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ftta hatv-vele-gelp-an. nzn da vel-an-fla, fo-are-va-ntf.,
skaa, em-cfn skuta
scekv pet em-cfn- f-skule-joh-an
sonv ghytan. men da kun-te-Icelpas: pmestn nten0„pa, at
-dre-rak--ka ha da vela, fa hcelv vel-ag-ga ma tva svalna »mas2 al sat tgj-, an-gm-vela ha dn„„fodhmda ghytant-po huva&
se fels an do lcega /tovat o ghytam-po stt, o smept slo
te, o ghytan sphals festos.
svt ad-an4ta mø not-o ghytag-, kcf7t-a tho6. o ha de.
jehuvat,-ta vet-ja-nta".
J.

446

14, da va sa se da va-m-bon- — neh-2 skana tho ta
hwigo ta fag, o hon
vest at... ta v - se had- an;
cetah-ctii-Icemt o x.fentt, at an ski4?-bl2 phcest. o uta an
ah2 slav na, se-g-gag an ade-lont zfhein sa utahbel o styrt
em, se-an'-va iti..iech, se tt-an, -n,. skul?-ga 2n ta beskepan-nt slq o ;tima sa fonlta. se-neh-ag-kum dat,„sskul-ag-ga o tzta sa 12t-2khig uta favst o sa vuvt-ta ra
da. se lek arv-fast o tztad-mt-po Man, o da set an at-ta
va tomt, se da fans zntn-ne vaskan lo6-a1a la. se vendan at 124-po bunt, se-an sa: lotom o latem. sii-lek an o
o
tztad-2 lagvn, o do va da fa bas, mag-konna va
se sat-ta -g- kat 2 d?-ena bag o da kalad-an basna f6,
kahatn, so sa an: 1cat2k6hum, o tha, kohuma torn, se 2ek
an ut po lagvn 22,dn, o do sa ag..., kovna sphag dah-o besad-,
se va d-22, »up mce 2blcin dem, se sa an: o besa po Iva
kohtnta besa. sen se tet-an-do, an acl.2-s2t nog, se sen
se skul-an do ga In.
se skul-an do ga tn. mn da-la beskepan o mita mceda,
se da va bao-n slatvah- — la va da va foh-en, sem sat po
humat. se fmnd-an cetv beskepan o sg, at cov-velp-b12 phfflst.
telst-tn anh-, em atv-vela vcenta ht..., ta beskeply-valsnada, f-an tovs znt?-ga o valsan. se fels an sv-?nt-btbal,
som l dahina, m dcerp-va po tyska. va e d?-fo bekv
I = i, a = e, ce = ä, a mellan a ock ä, 0 ock e = ö,

ro

= er
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Sockenbudstygen hade han med sig, sa han. Han var väl i sockenbud,
kan jag tro. Ja det skulle hon då göra, ock så gick de in.
Så hade han tagit fel hemma, ock tagit kruthornet i stället för vinhornet — se de hade alltid ett horn till ha vinet i förr i värden.
Så såg han. väl inte — det fick de då väl förstås alltid fråga, när de
hade horn, för se då så kunde de inte se — utan han frågade
hänne, om det kom något. »Ja visst kom det lite, men det var så
torrt», sa hon. Då bad han, att flickan skulle lysa dit lite med en
sticka, så han fick se, hur vuret det var, ock då var de vändsena från
käringen förstås. Då' tog det eld i kruthornet, ock vid det tog eld, så
for hornet tillbaka ock slog käringen i pannan. Ock käringen upp ock
ut, ock när hon kommer i förstugan, så möter hon där sin ena dotter.
»Nu skall du tro», sa hon, »att pocker ock prästen slåss om själen därinne. Nu springer jag ut ock lägger mig i svarta kos bås. Ser du,
att prästen får råda, så säg, var jag är; men får pocker råda, så
får du inte säga det», sa hon. Ock därmed hon ut.
E.

Den där prästen som var hos en käring ock skulle ge hänne natt- 445
varden ock fick grytan på huvudet, den har ni väl hört?
Jo det var en präst, så skulle han ge nattvarden åt en gumma,
men så hade hon ingenting att betala honom med sen. Så tyckte han, hon
hade en sådan grann gryta. Jaa, då så tyckte hon, att ville han ha
den ock nöja sig med den, så kunde han få hänne. Så hade käringen
en pojke, så sa hon, att han kunde följa med ock bära grytan,
ben det ville inte prästen — för då hade han fått lov givit honom
någonting, var han rädd — utan prästen han sa, att han kunde nog
bära grytan själv. Ock så fick han grytan. Ock så satte han hänne på
huvudet, för det skulle vara lite bättre att bära hänne så. Ock så föll hon
ner förstås över ögonen ock över näsan, ock så hade prästen en sådan
ovanligt stor näsa, men ändå inte värre än ner gick hon nog grytan.
Men till få hänne tillbaka upp igän, det var omöjligt, för då tog
näsan emot. Prästen han vred, ock han drog, ock han krängde,
men näsan hon tog bara emot. Så gick han till en smed ock frågade, om
ock r, a i tal, a i tall, u i hus, u i hund, 0 i bo, e i sova, a = å.
Sv. landsm. I X.1.
34
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inte han ville jälpa honom. Men det ville han inte, för han var inte
säker på om han inte skulle göra honom någon skada, om han skulle ta
sönder grytan. Men det kunde inte jälpas: prästen menade på, att
det fick gå hur. det ville, för hällre ville han gå med två svullna kinder
i all sin tid, än han ville ha den fördömda grytan på huvudet.
Ock så fick han då lägga huvudet ock grytan på städet, ock smeden slog
till, ock grytan sprack förstås.
Sen hade han inte mycken nytta av grytan, kan jag tro. Ock hur det
gick med huvudet, det vet jag inte.
3.

Jo, det var så så det var en bonde — ner i Skåne tror jag 446
visst att det var — så hade han väl »en hällgod» till käring, ock hon
låg efter honom jämt ock jämt, att han skulle bli präst. Ock utav han
aldrig slapp hänne, så en gång han hade gjort ifrån sig utarbetet ock styrt
om, så han var lite ledig, så tänkte han, han skulle gå in till biskopen ett slag ock höra sig för lite. Så när han kom dit, så
skulle han gå ock titta sig lite ikring ute först ock se, hur vuret det var
där. Så gick han först ock tittade in på logen, ock där såg han att där
var tomt, så det fanns inte något i varken loge eller lad. Så vände
han det lite på krum, så han sa: »lotom ock latom». Sen gick han ock
tittade i ladugården, ock då var där fyra bås, men korna var ute, ock
så satt det en katt i det ena båset, ock det kallade han båsen för
korum, så sa han: »katt-i-korum, ock tre korum ma-tom». Så gick
han ut på ladugården igän, ock då såg han, korna sprang där ock besade,
ock så var det en tjur med ibland dem, så sa han: »ock hesa på hesa
ock kor-inte-hesa». Sen så tyckte han då, han hade sett nog, så sen
så skulle han då gå in.
Så skulle han då gå in. Men då låg biskopen ock vilade middag,
så det var bara en skrivare — eller vad det var för en, som satt på
rummet. Så frågade han efter biskopen ock sa, att han ville bli präst.
Ja, tyckte den andre, om han ville vänta litet, till biskopen vaknade, för han tordes inte gå ock väcka honom. Så tick han se en bibel,
som låg därinne, men den var på tyska. »Vad är det för böcker
ock r, a i tal, a i tall, u i hus, a i hund, o i bo, e i sova, 5

å.
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n/ hav &ulka? tokt -an; dem ka ja s ment an em,
han cllt o slo ep -btbalv o balont-o tosa, cemq-c4g-kuva:
koltarna torn, o besa
lotem-o-latem, o -kattkcjhum, o t
po besa, o koktntabgsa! va ce dce-fe slchcep! tolst-an, har
nt-ntv-ne het? sm a va h o les-tt 4.-deka, do va dta me.
skktvon-ckn had-iy-tt ta menta legalt-, titcf-hav ni -bakkadut, o z ta beskepan o sa: d-ce-m-botp-daki45-, som sen-,
at al v-vel bh ~8-4 o an lesak...t cltz tyska btbelv dakiva,
se cls-skoga„cetak-at. -beskepan-qm-bhasad-ep. da va...nt-tt
f-tegka po sova lev. o ut te an. se sa an do fste4
-d'ascima ta hunem, at ar-vel-blt phcest. f,a-kan du les,..t
det tyska Mak, sm legv ha? toleta beskepan. i4, ment-an
em, dcen 'est, t,a 1, se da gap sem-vatv. o-se slo an ep o
totem o latent o katticdhum o tkz kokum
batfm0-pa sama
a tom, o besa po besa, koktnto besa. ja-du va ma-n »yvan
ti-lcesa! tokta beskepan, du.-ska bl phcest. o da hali-te:pAst
te o va pkcestalost i fescinatgan, se du hav baa ta flot-zn
da fa e,a taka fgv, metv
phestagavn, tøktaL.
ank-em, o se jek am-po dcem-baydan. o ste-flot-an ta
phcestagavn mg.-ens, se fort an hznta.
4..da kam ts-sondan, se ,k.ek an ep po phedtkstolv,
se sa am-baa: otasag — hemcesa — aftv/ sag. fog, klalsaka!
-se va da fe kletkon ta foga. sem-ble ditamer.
mtt no soknabo6ana had?-vat uta fe 4-da-neka gagn,
se ble -dt galva pa at o tott-,..ta lcutp.,dt-nta va baleittta
mc_e, utan dt-jek ta beskepan o klalad-o sa, at am-phedfk...
otsag, hentces o alksag, sv, scen,- ag.,: fog,
aht ånt
klakaha! u, tokt? -beskepan, phedik an otsag, hgtmces o
aftteag, do ma n2 vt. -va baleitva. ja pkedik „alkt mein
o da hav la alt t hgvt no klapmal pa, o ltleaka
høzmvs
phest-tt den, tolst an, dce kan ni alht fa. an lcest,t clv
tyska Mak, nek-am -va ha, se ta-a zl bot po va.
men s -skal.. an do faka clt ut tt lgvdaset?mceda, o
hok-etv, hu baNtut-ta va, ve d?-a vel„ta slut po klqamak - se fotan df, ut-ii lgoda. o do Ng dLlito hahlahf
.,
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ni har här inne?» tyckte han; »dem kan jag läsa i», menade han om,
ock han dit ock slog upp bibeln ock begynte att läsa, allt vad han kunde:
»lotum-o-latum, o kattikorum, ock tre korum är tom, ock besa
på besa, ock korintebesa! Vad är det för skräp?» tyckte han, »har
ni inte något här som är värre att läsa än det där, då var det inte mycket».
Ock skrivaren han hade inte tid till vänta längre, utan han barkade
av ut, ock in till biskopen ock sa: »Det är en bonde därute, som säger,
att han vill bli präst, ock han läser i den tyske bibeln därinne,
så det skungar efter det». Biskopen han brasade upp. Det var inte tid
till tänka på att sova längre. Ock ut till honom. Så sa han då förstås
detsamma till honom, att han ville bli präst. »Ja kan du läsa i
den tyske bibeln, som ligger här?» tyckte biskopen. »Ja», menade han
om, »den läser jag i, så det går som vatten». Ock så slog han upp ock
begynte på samma vis: »lotum-o-latum, o kattikorum o trekorum
är tom, ock hesa på besa, korintebesa». — »Ja du var mig en tjyven
till läsa!» tyckte biskopen, »du skall bli präst». Ock det råkade just
till att vara prästalöst i församlingen, »så du har bara till flytta in
i prästgården», tyckte han. »Ja det får jag tacka för», menade den
andre om. Ock så gick han på det beskedet, ock sen flyttade han till
prästgården med ens, så fort han hann.
När det då kom till söndagen, så gick han upp på predikstolen, •
så sa han bara: »Ottesång — högmässa — aftonsång. Sjung klockare!»
Ock så var det för klockaren till sjunga. .Sen blev det inte mer.
Men när sockenborna hade varit ute för det där några gånger,
så blev de galna på det ock tyckte, det kunde de inte vara belåtna
med, utan de gick till biskopen ock klagade ock sa, att »han predikar
aldrig annat än ottesång, högmässa ock aftonsång, sen säger han: sjung,
klockare!» — »Ja», tyckte biskopen, »predikar han ottesång, högmässa ock
aftonsång, då må ni väl vara belåtna. Jag predikar aldrig mer än
högmässa, ock det har jag aldrig hört något klagomål på, ock likare
präst än den», tyCkte han, »det kan ni aldrig få. Han IKste i den
tyske bibeln, när han var här, så jag har aldrig hört på värre».
Men så skulle han då fara dit ut en lördagseftermiddag, ock
höra efter, hur befogade de var, när det aldrig ville ta slut på klagomålen — så for han dit ut en lördag. Ock då blev det lite häderi
ock r, a i tal, a i tall, u i hus, u i hund, o i bo, o i sova, a = å.
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fe pncestny-fdds. do slo an sa x,...?n scen o ladf seva. se
så 1§atincini- — pnestafn46an skala va -- ta beskepan, at an
skney aro sina pnedikninn, utan se ha po londasetameclaana se ful an x somn o bl e se ha liksom bant_c_tan, se da
va ini stan ta vekan. o sem-po sondasmannana do nenn
da fon-coy-, va an ska se. mn an tnocl-at vl em ila, beskepan, se an skula fos4k-o vek-an. tnti dce-va omølit. hambncencl-an ann fetma, o &cikada pegat 4 an, o an sveda hant,
men da getpt-inta. sem-ba,Ont-am-p-o slinka ma pncestafnu6an, o tcent-ctie-skal-ta, bayinta p-o tney-em hena. se
tnevad-am-po bnostna o fnetada, va de va. o do sa on, attce -va hemalans klakv — o. se da va an se ng
kana. mn de-fans tgilAcetp. se va an da da syn natan t.
sondasmaron, o da-se vaknad-do pncestny-fgas o unsektadysa, fan -an ad y -savat. mn de da nad-an-f,ta fsp, fe mn
an la se deka, se kam da fipt-any,., va-an skula ~dika po
~dan. i4, tokta beskepan, do-kun-10-ona ve de. han
ada-kalåsat o mat se bna mcena, se de-lon-ini tig.
mcen se fsid-an me x »ankan, o ne pncestij—ek ep po
pncedxkstoln,, se sat-an sa-.k-an stol x »ankan metfe pnestn.
nicem-pncestn-qn /ack em len tig, utan han la sa nen- o
las bonvna, o nen-an acle..4ont-tce, se baj6nt-an:
da kant n man te-me-i on, ham-bnenda mina
fon, han nakada met fceg, han sveda met h4n, da va mn
hem alns klakn di Agda
tss.t fe tusan! slack beskepan.
E. (efter Eke-Nils).

