 

räjs m. förekommer särskilt i ett 
par vanliga uttryck: gola räjs 
skrika med full hals, kuta räjs 
upp och spring, ge dig i väg. 
Ordet räjs användes för övrigt 
rätt ofta bland sjöfolk som ett 
slags lystrings- eller kommandoord: 
gå upp, kom upp, pass på etc. 

r. in. rock. = pajj m., vepa 
m. si. tikkno räkkla r. kavaj; 
bro rä,kkla r. överrock. 

röjja m. flicka. = gajj r. 

saltda r. hälsa (på 1. till någon). 
gavon saludar pre diro han 
hälsar på dig. saluda pralis hälsa 
till din syster! saluda to bäddon 
hälsa till värden! 

saltdig r. hälsning. 
(såna äm. kyrka. = kanjarin r.) 
sia r. m. teckna åt någon (med det 

inom brottslingsvärlden använda 
hemliga teckenspråket, ungefär 
motsvarande det vanliga dövstum-
språket). 

sikka r. m. skynda. Även: visa. 
tradja öinnaro or sikka diro 
gå inte och visa dig. 

sil (pl. silo, pl. best. silon) r. öra. 
silens r. tyst, stilla. = stillå r. m. 

silens, rakklo var tyst (kamrat)! 
silens-ke'rå (-n) r. fängelse. = 

stillå, stillåpa, tav r. m. 
silönsopå r. stum. 
simmalå r. m. det som man vid 

byte ger emellan. dåkka i sim- 

malå ge emellan. diro skulle 
stätt pre dir or kert bläjda 
spänn i simmalå pre karbanen; 
miro Orma pre gavon, att doa 
tradjat du skulle ha stått på dig 
och tagit 25 kr. emellan för kloc-
kan; jag såg på karlen, att det 
hade gått. 

sigk r. in. säx. = bäksels in. Även 
ordningstal. 

sir r. själ. doa le mir sir vid min 
själs salighet! 

skiro r. m. beskyddare, väktare; 
m. fängelsekonstapel (även klisa-
skiro). 

skiromål r. m. polisstation. = va-
rig r. 

skiibba (pl. sktbber) m. al. sko. 
= skånja r., poppe m. Si. 

SkUV (tim.) r. tråd (urspr. silke). 
skåsnja (pl. skånjer) r. sko. = 

poppe, skubba m. al. 
skknje-ki'rrare r. skomakare. = 

kalsigkirrare r. 
skåp in. si. musikinstrument (spec. 

dragharmonika). 
skå'pa in. al. spela (på instrument). 
släp (1. htlslägg) r. In. 100 kro-

nor. 
Slät m. kyss. = öymni, öarig r. 
släla in. kyssa. = öymnira, öara r. 
slä'tas In. kyssas. = öymmras, öa- 

ras r. 
slä'tta r. m. åtta. = åkt() r. nu. 

Även ordningstal. (en slätter äm. 
en daler silvermynt.) 

smågga. r. cigarr. = snårre r., 
knaster m. 

smek (-et) m. smör. = kil r. In. 
smöka in. smörgås. = kilopa r., 

makka in. al. 
smtltepå r. mjölk, grädde. Se pim-

rna 
snålå r. girig. = syrak in. al. 
5110 r. in. locka till sig, infånga; 

r. även stjäla. bli snodd av 
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ståddrig r. bedrägeri. = raffig r. 
m., giftigni. si. gavon har tyst 
jek staddrig han har (eg. fått 
ett bedrägeri =) blivit lurad. 

stådia r., ståddja m. hatt. 
stånsa r. ni. stå, stå stilla, stanna. 

= stä, städdra r. m. 
ståpel m. si. en liter brännvin. 
stilla r. m. hålla stilla, gripa, häkta. 

vara stillad vara häktad. stilla 
måjjen hån mun på dig! stillare 

stilla däj) var tyst (=silens, 
rakklo r.)! 

stillå r. m. stilla, tyst. = silens r. 
vara bäffad stillå sitta på fän-
gelse; in. även fängelse (= silens-
kerå r.). Jfr tav. 

stillåpå r. m. fängelse. Jfr tav. 
stin r. snart. 
strå'tad r m. eg. straffad. att kam-

mas stråtad betyder ursprungligen 
att slita spö; sedermera att undergå 
straff i allmänhet, vara bäffad 
stråtad = vara bäffad stillå. 

strä'kkligar r. m. strumpor. = ko-
lovar r. 

ståddi m. si. stark, duktig. = såralå, 
r. dä va studdit det var riktigt 
bra, en studdi kapplafon ett 
långt straff. 

stål r. pängar. Även 1 krona. = 
lover r. m. 

stålar m. pängar. = lover r. m., 
Stål r. 

stklpa m. si. gå. = naffa, jar r. m. 
Stä 1. stäsddra (sup. Stätt I. stågit) 

r. in. stå. = stansa r. m. stä 
pre dir stå på dig! 

stöt m. sl. stöld. dä ä öall på 
stöten du kirrat stölden, du be-
gått, är anmäld. 

r. sjunga. = tona m. 
strmis in. ring (spec. silverring). 

= sörmis, hansigsörmis r. 
såta m. 1) sitta. = bäffa r. 

m. 2) sova. -,- koa r., flafa m. 

purken bli tagen av polisen. Se 
'äjj och bög. 

sno'are r. m. tjuv. = pikkus r., 
öårare m. 

snurr m, si. galenskap. --= pippi 
m, 

snfirri m. si. tokig, sinnessjuk. = 
diggalå r. m. 

snut m. polis. == skiro r. m., purk 
m., bylig m. si. 

snår (förkortn. av snårva) r. tjugo. 
Även ordningstal. 

snkrre r. cigarr. = knaster m., 
smagga r. 

snkrrhäkk r. m. cigarrbod. = hars-
rnåjj 

snkrva r. m. tjugo. 
snä'jder r. m. skräddare; in. även en 

kostym kläder (= svider r. m.). 
mandråm har kirrat en snäjder 
jag har tagit en kostym kläder. 

span m. stöld; måst i sms. så-
som hispo-span, fårsik-span 
c.. 5. V. 

spåna m. si. taga reda på, efter-
forska; även stjäla. 

spånare m. detektiv.= hårdig m. si. 
spågk (-et) m. allt slags dricka, 

spec. svagdricka. 
spä'kkra m. spela (kort). = lira r. 

m. späkkra lanter spela kort. 
spänn r. m. 1 krona. = låkk m. 
stådder-ki'rrare r. affärsman (som 

handlar med förfalskade varor; 
motsatsen till bänster-kirrare). 

ståddra r. lura, bedraga. = ruffla 
r. m. staddra gajjen pre 
nakkodykklerna lura på hänne 
näsdukarna. miro staddra ga-
von pre jek mikkråban jag 
lurade på honom en klocka. doa 
manifarna ha kammats stadd-
rade de där människorna ha blivit 
lurade. 

ståddrare r. skojare. = rufflare 
r. m. 
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si. suta på floret sova på gol-
vet. 

Svklin r. Sverge. 
svenårus r. svensk. 
svider (r. även svidro) r. m. kläder. 

= hisar r. Se snäjder. 
syrak m. si. snål, girig. = snalå r. 
sytt r. m. sju. = buefins in. Åven, 

ordningstal. 
så'ralå (komp. 

studdi m. si. 
sä"rvis m. si. k 
sö'rmis (-en, pi 

surmis m. 

m. skräp, strunt. = nys r. 
fågsa r. changsera, förändras, under-

gå förändring. jek gajj fagsar 
jenom rosa en kvinnis utseende 
förändras genom sorg. 

fappa m. si. pantsätta (användes 
nästan uteslutande av sjömän). = 
jäla r., jäska, lindra m. 

faster r. m. handbojor. 
faster-vi'rig r. armband. 
fåstra r. m. belägga med handbojor. 

vara fastrad vara fängslad (med 
handbojor). 

(Sene äni. aln. Jfr Ii r.) 
50pa m. få uppkastning, kräkas. = 

eaddra r. 
fivhäkk r. gästgiveri, gästgivaregård. 
flaf m. si. säng, bädd. = våddro r., 

kvart m. 
flåfa m. si. sova. = koa r., suta m. 
flåfi m. si. sömnig. 
ftar r. m. fyra. Även ordningstal. 
ft:Åker (best. fakkra, komp. ffikk-

rare, superi. fåkkrast) r. m. 
vacker, stilig, utmärkt bra (mot-
sats till doa r.). jek fukker 
gajj en stilig flicka. jek fukker 
bäuster en utniärkt affär. 

fålla ni. si. gardist, soldat. = däk-
kelskiro r. 

fäsra r. m. ljuga, prata nonsens. = 
kåkka r. m., dira, drilla m. si. 
häjja-ru, va tomiken fär förstår 
du, hur han ljuger? 

jäsrig r. m. lögn. pre färig det 
där tvivlar jag på. På r. vanligen 
doa trae'eo, t. ex. doa kammas 
doa traMo det är lögn. 

fäsropå r. lögn. = färtg r. m. 
fösnna r. se. = dikka m., tira m. 

lönn kajj se dit, se där. fönna-ru 
doa ser du där? 

för (-et) In. si. hår. = halo r., 
baro m. 

tabbrimågg (pl. tabbrimågger) r. 
m. tändsticka. = tinnropa r. 

taffla r. m. bord. 
tampas m. si. slåss. = kurras, 

dabbas r. 
tantarälla r. dans. 
tarva r. skära. = 'eiggra 1. kirra 

eiggropa r. m. 
tav r. m. fängelse; på na. numera 

uteslutande Långholmens central-
fängelse, andra fängelser kallas 
etillå 1. stillåpa. komma från 
tavet komma ut från Långholmen. 
ha varit bä,ffad stillå komma 
ut från ett annat fängelse än Lång-
holmen. stranda pre tavet kom-
ma på Långholmen. 

tavrig r. m. (sigenare) tattare. 
teåkles m. si. tillbaka. = pali r. m. 

dåkka teakles ge tillbaka (vid 
betalning). 

tAa r. skjorta, särskilt underskjorta 
(till skillnad från tunika, som be-
tyder överskjorta; tekan är vit, 
tunikan kulört). 

tiali' r. m. tobak. = knaster ni. 
tikkno (-t, komp. tikknoare, superi. 

tikknoast) r. liten. = tykknå 
m. 

tinn r. tjugo. = snårva r. m. 

såralåt) r. stark. = 

affS. = måsthäkk r. 
. sörmisar) r. ring. 
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tiunropå r. tändstickor. = tabbri-
magger r. m. 

