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INLEDNING

FÖRELIGGANDE UTGÅVA, nr 4 av Folklivet i Åkers och Rekarne
härader, omfattar Gustaf Ericssons uppteckningar av talesätt och gåtor,
så som de under 1930-talet hopförts och bundits av Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala (ULMA). Volymen, som bär ryggtiteln Ordspråk och gåtor, omfattar 480 med rött paginerade sidor. Samlingen tillhörde tidigare Södermanlands Fornminnesförening (SFF),1 som på okänt
stadium numrerat de olika manuskripten och eventuellt även med svart
bläck paginerat sidorna. Den paginering som hänvisas till i denna utgåva
avser alltid den röda. Några få sidor, materialsamling till skilda kapitel, har inte medtagits.
Dessa uppteckningar torde samtliga ha tillkommit under 1860-1880talen.2 Under samma tid gjorde Ericsson även nya utskrifter av materialet, oftast lätt bearbetade, framför allt uppsnyggade med hänsyn till
redigering, stavning och i någon mån ordval, till Vitterhetsakademien,
nu i Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). Hans talesätt och gåtor
ingår där i samlingen Ericsson, Gustaf, Anteckningar från Södermanland
1—IV, 1873-1878. Fullständig, paginerad kopia finns i ULMA med acc.nr
33148.
DE SKILDA KAPITLEN, utskrivna till Vitterhetsakademien, förhåller
sig på olika sätt till manuskripten för SFF. Min uppgift som utgivare har
varit att ge ut originalmanuskripten sådana som de finns i ULMA, och
renskrifterna är därför mindre beaktade i denna utgåva än i de tre föregående, som omfattar materiell kultur (1), livet i helg och söcken (2) samt
tro och övertro (3) i Åkers och Rekarne härader, i fortsättningen citerade
Folklivet 1, 2 resp. 3. I inledningen till varje kapitel nedan redogörs emellertid för det aktuella förhållandet mellan de båda redaktionerna, och
jag anger där också i vilken utsträckning jag begagnat ATA:s manuskript
och på vilket sätt jag redovisar därifrån lånat material.
LEKTOR HENRIK AMINSON i Strängnäs (1814-1885)3 lät under åren
1877-1884 trycka större delen av Ericssons talesätt och gåtor i Bidrag

lFör uppgifter om samlingarnas historik hänvisas till Folklivet i Åkers och Rekarne
härader 2 s. IX if. I forts. förkortas titeln: Folklivet (1, 2, 3).
20m uppteckningarnas historik se S.-B. Janssons ingående uppsats Folkminnessamlaren i Folklivet 1 s. LIE if.
3Se Folklivet 1, Inledningen s. LVII if.

VIII
till Södermanlands äldre kulturhistoria h. I—V (cit. Bidrag).4 Då
Aminson i enlighet med sin tids syn på upphovsmannarätt, trohet mot
författares text, på folklighet och s.k. allmän anständighet förfor tämligen fritt med Ericssons material, har Bidrags version av Ericssons talesätt och gåtor här endast behandlats i förbigående. Flera talesätt skulle
med Aminsons kommentar ha kunnat bli något bättre klargjorda än nu.
Ericsson har, helt naturligt med ett material av detta slag, haft uppenbara svårigheter att förklara den andliga innebörden i månget uttryck.
Det förekommer till och med att de båda herrarna haft motsatta åsikter
om en tolkning, och det finns exempel på att Ericsson själv har vitt skilda
förklaringar i utskriften till SFF och i renskriften till Akademien; noterna i denna utgåva ger en uppfattning om detta. Att använda Bidrags förklaringar vore dock inte att ge ut Gustaf Ericsson samlingar, och dessutom
finns de ju redan i tryck.
FÖR UTGÅVAN GÄLLER att varje kapitel betraktas som en enhet för
sig. Detta innebär bl.a. att varje kapitel har ett eget, löpande notsystem,
och att hänvisningar till och jämförelser mellan de olika genrerna endast
undantagsvis förekommer. Texterna här är liksom i de tre tidigare delarna av Folklivet i Åkers och Rekarne härader avsedda att ställa Gustaf
Ericssons uppteckningar till allmänhetens förfogande, samtidigt som de
skall vara ett pålitligt underlag för dialekt- och folklivsforskare. Materialet är visserligen både stort nog och bra nog att användas i grundligare
undersökningar, men för sådana är här inte platsen.
Utgåvan följer med nedan angivna undantag Gustaf Ericssons skrivsätt
så nära som möjligt även när det är inkonsekvent, oklart eller felaktigt
enligt nutida sätt att se.5 Interpunktionen är dock för bättre läslighets
skull kompletterad; det är lätt att hoppa över punkter och att vara inkonsekvent med punkter och kommatecken i ett material av föreliggande
typ.
Vid tryckning av texterna ser de mera genomarbetade ut än de verkligen är i ULMA:s manuskript (i det fallet liknar utgåvan mera utskrifterna till Vitterhetsakademien), men den uppmärksamme läsaren finner
snart, att inkonsekvenserna är många och att t.ex. den alfabetiska ordningen inte är perfekt.
Dialektord och -uttryck återges med kursiv stil. Hos Ericsson markeras dialekt ibland med understrykning eller med citattecken. Här ersätts
sådana markeringar med kursiv.
Ericsson återger inte sitt sörmländska mål konsekvent. Ibland beror
4Bidrag utkom efter Aminsons död med ytterligare fyra häften, det sista 1897.
5Det förekommer, att Ericsson dubblerat talesätt inom samma kap.; sådana dupletter