om °henna.
447

da va-n-gag-n smaleninsiia ada kum-zn om) tmlan
me -an hest, s,i cpv -vela selja po no makan. se -fe ta
Att kana ann/tal-an ss-ad-an ta me-sa-an hanjena.
-ss-ad-an do vat ana po-an cv o &int ,yenan-kvan.
i = i, a =

e, ce = ä, a mellan a ock

0 ock & = ö, v = er
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för prästen förstås. Då slog han sig i en säng ock låtsade sova. Så
sa käringen — prästfrun skulle vara -- till biskopen, att han
skrev aldrig sina predikningar, utan så här på lördagseftermiddagarna så föll han i sömn ock blev så här liksom borttagen, så det
var ingen stånd till väcka honom. »Ock sen på söndagsmorgnarna då rinner
det för honom, vad han skall säga.» Men han trodde det väl om illa, biskopen, så han skulle försöka att väcka honom. Men det var omöjligt. Han
brände honom under fötterna ock rakade skägget av honom, ock han svedde håret, men det jälpte inte. Sen begynte han på att slinka med prästfrun, ock tänkte det skulle ta, begynte på att treva om hänne. Så
trevade han på brösten ock frågade, vad det var. Ock då sa hon, att
det var himmelens klockor -- ock så där var han så närgången han
kunde. Men det fanns ingen jälp. Så var han där då över natten till
söndagsmorgonen, ock då så vaknade då prästen förstås ock ursäktade
sig, för han hade sovit. Men det där rådde han inte för, för medan
han låg så där, så kom det för honom, vad han skulle predika på
söndagen. Ja, tyckte biskopen, det kunde ingen göra vid det. Han
hade kalasat ock mått så bra medan, så det gjorde ingenting.
Men så följde han med i kyrkan, ock när prästen gick upp på
predikstolen, så satte han sig i en stol i kyrkan mittför prästen.
Men prästen han låtsade om ingen ting, utan han la sig ner ock
läste bönerna, ock när han hade gjort det, så begynte han:
Det kom en man till mig i går, han brände mina
fötter, han rakade mitt skägg, han svedde mitt hår, det var medan
himmelens klockor de ringde —
Tyst för tusan! skrek biskopen.
E. (efter Eke-Nils).

Om öländingar.
Det var en gång en småländing som hade kommet in över till Öland 447
med en häst, som han ville sälja på någon marknad. Så för till
att fritt kunna underhålla honom så hade han tagit med sig en handskära.
Ock så hade han då varit inne på en äng ock glömt skåran kvar.
ock r, a i tal, a i tall, u i hus, u i hund, 0 i bo, e i sova, a =
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se mavn cetv se v(2 d -n elcemg som kam o fdc
att stolta po egal?) -va abet. o metpo stotat — la va 4do va —l dn-nentig, sm Int?-kuna va ant -n no slce§juv, cetsom da lcun-ceta gnos. o han ina-ens tn-ncesta
talt-om, at-ta va-pt falt-jup, ag-gncesot, slp-va kumn
deltas landa. o felkat spnag dt, ma stak -o laga stcego.
so -ch my, skula va yatI vast, so slo ch. po gncesotn, o da
hevad-an ep. se ble ch alt..,,anvan,-o lanvan-, o tq-slut so
va da en som ga gnosotn-nt sant slok, so-an hepad-ov o
ble hcegans kdy,tg halfipa an. ham ble da se foslacat,
so-ån-tya vajad-o nona sa. mn se va cl-n ån som skula
va nekbanv: an skal-do bafk b-an 4now-fahhetan, slanten so
fnam o &oh te skaft, ma sam-fapt, se kuvat fon-4 dn, an,na.
cicc to ala elceto•ga ta floktan. o telp-vnady-sa meta r
tqstcet, fan smalcennv fov vo?„en tabcjkas. -do -to an
necla po s?g-fona, o to na mce-so tsnzalan.
P.

448

da va-m-gag an hopan-gfloyuga som skul?-hes- gm) tysmalan cetn ve. ala ha4-ch va-s?n, eks. mn no ch va metpo jon, so tavta fadv ncemdaman, som Lsoyda fncemst, an
taptq sn oks. o no don, sony-kum mest cetv, set, at fado
nomdaman adr-takt mr? 06:s-ctov, se la an sin olss-da mce,
-se jcan-ala d anra me.
no ch nu-kam tq -skalen, q-sa facila ncemdaman, at an
4-tavt sn oks. o sa ala ch ann-, at-t adt-lakt sina
oksv po sama stoelq-srp-fadv ncemdaman. nu-ble da ftunom-u d skul?-fa kul tncema. da va d?-en som sa, at-an
ada hat, at -ns -kuna buena kul tno. mn da -ble da fnalom ta fa el. da va 4,en som sa, at-n„ ada kopt, at typmbolsso. o ala si ada ftntbokso, so
skula ga o
bangql-ch o gni fnam o tabåk?s; mn, inb el ble da. do epga ?n dn, at no - ?n slev sa panan, se gnutta da. so
1

) <51. gni(da) = springa

= i,
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Så morgonen efter så var det en öländing som kom ock fick se,
att ett stycke på ängen var avbett. Ock mittpå stycket — eller var det
då var — låg det någonting, som inte kunde vara annat än något slags
djur, eftersom det kunde äta gräs. Ock han med ens till nästa by
ock talade om, att det var ett farligt djur, en gräsät, som var kommen
i deras land. Ock folket sprang dit med stakar ock långa stänger.
Ock så de som skulle vara djärvast, så slog de på gräsäten, ock då
hoppade han upp. Så blev de allt djärvare ock djärvare, ock till gut så
var det en som gav gräsäten ett sådant slag, så han hoppade upp ock
blev hängande ikring halsen på honom. Han blev då så förskräckt,
så han inte vågade att röra sig. Men så var det en annan som skulle
vara riktigt djärv: han skulle då befria honom ifrån farligheten, springer så
fram ock rycker till i skaftet, med sådan fart, så huvudet for av den andre.
Då tog alla öländingarna till flykten. Ock ingen vågade sig mer
till stället, förrän småländingen for vägen tillbaka. Då tog han
reda på sin skära, ock tog hänne med sig till Småland.
P.

Det var en gång en hop öländingar som skulle resa över till 448
Småland efter ved. Alla hade de var sin yxa. Men när de var mittpå sjön, så tappade fader nämdeman, som körde främst, han
tappade sin yxa. Ock när den, som kom näst efter, såg, att fader
nämdeman hade lagt sin yxa där, så la han sin yxa där med.
Ock så gjorde alla de andre med.
När de nu kom till skogen, så sa fader nämdeman, att han
hade tappat sin yxa. Ock så sa alla de andre, att de hade lagt sina
yxor på samma ställe som fader nämdeman. Nu blev det fråga
om hur de skulle få kull träden. Då var det en som sa, att han
hade hört, att en kunde bränna kull träd. Men då blev det fråga
om till få eld. Då var det en som sa, att han hade hört, att det
skulle gå att gnida' eld i skinnbyxor. Ock alla som hade skinnbyxor, så
tbörjade att gnida fram ock tillbaka; men ingen eld blev det. Då uppgav en annan, att när en slår sig i pannan, så gnistrar det. Så
1)

springa

ock r, a i tal, a i tall, u i hus, a i hund, 0 i bo, 6 i sova, a = å.
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skul-dx feshka po dce nyt. en to-9n stak-o slo te-n än
panan. sa du neka gnist»? fkagl-dx. z.,a set neka, sa dn,
serv-feh kupan; sie t Ita betak-eg gag te, se bl p da vcel
flep! o se dkcentd -an te an z paran, so an
o dc,
po fixkan.
dei ga ohen2gan - ep ala fesfik ta fet kul neka tkce o
kesta hem ncen m9-Qfekcetat cpkana.
P.

knalahistolizo).
449

da va tv a knala, si skul-lana hus po-t stceb. o se talt9s
-ctz ve po kvceln, at velsan som vaknada fapst po mavn,
skul-clz go ut o e gke-Pian'. no
d& ble mavn, se vaknada fapst-tn ena, me do hevd-an, at-tn. anka va vakan'..
N-an. a tko, du ce vakmt-, pcela? sa an. nce z,a vaskan
vakan-la ha va, sa de anka. p,a mn, stz-nu ep mce da!
du sy -ju, at sglan a kokt po hemaln, tokti-3tkavcel chpfapsta. a orv-fap da ltt-o hcenah—o kcenak-em mapnaa, mz
em kvela do hweak-on dak-o faba o 5z4ba o j'aba.