tira (pl. tirer) m. si. öga. = jeko 
r., jakk 

tira m. si. se. = fönna r., dikka 
m. 

to r. m. till. 
to'mik in. si. karl, människa (i för-

aktlig bemärkelse). va rakklar 
tomiken vad pratar den där män-
niskan för slag? din tomik din 
drummel! 

to'na m. sjunga. = suna r. 
to'va in. mössa. -= feks r., pirka m. 
tosva 1. tosve (äm.) r. 1,000. 
träööo r. sanning. Även adj. = sann, 

riktig, oförfalskad (= hårtalå m.). 
doa kammas traööo det är sant. 
doa traööo (eg. dålig sanning) 
lögn (se färig). 

trädja r. gå. = naffa r. 	miro 
tradjar i kerån jag går omkring 
i husen och säljer. 

trädja (pl. trådjer) m. resa, färd. 
= tradjopa r. 

tt-åhjo-3'dd r. logis för resande, ho-
tell. = lådd, låddrå r. in. och 
kvart in. 

trädjopå r. resa, färd. kammas pre 
tradjopa vara ute på resa. måsk-
rånen låddrar jek divis trad-
jopa från forum länsmannen bor 
en dagsresa från staden. 

trållig in. 50 öre. = paf r., bar-
vel r. 

tråna 111. si. supa. = pi r. m., bira, 
båjja m., bårsta m. si. 

traff r. rädd. 
träffa r. vara rädd. traffa för 

pinan vara rädd för att komma 
till (Karlskrona) tvångsarbetsan-
stalt. 

trinn r. m. tre. Även ordningstal 
= den tredje. = trykS r. 

trinja T. äta. = ka r., klämma In. 
trinter r. ärter. = raller m. si. 

triffa r. m. träffa. 
trugk r. koffert. = kikklebus r., 

lurk r. m., kirrebus m. 
tryks r. in. tre. = trinn r. m. Även 

ordningstal. 
tAnika r. m. skjorta. På r. särskilt 

överskjorta (se teka). 
(täve äm. hatt. = stadia r., staddja 

m.) 
tj7kken r. frågvis. 
fykknå in. liten. = tikkno r. 
tålft r. in. ett dussin. öakka miro 

jek tålft dykkler köp mig ett 
dussin näsdukar! 

täsk r. stryk. Vanligare dabb r. 
U'nskasvållet (äm.) r. (i norra Sve-

rige) Sverige. 
tr-kis in. urmakare. = karban-

fakker r. 

vådro r. »kulan i bakslag», ett slags 
hasardspel, som spelas med en kägla 
och en i ett snöre hängande kula. 

vålig (-en) r. ni. fönster, spegel. 
judas-Valig kallas tittgluggen i 
celldörrarna på ett fängelse. 

våntra r. in. byta, byta sig till. = 
fårsla r. in. På m. byta sig till 
en ny sak i st. för en gammal ut-
sliten. Att på ett kafé eller en 
offentlig lokal i ett obevakat ögon-
blick taga en ny hatt och lemna i 
stället en gammal, kallas att vantra 
staddja; ett dylikt »byte» vilja 
vederbörande ej anse som stöld. 

värig (-en) r. polisstation. = skiro-
måjj r. m. 

värpa r. 1) kasta; 2) kast. kasta 
varpa på in. ett slags spel: två ste-
nar, en större och en mindre, ställas 
på kant, den mindre ovanpå den 
större; de spelande placera sig på ett 
uppmätt avstånd från dessa målste-
nar och försöka slå omkull dem med 
flata kaststenar; den som slår ned 
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den mindre 
points, och 
omkull den 
100 points. 

våffla (pl. vaffler) m. hand. = 
vast r. 

vast (-en, pl. väster) r. hand. 
våster-dy'kklo r. handduk. 
vavårig r. sådan. 
vepa DI. si. överrock. 	baro 

räkkla r. 
virig r. in. klockkedja. 
(vise äni. pass, betyg. = liii r., liller 

m.) 
vitig m. si. en tioöring. = byr r. m. 
vri r. m. dum, enfaldig. = bögi r. 
viinstra 111. si. vinna (på spel). 
vå'ddro (best. våddron 1. våddren) 

r. bädd, säng, soffa, säte. =-- kvart 
m., Slaf 132. 

vå'dis ni. vatten. = pann r. 
Väljnik r. in. väst. = domma-

skiro r. 

väSsa (-n) r. skog. 
väSsopå r. yxa. 

yks r. m. en, ett. = jek r., jikk ni. 
Även ordningstal. 

(ytel äin. mycken, mycket. = but 
r. 

å'kto r. m. åtta. = slätta r. 
Åven ordningstal. 

ånn r. och. = or r. Ex. jek ånn 
paf 1 krona och 50 öre; dy ånn 
paf 2 kronor och 50 öre o. s. v. 

änåne 111. låt bli! (jfr eiånane 
änane dit låt bli det där! gör 
inte så! 

äsggja r. nio. = bienins m., ninn 
r. m. Även ordningstal. 

(kYrkel äm. gift man, fader, se kröle. 
= dud r. 

stenen, vinner 25 
den som lyckas få 
större stenen, vinner 

Räkneord i rommani och månsing. 

1 (öre) yks r. m. jek r.., jikk 
(resp. 	r., bÖrig m.) 

	

2 	» 	kaks r. ni., dy r. in. 

	

3 » 	tryks r. m., trinn r. in. 

	

4 	» 	flis r. m., Star  r. 

	

5 	bämbels r. ni., panf 
m.; bulig 113. en fämöritig. 

	

6 	» 	bäksels r. ni., sik r. m. 

	

7 	» 	buefins r. m.
' 
 sytt r. m. 

	

8 » 	slätta r. 	åkte, r. m. 

	

9 	» 	bienins r. ni., äggja r., 
ninn r. 

	

10 » 	bietigs r. m., yks byr 
r. m. 

11 » (yks) byr yks r. m. 

	

12 » 	» 	» kaks r. m. 

	

13 » 	» 	» trinn r. 

	

14 	» 	» 	» flis r. 

15 (öre) trinn bämbels r. Dl. 
(yks) byr bäksels r. 

» buefins r. m. 
» slätta r. m. 
» bienins r. 

snårva r. m., snår r., kaks 
byr r. 
kaks byr yks r. 

» kaks r. m. 
» trinn r. 
» fliS r. 

jek (jikk) bläjd 1. bläjda 
r. m., en bälla ID. 
kaks byr bäksels r. 

» buefins r. m. 
» slätta r. m. 
» bienins r. m. 

trinn byr r. 111. 

16 » 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 » 
28 
29 
30 
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40 (öre) flis byr r. ni. 	60 (öre) bäksels byr r. in. 
50 	» jek paf r., jikk tranig 70 » 	buefins byr r. rn.; 

m., jek (jikk) barvel r. m. 	o. s. v. 
1 krona 

	

1 	» 
2 kronor 

	

2 	» 

	

3 	» 

	

20 	» 

	

50 	» 
100 	» 

	

1000 	» 

= jek (jikk) spänn r. ni., jikk låkk m. 
50 öre = jek (jikk) ånn paj r. m. 

= dy spänn r. in., en kvarn-bummel 111. si. 

50 öre = dy ånn paf r. Ill. 
= trinn spänn r. ni.; o. s. v. 
= snårva spänn r. 11). 
= jek (jikk) halvslägg r. m. 
= jek (jikk) slägg 1. helslägg r. m. 
= tova 1. tove r. 

Räkneorden 1-10 användas i samma form som kardinaltal 
och ordningstal. 

Jämte i ordlistan anförda slangord, finnes även en del slang-
uttryck, som vunnit hemul i månsingen, men ej upptagits i ord-
listan. De karakterisera emellertid på ett förträffligt sätt den dras-
tiska humorn i månsingen. Dylika uttryck äro t. ex.: 

vådishämtare å möbler sill och potatis (sillen = »vatten-
hämtare», därför att den framkallar törst, och potatisen = »möbler», 
därför att den fyller magen utan att giva motsvarande näring); 
en räv mä gås en som har tur uti vad han företager sig; att ta 
någon på klåv et eller på bäret att få ett sådant inflytande över 
någon, att man har honom liksom »på sina fälla fingrar»; en måss-
uggla en bakdantare, en »skvallerkäring»; öör i vägg eller jör 
däj inte grön mä rödfärj lägg dig inte uti det här; luta däj 
ett pänndrag håll dig på avstånd; hur spakkla-ru? öi böner 
i burken Hur mår du? Allt annat än väl; han ä inte så värst 
lång, men bra smal han är ytterst obetydlig, en komplett 
nolla. 

Ofta utbytes ett saknamn mot ett egennarån, om näm-
ligen dem emellan finns den minsta ljudlikhet, t. ex. Gustava = 
stav, Jakob = kopp, Lasse = glas, Lambert = lampa, Alrik = 
flat tallrik, Ulrik = djup tallrik, Fredrik = käpp (att »freda sig» 
med) o. s. v. 



90 	 PALM, HEMLIGA SPRÅK. 

Ordlista till knoparemåjj. 
Märk: ö = tje-ljud ; g = äng-ljud; o = o i bo, bonde; J' = 

sche-ljud. 

ållt-suma'rå alltsammans. 
åva gå. ava din kajj gå din väg! 

= jala, stålpa. 

bakk dans. = fröjd. 
båkka dansa. 
bar (-et) hår. = urhall. 
båffa ge ovett, skälla ned. 
båffnig ovett. 
båttiB barn. = glutt, ön. 
berr exkrementer; avträde. = mök; 

fulhäkk. 
bkra cacare. = möka. 
bkra låta bli. 
bets tokig, idiot. Se nippra, snurr. 
båtsmåjj dårhus, idiotanstalt. 
bigg biljard. 
bir öl. = blask. 
bira dricka. bira bir dricka öl. bira 

vådis dricka vatten. = blaska. 
birmåjj krog. = fyrkmåjj. 
bla (-t, plur. blan, blana) fot. 
blakk utan pängar, pank. 
blåkker byxor. = rör. 
blåri simpel, dålig. = grund, kymi. 
blask öl. = bir. 
blåska dricka (öl). = bira (bir). 
blåski full. = salt, svajjman. 
bläjd 25 öre. = bälla. 
bråssa steka. 
bågga slåss. = tagga, julas. 
båggligsmål slagsmål. 
b-åkkare detektiv. = hårdi. 

kkå käpp.  