har utg. avsett att ta bort, men de har dock i enstaka fall upptäckts så sent att
numreringen hunnit för långt, och då har även dupletter fått kvarstå.

IX
olika skrivningar uppenbart på att hans meddelare har olika uttal — det
förekommer att han anmärker sådant. I vilken utsträckning Ericsson var
sin egen meddelare är en obesvarad fråga, ingalunda oväsentlig. Den följs
omedelbart av nya, t.ex. hur uppfattade Ericssons sitt eget språk och hur
har han nedtecknat det?
Ofta beror dock språkliga inkonsekvenser på att Gustaf Ericsson under
skilda perioder och i olika manuskript tycks bruka skilda beteckningar,
men också på att han helt enkelt glömmer att använda landsmålstecknen.
Här återges därför Ericssons o och ä (tecken för ett grumligt ö-ljud) konsekvent med ö. Ofta saknas A över o-tecknet, och är det av den omgivande
skrivningen att döma endast fråga om ett slarvfel, har tecknet supplerats. Men Ericssons dialekttexter är f.ö. inte rättade; det skall framgå att
han själv har varit tveksam om skrivsätt, och det är inte oväsentligt om
ett talesätt tecknats ned på rikssvenska eller på dialekt.6
Kakuminalt (»tjockt») 1, i föregående utgåvor av Folklivet återgivet
med 1 (fet stil), tecknas av Ericsson med ett struket 1.1 denna fjärde del av
Folklivet, till allra största delen skriven på dialekt, återges detta för
dialekten självklara uttal endast då det återgår på r+d, detta för att
underlätta läsningen. Således: jo! 'jord' men jul.
Ericssons w, som förekommer sporadiskt, har konsekvent ersatts av v.
Hans noggrant markerade a för ett ljud som »förr funnits, men nu ej längre
höres» har här, också för bättre läslighets skull, ersatts med d. I praktiken betyder ju detta, att t.ex. böjningsformen som skrivs väntad',1ämnad'
(ipf. 'väntade, lämnade') på normalt, välkänt sätt uttalats vänta,
lämna.
Alla parenteser ( ) i huvudtexten är Ericssons egna, i noterna däremot
är de utgivarens. Mina egna inskott i huvudtexten sätts alltid inom
klammer [ ]. Den kan stå kring tappade ord, rättelser av uppenbara skrivfel och kring vissa tillägg i Ericssons förklaringar, då de synts mig allför
kryptiska. Särskilt i gåtsvaren har jag tyckt mig behöva gå in med utfyllande ord.
Det finns oerhört mycket att säga om språket och stilen i samtliga
Ericssons talesätt och gåtor; ordföljden i ordspråken och de skiftande
stilarterna i gåtorna t.ex. är värda speciell uppmärksamhet. Detta är
emellertid ämnen för åtskilliga stora arbeten, och här har genrernas
språk och stil tyvärr inte alls kunnat behandlas.
FOLKLIVET I ÅKERS OCH REKARNE HÄRADER DEL 4 består av sex
kapitel, i enlighet med Ericssons rubriker innehållande ordspråk, ordstäv, ordspråksliknande talesätt, befallande uttryck, ordlekar och gåtor.
Samtliga genrer tillhör vad Gustaf Ericsson kallade munlitteratur (till
6I Inledningen (s. VII—XXVIII) översätts citaten av Ericssons talesätt av praktiska