450

knaa kum-y-gag zn ta-n Isakg, si adsat pa lopha
klcedv ta kok-z ag-gkuta po spur), se sa ag-: kcf-a fo
depa num-bkeht z ms gkyta? sa an. la cl- ce- da vupn
te, sa on. o han ta dopa. mn,. nek-an s9-ad-cpt o dopat-n
stuv, se tokt-an, da Ng se fala kolt mue.
mop,
sct an, antzge cv d a /a f;øaunta ficesk 2 mol? kokv?
d-ce la se tept flet.

451

tva knala va ag... sen) va ut o jas o fek sv -an zlsopn
z-et the. se tokt-tz, at-tn, da, em ch fåk ta, z, an, se
1) hästen
hästen

= i, o = e,

2) fläsk av orne
cv

= ä, a mellan a ock ä,

0 ock e = ö, v = er
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skulle de försöka på det viset. En tog en stake ock slog till en annan i
pannan. »Såg du några gnistor?» frågade de. »Jag såg några», sa den
som fick rappen; »slå till lite bättre en gång till, så blir det väl
fler!» Ock så drämde han till honom i pannan, så han örlade, ock dog
på fläcken.
Då gav öländingarna upp alla försök till få kull några träd ock
reste hem igän med oförrättat ärende.
P.

Knallhistorier.

Det var två knallar, som skulle låna hus på ett ställe. Ock så talades 449
de vid på kvällen, att vilken som vaknade först på morgonen, så
skulle de gå ut ock ge gröpjan 1. När det då blev morgon, så vaknade först den ene, men då hörde han, att den andre var vaken
före honom. »Jag tror, du är vaken, Pålle?» sa han. »Nej jag varken
är vaken eller har varit», sa den andre. »Ja men stig nu upp med dig!
Du ser ju, att solen är högt på himmelen», tyckte likaväl den
förste. »Ja hon far där litet ock ränner ock ränner om morgnarna, men
om kvälla då hänger hon där ock Subbar ock lubbar ock lubbar.»
En knalle kom en gång in till en käring, som hade satt på lortiga 450
kläder till koka i en gryta på spisen. Så sa han: »Kan jag få
doppa min brödbit i mors gryta?» sa han. »Ja det är det vurn
till», sa hon. Ock han till doppa. Men när han så hade ätit ock doppat en
stund, så tyckte han, de blev så farligt trögt i munnen. »Hör nu, mor»,
sa han, »antingen är det väl tjura kött eller runta fläsk mor kokar?
Det är la så törrt flott».
Två knallar var det som var ute ock gick ock fick se en ekorre 451
i ett träd. Så tyckte de, att den där, om de fick tag i den, så kunde
1)

hästen

2) fläsk av orne

ock r, a i tal, a i tall, u i hus, u i hund, o i bo, e i sova, a = å.
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di fa sat-tat mal ta medan. so talk -etx ve om at-tn ån
skal -ta tkopn, o dn anka skal-spkiga st4t o lan-n hscetl
non skens ta kokan z.
se spkag do dn en-op i tiKe.?t,..tan...tkoptj, sat. »ltt ne
ag-kam dit, se va ikopn, log -x at ånt UT, o d se toklIonalns : kan du huva se lagt, mi ce se ltii, se kan la
ja mce.
mn som an skala hopa, se tkelad-an nek-x stcelt, o slo
po-n stob-o slo hel sa, se an sat-to po steban.
no da dn anka kam ildn, se ad-an-at-hat, kan -92bagkfp-, o hada spkugat o vat ko epa moga sia?, ma sin
lecetl, se dn„-va ycemt hopabo2lad. nek-an da fek, sj, at
-tn anka satta po stoban o gkinada, se tkod-an, at_an sat
skkatad-ot
fak-an ack -sla kal. se koft-an te an:
xa du pang la du! du ska la batåla halva MON mce!
nok-an do -nta fek no svap, se skaL ag- ga dit o
va
da fatad?s-unent, o da va an loga sn do.

452

da va tv a knala sipvc,t‘ -ut-o jek — som mog-n, vl dce
festås. se fek-t,y-sv-t hål po-?t stcel?-, o do bagi4-ctx, atta va-t-bo dank, o .5-s1ca1-dx neo tita. dn-ena kkup
dn, anka sto utåm. mv, se 42 d nta bcetak-, a)vvakzatika
kam hem — da va t vaklabo di ada kakt pa. da
ble an kced fest, niii iv va cevan okse kced om sxg
kamkåt, som va dakina, se -no vaklatikan skala kkyp -in,
se-hug an tqj i kempam-pa na o hal i dcen.
se bl e da festas skumt..takin-,-luo dce at on sto x. helt,
so-an kofta dakinafkai v:-va cv d,y-sent jonla helt?
da Mo la du vaps?-, em j'celkam -bkestv, sa diji anka.
sa va da ma dcen xst4kxan. ha di kam dam, em
fcelkan hal-la inta, da vet-nte-ja.
E.

=
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de få sig ett gott mål till middagen. Så talades de vid om att den ene
skulle ta ekorren, ock den andre skulle springa stad ock låna en kittel
någonstädes till koka den i.
Så sprang då den ene upp i trädet, där ekorren satt. Men när
han kom dit, så var ekorren longe i ett annat träd, ock då så tyckte
knallen: »Kan du höppa så långt, som är så liten, så kan la
jag med».
Men som han skulle hoppa, så trillade han ner i stället, ock slog
på en stubbe ock slog ijäl sig, så han satt då på stubben.
När då den andre kom igän, så hade han haft brått, kan en
begripa, ock hade sprungit ock varit kull ock uppe många slag med sin
kittel, så den var jämt hopböglad. När han då fick se, att
den andre satt där på stubben ock grinade, så trodde han, att han satt
ock skrattade åt honom, för han hade slagit kull. Så ropade han till honom:
?Ja du grina la du! Du ska la betala halve kittelen med»!
Ock när han då inte fick något svar, så skulle han gå dit ock se, vad
det fattades honom, ock då var han longe sen död.

Det var två knallar som var ute ock gick — som många är väl det 452
förstås. Så fick de se ett häl på ett ställe, ock då begrep de, att
det var ett bo därnere, ock så skulle de ner ock titta. Den ene kröp in,
ock den andre stod utom. Men så tog det inte bättre, än vargtiken kom hem — det var ett vargbo de hade råkat på. Då
blev han rädd förstås, men han var även också rädd om sin
kamrat, som var därinne, så när vargtiken skulle krypa in,
så högg han tag i rumpan på bänne ock höll i den.
Så blev det förstås skumt därinne, utav det att hon stod i hålet,
så han ropade därinifrån: »Vad är det som skymlar i hålet?»
»Det blir la du varse, om stjälken brister», sa den andre.
Ock så var det med den historien. Hur de kom dän, om
stjälken höll eller inte, det vet inte jag.
E.

ock r, a i tal, a i tall, u i hus,

14 i

hund, 0 i bo, 0 i sova, et = å.
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da va srp—c,tn (Qm) sa . . . .
453

ch had.,altei t.y..sce fah x vakt, so sa clx:
so koniv du vl te os,,,bhukt..tx sce.
da va sa, so da va...?n Ja 8) fek sv-an tkopn — an
sphag o hopacl.,x thcema o po lagahana, o-so skuLorvs,fosifk.,
ta an. mn dceva slut,„te...yek.-mta. o-so ble
,eft...ta, sa komv du vl te os! sa on.
pa
on tokt-, egos-va-so vepan o gb, o hovad.-o flod, o
skul.,on ta te da batjclixast-oxv-vestJa spk-an mce.
H.

454

foh,elhana tokt„ at polkau skule...lelta sa. so va an cegslx
tott-, at..ta va...?t valaspel.
cl...cev int.y.„so falt, sa MQ4 ans, fah...o ja ieftes,
de a lu got...bha, sa on.
la da ho la, mol?, sa poOcan, n feb....left-ep ma fax?.
ta...?n, alas offyl!
»In nx vel, ai
Var.: tu to fgh..., o fgy to ep. mnn ve, aLka ska

ta-?n alas ojW.

455

nu sep la, si polkan, sa, syy ada gloyt o fkala fcestapvan, om-gg...Una veva thvaskafta, ta di skula go fham o
yvas. so fiuncl...an na da, se scc on: jg da kati-a, ba
de o molo', sa on. la da ggip vi nu k gus nam da, sa an.

456

da va tht flekv Sny skula ha...?n fhvaha te„sa. mn so
hent, o do vela hon, mohan, tnt... at Avon
skula holm dcf. so sa on te dom, atti.ntskula sce nttg,
1) moir är en form från det inre Småland = ev. mer.
=
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ANEKDOTER.
De hade alltid till säga förr i värden, så sa de: »Gift dig, gift dig, 453
"så kommer du väl till oss», brukade de säga.
Det var så, så det var en käring som fick se en ekorre — han
sprang ock hoppade i träden ock på gärdesgårdarna, ock så skulle hon försöka att ta honom. Men det var slut, det gick inte. -Ock så blev hon galen
på honom: »Gift dig, så kommer dn väl till oss!» sa hon.
Hon tyckte, han var så vepen ock glad, ock hoppade ock flöjde, ock så
skulle hon ta till det betydligaste hon visste till späka honom med.
E.

Föräldrarna tyckte, att pojken skulle gifta sig. Så var han ängslig 454
ock tyckte, att det var ett vågspel.
»Å det är väl inte så farligt», sa mor hans, »far ock jag gifte oss,
ock det har ju gått bra», sa hon.
»Ja det tror jag, mor», sa pojken, »ni fick fick gifta er med far.
Men ni vill, att jag skall ta en alldeles oskyld!»
Var.: »Ni tog far, ock far tog er. Men ni vill, att jag skall
ta en alldeles oskyld».

Nu säger jag, som pojken sa, som hade glömt att fråga fäste- 455
pigan, om hon kunde väva treskaft, till de skulle gå fram ock
ock vigas. Så frågade han hänne då, så sa hon: »Ja det kan jag, både
det ock moirl», sa hon. »Ja då går vi nu i guds namn då», sa han.

Det var tre flickor som skulle ha en friare till sig. Men så 456
kunde de inte tala rent, ock då ville hon, modern, inte att friaren
skulle höra det. Så sa hon till dem, att de inte skulle säga någonting,
1) mer

ock r, a i tal, a i tall, u i hus, u i hund, 0 i bo, e i sova, a = ' å.
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mn atv va ina. o so mii an, va ina, so skal dn ena
set-o vcev-o va so nUalvåad. so leka-n the a.
hojt, ta bast-tt tojtl! sa on.
tutåt pa an2! sa cln-antta.
tån du-nt-tet3, no mol? ba da, du sula toa, »kem-hivar-,
va ula! sa dr.', thea.
spg-kam an-ft,t-ctit men.
J.