Vila anus. = pärs, pur. 
båller äpple. = paller. 
bums gå din väg! få bumsen få 

avsked. 
bro karl. = 6abo, kvantig, fän-

tig, untigkvall. Den där buron 
har naffat dä den där karlen 
har tagit det. 

butt (komp. -are, superl. -ast) 
mycken, mycket. 

byka diska. 
bylig polis. = snut. bli snodd av 

bylien bli tagen av polisen. 
byliBsmåjj polisstation. = snut- 

häkk. 
bårst sup. = krök. 
bälkna sälja. 
Ulla kosta. dä bällar tugt det 

kostar mycket. 
bä'lla 25 öre. •--= bläjd. 
bä'mblare 5 kronor. = ummafall 

1. ummfall unerkrall. 
bäindiks katt. = jådiks, felis. 
bäsnstra stjäla (allt vad som finns). 

bänstra fårsikan stjäl allt vad 
som finns i fickan. bänstra kisen 
tag allt vad karlen har. Se kamma 
in, fakka, naffa, le, lynfa, kirra, 
pipa, spana. 

bägg djävul. 
bä'ffa säj lägga sig. 
bös ond (på någon). 

öåbak näsa. = durk, nob. 
öåbis god, bra. 
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å,bo karl. Användes endast i några 
sammanställningar, t. ex. en grund 
öabo en elak karl. = buro, kvan- 
tig, fäntig, untigkvall. 

öafs 1) det som är snyggt och 
propert; 2) god dag, adjö. 

LfSi snygg, proper. 
öall något som är misstänkt eller 

nära att upptäckas. dä ä öall på 
linjen det är fara å färde. = hets. 

öålla skvallra. 
åek mat. = svull, klämm, gals. 
aki hungrig. = svullgrund, svågg. 

icke. 
öide nej. 
il barn.' = battig, glutt. 

öil ledighet (från arbete), permission. 
att rugga öil att bedja om le- 
dighet från arbetet. 

iIa vara utan arbete. 
öinåne inte alls. 
öinna förekomma någon i något. Se 

snuva. 
öinna neka. = noba. 
öiggro kniv. 
öiggro-na'b knivhugg. 
öiggro-pa'l knivhugg. 
"äjj flicka. = krok. 

öällmal gammal. 
öösra tigga. -= rugga. 

dåra tappa, förlora. 
dikka se. = jura, valinfa. dikka 

pre se på något. 
dikklåkk halsduk. 
ddriS fönster. klia dorisen slå 

sönder fönstret. 
dosser skor. = popper. 
drag stryk. = tagg, flågg. 
dragg handduk. 
durk näsa. = nob, öabak. 
dylta dörr. 
dålika giva. 

edrak hoppa över (ett hinder). 
enbeko 1 krona 50 öre. 
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fåkka stjäla. = bänstra, kirra, 
naff a, le, lynfa, kamma in, pipa, 
spana. 

farlånsa förstå. = kansla. 
fr-pipa större kakelugnspipa (8-

14 tums vidd). Se pipa, kåpa, 
säntral. 

felis katt. = bändiks, jadiks. 
fika kaffe. = lagk. 	bira fika 

dricka kaffe. 
fikhäkk kafé. Se birmåjj. 
timma tända på. fimma ett knas-

ter tända på en cigarett. 
fipa sota. := knopa. 
fipare sotare. = knopare. 
firma få. = fysa, kamma. 
!Ister- kn a ' k ån (backslang och fi-

kon-språk av knaster) cigarett. 
= knaster, sirre, bars. 

fjälla flicka, jänta. = skasp. 
fitikta 1. hålla flaten stå på ut- 

kik för att varna, om någon fara 
är på färde. 

flågg stryk. = drag, tagg. 
fresa springa. fresa din kajj spring 

din väg! 
fröjd dans. = bakk. 
fulhäkk avträde. = berr. 
fyra tända, brinna. dit fyrar där 

det brinner där. 
fyrkmåjj krog. = birmåjj. 
fysa få. = firma, kamma. 
fåsrsika ficka. 
få'tese cunnus. = kysa. 
fäjj sot. 
fäsiji sotig. 

gadd ohyra. = spik, kas. 
gafs mat. = öek, svall, klämm. 
glutt barn. = battig, 'eil. 
glysig nyckel. 	 • 
gm:a, prostituerad kvinna. = skra- 

gis. 
g6dis goodtemplare. 
go'dis-må'jj goodtemplarorden, good-

tem plarlokal. 
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gosla gråta. 
go'ni (-t) varm. 
grimma klockkedja. 
grins inhägnad, gärdesgård. 
grund dålig, elak. = blari, kymi. 
gålis ett öre. 

hak (-et) hörn. 
hålvslägg 50 kronor. 
hars cigarett. = knaster, fister- 

knakån, sirre. 
håde ja. 
bgalägg 100 kronor. 
hets något som är misstänkt eller 

nära att upptäckas. = öall. dä 
ä hets å linjen det är fara å 
färde. 

htImmla leka, skämta. 
håjj velociped. 
hålsla växla (pängar). 
hålk ring. 
bklaisfradl frälsningsarmen. 
hå'nster vänster. 
håsgka taga; bli hågkad bli tagen. 
hå'rdig detektiv. = bukkare. 
häjj sväjts allt är klart! 
hä'rig sill. 

i'nöakk inbrottsstöld. 
isigar kläder. -= svid 1. svider. 
isre öre; användes endast i samman-

sättningar, t. ex. umtånfire 15 
öre, ugegre 20 öre o. s. v. --= 
urehall. 

jådiks katt. = bändiks, felis. 
jåla gå. = stålpa, ava. 
jåder bonde, bondtjuv. 
jekk murare. 
jisna rägna. 
jigg korv. 
jålas slåss. = bugga, tagga. 
jågka mejere. 

jågkmåjj nattkärl. 
yåra se. = dikka, valinfa. 
jykke hund. 
jåbb arbete.= knös, knäkk, snäjts. 
jfebba arbeta. = knösa, knäkka, 

snäjtsa. Se kesa. 

kajj väg. ava din kajj gå din 
väg! 

kårnma få. = firma, fysa. 
kamma-in stjäla. = bänstra, fakka, 

naffa, le, lynfa, kirra, pipa, 
spana. 

känsla förstå. = farlunsa. 
kåppsäkk hand. 
kårbis klocka. = migka. 
kårkel pängar. = kosig, lover, 

låjter, nikkel, stål, usig. 
kas ohyra. = spik, gadd. 
keps mössa. = tova. 
kes ost. 
kåsa arbeta tungt. Se jåbba, knösa, 

knäkka, snäjtsa. 
kirra stjäla. = fakka, kamma in, 

le, lynfa, naffa, pipa, spana. 
kis gosse; även karl. 
klina slå sönder. kligga dorisen 

slå sönder fönstret. 
klämai mat. = öek, gafs, svull. 
knåster cigarett. = fisterknakån, 

bars, sirre. 
knåstrare cigarettrökare. 
kno'pa sota. = fipa. 
kno'pare sotare. = fipare. 
knäkk arbete. = jåbb, knös, snäjts. 
knä'kka arbeta. = jåbba, knösa, 

snäjtsa. Se kesa. 
knös arbete. = jåbb, knäkk, snäjts. 
knö'sa arbeta. = jåbba, knäkka, 

snäjtsa. Se kesa. 
koskka ansikte. =-- pligg, trysse. 
k6liks död. 
kolia lukta, stinka. 
kossig pängar. = karkel, lover, 

låjter, nikkel, stål, ung. 



KNOPAREMÅJJ : gola—noba. 	 93 

kris soppa. 
krok flicka. =-- .6äjj. 
kräsna sälja; köpa. Se bäkkna. 
krök (-en) brännvin, en sup. Se 

spågk, bårst. 
kröska supa. 
kul bra. 
kåta springa. -= fresa. 
kvåntig karl. = buro, fäntig, un- 

tigkvall. 
kvårn-bu'mmel 2 kronor. = två 

spänn. 
kvart husrum, logis. fysa kvarten 

få husrum. 
kvårta ligga; sova (= slafa, suta). 
kvårt-gr u 'nd sömnig. = kvarti, suti. 
kvårti sömnig.= kvartgrund, suti. 
kvasp själv, ja parar mäj kvasp. 

jag reder mig själv. 
kymi dålig. -= blari, grund. 
kyr kött. 
kySa cunnus. = fåtese. 
kä'pa skorstenspipa till en vanlig 

köksspis (8 å 10 tums vidd). Se 
farpipa, pipa, säntral. 

kåsp-fr rig soteld. 
kältali sällskap. = pol. i kättali 

mä i sällskap med (1. i pol inä). 

låööo rolig, skojig. 
lakk ond, arg. 
lånta spela kort. = lira. 
lånter kortlek. 
lagk (-en) kaffe. --= fika. 
lågkmåjj kaffepanna. 
le taga, stjäla. = fakka, kamma in, 

kirra, lynfa, naffa, pipa, spana. 
le-vå låt bli! = berra. 
lira spela kort. -,--- lanta. 
lo'da 1) gå, »luffa»; 2) spela kort. 
lo'd are »luffare». 
lomma insatspängarna i kortspel 

(»banken»). 
lo'ver pängar. = karkel, kosig, 

låjter, nikkel, stål, usig. 
IMUs lögn. 

lynfa plundra. lynfa pajjen tag allt 
vad 	som finns i rocken. lynf a 
kisen tag allt vad karlen har. 
bli lynfad bli bestulen på allt 
man har. Se bänstra, fakka, 
kamma in, kirra, le, naffa, pipa, 
spana, 

låsjter pängar. = karkel, kosig, 
lover, nikkel, stål, usig. 

lå'kke 1 krona. =-- en stålpe, en 
spänn, unekrall. 

lå'rra spotta. 
lå'rrmåjj spottlåda. 

mäkka smörgås. 
måkke bagare. 
måndråm jag. = mirum, ujall. 
måra kappsäck. 
mårum bröd. = 
mirum jag. = inandråm, ujall. 
måddra få'rsikan känna efter i en 

ficka för att stjäla. 
mukk fri. 
miikka bli fri (ur ett fängelse). 
mila döda, mörda. 
mtiliks mördad. 
måjj spis. Ordet måjj har dess- 

utom en mångfald betydelser, sär- 
skilt i sammansättningar. 

märla skjorta. -= tujnika. 
mök exkrementer. = berr. 
möta cacare. = berra. 

nab sår, skråma. 
nåffa stjäla. = fakka, kamma in, 

kirra, le, lynfa, pipa, spana. 
nikk »dansk skalle». 
nikkel pängar. = karkel, kosig, 

lover, låjter, stål, usig. 
nippra galenskap. = snurr. han 

har fått nippran han har blivit 
galen. 

nob (-en) näsa. --= durk, abak. 
nosba neka. = öinna. 