skäl oftast till rikssvenska.

X
vilken han även räknade sagor, sägner och visor), dvs, en litteratur som
levat på folkets läppar och som ursprungligen endast traderats muntligt.
Varje kapitel presenteras fylligare nedan i speciella översikter.
Bokens titel har av många skäl blivit mera kortfattad: Talesätt och
gåtor. Gåtorna låter sig lätt urskilja, men vad karakteriserar de olika
grupperna talesätt?
Ericssons gruppering av materialet i fem olika sorters talesätt bygger
dels på traditionell fördelning, dels på egna idéer. Bärande för hans
tankegångar tycks, ganska självklart, ha varit den yttre formen. När det
gäller den sista gruppen, ordlekarna, har det troligen tyckts honom
enkelt och naturligt att skilja ut dem: de fordrar två personers medverkan, de består av ett påstående eller en fråga jämte ett mer eller mindre fyndigt svar. De s.k. befallande uttrycken i det näst sista kapitlet utgörs emellertid endast till ringa del av befallningar. De består till allra
största delen av utrop, karakteriserade av en hotfull eller hånfull ton.
De skulle strängt taget ha kunnat inordnas bland ordspråkslika talesätt.
Redan i dessa båda relativt korta kapitel framgår det emellertid, hur
svårt det är att dra bestämda, fasta skiljelinjer mellan olika arter av
talesätt. I båda kapitlen finner man såväl ordspråk som ordstäv och allmänna talesätt. Bland Ericsssons »Befallande uttryck» återfinns t.ex.
ordspråken »Det ena du vill, det andra du skall ...» (9), »Var ska sleven
vara om inte i grytan» (74), »När du kommer till min ålder får du se vad
mig våller» (125), bland hans s.k. »Ordlekar emellan två personer» t.ex.
»Folk först och långöron sedan», »Bra karl reder sig själv». Exempel på
(avkortade)7 ordstäv som återfinns bland befallande uttryck är »Gud i
himlen och far i farstun» (58), »Välkommen i det gröna» (177), bland ordlekarna »Guds fred, sa bonden när han kom i kyrkan». Det uttrycket återfinns också bland ordstäven.
Bland ordlekarna återfinns dessutom åtskilliga gåtor av skämtsam
art, t.ex. »Vad har bonden till (h)jul om året?», »Vad skäller hunden
på?», »Vilkendera sidan av näsan vill du vara enögd på?», »Vad heter
hunden ? — Fråga 'n — ??».
URSPRUNGLIGEN SKILDE DEN VETENSKAPLIGA DISKUSSIONEN
inte mellan ordspråk, ordstäv och allmänna talesätt, men efter hand
började man göra försök att gruppera dem dock utan att egentligen lyckas
exakt definiera dem eller dra upp absoluta gränser. Alla uppträder de i
mer eller mindre fast ledkaliserad form — ordspråken hårdast bundna,
de allmänna talesätten minst — de kan bruka samma metaforer, de gisslar samma mänskliga laster, berömmer samma mänskliga dygder.
Härmed ett försök att återge vedertagna definitioner:
71 ett avkortat ordstäv finns endast utsagan kvar, medan sagesmannen saknas.