457

458

da va sa, se da va tva gapbo6a4, o dn en-atemokaha.
so hacl-dzy- en-n dotak-o dty-anh-an son, o dt-skula va
bakcinta fosteis. so 5eka4-temvkakane-in hcey -ta gnatt, t -o
be em o fo lan -tzt temake5. oso sy, uto dq di skala va ba
festa folk o ayat, so vet on, va so da so hesalv6ad som
men so noh-ofi-y„ek-ctit, so fek on so-, at-t, pa pta
hepad-ovo jaskvw- — fastas int-ovo jaskyylv-, fet da va-t
hl po jaskon, so dy spnag ij4nom dT, o un-po hopn. o
skul-on de tal-om alt-t -deka po eg- gag. men so no
ow-rak si femna, so gloynd-otv-, va da va on skal-lena. so
no gn da kam in, se sa on:
gu da ma hl pa, tya gha hopad 2yr — fe senast!
ceskal o dy bcef• -kana ba, dy skula fa lena Tjo tys ta mjhen-ykhyg vcegana me.

da va-m-pode, som skul?-faa ta puesk. ans mo? va

5uk, so an skula faa clyt o be, at pluestly, skula kom-o baheta na6. o se fok-an skul?-kom -ylygl, va an skal?-se, so
set an o sa: bahdta bahcbta
mcen so kam man,an t.stupq-, on- etada filyganipo, o
da sa an: sta, filygampa!
1)
3)
5)

Det brast en tåt [tråd].
Kunde du inte tigit.
Ett värktyg för att rita på timmerträden, så att de »följas åt».

= i, a = e, e = ä, a mellan a ock ä, e ock e = ö, v = er
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medan han var inne. Ock så medan han var inne, så skulle den ena
sitta ock väva ock vara så resolverad. Så gick det en tråd av.
»Hojt, dä bast en tojt!»1, sa hon.
»Tutut på an» 2, sa den andra.
»Tunne du inte teet3, när mor ha dä, du sulle tia men flera
va inne!» sa den tredje.
Sen kom han inte dit mer.
J.

Det var så, så det var två gårdboar 4, ock den ,ene hade timmerkarlar. 457
Ock så hade den ene en dotter ock den andre en son, ock de skulle vara
bekanta förstås. Så skickade timmerkarlarna in hänne till grannen till att
be om att få låna ett timmerreds. Också se, utav det de skulle vara både
astefolk ock annat, så ville hon vara så där så resolverad som
möjligt. Men så när hon gick dit, så fick hon se, att ett par grå får
hoppade över gärdesgården —förstås inte över gärdesgården, för det var ett
hål på gärdesgården, så de sprang igenom det, ock in på rågen. Ock så
skulle hon då tala om allt det där på en gång. Men så när
hon fick se fåren, så glömde hon, vad det var hon skulle låna. Så
när hon då kom in, så sa hon:
»God dag med hål på, två grå hoppade in — för senast!
Eskil ock de bägge karlarna bad, de skulle få låna någonting till rida
ock ränna kring väggarna med».

Det var en pojke, som skulle fara till prästen. Hans mor var 458
sjuk, så han skulle fara dit ock be, att prästen skulle komma ock berätta hänne6. Ock så för han skulle komma ihog, vad han skulle säga, så
satt han ock sa: »berätta berätta» — bele vägen.
Men så kom märren till stupa, hon betade Filigumpa, ock
då sa han: »stå, Filigumpa!»
2)

Slå knut på den.
grannar
6) ge hänne nattvarden
4)

ock r, a i tal, a i tall, u i hus, u i hund, o i bo, e i sova, a = å.
101863 Sv. landam. 11. 1.
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o stt se glond -an sa, se stcelt fe hutta sa an, -frlrgipa fargionpa, cena 4-ag -kaw..fhant ta pncestagavn, o
do sa an:
sa skal-fm-, em pa4ttt, -vel -kem o frl2gampa agg
gamla mey?

459

ch step, mrn dotati,-.2-nt5-kvek, sa gumq-, met slcep el
pa na, ska-nr r(j-st! sa on.

460

cet sopa, du laga hynal
la-dy-sop d» skala vat-n mot?, sm a(I-ta sn la /leta
mce-sa ut po atvn,-la va da va. se-ad-ofi-let na-n kal
rnitjok o tlat,da bhobita. se-kam d-n am ala-n snok o
lcetada po , elkan. flekan sat o sa pt l da -n stan,
Qn-qn kivat ma 5ean o sa: wt 801929, du laga hyttat
holv,vel-, at an skul-ceta bto obs°.
se scet) <7-dcf, no d vel, at non ska ceta lemt em.

461

at on ad
vest
pAcestn„- fnat,da guman, em
-tt jcel?
nck, da hal» ianta. mti- a a t,Tet ma ty-sy ma en,
Si on.
on hopda fil fyteis. on teist-, atv-ftald-em no dn ttg
— ja kentv-nt-r hn, va da va.
J.

462

da van »attg, srp -va lost»), cetv-vtlt. da kan-tt fi,ta
fa. se to 9-tt staka, som da ada sut-nl-khaka pa, o
sopa pa.
kokton sopa
»dce smakalrt'a.-felal-ndei», sa on.
i = i, e = e, ce =

a mellan a ock ä, 0 ock 0= ö, v =

er
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y = ng,
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r, 5 = sch;
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o. s. v. kons.

Ock sen så glömde han sig, så i stället för »berätta» sa han filigumpa, filigumpa», ända till han kom fram till prästgården, ock
då sa han:
»Jag skulle fråga, om pastorn ville komma ock filigumpa min
gamla mor?»

»De säger, min dotter är inte kvick», sa gumman, »men släpp eld 459
på hänne, skall ni få se», sa hon. .

»Ät soppa, du långa hynda!»
460
Ja det, säger de, skulle varit en mor, som hade tagit sin lilla flicka
med sig ut på åkern, eller var det var. Så hade hon givit hänne en skål
med mjölk ock ilagda brödbitar. Så kom det en orm eller en snok ock
läppjade på mjölken. Flickan satt ock såg på det där en stund,
så slog hon honom i huvudet med skeden ock sa: »At soppa, du långa hynda!»
Hon ville, att han skulle äta bröd också
Så säger de det, när de vill, att någon skall äta jämt om.

Prästen frågade gumman, om hon inte visste, att hon hade 461
en själ?
»Nej, det har jag inte. Men jag har tänkt mig. till sy mig en»,
sa hon.
Hon hörde fel förstås. Hon tyckte, han frågade om någon annan ting
— jag kommer inte ihåg, vad det var.
J.

Det var en käring, som var lysten efter vilt. Det kunde hon inte 462
få. Så tog hon en stake, som det hade suttit en kråka på, ock den
kokade hon soppa på.
»Det smakar lite fogel ändå», sa hon.
ock r, a i tal, a i tall, u i hus,- u i hund, 0 i bo, 0 i sova, a = å.
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tonlösa; n= m, f ,9 = tj;
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deat vcegn me da mona ihytilkaw-: vt fels an tap

den stan-osat cen.

464

dv, da guman, sv va po •kalds, no dt §ekad.y -snusdosan this, dcen a rat vl
to ow-vo po kakas. se hacj-dt den sean, at-tt §ekado tobaksdosvna me festas. -da va
this snusdosvnaltiy,, da sista. no ch ad-ota, q skal...dx ha-in pilts fest.
fat.bi sa, utc(-on
so tokton, at-ta va skamitt o leg -at
to lat-o stopad-t mun. so sa on san eta t, at-te-psa vl an
va po kalås, om ch baa nta had dta da valsisnada pafctistn.
J.

da van acetats, scitv-va po-t /galeas, o s9-va 4-senap
po bovt, o se vest-an- fat-ant,- n an skuta uto de som
uto ditt, so an to-9n hel §e o slcesd- mun. o, gg banka
glana vol — mun o nosa d-ce-nt-o tol-om! sa an.
J.

466

dothani-va otatt v, o patgaiv-va hunha. se vet da seta
va spbsin bega tv a — da va kalt, o dt va ftusna. so sa
dag-gamla ta dn -antaa:
tdu6-, usa slyna! bova du sega ve spurt o va-so fnus9n!»

467

mosa huv o mosa sena, sa bon om kalhuvana, mn
dceta d-ce met sena, sa an om dce, som thela4-tab4kas.
an 1,02d-tftias -kho6an o letal-tabdakas-cht, no kalhuvana bantacj-tna-a lagt.
= i, a = 0, ce = ä,

a mellan

a

ock ä, ock = ö, v =

er

IX. 1

g = ng,

h, = r,
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5 = sch; /p, i, tt 0. s. v. stavelsebildande; i o. s. v. kona.

»Det är ett väsen med den här myckna mjölken: vi fick en tär 463
julafton, ock den står osilad än.,

Den där gumman, som var på kalas, när de skickade snus- 464
dosan ikring, den har ni väl hört?
Jo hon var på kalas. Så hade de den seden, att de skickade
ikring snusdosan — ock tobaksdosorna med förstås. Det var alltid det sista. När de hade ätit, så skulle de ha en pris förstås
Så tyckte hön, att det var skamligt att låta det gå förbi sig, utan hon
tog lite ock stoppade i munnen. Så sa hon sen efteråt, att »det ginge väl an
att vara på kalas, om de bara inte hade den välsignade perfekten».
J.

Det var en öländing, som var på ett kalas, ock så var det senap 465
på bordet, ock så visste han inte annat, än han skulle ta utav det som
utav annat, så han tog en hel sked ock slängde i munnen. Ock »gud bevare
ögonen väl — mun ock näsa det är inte att tala om!» sa han.
J.

Dottern var åttio år, ock käringen var hundra. Så ville de sitta 466
vid spisen bägge två — det var kallt, ock de var frusna. Så sa
den gamla till den andra:
»Du, unga slyna! Behöver du sitta vid spisen ock vara så frusen!»

»Många huvud Ock många sinnen», sa bonden om kålhuvudena, »men 467
detta det är mitt sinne», sa han om det som trillade tillbaka.
Han körde ifrån krogen ock längtade tillbaka dit, när kålhuvudena började trilla av lasset.
•
ock r, a i tal, a i tall, u i hus, ni hund, 0 i bo, 0 i sova,

!= &.
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b, et, g tonlösa; ty = ra, hs = tj; t, ä, o. e. v. svagt muljerade;
468

— hut»..ce da fat, Incen-n. qtceka fan se fort tonem hcel-

stgalan?
zo clJe-fo da fens tga hanagana t-tala te po.
st atv-va hatiaman,..n da setv-fhalada; se lek an svap.
J.

469

e-se va cl-en sttt sa — st dt bagegnad,s,....se yva. boksv —
se sa an ta dn atma:
hep-du, Va ska du htfe dia btstaka? sa an.
ja detp-vel -an -ftys-scetia, si an; mnei atv-velphq-pt pa duktta btsvahma, se — —
skul-slcepa sa.
da va mentgq-,
J.

470

slula&-t »celstanikta — —
.106-an ada vat-tu-t skolen o huga. se ble cov-fitusn em
nevana, se to an o pesad-t vantana, se sa an:
Ia e slum ja.
se sqt? dt em non se da, som bet? sa dumt at, nen,-an
titg6-, an ce slut,: du, slujah-t festalp!
sem-ble da kalt. se fek awv s sen,-hu da vq, no
da rims.

471

»han. n stt non dtgaltdag, se ha lag o se hena »at,
mce-n tivespet-t en?»
dceskal - a vat-f-les&t, som skul-a sphug-tkide o
fhatat — an acl-taft-ng-kanv.

472

da van slckcedakapelk. sad vat po-t stcel-o etssan0-slaes veltg tid dq, o d vest-nta, va cla va fe slaf,
= i, a = e, ce = ä, a mellan a ock ä, ø ock e = ö, v = er
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»Hur är det fatt, medan den otäcke far så fort igenom Häl- 468
singland?
»Jo det är för det finns inga härregårdar att tala till på».
Se han var härreman, den där som frågade; så fick han svar.
J.

Ock så var det en som sa — se de begagnade så vida byxor — 469
så sa han till den andre:
-- »Hör du, vad skall du ha för dina bistockar?» sa han.
Ja, dem ville han inte sälja, sa han; men om han ville
ha ett par duktiga bisvärmar, så — —
Det var meningen, han skulle släppa sig.
J.