94 	 PALM, HEMLIGA SPRÅK. 

naen ingenting. pänna noben 
säg ingenting, neka! 

pajj ]. påjja rock. 
pajj snus. 
PkiJmåli 

bänk»). 
påller äpple. = buller. 
para säj akta sig. påra-re (= para 

däj) akta dig. para kvasp red 
dig själv! = ussa säj. 

påfi trasig. 
pekk tjock. 
påna taga undan av en förtjänst. jag 

har penat en umtifirig jag hår 
tagit undan 50 öre av förtjänsten. 

pila läsa. 
piller böter. 
pipa kakelugnspipa av vanlig stor-

lek (6 å 8 tums vidd). Kallas 
även kvå,rtspipa. Se farpipa, 
kåpa, säntral. 

pipa stjäla. = fakka, kamma in, 
kirra, le, lynfa, naffa, spana. 

pirra (pl. pirrer) ben. 
pjukk ämbar. 
pligg ansikte. -= kokka, trysse. 
plugg potatis. 
pol sällskap. = kättali. 
posla göra sällskap (med någon). 
po'pper skor, stövlar. = doser. 
prym portmonnä. 
plibak konjak. 
puff gröt. 
pAla kasta. 
pur (-et) anus. =- bula, pärs. 
plita butelj. 
ptiVVa duva. 
pä,'nna säga. pänna noben säg 

ingenting, neka! = rota, ulatall. 
päsrkla fuska. 
pärs (-et) anus. = bula, pur. 

råmmla skriva. --= ritsa. 
råffens rädd. = traff. 
råtta skratta. 

ritsa skriva. = rammla. 
rosta tala. = ulatall, pänna. 
rågga tigga. = öra. 
rtggare tiggare. 
rå'dis råtta. 
räskkla överrock. 
rör byxor. -= blakker. 

sakk mjölk. 
såktmåjj magasin, kryddbod. 
salt full, berusad. = blaski, svajj-

man. 
sirre cigarett. = fisterknakån, 

knaster, bars. 
sirrmåjj cigarrbod. 
skarp vacker, snygg, bra. = färp. 

vara skarpt svidrad vara snyggt 
klädd. 

skasp (-en) flicka, jänta. = fjälla. 
skrågis prostituerad kvinna. = gnoa. 
skåp spel (instrument). 
skå'pa spela (på instrument). 
slaf säng. 
slåfa sova. = kvarta, suta. 
smek smör. 
smålle snål. = syrak, tårvis. 
sno taga, infånga. bli snodd av 

bylien bli tagen av polisen. 
Sno Säj reda sig, klara sig. = snärja 

säj. 
snurr galenskap. = nippra. han 

har fått snurren han är galen. 
snut polis. = bylig. 
smithäkk polisstation. = byligs-

måjj. 
snå.va  bedrägeri; få snAvan bli lurad 

1. bli förekommen af någon i något. 
snä'jder skräddare. 
snäjts arbete. = jåbb, knös, knäkk. 

ett skarpt snäjts ett dugtigt, bra 
arbete. 

snäsjtsa arbeta. = jåbba, knösa, 
knäkka. Se kesa. 

snäsrja säj reda sig, klara sig. = 
sno säj. snärj däj betyder även: 
skynda dig! 

snusdosa; (även »mull- 
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spåna stjäla. = fakka, kamma in, 
kirra, le, lynfa, naffa, pipa. 

spånis tjuv. 
spik ohyra. = gadd, kas. 
spågk (-en) brännvin. = krök. 
spä'kka teater. 
spänn 1 krona. = en låkke, en 

stålpe, unekrall. 
ståddja hatt. 
Stil% fängelse. 
stillo-fårare en, som setat på fän-

gelse. 
strak källare. = ullareöall. 
strilla (pl. striller) tändsticka. 
sträskkligar strumpor. 
Ståkk skorsten. 
stål pängar. = karkel, kosig, lover, 

låjter, nikkel, usig. 
ståslpa gå. = ava, jala. 
ståslpe 1 krona. = en låkke, en 

spänn, unekrall. 
stäff biffstek. 
såna föra ett vilt och supigt liv. 
såta sova. = kvarta, slafa. 
stti sömnig. -= kvartgrund, kvarti. 
svåjjman full. = blaski, salt. 
svid (-et) 1. svider (-t) kläder. =-- 

isigar. 
svidra kläda. svidra säj kläda sig. 
SvUll mat. = öek, gas, klämm. 
sv-ålla äta. 
svtllgrund hungrig. = eki, svågg. 
svågg hungrig. = "eki, svullgrund. 
syrak snål. = smålle, tårvis. 
säntrål en skorstenspipa av större 

vidd (14 å 16 tum; avsedd för 
värmeledningar o. d.). Se kåpa, 
pipa, farpipa. 

fåster hand- eller fotboja. 
fåstra fängsla. 
fOster skomakare. 
jåkk bröd. = marum. 

frakk (backslang av 
Jåkk) franska bröd. 

fä'ntig (-en) person, karl. = buro, 
kvants, untigkvall. 

fäsra göra. valinfa-ru, va mandråm 
f är ser du, hur jag gör? (när 
någon gjort någonting för att visa 
en annan, huru han skall bära sig 
åt). 

färp vacker. = skarp. 
fäspig 2 öre. 

tagg stryk. = drag, flåg. 
tågga slåss. = bugga, julas. 
tepålo tillbaka. 
ti'nsare 10 kronor. = tie spänn. 
tira (pl. tirer) öga. 
to'mmik en dålig människa, usling. 
tosva mössa. = keps. 
traff rädd. = raffens. 
träffa vara rädd. 
träffman en, som är rädd. 
trinter ärter. 
trp3se ansikte. = kokka, pligg. 
ttjnika skjorta. = märla. 
tå'rvis snål. = syrak, smålle. 

Adel (u-all) du. 
tfta säj (u) gifta sig. 
tga (u) piga. 
tgelspall (u-all) spegel. 
agg (u) skägg. 
tgglall (u-all) lägga. 
tjall (u-all) jag. = mandråm, mi- 

rum. 
tjjareskäll (u-all) skojare. 
tjjaskåll (u-all) skoja. 
tijjdåll (u-all) dig. 
iijjmall (u-all) mig. 
tjjnall (u-all) nej. 
nk (u) tak. 
tkelugg (u) kakelugn. 
'CikkaSnåll (u-all) snacka, tala. 
tikker (u) socker. 
tkkervåll (u-all) vacker. 

(u-all) tala. = rota. 

fånska 
franska 
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(u-all) källare. 
Ankan (u-all) kall. 
tlIvegåll (best. tllvetgåll; ii-all) 

golv. 
iilstall (u-all) stol. 
tillval]. (u-all) tvål. 
tmmafåll (u-all) fäm kronor (en 

rfämmar). = en bämblare 1. umm-
fall unerkrall. 

tmkall (u-all) kam. Även: korn! 
tmtifire (u) 50 öre. = två !Al-

len 
nekråll (u-all) 1 krona.= en låkke, 
en spänn, en stålpe. 

tnigvåll (u-all) våning. 
ntigkvåll (best. tntigenkvåll; 
backslang och ii-all-språket av 
kvantig) person, karl. = buro, 
kvantig, räntig. 

ApparkåLl? (u all) koppar. 
ppatrå[11 (u-all) trappa. ullare-

uppatrall källaretrappa 
(u-all) skåp. 

trav (u; sup. tritvåll, ii-all) vara. 
trdball (best. trdetbåll; ii-all) bord. 

trehåll (u-all) öre. Se ire. 
rhall (best. trethåll; ii-all) hår. 

trstebåll (u-all) borste. 
tsarelåll (u-all) läsare. 
tsig (u av koSig) pängar. -= kar-

kel, kosig, lover, låjter, nik-
kel, stål. 

ssa säj (u) akta sig. ussa-re akta 
dig! = para säj. 

tssigmåll (u-all) mässing. 
tstepråll (best. tstenpråll; ii-all) 

präst. 
ttfall (u-all) fot. 

valinfa se. = dikka, jura. 
våntra byta. 
väska tvätta. vaska säj tvätta 

sig. 
våskmåjj tvättställ; tvättstuga. 
våsslånn nedgång (till ett rum eller 

en källare.) 
v4a rock. 
vånsta vinna (i spel). 
vå'dis vatten. 
vä'jnik väst. 

Räkneord i knoparemåjj. 

1 öre = en gulis. 
2 r = en fäspig. 
3 » = utrire. 
4 r = 2 fäspig. 
5 » = tmmfi're. 

10 » -= 5 fäspig. 
15 r = Amtåntre. 
20 » = tgeöi're 1. tgeöall tre-

hall. 
25 	= en bläjd 1. en bälla. 
30 r = tttitri're 1. tttitrall tre-

hall. 
35 r = tittitrall tmmfall tre-

håll. 
50 r = tnatifi're 1. två häller. 
60 • = 

70 öre = Åttiti're 1. Åttital' tre-
håll. 

75 » = uttifall ummfall urehall. 
i krona = en stålpe 1. en låkke 1. 

unekrall 1. en spänn. 
1 krona 50 öre = enbeko. 
2 kronor = en kvarnbummel 1. 

två spänn. 
5 	» 	= ummafall 1. ummfall 

unekrall 1. en bämb-
lare. 

10 kronor = en tinsare 1. tie 
spänn. 