XI
ORDSPRÅK är en kort sentens, som på ett sinnrikt, ofta figurligt sätt, i
ordknapp form, ofta rytmisk eller rimmad eller allittererad, uttrycker en
praktisk eller moralisk lärdom eller erfarenhet eller livssanning eller
levnadsregel eller dylikt, som är — eller har varit eller blivit — allmänt gängse bland folket i ett land eller ett landskap.8
Ordspråk förekommer i alla tidiga litteraturer och finns troligen hos
alla folk. Nordiska ordspråk sammanhänger med medeltida kontinental
tradition och är till stor del ett kulturgods, som på skilda vägar och vid
skilda tider har kommit till oss utifrån. En del av dem har en ålder av
minst 1000 år.
Ordspråkens skapare är inte kända. De förlorar sig i historiens dunkel, vilka de än var, profeter, apostlar, sagoberättare eller alldeles vanliga människor. Väsentligt för ordspråket är också att det till skillnad
från ordstävet aldrig anger en sagesman.
ORDSTÄV kan på svenska även kallas härm, jämför den norska benämningen hermestev. I Danmark talar man om fabelordsprog (jfr »Surt, sa
räven om rönnbären») eller skxmtesprog. Tyskan har flera benämningar,
bl.a. Sagwort. Engelskan saknar ett engelskt ord för ordstäv. Likväl är
den moderna, internationella termen wellerism, efter Ch. Dickens'
romanfigur Samuel Weller i Pickwick Papers, som ymnigt strör ordstäv
omkring sig.9
Ordstävet är en kort och slående, ofta humoristisk sentens, lagd i
munnen på någon, helst i en bestämd situation som spetsar till utsagan.
Ordstävet har sagesmannen som ett av sina viktigaste karaktärsmärken.
Om ordstävens uppkomst vet man inte mycket med bestämdhet. Man
kan inte bevisa att de uteslutande är europeiska, men man antar att så är
fallet. Det finns exempel på ordstäv på grekiska och latin från klassisk
tid, men det är i Tyskland och i Skandinavien som ordstäven är och har
varit populära.
Ordspråket förmedlar levnadsvisdom med allvar, är sedelärande och
ofta lärt; ordstävet ger sig inte ut för att predika moral men kan förvisso
rymma livserfarenhet, förmedlad i skämtsam form. Ordstävet är folkligt, respektlöst, bullersamt och ofta oanständigt.
ETT ALLMÄNT TALESÄTT är ofta ordspråksliknande; det uttrycker en
praktisk eller moralisk lärdom, är mestadels både kort, sinnrikt och
figurligt — innehåller mycket ofta en liknelse eller en bild — men är
mera sällan rimmat eller rytmiskt.
Gränserna överskrids i regel i alla samlingar, inte bara i Gustaf Erics-

8Jfr SAOB 0 1207.
9Se A. Taylor, The Proverb (Copenhagen 1962) s. 200 if.
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sons. Ett ordspråk kan byggas ut till ett ordstäv, ett ordstäv blir utan sin
karakteristiska anföringssats (»sa gubben») till ett ordspråk. Det finns,
som strax ovan sagts, flera exempel på osäkerhet i Ericssons klassificeringar.
De allmänna talesätten, till vilka således Ericssons s.k. befallande
uttryck egentligen hör, varierar starkt till den yttre formen: de anpassar
sig efter tillfället och låter sig i regel utan svårighet infoga i andra
sammanhang, men innehållsmässigt kan det, som ovan redan sagts, vara
svårt att åtskilja talesätt och ordspråk.
UTGÅVAN AVSLUTAS med fyra register: först ett stickordsregister över
ordförrådet i ordspråk, ordstäv och ordspråksliknande talesätt (s. 225
ff.). Därefter ett personnamnregister (s. 239 ff.) och ett ortnamnsregister
(s. 241 f.). De båda sistnämnda omfattar samliga sex kapitel. Slutligen
ett av utgivaren gjort försök att finfördela gåttyperna efter gåtsvar
(s. 243 ff.). Om gåtregistret se närmare s. XXXIV f. nedan.