470
Singer i Källstorp ja — —
Jo han hade varit ute i skogen ock huggit. Så blev han frusen om
nävarna, så tog han ock pissade i vantarna, så sa han:
»Jag är singel., jag».
Så säger de om någon så där, som bär sig dumt åt, när han
tror, han är slug: »Du, sluger i Källstorp!»
Se sen blev det kallt. Så fick han väl se sen, hur det var, när
det frös.

»Har ni sett någon dingelidang, så här lång ock så här tjock, 471
med en trädspeta i ändan?»
Det skulle ha varit en gesäll, som skulle ha sprungit ikring ock
frågat — han hade tappat en korv.

Det var en skräddarpojke. Så hade de varit på ett ställe ock ätit 472
samma slags välling i tre dagar, ock de visste inte, vad det var för slag
ock r, a i tal, a i tall, u i hus, u i hund, o i bo, e i sova,

a = å.
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y_ svagt nualjerade.

.612. at, se fik pokkan st — takt -a,t
- fik su - an at jointa
fhatn, o da ned an,
na ma * femti - Gin slet ep
thojahman o t ma ntrivan eakak, eon da vak/rabatt, va-n
at — s -at -skula va atveltg?
J.

de åt, så fick pojken se — tyekte att han fick se en ärt skymta
fram, ock då nådde han inte ta hänne med skeden, utan han det upp
tröjarmen ock i med näven ock skulle se, om det v.ärkligen var en
ärt — så att det skulle vara ärtvning?
J.

ORDSTÄV
Det är möjligt eller sannolikt, att ett eller annat av de följande ordstäven icke är folkligt.

4‘.

•

r

k1/4k.11 .2,rtek

-te"'

annan

da va coma bala, sa bakvg— ga &Ken. gpfela.
Det var en annan sak — da va bcetatt-o.p.

473

begripa
nu bagitipv 1ce fest, sa svcen-svdnst, nen—an alstå-po
Nu förståg jag det.

betänklig

d-ce batcbgklzt, sa sumbaht, em salzhetan.

475

Ironi.

bevara

bavaa ma! sa ol-ketls?n, noh-aiLlozyl-at ve-icedabosbovt.
Var.: 5gt sa (»släppte sig»).
Då något ytterst opassande eller oväntat sker. jc20...at = »gjorde
sitt tarv.

bjuda-till

tgan skam-n.zo-bu tf, sa bot, spcend-olssana fa Jakan.
När en försöker något svårt ock omöjligt. .

draga

dcen splkan.An dito., sa snekvn, no an stepad-an » laman.
När någonting går bra.

efter

dt sm ce etv, so-ce an ma?, baq-ag-komv sama dg.
eld
nu bl zv dce ilat&

et, sa hcevan, non ag-jet po est (st da ht_ek, 480

ska-m-bagthipa).
Då någon ställt sig illa ock väntar efterräkningar (?)

etter

da va-t ev, sa del.
a i tal, a i tall, u i hus, a i hund, 0 i bo, 0 i sova, a = å.

560

H. & E. FOLKMINNEN.

tonlösa; Iv =-- m, f = tj; t, ä,

IX. I

o. s. v. svagt muljerade;

fan

da bo fån 2.git, sa Jaan, no om-pesad-3 hOt.
fattas
d -ce ont, non,-ont e te; mitt d -ce valt , no da fatas, sa Jagan,
no anas-guba va do.
föda sig
han 1'99 sa in-mac, sa pdtestn em häv.
Prästen gör ju detsamma.

prcesk o hutt, ch før sa
ge
485 da ha-cice jey-lita bi, sa boy,. thask po kvask.
god natt
ga flat, sa kanpan, no-cov-foh-i feskaaakan.
ga naf, sa snaban, no bektnåfi-ek
Då något oförmodat sker, såsom då ett ljus slocknar, en nål går
av 1. dyl. »Snabben» var en gammal båtsman, som gjorde skor.

gå-an

dek an, da va te-lco, sa bo*, no an mesta hustaan.
gå-över
da gap val olm, sa boj, no an spyd-i stan.
Var.: — — sa j‘ patigan, ne,n sptyd-z• 5on.
göra
490 nu6-ce de-jo_pt, sa dcen sy,,4'osv69 sa.
ha
da hav vi cegat, sa han sofit-loyd-at navan.
Var.: — — 5et ncevan.
»gjord'at» — säger den som inte vill vara alltför »led» i munnen.
Det är således inte orätt det häller.

hemsk

da va hemst, sa skacedtm, no honan spaag kal an.
hit

hit ma fik! sa pacesk em bapijt, la ska dop-at, so flin ska
ta at.
När någon nödgas göra något som han ej vill.

= i, e = e, ce =ä, a mellan a ock ä, 0 ock 151.= ö, v := er ock r,
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g = ng, th = r, 5= sch; nt, 1, v. o. s. v. stavelsebildande; o. s. v. kons.
hopp

hep, sa mov, no on slo po ~san,
far5 sta sket skadau-rtata bosan.
Glättigt tillrop, då man är i färd med att göra någonting eller
man ser något göras.

hård

haha mot haka, sa »anan, no on slo kuvat spgsan.

495

här

hceh ce ja, sa jaan [1. jan-] r hemta, ne...an sto r bastafylt.
Då någon ropar på en, eller man ändå kommer in, ock -vill säga
något glättigt ord. Bärga by i Kalmar landsförsamling.

illa

da boy se ila te, sa han serh-opd...ai-joneir,..yasgvn.
»vd ..ai = fet.
jäddaren
a xedvn [1. da va yeeelvn]! sa skticedran. ne »lag- ek a.
Då något försmädligt sker.

jämn

da va jcenzt jceg, sa banhåvn, no an nakada har).
Då något går jämnt ihop.

kall

mov,..vcen, du ce se kal, sa thua-piela, ne..an fpsta mun ma so6an. 500
Trua Pålle var en fyllbult, hade kräkts, ock son kom för att äta
upp det.

kläda

da klam.,ansekt v4 sa puan, no orv4ek nyp fpnv.
Då någon går vid sidan av saken.

knep

dcv knepåt ta blr salr, sa pangaiL, ek fimp tva gny.
»Gå fram» till nattvarden.

knut

da va.,g3enut, sa skomakvn, no lakan sat pa bekttitin.
komma

nu kemv dr, sa petah-ölnn etv..vatona.
Då de länge väntade äntligen anlända.

a i tal, a i tall, u i hus, u i hund,

o

i bo, e i sova, a = L
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komma-igän
505 da komatt—ajdn, sa Minan, no og.-ga sofiatv-ficesk.
= Ödet!

kry

la e vta neki ktby, sa bou, no an fiya hada mce o cet -op
mep...an netrtg.-kast o thg,
kvick
kvesa taeki i! sa sila-nesa.
= Skynda på!

lagom
la kam phesis kJ", sa den som kastadf.-supdepn etah—a

uean.
da va lai,om, sa Jaan, no og.-kasta4.-jestu etah.,) ugn.
ligga

dn sin, laa and, sa den sip •sat sceean o ant..adas lega sa.
lrft.-nda! sa han som sat po seeakantn.
510 da legv de, sa pheste, no an talta bapnt, no an skula
dops-at.
liten
da va no a‘ a va litn, sa dn som alka ble stop.
latn,„Alap v stop, sa 19a,3 gan om tai-alnas-pojkan.
lova

lov inta mepr-ii du kan hala/ sa gaban, no patigan left,..9
tq,...skala va stog.
lång
d...e lagt hena o dit, sa Mi4gain., Mad...« matt, .
laet heetufkan o dit, sa pangvn, non....om.-pekad.,ot man.
Då man tänker på något framtida.

lögn
515 da va ken, sa laga, veskada ve mop san.
maken

har ni sit po makan? sa Jaan, no on hy po stakan.
nenstti sat po makan? sa j'aitgan, no on the po stakan.
hap
a =i, e =e, te= ä, a mellan a ock ä, 0 ock 0 = ö, v = er ock r,
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s. v. stavelsebildande; i o. s. v. kons.

matställe

szo spvvt..ep, polka, sa skhcechan,
matstieta.
- Var.: cedra gut mcitstceta.
Säger mästarn till lärpojkama på ett gott ställe. Det skall Ekström
ha sagt. •

min

d-ce met, sa fen om stalselm.
mycket
d,sornce fe me, so...oy da, sa ipct4.gan, no d sji, hanas..ctotv
va pan.
da va mols..o smet, sa ban, no an titad...i balfaln.
520
mått

altze ska jo in...met, sa skyvdvn, no an slo bscitgan Ma alnan.
näpet
da va ncppat smija, sa invan em haeklovana.
oförskyllt
da va 0950, sa phcestn, no ag kam in i hentalhikat.
ordning
c 1,..e...zgan aynie jamande], sa katn„ no di 1,909d,...gt ah' .,uktftn.
prat
~Isat phat ce...nta bkq, scegv .syra.
525
rad
Mg, ha! sa bon, no an had-ens..ho6..o
x ha, ha! sa bon, no q...tita hada meip.,n ee-koK.o..joha.
Om skryt.

ren

pesa lgta, me.,,ftt...eita, fe llta ht a, inn hent veLa ha at, sa
»anemi, no d pesad...i delthept.
cl ce gut o a fet lita hent pa q..., sa gui2an, no an ada vcent
59,9tan cu).
resa
nu hest, vi, sa dalman, no aä..jek.
rida
ia tya fon ktv makan, sa bon, no an hg po na pe/v.
530
a i tal, a i talk u i hus, a i hund, 0 i bo, o i sova, a =å.
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rolig

d-e-nta holt o va me k taka leka, sa knak-sven.
d-o-nta holt o va me x taka leka, sa knak-sven, no ag-khup
unix botat.
TUM

ha „fens hmv-fa fleu, sa bou, no an thelad-x pn.
rådlös

betv bholos an hales, sa Jahan, tahkada bont ma katu.
rädd

in hedv hop, sa bou, no an sphag fo hann.
se

535 vi ska ss pa vevan, sa bitna saha.
Då man skall se på något.
sed

di bhulen va sin se, sa bhu6an, no on fouda [1. to] vagan me sa.
sent

bett, sent-ti aPtx, sa Jaan, no og -kum f-Lsahkan, no gusLsenstaiv-va slut.
sitta
tQl de, du, ds-ska fa seta, te mov kom hem, sa polkan, no
hgnag-fet po lepan.
skratta

da kan sn ant - u skhata, sa Mthgan, no bcega kouna va dea.
skön

540 font! sa guståva om 1,sosti — no on - tita fek an.
Då något går på tok.
slut

nu6-ce ds-slut me vy,sla, sa skomakvn, no an skap sa lepan.
nu6-e dy-slut me vysla, sa polkan, no an sphektl-lepan.
Var.: siui . . . . no-an taptl-lepan.
släkt

slelstan ce vast, sa vevan om ds hoa hunana.
snygg

snokt, mu nita phalxt, sa hin hala, no aiv famada svansu
heinalsbla.
x =i, e =e, e= ä, a mellan a ock ä, 0 ock 64. = ö,