50 	r = en halvslägg. 
100 	» = en helslägg. 
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Ordlista fran svenska 
och kno 

(Knoparemåjjets o 

till rommani, månsing 
paremajj. 
rd inom parentes.) 

adjö magdalå (öafs) 
affär bänster, klipp 
affärsman bänsterkirrare, stad-

derkirrare 
(akta sig ussa säj, para säj) 
(allt är klart hän Sväjts) 
alltsammans allt-såsaråt, allt-i- 

pol, (allt-summarå) 
angiva (för ett brott) öalla, kirra 

brand. 
angivare brandkirrare, öallkirrare 
ansikte nylle, kokka (kokka, 

pligg, trysse) 
anus bul, pärs (bula, pur, pärs) 
(arbeta knösa, knäkka, jåbba, 

snäjtsa, kesa) 
arbete knös (jåbb, knös, knäkk, 

snäjts) 
(arbetslös; vara arbetslös ölla) 
arg lakk, grund (grund, lakk, 

kymi, blari) 
armband fastervirig 
arv plati 
avsked (från ett arbete) kikk 

(bums); få avsked fysa kikken 
(få bumsen) 

avträde fulpänner (berr, fulhäkk) 

bagare kaberkirrare (makke) 
bakom babria 
barn nukko, grårasig (battig, 

glutt, öil) 
barnjungfru nukkogajj 
barsk baftanå 
bedja magga (rugga) 
bedraga staddra, ruffla, parula, 

knalla, båga 
bedragare staddrare, rufflare 

7-101150 Sv. landsm. 1010. 

bedrägeri staddrig, rufflig, glirig 
(snuva) 

befinna sig (vara) hågkas, hågka, 
kammas (urava) 

begripa hajja, bäjja, farlunsa, 
farligka (farlunsa, kansla) 

ben pirra (pirra) 
berusad byst, pilo, pialå (blaski, 

salt, svajjman) 
bet gebis 
betala präjsa, pröjsa 
betalning präjs, pröjs, berömm 
betyg lin, liller 
bibel baro bakkno 
(biffstek stäff) 
(biljard bigg) 
blod ratt 
blomma fiavro 
bo buddra, kvarta, låddra 
bod öakk-kerå 
boja faster (faster) 
bok bakkno, bäkko, drabbropa 
bonde buro (jeder) 
bondkäring burogno 
bondtjuv buroöår (jeder) 
bord taffla (urdball) 
(borste ursteball) 
bostad kvart, lådd 
bra laööo, kut (kul) 
brev peko, piijkå 
brinna Undra (fyra) 
broder pral 
brännvin kaööali (spågk, krök); 

en liter brännvin en stapel 
bröd maro, kaber (marum, Jåkk) 
brödbod kaberhäkk 
bröstficka innerfårsika 
butelj pava (puta) 
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butik 'akk-kerå 
byta fårsla, pana, vantra, maska, 

kirra fårsel (vantra) 
byte fårsel, mask 
byxor blakker, hafser (blakker, 

rör) 
böter piller (piller) 

cigarett bommali, hars, knaster 
(hars, knaster, fisterknakån, 
sirre) 

cigarettrökare harsare (knast-
rare) 

cigarr snårre, smagga, knaster 
cigarrbod snårrhäkk, harsmåjj 

(sirrmåjj) 

dag divis 
dans tantarälla (bakk, fröjd) 
dansa bakka (bakka) 
(»dansk skalle» nikk) 
delaktighet (i något) pol 
deltaga i något pola 
den där doa, dän dåjj 
denne dåvn 
det doa 
detektivkonstapel hårdig, spa- 

nare (bukkare, hårdi) 
dig diro (ujjdall) 
din dir, diros 
(diska byka) 
dit, ditåt kajj 
djävul bä gg (hägg) 
dricka (vär b) pi, båjja bira, bårsta, 

trana (bira, blaska); dricka 
kaffe måsta 

dricka (subst.) spågk 
drucken byst, pilo, pialå (blaski, 

salt, svajjman) 
du diro (udall) 
duk dykklo 
duktig studdi 
dum vri, bögi 
dumbom flus 
dumhet pippi 
dussin tålft 

duva puvva (puvva) 
dålig grund, lakk, doa, kirjo7  

kerja, blari (grund, kymi, blari) 
dåre diggalå 
dårhus diggalåhispa, diggalåkerå 

(betsmåjj) 
där dåjj, doa 
dö mula 
död (adj.) mulå (koliks) 
döda mula (mula) 
dörr budder, dylta (dylta) 
dörrspegel buddrianare 

efterforska spana 
efteråt babria 
elak grund, lakk, kirjo, kerja 

(grund, kymi, blari) 
eld jag 
elda Nja 
emot pre 
en, ett jek, jikk, yks 
enfaldig vri, bögi 
enögd jek-jekå-gavo 
erhålla fysa (fysa, kamma, firma) 
exkrementer ful; vb. fula (berr, 

mök; vb. bena, möka) 

fader dud 
falsk kåkkaro 
fattig narvalå 
ficka fårsika (fårsika) 
fickstöld fårsikspan 
ficktjuv fårsikpunf are 
fickur mikkråban 
finger pån 
fingerkrok påndoa 
fisk maöeo 
flicka gajj, öäjj, röjja (AU, fjälla, 

krok, skasp) 
fläsk ballavas 
folk manifar 
(fot bla, utfall) 
fotboja faster 
fri mukk (mukk ; bli fri mukka) 
frisk laeeo 
frukta traffa 
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frågvis tykken 
(frälsningsarm•in hålsisfran) 
full byst, pilo, pialå (blaski, 

salt, svajjman) 
(fuska pärkla) 
fyra flis, ftar 
få fysa (fysa, kamma, firma) 
fångkonstapel skir°, klisaskiro 
får bakro 
fäm bämbels, panf 
(fäm kronor en bämblare, umma- 

fall, ummfall unerkrall) 
fämtio öre barvel, tralling, paj 

(umtifire) 
fämtio kronor en halvslägg (en 

halvslägg) 
fämöring bulig 
fängelse tav, still å, stillåpa, silens-

kerå (stillo) 
fängsla (med bojor) fastra 
färd tradja, tradjopa 
fästmö dån 
fönster valig (doris) 
(förekomma någon[inågot]einna) 
(förlora dara) 
förlovningsring primsörmis 
förråda ealla 
förrädare eallkirrare, brandkir-

rare 
förräderi eall 
förskingra mukka, pärkla 
försmädlig gukk 
förstå hajja, häjja, farlunsa, far- 

lika (farlunsa, kansla) 
förstöra maggra (kligga) 
förtjäna (pängar) bä,nstra 
förtjänst bänster, klipp 
förtrolig kuttrafu 
förälskad fanter 
förändras fagsa 
fösa (kreatur) lajda 
fötter laller 

galen diggalä, snurri (bets). 
galenskap snurr, pippi (nippra, 

snurr) 

gammal puranå, bunalå, kassat 
(eällmal) 

gardist fålla 
gemen (elak) kirjo, kerja 
genomgå (utstå) kri 
gifta sig jäggas, primfakka (ufta 

säj) 
girig snalå, syrak (smålle, syrak, 

tårvis) 
gitarr fäjla 
giva dåkka (dåkka) 
glasögon blägker 
god laöeo, buån, glisk, nåns, 

renis (eabis). god dag mag- 
dalå (eafs) 

golv flor 
(godtämplare godis) 
(godtämplarlokal, -orden godis- 

måii) 
gosse jånsig (kis) 
gripa (häkta) stilla, sno, le 
gråta gola (goia) 
grädde smultepa 
(gröt puff) 
gubbe puranå gavo 
gul blakk 
guld rubb, hårdhansig 
guldklocka rubbkarban 
guldring rubbhålk, rubbsörmis 
guldsmed rubbkirrare 
gumma puranå gajj 
gå ava, Jar, naffa, tradja, stälpa 

(ava, jala, stålpa). gå din väg 
ava 1. jar dir drårn (ava din 
kajj, bums) 

gås pappja 
gästgivaregård .fivhäk k 
gömma gara, ötvvra 
göra kirra (lära) 
Göteborg Jötet 

hals men 
halsduk flaksig (dikklåkk) 
halt laggalå 
hand vast, vaffla (kappsäkk) 
handboja faster (faster) 
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handduk vasterdykklo (dragg) 
handelsman bäkknare, nas 
hatt stadia, staddja (staddja) 
hava kamma 
heder glori 
hedras glorias 
heta lava 
hit hikk 
hjälpa hämpra 
(hoppa över [ett hinder] edrak) 
hos pre 
hospital diggalåhispa (betsmåjj) 
hotell kvart, lådd 
hund jykklo, kan (jykke) 
hundra kronor en helslägg (en 

helslägg) 
hungrig båkkalå, kadoa, klämm- 

grund (öeki, svullgrund, svågg) 
hus hispa, kerå 
husbonde bäddo 
huvudstad baro forum 
hyra (på ett fartyg) öags 
hålla stilla stilla 
hår balo, baro, för (bar, urhall) 
häkta stilla, sno, le 
häktad bäffad stillå, bäffad strå- 

tad 
hälsa (värb) saluda 
hälsning saludig 
här (adv.) hikk 
häst gräjj, granyf 
hästskojare granyfdigglare, 

gräj j håjtare 
hästslaktare granyfmulare 
hök ö"ille 
(hörn hak) 

i pre 
icke d, dunar° (6i) 
(idiot bets) 
(idiotanstalt betsmåjj) 
inbrottsstöld hispospan, palo, in- 

palo, inöakk (möakk) 
infånga sno (sno) 
ingenting öiånane, nubben (no-

ben) 

(inhägnad grins) 
inköpa öakka in 
inne dre 
insats (i spel) gär (lomma) 
inte alls . iånane (öinane) 

ja ehe, kul (hede) 
jag miro, mandråm (mandråni, 

mirum, ujall) 

kafé måsthäkk, särvis (fikhäkk) 
kaffe musta, måsta, fika (fika, 

lagk) 
(kaffepanna lagkmåjj) 
(kakelugn ukelugg) 
kall (adj.) Uri 
kam balopa (ummkall) 
kamrat pol 
kappsäck kikklebuss, kirrebuss, 

lurk, trugk (mara) 
karl gavo, öavo, bög, tomik, kis, 

buro (buro, öabo, kvantig, fän-
tig, untigkvall) 

kasta varpa (pula) 
katt feliks (bändiks, felis, jadiks) 
kavaj pajj, tikkno räkkla 
klocka karban, karbis, migka, 

mikkråban (karbis, migka) 
klockkedja virig (grimma) 
klockskojare migknas, karban- 

digglare 
(kläda sig svidra säj) 
kläder svider, hisar (isigar, svid, 

svider) 
knepig mani 
kniv iggro, provis, öuro (öiggro) 
knivhugg öiggropa (dgp,ropal, 

öiggronab) 
knivskärare 'iggrokirrare 
koka arva 
komma ava 
konjak rabba (pubak) 
(koppar upparkall). 
korg kåva 
kortlek kaöölig, lanterståkk (Ian. 