ORDSPRÅKEN

UTGÅVAN ÅTERGER FRÄMST DE ORDSPRÅK som finns i ULMA:s ms
347:67 s. 25-65. Denna uppteckning innehåller tydligt en första, spatiös
utskrift med (numera) ljust bläck och en senare, som plockats in i den alfabetiska följden, med mörkare bläck. Denna senare samling återfinns in
extenso i ms 347:68 s. 102-116. Dessutom innehåller volymen ytterligare
en tredje svit ordspråk, ms 347:69 s. 119-130, som av Ericsson ej förts in i
någon annan handskriven samling. I utgåvan följer den omedelbart efter
den större samlingen.
Den ursprungliga utskriften i 347:67 återfinns i ATA:s Anteckningar
från Södermanland II, s. 1526-1560, där kallad »Ordspråk, Tänkespråk», inlämnad 5 aug. 1877. 347:68 s. 102-116 motsvaras till fullo af
ATA:s samling III s. 1648-1665, inlämnad en dryg månad senare, 19 sept.
1877. Någon hopskrivning har således inte skett här. Den tredje, korta
samlingen (i 347:69) motsvaras helt av ATA:s samling IV s. 1751-1759,
inlämnad 12 febr. 1878.
Ericssons båda första ordspråkssamlingar är ojämnt kommenterade,
antingen de gjorts för SFF eller Vitterhetsakademien. Inte heller överensstämmer kommentarerna med varandra i de båda redaktionerna. Däremot är den tredje samlingen utförligt kommenterad för båda avnämarna,
och här överensstämmer anteckningarna i båda manuskripten.
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Uppteckningarna för SFF vågar man således datera i varje fall till
före augusti 1877. De mindre samlingarna är så lika varandra även till
det yttre (skrivstil, penna, bläck, uppställning) att man gärna vill anta
att de är helt samtidiga, dvs, nedskrivna i januari 1878.
TERMEN ORDSPRÅK började användas i Norden i samband med bibelöversättningarna på 1500-talet och betecknade ursprungligen sedereglerna i Ordspråksboken, Proverbia. Dessa s.k. Salomos ordspråk är emellertid inte talesätt av det slag som definierats i avsnittet ovan (s. XI f.); det
är snarare fråga om klokhetsregler och tänkespråk, religiösa bud och prosaiska regler av vikt för judendomen. Så småningom kom ordet att brukas
uteslutande om s.k. egentliga ordspråk, sådana för vilket definitionen
ovan är given. Ordspråksboken har inte spelat någon större roll för svensk
folklig ordspråksskatt. Den bibelbok som mest har bidragit till uppkomsten av ordspråk är i stället den apokryfiska Jesus Syraks bok från
andra århundradet e. Kr.; dessutom kan man här och var spåra Predikaren och några apostlabrev i Nya testamentet. En del bibelspråk har
blivit ordspråk via Luthers Hustavla i katekesen.
URSPRUNGET TILL VÅRA ORDSPRÅK är att söka i många källor; här
skall endast ett fåtal anges. Sista ordet om ordspråkens historia är ännu
inte sagt.
Förutom regler för judendom och kristendom finns en mängd uttryck
med latinska och grekiska förebilder, med orientalisk och slavisk visdom. Lånen från kontinenten är många, speciellt de tyska, som mestadels
har nått oss via Danmark. Det är påfallande ofta man återfinner
»svenska» ordspråk i dansken Peder Låles samling av 1200 latinska rim
med danska motsvarigheter, troligen från 1300-talet, tryckt i flera upplagor på 1500-talet. De tyska motsvarigheterna återfinns i Christopher
Larsson Grubbs svenska samling Penu proverbiale (1 uppl. tr. 1665), som
också erbjuder latinska versioner.10
Svenska ordpråkssamlingar skiljer sig i regel innehållsmässigt obetydligt från varandra, oberoende av från vilken del av landet de kommer.
Inte ens århundradena spelar någon större roll.
Språket förändras under årens gång, dialekterna ger skilda färger åt
uttrycken, men i grunden är de sig lika. Lasterna och dygderna förblir desamma, generation efter generation.