29 -= er ock r,
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g = ng, n, = r, 5= sch; 9p, I, o. s. v. stavelsebildande; 2, o. s. v. kons.
stiga

man stigat,.. ghicdvna, sa jyahksten,,,, ble tovivvcektaha.
stå

ha stj a po mina svenska solv, sa snefot, no„..an sto po 545
wvicevt.
När någon är stursk utan att ha något att brösta sig över. Skorna
voro så tarvliga (snedgångna), att han trampade på överlädret.
stå-ut

dat stod dak nitat ut, sa ghandin.
När något ej räcker, som man väntat skulle göra det. G. var
handlande i Kalmar, om honom finnas åtskilliga historier.
sur

suha e 4 o kokt her 4 sa hcevan.,9m hombevna.
di ce suha, sa hevan....9m hembwpna.
svårt

dc .1.4..,nt,y,..svervt, sa polkan, nan Lgovd,..o ghat.
så
sa ce da ma dce, sa sa pik.
»Pillen» var en gammal tiggare, som gick omkring på 1860-talet.
Han hade alltid mycket att berätta, var för råsten surbent.
tack

tak, sa fhol2a,n2-aw...fek...y-gav. tak tak, sa...an, no-any...fek tva. 550
»Ekonomidirektör» Fröberg, som från intet bragte sig upp till stor
förmögenhet; ägare av Kölby ock grundläggare av Fröbergska stiftelsen för vanvårdade barn vid Kalmar.

tak, sa sotvn, ne,..aiv.lek
taga

da vant?Ant o ta, sa invalt, no,..an to dohan.
taga-sig

da ta-sa, sa poi,kan om shikant.
tak

d....ce gut fot den ni a levt sat hantvahk unv tak, sa kvastabinvn.
a i tal, a i tall, u i hus, tt i hund, o i bo, e i sova, a = å.
10163 sv. landsm. IX. 1.
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tala

555 tala det modvsmal, bind sa pandin.
När en spansk sjöman kom in till honom ock talade spanska, som
G. naturligtvis ej förstod. G. var spansk konsul.

tryta
da bytt, v dceta, sa (dn, om bondaana.
tåla
du tel 4.401sal, sa bot, no-,an slo hogan agk?se.
tåla-sig
tel-ap, go vcen,v, da haka snapt sta-om, sa tan,klan, no
laam-ban-op.
»Torklan» var hustru till en Torkel (tan.kal efter ortens mål).
undra
kan unn,a, sa flunkan, on eqan ce fesk.
ungdom
560 ugdomn, hasa, sa pa4gan, no on...,,slo huvat i spistee.
Var. 2 bovt (bordet).
utom

altig utom dce, sa flekan om 1,,90se.
vacker

d-ce vakka bgu hap, sa fån em milcuttz.
vettet
gu naa de sow-vet fatas fy! sa lycol,gan, no on,.-spitag kamp
ma kalvana.
väder
d ce...?t,,bnsanda viivvcedan,,,uta, sa guban,
skapat.
Var. 2 272201kafg0t.
Han var full ock gick miste, öppnade skåpsdörren i st. f. ytterdörren.

väl
565 ?„a menta vcei..gc, sa han som pesacl...i, syltan.
= i, a = e, ce = ä, a mellan a ock ä, 0 ock = 05, v = er ock r.
•
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g = ng, h = r, j= sch; Yrt, 1, i o. s. v. stavelsebildande; i o. s. v. kons.
väl
so gapdtz, non ska otha vcel, sa j9arbgan, »Opcln..,ncevan
b akalsafat.
Hon slog kull, ock kakorna fördärvades — hon skulle göra väl ock
jälpa till med ett ärende.

åhå

a ha la mcell sa poan..9m scej, noQwfek.t 5una polkan;
hade...la„ntLfoLcrcej,saeia vat fleka cen!
ända

wylakhonv vakat, sa bakvn, noan satsa i degtolet.
ärlig
dc bcest o vanha cepht, sa han som stal bagan.

du cev01 uto balkans3aPre„ fe du Joey so vcel.
Var.: cetv du fp se pant.
du ce vestto balkansAapn, du 5ogv se vcel.
du [han] ces,so tlman som balkans kat, fe ham„blunadti...,
any...fes.
Han blundade, för att ingen skulle misstänka honom. Vem Balken
var, är nu obekant.

570

GÅTOR

kirA
rr., .

?-cl'a va-m-bon- — a va da va fok-en — neo skana, 572
serv-vel-lana hs po-t stela. se hav cl-dcen An da nek-, at
t ce 992, sem-fa lana his, -tuan dt-ska kuna nomna dem t
nam felva po stcelt o pkata 9226e dem o se deka. se-dna ha
o harv -vestt em ner-, va clt hetad o
har v -va ut
harv-va tn-ovakcilt, mn-cpv-fek tntl-lana hus nen stens.
se kum-cf-tm-po etak-et stel-o Anda. nce-cla va omfnitt,
ment t OM. a do se And an — nu-se kala dt g•kana fo
va nabön hetada. se sa an do,
naboa dev — se fkald
bon 5celv,- an sat ho,scet — s po den tin ad clt hosseta,
de-skula va fondmsta platsn de — se sa-cov: »va vel du me
hu mtn naboa hetv?» st da va dt-nk -se anlcelen-etak-o S.
mn-atv-va etvvis-ndii o slceft4t-cetv. o-se ty-slut se sa aft-:
na-an hetv se moka som tvatetv-vcelen». ao fkald-arv-, va
stkan heta, o inta veafLna ut ma de hely. men se ty.,
slut, no -an znk slap-an, se sa -an: »-on hetv se moka som
dceft-uvltga-dagah em sbmakån».
e do lek -an ut o sak sa po n sten ta funda an stun.
sefi-ek-an tm-po de stO o kalad-derv-fa sina nam bega tve,
o alt mogtt. o harv
o .,ot) sa bakcint o pkatada mce dem
fek lana hus o mack se bka, srp-cfn nenstig -kun onska sa,
dak-em natan. o-sn dam cetv se takad-an o wk fostds.
mg -kan nu nu -olsse sce, va dt hetada? va ce dy-sem
gav tvaterv vcegn, o va kalas-clif-luvltga-dagan em semakan?
Svar: Axel ock Valborg.

E.

fo slcepa mint- 573
Han: g-aftn,,,-, pta lel-t Man sakk!
puo-t di-kaps?
Hon: nces,n,u cv d lat, nu ce d adlas fobtiat. mcen
da bltv skaltt,-to fa d,u -slcepa-pa ma alo.
a i tal, a i tall, u i hus, u i hund, 0 i bo, o i sova,

0 = å.

572

ct,
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tonlösa; w = m, fp = tj;
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cZ, fi o. s. v. svagt muljerade ;

Svar: En resande kom en natt ock knackade på på ett
ställe. En flicka i bara linnet kom ock tittade ut. Han frågade,
om han kunde få släppa sin häst Pålle _på deras äng kapus.
Det kunde han inte få, därför att ängen var oslagen, men när
den blev slagen, finge han släppa på.

574 anv z_ohan o ovv solan o lagt ep z-n talskata 54 joganda fegestah-2,?n mcevskala?
Ett hästhuvud i toppen av en tall, ock i detta ett fogelbo.

575 int-a vah,-n-y-khokttv kaka, mn znt-ce bcetv-n-n gvhl.
En »krokig» kaka är bättre än intet, en örfil är sämre än intet.

576 kan du se tap tap, mn, zgn hdna?
Man säger »tupp, tupp», men icke »höna».

577 vekt vel du helst ha: cl,y-sem gah-opfo bakan,-la el,y-syn stana
po bakan, „la dce som kemv nevie bakan?
dis-sem gah-opfa-bakan, cLce oks); dy-som stana po balsan,
d-ce 51tn; o dy„sem, komv neyfo bakan, d-ce pesat.
578 en o kalvcin, tva o halt, ju o nya, tolv o tva, fcem o femtan, — sce dc_e po hak ahm,„u maka de ce!

579 vem ce dg-som slev fata slamt po splkahuvat
cl„ce hamvn.
580

bogntgan?

da steth-ag-guba 2» aw-vms, klced baha lapa,
lilsavel gay flekvna o lapagabag-klapa.
— d..ce kaklugn.

581 at hus fult o mat, lgta veg-o itak?
cl-ce kakvn.

} =i, a = e, e = ä, a mellan a ock ä, 0 ock 0= ö, v

er ock r,

IX. 1

g = ng,

GÅTOR.
h = r, 5= seh; ni, 1,

573

o. s. v. stavelsebildande; i o. s. v. kons.

vjzc dq-som go gan.-o al» hmv t,..dohan?
de klalcan.
tv a gosa gigg,
ghomta, no ch fa;
tvv, no ch...nta fa?
—

582
583

-va..4 da fa sig, som sphtgait„.åkhig o fitv mt?
de

584

lap utom o lav mom, o lav lagt my lavlan?
— d.cet kalhuva.

585

pavv, po slot,
da ma4e.4a. got.
mn no la ble gal o fekgJkotv 'og,
da kastad ma utAlaw..flnlan.-.0 mog?
nal.
I målet heter det annars gut.
tunt som-9t cg,
lagt som s.n 1,,saitkaveg?
det nosta.
svat sork .49han, tunt som sQlan o han lag hompa„.esa?
—

586

587

588

Stekplåt (av gjutjärn), med skaft.

veg,
hovn tkp..o lcedv ta fieg?
—

589

v...0 de do: ft..4„onlitu kam...ben—at po sn han; mn, tva kaha 4., 590
ta ben,...,at po...n stag?
dcet ceg.
a i tal, a i tall, u i hus, a i hund, o i bo, e i sova, a = å.

RAMSOR

SVAR

OVETT, SKÄLLSORD
OCK SVORDOMAR

RAMSÖR.
Flere av följande »ramsor» innehålla bokspråk.

ust o bho o bhcenwin
da fa vx ta fceynig,
sam-fa vx sova po flekvnas ahm.

591

Då man är glad ock får mat i sikte.

M! holt ceh-at leva, ma gosana ylekvnal at svceva, so lcega 592
sem omftah-e!
ma

lysafr, o j'anam-blcegkah-, o gaiv-vet, va fiekvna[go,sana] 593
dx." tceekv.

va hq? la
mosa, va hav la min hat, va ho? iadcetv- 594
flekci-,ea sov-os x nat?
När man söker något.

dansa ea het? setv banahogan hcet? si pcep pa-ince?

595

En skämtsam fråga, om allt vad det yttre beträffar är i sin ordning.

ala mina nam ina nx veta:
va phcestti ince ga, da va gh,eta,
gheta meznsg-5al4t kaholin,
nu kala di mce lcet-vjosa fin.

596

ak, ogin, lag-lytv mot po bal.
— va va d-a fena dcei??
—
da va-so niob fint folk:
da va basmans viunffih,v .
völiyips ketvalikv
samt sotahapoi,kan olof nikokigus.

597

Skämt, efter mammas far.
a i tal, a i tall, u i hus, is i hund, o i bo, e i sova, a = å.

578
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b, et, g tonlösa; w = m, J = tj ;
598

å,

IX. 1

o. s. v. svagt muljerade ;

storta fat o gan mat,
stolta hus o iga tak,
igat ho ta itcestana!
&ep kan zetLIcesta.
Var.: iy...katii...i..cesta.
Då man tycker, att det varit uselt på något ställe, där man efter
det yttre väntat sig bättre.

dem,
moga ban, o inty—net o
stolta fat, o inte.,net dem!

599

Kan bland annat användas, då man önskar nyår — skämt.

600

•

hcei elit...a hada mcc...?t pagkakalas
daptg et kliganda forta,
se skitle:.4a raka te• vcee nat —
Mtd ak va 2a da skula porta!