ter) 
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kortspel lir, lanter 
kortspelare kaööligsfakkare, lan- 

terlirare 
(korv jigg) 
kosta måna (hälla) 
kostym (kläder) svider, snäjder 
kreatursfösare lajdare 
krog bysa, pivärta, birmåjj (bir- 

måjj, fyrkmåjj) 
krona (pängar) låkk, spänn 

(låkke, stålpe, spänn, unakrall) 
(kryddbod saktmåjj) 
kråsnål prål, prina 
kräkas addra, feppa 
kvinna gajj, öäjj, gåjja, krok 
kväljning: sjuk av kväljningar 

öadderdoa 
kväll bälv 
kyrka kanjarin, kanderina 
kyss öarig, ymm, slät 
kyssa 'ara, öytumra, släta 
kyssas 'aras, öymnaras, slätas 
käke gebis 
(källare strak, ullareöall) 
känna, kännaigän primf a, pri m j a , 

kansla 
käpp kast (bukkå) 
kär (i någon) fanter 
käring gåjja, krok• 
köpa akka, 	(krägga) 
kött kano, kyr, mes (kyr) 

landsbygden bysten, bystan 
(ledighet [från arbete] öid) 
(leka hummla) 
lemna (någon något) fakka 
lidande nidig 
(ligga kvarta) 
lillfinger tikkno pån 
liten tikkno, tykknå 
ljuga kåkka, fåra, dira, drilla 
locka (till sig) sno 
logis kvart, lådd, låddrå, tradjo- 

lådd (kvart) 
luff' knat 
luffa knata (loda) 

luffare lodare 
lukta kandra, kona (kona) 
lura staddra, ruffla, knalla, mas- 

ka, båga 
luta (instrumentet) Nia 
låna lindra, jäla, Jäska, fappa 
långfinger baro pån 
lås pander 
låsa klisa, pandra . 
(låta bli berra) låt bli! ännane 

(leva) 
(lägga sig bäffa säj) 
läkare dukkalåskiro 
länsman måskrån, pepplig, gräk- 

ko 
läsa drabbra, pila, prima (pila) 
läsare pilare (usarelall) 
lögn färig, färopa, doa traööo 

(luftis) 
lögnaktig kåkkaro 

(magasin saktmåjj) 
mage perå 
man gavo, öavo, kis, tomik (buro, 

kvantig, fänti, untigkvall) 
marknad öinnopa 
mat kaben, kabrig, klämm (öek, 

gafs, klämm, svull) 
medtagen kiggjo 
mellangift (vid byte) simmalå 
mera butare (buttare) 
meter Ii 
mig miro (ujjmal) 
min mir, miros 
misstänkt; något som är miss- 

tänkt brand (all, hets) 
mjölk smultepa, pimma (sakk) 
moder madra, krok 
mord mulåpa 
morsk baftanå 
mun lulå, måjj, öåk 
munspel lulålir 
(murare jekk) 
mycken, -t but, kust (hutt) 
månad månter 
människa manif, tornik 
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(mässing ussigmall) 
mäst butast (buttast) 
mörda mula (mula) 
(mördad muliks) 
mördare mulare, mulåfakkare 
mössa feks, pirka, tova (keps, 

tova) 

namn lav • 
natt raMa, raddja 
natthärberge kvart, lådd, låddrå, 

tradj olådd (kvart) 
nattkärl j ugkm åj j (j u gkmåj j) 
(nedgång [i en byggnad] vasslån) 
nedskälla bassa (luffa) 
nej öi, Mimar° ("ide) 
neka noba, månsa nubben (öinna, 

no ba) 
nio bienins, ninn, äggja 
Norge Orvält 
Norrköping Pekig 
nyckel klisig, panderpa (glysig) 
nål niggo 
näsa nakko, nakk, dörk (abak, 

durk, nob) 
näsduk nakkodykklo, dykklo, 

dikklå 

och or, ånn 
oduglig kassat 
ofärdig laggalå 
oförfalskad hårtalå, traM'o 
ohyra buddits, kas, juver (gadd, 

spik, kas) 
omnämna pena, pänna 
ond (på någon) dukk, bus (bus); 

(elak, arg) grund, lakk (grund, 
lakk, kymi, blari) 

orka med (en börda) palla 
ost kes (kes) 
ovett bassnig (baffnig) 

pank (utan pängar) gul (blakk) 
pantlånekontor linderhäkk, jäl-

häkk, jäskmåjj, pantfapp 
pantsätta lindra, jäla, j äska, fappa 

papper drak, drako 
papperslager drakUkk 
pass lill, liller 
pekfinger jar pån 
(piga uga) 
pojke jånsig (kis) 
poliskonstapel skiro, bylig,purk, 

snut, plit (bylig, snut) 
polisstation varig, skironiåjj (by- 

ligsmåjj, snuthäkk) 
portmonnä prim (prym) 
potatis plugg (plugg) 
prostituerad kvinna gnoa, äjj 

(gnoa, skragis) 
prygla dabba 
präst ra-Mali, pilaskiro, primer 

(usteprall) 
prästgård ra Mali kerå 
putsa pikkla 
putsmedel pikkel 
putsning pikklig 
pängar lover, stål, stålar (kar- 

kel, kosig, lover, låjter, nikkel, 
stål, usig) 

pänna pekopa, mynna 

(reda sig sno säj, snärja säj) 
resa (värb) tradja, kola 
resa (subst.) tradja, tradjopa 
resehandlande bas 
retfull gukk 
revolver puffra 
rik barvalå 
riktig traMo, hårtalå 
ring sörmis, surmis (hålk) 
ringfinger dy tikkno pån 
rock pajj, räkkla (pajj, pajja, 

vepa) 
(rolig laMo) 
ropa gola 
rygg domm 
(råtta rådis) 
rädd trall (traff, traffman, raf- 

fens); vara rädd traffa (traffa) 
(rägna jina) 
röd 1G)lo 
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rök (tobaks-) hars 
röka tobak bomma, harsa 

sak grugka 
salt lon, låder 
samtal rakkel 
sann traööo, hårtalå 
sanning traööo 
se dikka, fönna, jura, tira (dikka, 

jura, valinfa) 
sedan (adv.) babria 
sill bärig (bärig) 
silver hansig, nipper 
silverklocka hansigkarban, nip- 

perkarbis 
silverring hansigsörmis, surmis 
sinnessjuk dig galå, snurri (bets) 
sitta bäffa, suta. sitta på fäng- 

else vara bäffad stillå, vara 
stillad, vara bäffad stråtad 

sju buefins, sytt 
sjuk dukk, miråk 
sjukhus dukkhispa, blek, grund- 

häkk 
sjunga suna, tona 
själ sir 
(själv kvasp) 
skicka rina 
skicklig laööo 
skjorta tunika, teka, garden 

(tujnika, märla) 
skjuta puffra; skjuten puffrad 
sko kalsig, skånja, poppe, opag- 

ka, skubba (dosa, poppe) 
skog vässa 
skoja staddra, ruffla (ujjaskall) 
skoj are staddrare, rufflare (uj j are - 

skall) 
(skojig [lustig] laööo) 
skomakare kalsigkirrare, skån-

jekirrare (foster) 
(skorsten ståkk) 
(skorstenspipa pipa, farpipa, 

kåpa, säntral) 
skott puffropa 
skratt ratt  

skratta ratta, kirra ratt (ratta) 
skrika gola, gola räjs 
skriva randa, rita (rammla, ritsa) 
(skråma nab) 
skräddare snäjder (snäjder) 
skräp nys, fabbel 
skvaller ball 
skynda sikka (skynda dig snärj 

däj); skynda sig undan kuta 
räjs 

(skåp upskall) 
skägg babb (ugg) 
skära öiggra, tarva, kirra öigg- 

ro pa 
slag dårvig 
slagsmål kurrepa, dabbopa (bugg- 

ligsmål) 
slå dabba, kurra; slå sig på (ett 

företag, en affär) jar pre 
slåss dabbas, kurras, tampas 

(bugga, tagga, julas) 
slå sönder maggra (kligga) 
smeksam kuttrafu 
smutsig fäjji 
smör kil, smek (Smek) 
smörgås kilopa, makka, smeka 

(makka) 
snart stin 
snus nakkopa (pajj); en pris 

snus prilla 
snusdosa nakko (pajjmåjj) 
(snygg öafsi; vad som är snyggt 

Cafs) 
snål snalå, syrak (smålle, syrak, 

tårvis) 
socker gmillopa 
soffa våddro 
soldat däkkelskiro, fålla 
(soppa kris) 
sorg rosa 
(sot fäjj) 
(sota knopa, fipa), 
sotare knopare (knopare, fipare) 
sotarespråk knoparemåjj (kno- 

paremåjj) 
(soteld kåpfyrig) 
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sotig fäjji (fäjji) 
sova koa, suta, kvarta, Slafa 

(suta, slafa, kvarta) 
spark kikk 
spegel dikkåsåpäjkå, valig (ugel- 

spall) 
spel (med kort eller tärning) gär, lir 
spel (instrument) skåp, Hr (skåp) 
spela (på instrument) skåpa, lira 

(skåpa) 
spela kort lira, späkkra lanter 

(lanta, lira, loda) 
spets bits 
spis måjj 
spotta lårra (1årra) 
(spottlåda Iårrmåjj) 
springa knata (fresa, kuta) 
stråk (inom huvudstadens brotts- 

lingsvärld) månsig, (bland tav- 
rigarna) rommani 

stad forum 
stanna stansa 
stark såralå, studdi 
(steka brassa) 
sten barr, burnmel 
stilla (adj.) stillå, silens 
stinka kandra, kona (kona) 
stjäla öåra, kirra, kamma, le, 

fakka, spana, repa (bänstra, 
kamma in, fakka, naffa, le, 
lynfa, kirra, pipa, spana) 

Stockholm Eken 
stockholmare ekare 
stor baro 
storskojare barorufflare 
straff bast, kapplafon 
straffarbete (över ett år) hast 
straffas basta 
strumpa kolovar, sträkklig 

(sträkklig) 
strunt nys, fabbel 
stryk dabb, täsk (tagg, drag, 

flå) 
strykare (luffare) lodare 
sträng baftanå 
stränginstrument fäj la 

stuga hispa, kerå 
stum silen sopa 
stycke bykklo 
stå stansa, stä, städdra 
stämpla (guld- eller silversaker) 

kurra 
stämpling (av guld- eller silver- 

saker) kurrig 
stänga pandra 
stöld span, stöt, rep 
stövel kalsig, skånja 
sup pir, jap, bårst (bårst, krök) 
supa pi, båjja, trana (blaska. 