601 n lat ska ha nit mat o cv po ttogan boka,
ertt hep ska hcegas-ep, o cek po Johan lopa;
dn •sni inta "v1 ceta, han ska hcelah—ign, mat ha,
d som tnta v artbeta, ska hcelart—igettg pha.
602 va.„se go o set, ta stoln, o dse1, ftcemada fartbito!
603
604

605

cpt o stopa da,
inapg-keinv halon o fla da.
.

den—,
nu ce
dqiai
knivan s smolk—,
vekan setv.„favst hemarts.in
se„ce cb.clin!
ety...scert.,an te vekan som helst se hoha, o s vekan som
1..,te
kemak.,in, s., ce da mentgan, at .„tt ska ha...an, so
skrtat.,at.
a ska joe erv.„visa
em snomuban o lisa:
grtisana kum o itcenanas,
tternpnna sto o (manas.

x =1, a = e, ce =ä, a mellan a ock ä, 0 ock

ö, v -= Or ock r,

IX. 1

RAMSOR.

= ng, n, =r, 5= sch; in, 1,

da, do set',

579

o. s. v. stavelsebildande; z o. s. v. kons.

meln skal o vceg-os-glada hozonn.

Då man väntar sig något nöje på en bestämd tid.

Det snöar: komn-nep — hanspik-o_.malstak-o to,» — — blm? 607
so datit so, kom det till slut. Eljest lät det, som handspakar
m. kom ner. Det var Ekström som sa det.

ce cice-n lopa,
so lcet na hopa;
ce dce-n lus,
so lcet na lana hys!

608

dum sten ce so vann, so m -bto gla tv a gagn, no n scetv sa 609
pa an.
Om kantiga stenar: man blir lika glad att få stiga upp, som att få
sätta sig på dem.

pion) ble setanas 5cegat po svcen palt,
po sven anvsan o
kamvs?n,
kas min spelaman o ja mzi v-fiestaman
kim) x alvbo o ttaa bcegts?n
fe svan xohult o son x bholzult
hela slampan o behka lunspn o nokla ham,
skoga pita o ag,atkampnn o ,laga kasa
hai maskat o cligah-x kashalt
petat
knceksagavn o tkala begts?n.

6101

sta, o da /Kin
ju sag o et spatt. —
zga kanna kam da fita.
so 5ekte a ko ti ,,leta sisa luva,
at on skala kom o koka huva.
leta sisa lithva kant o kokta kativa,
la dom po-?t spcena,
fond-dom ta vads cena.

611

1) Nr 610-613 funnos — utan uppgift om källa — upptecknade
med H:s handstil, nr 611-13 på riksspråk.

a i tal, a i tall, u i hus, tt i hund, 0 i bo, e i sova, a =
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ct, t tonlösa; 9v = rn,
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= tj; f, cZ, ft 0. s. v. svagt muljerade;

612

no la vq n lttn mo,
j§opde a val fat? mans Jgo.
kam dce -an duceg o mota ancet,,
0972 a vele mita nue,.
fitekg
kom te mcel om lopda kvel,
ska du fa de ...la lova det,.
dan, fans hana bh) mel.
ae dn svata hun....bho!
dn anta han ska do.

613

ola bula t,ond o sphug,
slcepta spetam fov sam vag.
no ag kam te laga bho,
at an op halvbtna so,
tja letatt—o tva fety,
tolv tato suvkal,
at an Inta ble met nda.

614

åna
vedavåna
gkontåna
fahafåna
cetv hmv lagbeta Nhcina.

615

?,,onittu mant a
nokla pva,
flw, fly -- a manm-blav da vakvt vedv!
do fo du nyp kledv.
Säges till nyckelpigan-.

snal snelal snatta,
kek-ut...ina laga hon,
f...ska du fei ag4cepa koan!

616

Säges, då man får tag i en snigel.

= i,

a = e,

ce = ä, a mellan a ock ä,

0 ock 61= ö, v = er ock r,

IX. 1
g =-- ng,

SVAR.
h = r,

j= sch; vp, /,

581

o. s. v. stavelsebildande; z o. s. v. kons.

SVAR.
617

d?„aeggtv cice-nta.
aggapg-gap po olan o scejv lø f sceks styvv nypan.
o du gap-me o bcep postz.
Var.: aggap 4-dce2?
gap po glan o sep los.
— agn

618
hag-kagya bata:la da vcel.
va da ma? Ma logn ta hosty, (ibland tillägges: 0. da- ,kon....an).
a da hmv nok te blad.
ea no„da bhp-t4i topsta,4 eny-velsa.

619

(brått

620

hav du bhaah-aft-va, so scet-ta!
621

Till den som man tycker bär sig dumt åt:

dumbom-an levda, t ... an do, 89) do6-an hel sa.
622

(få:)
dce fek-cht, fo du va fahvek!

623

— — f cehun !
ca dce bow-bcesta han dce du.
Var.: fcehaii,... — a dce bousAcesta hun de.

624

(först:)

folk fapst — sen alt cet.5-som ch ce te!
de-ena fat, o da anna fant!
= i ordning, efter hand!
625

(förtal:)

dce c7-tala pa giz-bak, da svaha Imn as.
626

a d-da-ha du 4,-fot-ka1t em?
v bto ni-nto mce2, se thc. ch som betv
a i tal, a i tall, u i hus, z i hund, o i bo, e i sova, a = å
101663

Sv. lancism. IX. 1.
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tonlösa; w = •m,

= tj;

IX. 1

cl, fl o. s. v. svagt muljerade ;

627 hu gamal a du?

se gamal si mina hcenatb-o 12t.-celv..,n, mina tcenv.
628 (gapa:)

gapa lamm!
= skrik inte!

va gapa du om?
= varför skriker du?

629 (ge:)

je o ta wen!
Det är inom barnvärlden det simplaste som kan tänkas.

630 (glo:)

glQ hcelvata!
När någon står ock tittar på en.

631 (grina:)

gran-2 hcelvata!
gråna kom!
När någon skrattar.

632 1, a nu gav ta da.

,ea da batedv

q vice halt..12clei ty—slut?
222,t2....se ha daks po daan,a.
om mapnana,

633 da gap

y92? po olan, 0 da kceena!
hu m c12 do?
cl2 lcetan,...at halas.

634 ,r5L9 du, sm

635 va a du hema?

knolshotn.
va hav du vaLta?
kmglabyn.
Byn Sporrsjö hette »Kryckroten», därför att den hade så dåliga gårdar.
»Kringlebyn» är Kalmar. Svaren givas buttert ock tvärhugget.

2 =i, a = e, c e = ä, a mellan a ock ä, 0 ock =ö,v = er ock r,

IX. 1

SVAR.

583

g =ng, h = r, 5= sch; nt, y), 0. s. v. stavelsebildande; ,k o. s. v. kons.
,ka kanta.
slcep kanan o ta te kenstan!

636

va ce klakan?
t,, kvat po het nev.
Var.: to kvat po hatlagavs‘,„ethcega.

637

hR daks.4
kan?
hon e lemt se daks, sT,4p,0 „va gav se dalss.
På ursäkter för att man ej är klädd, som sig bör, o. d. svaras: 638

dce les..igantig, da gah.,an, dspjcea..nta eftvmay.
spjälla förstöra, förhindra.

ha?, cl....neg.,kntv?
ahak—en, mn„..qn ce.„se thubk.

639

I svar till fruntimmer (mentula).

lem a best.
lamm a elocek.

640

e‘ct kan..ta begh,fpa, va da fens, nu., a e,a letat se mg.
sputa, du kagia han—at muni

641

ya ska ge et makan (1. a56n).
vaska du leka dcep?
la ska pgpa man hemplos hyva.

642

När man ej vill ge ett värkligt svar på den framställda frågan.

måil.kan.= marknad.
hu ma du da?
ya? .z.:a ma se iiLykan, o m bcetu, fe est slepan—o gala.
Var: la ma sefLokan
n kvakputcel.
,ka lem) ma litL liv o lapcg,Ltahma.
la ma sfia.,n, hun
a i tal, a i tall, u i hus, u i hund, o i bo, e i sova, a = å.

643
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b, d', g- tonlösa;

644

cl, 3i o. s. v. svagt muljerade;

• Till en nyfiken:
,y,,slepah—cin ut.

sthut,

nyfikan

645

= ra, j§ = tj;

IX. 1

Till en som beklagar sig över något ont:
du ska no ont ha, du hatt—iga bavn.

646

Till den som pratar mycket om vad han både vet ock inte vet:

o de som vet at, an tuv.

du pkgt...o

647 va ska.,a,,seta?
set po cee, da (ek mov difi...oha, no oiv.-va bavn.

648 da va falt, va d-ffi skumt.
a, ghina, so lysv tcenvna!
Svar på löfte om stryk:

649

hav tv,

1~

anta! dlvas vcel, man di tovs inta.

650 (ta:)
takcefe ce e_zlyst.

651 (vacker:)
valv cl...ce..t luta, da vceksv-bavt ma tiyan.

652 va?
vate cv dda bhuit.

653 va ska„da va te?
4.,scet,4 kovaiv...po tuan.
vaka da bh?
pla tsceLa kovam...po de sov44w.

654 — — — va?
dy.,som a vat ont...ce, da vel44.,svina ha.

655 va ska du hcen ta avs?
ska sceta rna inhys o sola nej fe ti styvv nypan.

= i, a = e, ce = ä, a

mellan a ock ä,

0

ock e r= ö, v = er ock r.
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g = ng,

h = r,

585

5 = sola; 9p, 1, i o. s. v. stavelsebildande; 2, o. s. "V. kons.

da v e ya nia .
huv-o...nta vet?
hov4u, vem ce
a gt ma vet; mn huan..a lcevt
dsdniaspa mt ma
...crce2 o fasa! ,
(vilja:)
vel o.nta fa, slepv„.n..,fita da?
veta Ida!
vcentan4, do.
,ea mn,..Qn..,av -n dotv som levv.
hu ce da mce dce2 nu?
hu ce da me dn, i da?
ao, da slams, sie i bakan.

656

657
658

659

Negationer.
ne pas, mantal

660

D. v. s. stopp med det!

nce du 5et...n,,...knekt ma ju ghona huva.
Var.: ncel du fet,,tce!

661

= Det gick inte.

hav du sit at lys„i valby gata?

662

Då någon vill något, som lian ej kan få.

tho do o lceg bek po, se dhav dce!

663

När man tvivlar på vad som säges.

ia scen...cetv sann o jujah—cetv lon.

664

För att fritaga sig, om det ej skulle vara sant.

ia sop syn ch-a sact — 'up di, se jup ja.
Ie

em dm Me sydd po..n Sv, se meta huan ceta ficeskat!

665

Om den som är elak i mun.

si sa, ...ska du ga o bei bavnsol?

666

När strumporna äro nedhasade.

•
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cr, g tonlösa; v = rn, fp = tj; i, ä, f o. s. v. svagt muljerade;

OVETT.
667 clha du so lagt, som pepnrKneksv!
dhc_z (du) ot map!
dha (du) ot halseka!
ot hcelsxgalan
fo. fån i ved!
ot holveta!
ot hcelkatal
ot skoan!
ot hcelslafjcel!
so lagt vcei2n halo!
668 get du hem o leg dcel o hØl..litd omalt p (gvv) dce!
go hem o lag da, fo du ce 5ukah...an du vet.
Till den som man ser riktigt uppretad ock vill bliva av med, men
i sista stunden vill håna.

669 Ms ma x an! — i aselt!

jos ma x ,van!
Ms ma po 044 o pos ma po pin,
»os rna x /tovan, dceh..a.sama pn!
los nia da ',a ce Mest, no ,,a plaka spann!
1,0s rna x !tovan, so thain du iga ben!
vet.-tu, va inQv din st pa, no,orv...va bhu? jpos ma da 9!