kröka) 
supare pikirrare 
sutenör hallik, ligk 
svart kalo 
svartsjuk kalodukk, kalsdukk 
svensk svenarus 
Sverige Svedin, Unskasvallet 
svår mani 
syster prali 
sådan vavarig 
sång kantån 
(sår nab) 
säga pena, pänna, pukka, rakkla, 

rota (pänna, rota, ulatall, ukka- 
snall) 

sälja bäkkna, nasa, krägga (bäkk- 
na, krägga) 

sällskap kättali, kättani, påropa, 
jägg (kättali, pol) 

sända rina 
säng kvart, våddro, flaf (slaf) 
säx bäksels, sigk 
sömnig flafi (kvartgrund, kvarti, 

suti) 

taga fakka, kirra, le (hågka); 
taga reda på spana; (taga 
undan [av en förtjänst] pena); 
taga upp punfa 

(tak nk) 
tala månsa, rakkla, rota, pena, 

pänna, pukka (pänna, rota, 
ulatall, ukkasnall); tala rom- 
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mani rakkla; en som kan 
tala rommani rakklo, rom- 
maniratt, roteparatt 

tand dander, gebis 
(tappa dara) 
tattare tavrig 
teckna (giva tecken) sia 
tidning rabblo 
tigga magga, öka (rugga, ööra) 
tiggare maggare (ruggare) 
tiggeri maggnig 
till to 
tillbaka pale, pali, to pali, te- 

akles (tepalo) 
tillhörighet grugka 
tio bietigs (tio kronor tinsare, 

tie spänn); tioöring byr, vitig 
(fäni fäspig) 

titthålet i celldörrarna på fängel-
serna judasvalig 

(tjock pekk) 
tjugo snårva, snår, tinn, kaks hyr 
tjugofämöring bläj d, bl äj da , bäl la 

(bläjd, bälla) 
tjuv öårare, snoare, pikkus (spa-

nis) 
tjuvkäring öåraregn o 
tobak fish 
tobaksrök hars 
tokig diggalå, snurri (bets) 
(trappa uppatrall) 
(trasig pafi) 
tre tryks, trim] 
tråd skuv 
tråkig palis 
träffa triffa 
trött kiggjo 
tumme pan 
tusen kronor tove 
två kaks, dy; (två öre Rispig- 
tvåkrona kvarnbummel (kvarn) 

bummel) 
(tvål ultvall) 
tvångsarbetsanstalt (särskilt 

Karlskrona) pina 
(tvätta sig vaska säj) 

(tvättställ vaskmåjj) 
tyst stillå, silens; var tyst silens, 

rakkl o ! 
tända fäjja ; tända på fäjja pre 

(firma) 
tändsticka tabrimagg, tinnropa 

(strilla) 

urin mutter, jugk; motsvar. värb: 
muttra, jugka (jugk; motsvar. 
värb: jugka) 

urmakare karbanfakker, urkis 
usel kirjo, ker,ja 
usling fulig, grunnig (tom mik) 
utmärkt laffia, fukker 
utstå kri 

vacker fukker, båt (skarp, färp) 
vagn karutta 
vara hågka, hågkas, kammas 

(urava) 
(varm goni) 
(varna [för en fara] flukta) 
varulager 6" akk 
vatten pani, vådis (vådis) 
ved brand@ 
velociped liää (håjj) 
vigselring primsörmis 
vilt liv fullflig 
vinna vunstra (vunstra) 
visa sikka 
(våning unigvall) 
väg dräm, hagk (kajj) 
väktare skiro 
vänster kirjo, kerja (hånster) 
vänta bäffa 
värd (krog-, hotell-) bäddo 
väst dommaskiro, väjnik (väjnik) 
växla (päugar) multra (håksla) 

äktenskap P:R 
(ämbar pjukk) 
äpple pall, buller (paller, buller 

stjäla äpple palla 
ära (subst.) glad 
äras glorias 
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ärter trinter, raller (trinter) 
äta ka, trinja, klämma (svalla) 
även laWo 

öga jekå, jakk, tira (tira) 
öl bira, båjj (bir, blask) 

ölkrog birmåjj 
öppna. punfa 
öra sil 
öre gulis, börig (gulis, [ire], are- 

hall) 
överrock baro räkkla, vepa 

(räkkla) 

Knackspråket i de svenska fängelserna. 
1 det föregående har lemnats upplysning om ett hemligt 

språk, som användes av brottslingarna i vårt land, när de vistas 
ute i friheten. Även när de äro isolerade i fängelserna, hava 
de hemliga sätt att meddela sig med varandra. Det vanligaste 
bland dessa är det s. k. knackspråket. 

Idén i knackspråket framgår av själva namnet. Den är 
att låta varje bokstav motsvaras av ett givet antal knackningar 
i cellväggen. Och ursprungligen har förmodligen knacksystemet 
varit mycket enkelt, så att bokstaven a betecknats med en 
knackning, bokstaven b med två knackningar, e med tre 
knackningar, d med fyra knackningar o. s. v., hela alfa-
betet igenom. Men så småningom har »systemet» förkortats och 
förenklats, och därmed har det också blivit mer svåråtkomligt 
för den oinvigde. 

Jag skall här giva en kortfattad framställning av k nack - 
språk et, sådant det för närvarande praktiseras i våra fän-
gelser. 

Till en början några allmänna upplysningar. Knackningen 
sker dels med fingerknogarna, dels med insidan av handloven. 
Knackningen med knogarna åstadkommer ett skarpt ljud, handlov-
knackningen däremot ett dovt ljud. 1 det följande betecknar 
jag fingerknogknackningen med och handlovknackningen med 
—. Alltså betyder t. ex. 	två knackningar med finger- 
knogen, en med handloven och en med fingerknogen. Vidare 
må påpekas, att i knackspråket iakttages den radikalaste »ny-
stavning» eller rättare ljudstavning, att i allmänhet konsonant- 



a = 
b --= 

e = 
f= 

V V 

II  r__ 	V V V V ,/ 

i = V V V V V V V V,  V 

j = V V V V V V,  V V V 

= 
1 le 	V V V V V V V V V V V 

1 = V V V V V ,/ v,  V V V V V 

M.= V V V V V V V V V V V V V 
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fördubbling undvikes, samt att förkortningar av ord göras i 'så 
stor utsträckning som det är möjligt, utan att otydlighet upp-
kommer. Så t. ex. knackas aldrig egennamn och titlar full-
ständigt mer än en gång i ett samtal; under samtalets gång 
knackas därefter endast begynnelsebokstaven. 1 stället för ordet 
du knackas alltid endast d. Vidare knackas i stället för jag 
ja, i st. f. honom han, i st. f. hänne hon, i st. f. jaså aså. 
Även inblandas i samtalet här och där ett månsingord, om näm-
ligen detta senare är kortare och därför lättare att knacka än 
det motsvarande svenska ordet: För att uttrycka ett skratt knackas 
ha ha, och vid hånskratt knackas en virvel. 

Innan ett samtal på »knackspråket» börjas, knackas först en 
lystringssignal. Såsom sådan användes för ej synnerligen länge 
sedan ordet boa (se ordlistan över månsing), alltså — — 
upprepat ett antal gånger efter behag. Numera lyder upp- 
knackningssignalen sålunda: — 	1 	 o. s. v. (antal 
gånger efter behag), därefter 	V V  

o. s. v. (ävenledes antal gånger efter behag). Den, 
som vill upptaga samtalet, svarar med samma signal. 

Knackspråkets alfabet är följande: 

n =-- V V V V V V V V V V V,/ \J 

0 = — 
p = b 
= - 

S = C 
t = d 
u = — — — 
v = f 

2 y = 	 
= 0 

ä= e 

Ofta är k = c; - detta är alltid fallet vid dubbelt k-ljud, när 
sådant för tydlighetens skull måste användas. T. ex. 	I 

= tack. 
Ofta är y = i. T. ex. VVVVVVVVVVVVVIVVVVV 

Il = mycket. 
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Efter varje bokstav, som knackats, göres ett ögonblicks 
uppehåll, och efter varje ord knackas två skarpa knackningar 

,-,); de betyda en fråga, huruvida vederbörande förstått ordet. 
Har han förstått det, svarar han ävenledes med två knack- 
ningar 	har han ej förstått det, skrapar han i väggen 
eller knackar en sluddrig knackning. Efter en avslutad mening 
(alltså = ppkt) knackas: 	 Vid felknackning antingen 
skrapar man i väggen eller knackar några sluddriga knack-
ningar. Om någon av fångbevakningen närmar sig celldörren, 
eller om över huvud någon fara. för upptäckt misstänkes, slår 
man med knuten hand ett slag i väggen såsom tecken, att sam-
talet upphör. 

Räkneorden knackas med handloven, och siffrorna skiljas 
från varandra genom två fingerknogknackningar: 

1 = —(.--) 
2 = 	— (- 
3 = 
4 = — - 

5= 	 
6 	 
7= 	  
8= 	  
9= 	  

10= 	  
11 = — (— — 
12 = — 	— — 
13 = — 	— — — 
14 = — 	— — — —('_'s-,)o. s.v. 

till och med 19. 
20 knackas med bokstäver 

	

(alltså tjugo -- 	1 
1 

— eller snår = 

21 = — — 	— 
22 	— — 	— — 

23 = — — 	— — — 	o. s.v. 
till och med 29. 

Vid 30 knackas först 3: — — 
och därefter ordet ti: 

vid 40 först 4: — — — — 
och därefter ordet tt: 	I 

50-90 knackas på analogt sätt. 
100 knackas med bokstäver 

(alltså:¼. .)¼...¼¼)l_.. _   
— — 

200 = — —(s-,) och 100 
300 = — __(¼..¼¼.och 100 o. s. v. 

till och med 900; 
1000 knackas med bokstäver 

(alltså: 	i — — — — 
I 

2000 =-- — 	och 1000; 
3000 = — — —( ) och 1000 

0. S. V. 
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Vid angivande av datum knackas såväl dagen som månaden 
med siffror, t. ex. den 3alj e april = 3 i 4 =-_-- (   

1 - - - - 

Slutligen må nämnas, att man på allra sista tiden har för-
sökt sig på att överflytta Mor s e's telegrafalfabet till knack-
språket. Försöket har emellertid hittills ej slagit vidare väl ut, 
varför det torde vara onödigt att här vidare ingå på detsamma. 