670 a isa jitah,..i da, fo du tv...nta bett, vcevi.
i,ct 5itah.-x ma 5celv — sta veLla vh-vea_la mena.•
671 dua vaskhgafil-la kniv, ta da i asti o hiv!
672 du si bha ut, om baa ncesarv„.vuv
= i, = e,

dce.

ce =ä, a mellan a oglr ä, 0 ock 0 = ö, v = er ock r.

IX. 1
g = ng,

OVETT.
=

r, 5= sch; z, t,
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o. s. v. stavelsebildande; 2, o. s. v. kons.

du pasa-nt-te anat,-n em kuvat . vuv a da, se kun-dt ha dcp- 673
slub
ct vana, vahlana lekta mce-an, se kan snta po stebana!

674

vana, vahlana hacin-na o lekte mce na, s-at ulan sub po
stebana!
la vana, "st had,dce 2,-g-kahvaLscetl!
ska le dce fe gamal ost!

675

la ska je dce en, se du al» hop ygk mep.
akta de! a ska la3g-ent de.

676

gt ska lega-te de, se huvat thel-a.
,p,a ska lcega-te dce, se du mestv smakare-po al tve se nen som
pet 5et (var. fejd).
ska leg-em hogtavlan pa
la ska lcega-te dce, se tenvna sknamla nen-4 has.
ska lcega-te dce, se du gah - pa me, se da kam bhtve/
fetbalyan - dce.
ska lcega-te da, se du ska fana ta glans natta uda.
..ct ska sle-t da, se du setv honal
va ska lcetta dce maks*, diii-iceval!
ska valsa me da, s-at jovtan ska bh tom.
Var.: -- — sle-t da, s-at — — —

677
678

H. 81 E. FOLKMINNEN.

588

b, d,

tonlliga ;
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= m, Js = tj; t, c, fi 0. s. v. svagt muljerade;

SKÄLLSORD.
679 agnar: du foOpdad...agnadasa !

du agnadasa, du tokv vg, at.,
tu a fot smakt tent h,o0h,0,
s at moat vceksatt, „i dce!
»Dasabygden» är mager — det
antages, att man där lever på
agnar.

apa
as
itsal (anus)
bakoksa
blakicepa som skvallrar
bligkna- g som ser dåligt
bueirmnstkat supare
busa
dasa: från skogsbygden (de inre
soeknarna: Madesjö etc. =
dasatbikat).
dasako«
djävul: det i_cevla as!
skomakhagevaln
pattgaz,cevaln
vevla pai.t.g!
dacevla kona!
chaskasal
dhamal
&tant, jfr sicepan Aunt pedere
&Lyfta 'drumlig kvinna
drög: du laga dun (till kvinna)

dynga: dygghep f.

osnygg
dyggh,ls m.
dygpula (eg. ollonborrelarv
i dyngan)
dyWarta f.

et.vmyka f. ilsken
fan: skomakkarein

gubafejn
fesnypa en »nypa» väder
fon/ask/tenta ful, illa klädd
fig
fylle: fylaslasa
fylasvin
51.a89.6" f.
fylkaja f.
får: fahaskala dum
fä: det fc_ e!
-,fcphun !
förblandad = förbannad: dmfobleinada so« !
förgjord: dav-foic.5.pdada kena!
dzwfoni3O.pdada snopmcetans
lamuga, va.mel du?
glohgt
gkkakahinst som nöjer sig med
»glödkakor» (knyt = hingst),
från fattigt hem?
gnebei2 »gnidborr», snål

t = i, a = e, ce = ä, a mellan a ock 4, 0 ock 61 = ö, 99 = er ock r,

IX.

l

g =ng, tb=r, 5=seh;

SKÄLLSORD.
iii ,

,

o. s. V. stavelsebildande; 2. o. s. v. kons.

gnet liten (lus)
grolthais som äter mycket
hampaspgka ful, illa klädd (ett
h. sättes i hampåkern för att
skrämma bort spinkarna)

hepatasa högfärdig
hovludv
hyna som springer efter karlar
hons plur. f.
ilbatig .
ilmahtg
kap f. supig
kiufs klumpig
kn4al: du knalal,
dni hce.vanalsa!
1Co6v klumpig
krake: bonakhaka
baka
lat: latcthumal
-cthe,
- fc-e
-han
-ko6"
.-maja
-rnah
-mag
-mask
-oksa
-sisa
-slyna
-so-6"
-slak
-stoval

589

led: det lea 51,n!
ledtg (led), dm ledg
ghcebaledng
gubalgd2g
pelkaledg
skomakhaledgn
lovtlampa
ludv
en san da lugmosathampa (om
liderlig kvinna)
luns, lunsa
lushun
lusapn
kevblaka lätt på foten, oduglig
(om kvinna)
mak f. Jfr stomah.
mes feg
mygga: mogtahm ynklig
mogfeta
ngt
°han, det ohuna som gör otyg
oksa
ovnames
otceka, otcektg
pepvncesa
pompa-h9:thgl (hgt i böld) lortig,
osmaklig (om kvinna)
~ana påfogel (högfärdig)
hakskaft lång ock smal,
oduglig
hakaha

a i tal, a i tall, u i hus, a i hund, o i bo, 09 i sofva, a = å.
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ct, g.- tonlösa;

70

fi o. s. v. svagt muljeracle.

= ra, fy =tj;

hompskaft blott skaftet till
rumpa
hulta-Uksmcel f.
ibeibak

IX. 1

SOkOmpaskaft

soskaft
soknasoga
dat sogk
spehek spefogel?
spheigmah liderlig
stomah
~dy
~val, suhvanhas slarv
sv?n
svmpcels
svinhan

silanvolka odugling
skalasa skabbig
skak
skahvlasa skorvig
skov
skkata
slabthat
slampa
finn: det lea
slansar: slansavan,
} illa klädd fit: §etha91
slan.sapug
5etskpa
slasa, hastas
5etso6" smutsig
slohona
slok
tafsv, tafsa
slok
ta liderlig
slubb (avskräde, diskvatten):
tis, ttb.ashaek
slubhakan
troll: det lea (oteka) thai
slubtona
thulbavgta
slamvbom
tvevveg
slusk, slaska
slyna
smekughtmla, ce mov dn hema? »nk
j,stpuhava som kör huvudet i vägg
till en flicka smutsig i synen
jyyvapiska häradstjänare
snor: snovbaga
snovhoval
utskum
snovinceta
en hdi alahun lurvig
snus: snusmaloal
vatlabaga: vatla = vassle
snusmceta som snusar
vilabhet}
so, soga
som lever vilt
nitat&
söfeta
sohava
vihig liten stackare
= 1, d = e, e = ä, a mellan a ock ä,

0

ock 0 = ö, v = er ock r.
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SKÄLLSORD.
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g = ng, h = r, .1» = sch; 9p, 1, o. s. v. stavelsebildande; i o. s. v. kons.

vhak
vhakstak
vhakhohct
vhebtap vresig (-borr)

vak (fogeln vråk?)
My (mage)
ceskadceeaha gårdfarihandlare.

Nedsättande namn på kroppsdelar:
skaln huvudet
bukan
k
magen
glogana
ban
} ögonen
kakpagtogana
asolt
m¥ /ti,
.
skaekana
ansiktet, munnen
thynt
hasana
benen
lsceft
bakfotnna
tum, mun
skak:tona j
thuk,
lab
handen
snovhoinit
..
tas}
nasan
snyt
klomavna fingrarna
hogtavlan ryggen

680

UTROP OCK SVORDOMAR.
Fråga (förvåning 1. missnöje):.
va fån (vel da ha..,sce! va ce du
foh.,en!)
fasn,
hcelvata!
hcelseka/ va nu do!
k,atn — —?
katnn —?
verfknna bagripa dce!
vem 2, holvata hav vat hon??

hoka2v4'4g...kuna tro6._,, at

• 681

ce .du bafcbed!
foblanad!
fobcinad!
fobcigkad!
fog_52?dad!
hent o hasanas!
ce ni befcbeda o. s. v.

a i tal, a i tall, u i hus, n i hund, o i bo, o i sova, a = ä.
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ct, g tonlösa; n) = m, p=

ti; i,

0...

ä,

v. svagt muljerade.

Förvåning:

han:vaks bok o petvlåns
(-onsans) pcep!

682 djävulen: o 2,eda ma!

odana Ma!
gecivn!
cestabo!
yest2gti!

Jesus: 0 'k0,2asi
logpfek!

,f3,spcek o favIgsa! [Gösbäck
är en by i Förlösa]

fan: o fån!

fås!
da va vl fån, omta . . .1
hav ro st po fån (fas)!
guld (gud?):

gul o bek!
gulana mej!
gul ~san o hl kuln!
harre? o hakvak!

,,okan!
katt: o katt t!

kats2gn!
da va kak! da va vl kant,
ont ta . . .
kors: o hus losnam!

hus 2 al m2n da!
hus ~san o hal 2 kuk!
Försäkran:

Förargelse:

gevlaiz... non tah!

683 _wvletk-ancima!

fan?, ancima!
uitrycker även Missnöje: sz, so!

Icevlak ancima, hak -inta . . . .
när något gått på tok.

ta ma dalvn!
ta rna fån!
fc_tstb!

Resignation:
685 ohd

mcej, du .tuga vcev, som' sa non ugdom tkokv!
luft ,st mcel, met-gamla tkask!
no la ya ue, so va la kask —
mentcea gamal ~n3

a h« 1,a, met-gamla tkask, a blm v aln ?,,eft!

s~
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adla

jotan adla sakan, mn sahkan adla alhi fovtan.

686

Hustrun följer mannens villkor.

aga

alan cv bcetah-an matta.
akt

aktan cv meh-an maktan.
Man böjer sig snarare för den man aktar högt, än för den som
äger makt. Aktsamhet är mera än förmåga.

akta

dn som inta akta styvvn, so fa-an alibi (hiks)ckavn.
alla

ala vcviabceh-at-atalsvn.

690

Åt det håll man gärna vill tyckes alltid vägen bära. Ärtåkern är
eftersökt för de späda ärtskidornas skull.

akt vceja bcep td tom.
ala sko ovs intom en lcest.
Moln sofn' „e9 kort.
al mans vcen ce vas mans nah.
•

annan

cpg-gag
n-dg-gags kaka bletaa bakt.
d...ce-nta svapt o jcenci bhea hema uta anhas
a i tal, a i tall, u i hus, a i hund, 0 i bo, e i sova, a = ä.
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IX. I

b, d, g tonlösa; w r= m, fp = tj; i, å, fi o. s. v. svagt muljerade;
barn
j'elsa bavn t by g o ga ycelv cetv!
bav"ii,ov sa a by som hema vant.
700 balgt.-loh., by, som d ce hema vanda (vana).
bavg...gav fhafi...jata te jata.
När man gör dem ont.

sma baipi o smet baMmv, stoka bapn o skka balshinv.
uto bavms-blak—okso gamalt folk.
kopt ce fati mans hikadom.
705 bavn ce mops Aosta spelman.
bavnamenat ce gut.
hostnatan o bavnakovan kan tvi, lita po.
beröm
elat bakilm lakta ila.
betala
bo)da hus o sy& klcpclv d batev sa alka.
710 des so6an bkytv, ska ghisana ?Måla.
bjuda
int,..tav ghistt,,
an int...a scekan.

so (blm—am...fisk stop, da)

bjuda-till
cl.,ce igijt skam o au-te.
bonde

5it o flit ce bon,s-bcesta.
lopah-o los te bovs tomt,
o bek o jpceha ce basmans ceka.
i, e = e, e = ä, a mellan a ock ä, 0 ock e = ö, v =er ock x,
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