De tre »knackningsssytem», som A. ULRICH beskrivit i »Språk 
o. stil» 1909 (ss. 273 if.), har jag ej kommit i beröring med under 
min värksamhet som fångvårdsman. Endast ett av dem före-
faller mig emellertid vara värkligen praktiskt användbart. Och 
detta skall, enligt uppgift i en artikel i Stockholms Dagblad 
24 apr. 1909, vara utarbetat av en finsk politisk förbrytare så-
som ett förslag till knackspråk för de finska fängelserna. 
Möjligt är, att detta förslag även blivit upptaget till användning 
i Finland. Men att det är okänt i de svenska fängelserna, 
torde vara tämligen säkert. 



Table des matieres et resumés. 
Parafes, recueillis dans les deux paroisses de Kalix (Neder-

kalix et Överkalix, prov. de Norrbotten), par Hulda Rut- 
berg, p. 5-38. 
Les parafes datent des annees 1880-1900. Ils servent encore 

de signature (au lieu du nom ou aupres du nom du signataire), sur 
des quittances et d'autres papiers, et comme marques de propriete sur 
des outils, des seaux et d'autres sortes de mobilier. Meme, les personnes 
qui savent tres bien ecrire s'en servent comme signature pour des lyds 
pratiques et par tradition: c'est que les anciens parafes de la famifie 
sont robjet d'une certaine veneration. 

Parmi les parafes il y a beaucoup Andens signes d'un caractere 
religieux — la croix aux crochets, le pentagramme etc. D'anciens 
parafes disparaissent et ron s'en forme de nouveaux — å la regle pour 
eviter confusion avec d'autres. Les nouveaux parafes consistent le plus 
souvent des lettres initiales du nom du proprietaire. 

Demande en mariage parmi les paysans, mceurs et coutumes 
du district de Mo (prov. de Småland) par K. E. Karlsson, 
p. 39-42. 

fichantillons du patois de la paroisse Orsa (prov, de•Dalkarlie), 
par And. Björk (transcription phmAtique de J. Boöthius), 
p. 43-56. 
Comment vivent les paysans (nourriture, travaux, våtements — 

chalets et påturage pendant rete). La gnomide et la petite fille. Un 
homme ruse (plaisanteries et histoires joyeuses). Grand-pere et les 
habitants secrets des montagnes. 

Herman Palm, Langues seeMes en SuUle, p. 57-106. 
Les glossaires contiennent trois formes de langues secretes, le 

rommani, le månsing et le knoparemåjj, et comme appendice on 
a 	ajoute une courte description de la langue « f ra,p p e » des prisons 
suedoises. 

Le ro'mmani — ou pluta le rommani des « tavringar » (tattare), 
la difference du rommani des bohemiens — est parle par les « tav-

ringar » (« tattare») suedois. Ceux-ci sont des descendants des bohemiens, 
et leur langue contient surtout des reminiscences de la langue des bohe-
miens, mab s'est aussi approprie des mots d'argot et des provincialismes 
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suedois, ainsi que des expressions prises du langage des voleurs d'autres 
pays, notamment de la « gaunersprache » allemande. 

Les membres du monde criminel.  de Stockholm ont eux-mmes 
donne å leur argot le nom de månsing, denomination appartenant 
d'abord au langage secret des anciens colporteurs de la Vestrogothie. 
Entre celui-ci (signe au glossaire åm.) et le « månsing » actuel des 
criminels, il y a un rapport marque, historique. Le « månsing » con-
tient d'abord des mots originels, ensuite (principalement) des mots em-
pruntes au rommani et des mots appartenant å rargot et au langage 
des voleurs de pays etrangers, surtout au « cant » anglais et å rargot 
allemand appele « gaunersprache » (quant aux emprunts de celui-ci, le 
« prävelikvant » danois a sans doute servi d'intermediaire). 

Le 	kn o par em åjj est un vieil argot de metier, employe encore 
de nos jours par les ranuoneurs suedois. Il a beaucoup de mots en 
commun avec le « rommani » (bien que souvent, chose etrange, dans 
une signification toute differente) et possede aussi un nombre consi-
derable de mots d'argot, de mots originels et de transformations, comme 
la langue d'u, la langue 	la langue de b, la langue d'al et 
rargot « d'å rebours » etc. 

L'idee de la langue « f r ap pee », c'est qu'å chaque lettre de ralphabet 
repondent un certain nombre de coups frappes å la rnuraille. Les 
coups sont frappes avec le nceud du doigt ou bien avec renvers du 
poignet. Cette langue, qui sans doute a ete au commencement tres 
simple, a fini par se developper en un « systeme » assez complique, å 
peu pres incomprehensible aux non inities. 

Namnförteckning. 

Björk, And. (kontorsskrivare, Leksand): 
Orsamål 	  s. 	43. 

Boöthius, Johannes (fil. lic. Upps., från Dalarne, lärare vid 
Blekinge folkhögskola i Ronneby): 

Orsamål (transkr. ock korr.) 	  » 43. 
Karlsson, K. L (Upps., smål.): 

Seder ock bruk vid frieri i Mo härad i Småland . » 39. 
Palm, Herman (teol. kand. Upps., västgöte, fängelsepredikant 

i Uppsala): 
Hemliga språk i Sverige 	  » 57. 

Rutberg, Hultla (fil. kand. Upps., norrl.): 
Bomärken från Kalix-socknarna 	  » 5. 



Innehåll. 

Titelblad. 
Bomärken från Kalix-socknarna. 	Av Hulda Rutberg . s. 5. 

A. 	Nederkalix (allmän inledning om ursprung ock använd- 
ning; 	avbildning 	av bomärken 1-272). 	B. 	överkalix 
(inledning, bomärken 273-439). 

Seder ock bruk vid frieri i Mo härad i Småland. 	Av K. E. 
Karlsson 	. 	. 	. 	. 	• 	. 	. 	. 	....... 	. 	. 	. 	 » 39. 

Orsamål. 	Anteckningar av And. Björk (den fonetiska om- 
skrivningen av Joh. Boäthius) 	. 	. 	. 	  » 43. 
Hur Orsafolk leva. 	Trollkäringen ock kullan. 	En ful karl. 
Farfar ock trollen. 

Hemliga språk i Sverige av Herman Palm 	  » 57. 
Inledning (med tre samtal på rommani). 	Ordlista till rom- 
mani ock månsing. 	Räkneord. 	Ordlista till knoparemåjj, 
Ordlista från svenska till rommani, månsing ock knopare- 
måjj. 	Knackspråket i de svenska fängelserna. 
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Till årg. 1910 höra som bilagor: 
C. W. v. Sydow, Två spinnsagor. B. 3. [H. 108.] 
Julius Swenning, Utvecklingen av samnordiskt cei i sydsvenska mal. 

B. 4. [H. 109.] 
Sam Larsson, De uppländska spelmanstävlingarna 1909. B. 5. [II. 

110.] 
Gabriel Tuderus, Om the österbothniske lappar under, Kiemi gebiet. 

XVII. 6. [H. 111.] 
En rimkrönika om lapparna. XVII. 7. [H. 111.] 
K. P. Leffler, Öster-Färnebo. XVIII. 7. [H. 112.] 

Av statsmedel har tidskriften för 1910 uppburit 5,000 kr. 



Ärg. 1906: 
NYBLIN, Staffanssjungning. 
KJELLIN, Predikodeklamation. 
JOHNSSON, En "svartkonstbok från Ö. Göinge. 
KULLANDER, Samtal på Västgötamål. 
KALLSTENIUS, Tillägg o. rättelser till »Värml. bärgslagsmålets 

ljudlära. 
HULTMAN, Nuckömålets »fyra». 
SUNDBÄRG, Ordlista öfver Jemtskan. 
NORLIND, Melodier till folkvisor ock folkdanser. 
KALLSTENIUS, Tre visor av Pär Jonsson (»Dresk-Pär»). 
WEISS, Sägner ock historier på Aspelandsmål. 

Bilagor: 
DANELL, Nuckömålet, s. 5-180. 
HELLQUIST, Sjönamn I, s. 611-812; II—V, s. 35-130; VI 

s. 1-26. 

Arg. 1907: 
STORCKENFELDT, Västgötasägner. 
DANELL, Nöckömålets flur 'fyra'. 
SAIILGREN, Om Svenska apiko-gingivaler. 
KALLSTENIUS, Värmländska härgslagsmålets formlära. 
BORTHIUS, Oremålets ställning inom dalmålet. 
ZETTERQVIST, Minnen från Gärdslösa. 

Bilagor: 
H. & E. Folkminnen, s. 375-532 (IX. 1). 
ANDERSSON, Skånska melodier, s. 133-244 (XIV. 1). 
Kungl. bibliotekets visbok i 8:o, s. 81-159. (Bih. III. 2). 

Ärg. 1908: 
CAPPELIN, Arvid i öshult. 
LAMPA, Bjärke härad. 
SAHLGREN, Edsbärgs härads sjönamu. 
OLSSON, Visor. 
MJÖBERG, Visan om älskaren vid gluggen. 
BUERGEL GOODWIN, Det moderna isländska uttalet. 

Bilagor: 
WIGSTRÖM, Folktro ock sägner, s. 405-452. (VIII. 3). 
ANDERSSON, Skånska melodier, s. 245-356. (XIV. 1). 
LAMPA, Folklekar från Västergötland, s. 3-114. (XIX. 1). 
LÄFFLER, Taksteinarsägnen, s. 37-60. (XIX. 6). 
KARLGREN, Folksägner från Tveta ock Mo härader. (B. 2.) 



Törslag till tidskriftens bindning. 
Av den egentliga tidskriften (utan bilagor) bindas två 

årgångar tillsammans, sålunda 1904-05, 1906-07, 1908-09. 
Av »bihanget» bindas 5 nr tillsammans, sålunda nu nr 1-5. 

Av den äldre serien äro följande band kom-
pletta till bindning: 

1878-81. 
h. 1881 A B F, 1882 A, 1883 AB, 1884 

C E, 1885 A, 1886 C. 
hh. 15, 18, 21, 22, 25,41. 
hb. 23, 28, 32, 33, 35. 
hh. 27, 29, 34, 36, 40, 44. 

XI: hh. 54, 57, 58. 
XIII: hh. 49, 50, 51. 
XV: hh. 59, 62, 66, 68. 
XX: hh. 80, 82, 89, 94. 

Bih. I: 1882 C, 1886 A, 1895 A. 
II: hh. 16, 30, 52. 
Övriga band äro under arbete ock skola bliva 

färdiga så fort som möjligt. 

SVENSKA 

LANDS ÅL 

1 - 5 

Vg, i k r 

Tvela-Mo 
SDIlliogor 

Smord. 
SDelthl. 

Stockholm. P. A. Norstedt & Söner 1910. 	 /o/ /50 