1°1 234 av Grubbs ordspråk återfinns med kommentarer i Per Erik Wahlunds Osed

och Ordsed (1988). Wahlunds urval råkar börja med samma ordspråk som Gustaf
Ericssons: »Abborren har goda dagar, han dricker när han behagar.»
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GUSTAF ERICSSONS UPPTECKNINGAR utgör härvidlag intet undantag. Vad som gör hans samling speciell är hans personliga funderingar
och oförblommerade kommentarer. Mestadels håller han sin förklaring
tätt till ordspråket, men ibland muttrar han till i mustaschen: »nog är det
en stående sanning» att aldrig är man så dålig som då man gifter sig (304),
en »stående sanning grundad på erfarenhet» att en släde skall vara baklastad och en vagn framlastad (378). Det är en »öppen sanning» — det
har mången fått erfara! — att gräver man en grop åt andra far man bara
illa själv (111), och en »praktisk sanning» att leva efter är att man lånar
en vän men kräver en ovän (161). Visst syns det underligt att det ej går små
barn och fyllon sämre än man kunde befara (827). Man måste ha tålamod!
(332), och bitter är insikten, att »få äro de» som vårdar annans sak som
sin egen (686). Men nationalstolthet förmodar han finns, t.ex. då det heter
att en erbjuden tjänst blir ofta försmådd (883).
Två välkända ordspråk av medeltida ursprung återfinns hos Ericsson:
»När Adam plöjde och Eva spann, vem var väl då en adelsman» (697) och
»När den rätte Abraham kommer, då dansar Sara» (698).11 Av ansenlig
ålder och med historisk tradition är Ericssons nr 874: » Så länge min tunna
rann, kände mig båd kvinna och man ... »
Medeltida ordspråkssamlingar var ofta avsedda att användas som
läroböcker. Deras uttryckssätt är helt annorlunda än t.ex. ordstävens. Således har Ericsson — när det gäller arvegods ur sådana gömmor — i regel
sluppit bekymren med ordvalet och har här ej haft användning för de
diskreta tankstrecken. Skulle misstanke likväl kunna uppstå, brukar han
fina ord i förklaringen: det har »avseende på lasciviteten» (245),
»tillämpas mest i kärleksväg» (374), »naturlig men anständig dragningskraft» (604).
Gångna tiders syn på barn och barnuppfostran lyser igenom, icke blott i
själva ordspråken utan även i Ericssons kommentarer. Horungar finns
naturligtvis. Man får ej vara njugg mot barn, och man får inte hata dem
(86), men nog skall de hållas i herrans tukt och förmaning: »vildstyringar» får det svårt utanför »omhuldnadshemmet» (148), och barn
som växt upp i all möjlig frihet och självsvåld (839) tycker han definitivt
inte om.
Likaledes blir kvinnosynen belyst: tokiga kärringar finns det gott om
(918), ung hustru blir gammal mans död (937), och havandeskap nämns i
dolda termer: en kvinna kan befinna sig i »opassligt tillstånd» (79).
Ericssons egen kvinnosyn verkar dock vara ovanligt vidsynt, det visar sig
i alla hans uppteckningar. Kvinnovälde på en gård är förvisso både skadligt och obehörigt, men är karlen »mesig», kan det vara nödvändigt att
kvinnan tar rodret (65), och en gift kvinna som är god och rättänkande må

11Båda har latinska motsvarigheter och återfinns även på kontinenten.
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handla som hon vill med gemensamt gods utan mannens hörande (663,
762).
Och så möter hela det gamla samhällets odygder och dygder: sparsamhet och hov och måtta, duglighet, flit och arbetsamhet, förnöjsamhet
med given lott, avståndstagande från lättja och vällevnad — all den
moral och etik som Luther allt för ofta får klä skott för men som är
mycket äldre än han och som ofta är sprungen ur en hård världs nödvändighet.
Vällevnad och lättja angriper hälsa och krafter (227), och överdåd
ruinerar (766). Duglighet skall värderas framför högfärdig grannlåt och
lyx (264, 847); inför oförståndigt och högfärdigt folk gör man klokt att
hålla inne med sitt vett (660). Hör man inte något av Ericssons eget stolta
självmedvetande här, han som inte hade en anständig rock att fara till
de lärde i Uppsala i? Om inre bildning felar, vad spelar då fina kläder
för roll? (764) — man hör åter Ericssons enträgna uppmaning till sonen
Karl Albert att skaffa sig utbildning.12 Av håglöshet och senfärdighet
blir intet arbete utfört (530); morgonstund har guld i mund och dessutom är
morgonluften minsann nyttig (621)!
På några ställen får man direkt upplysning om äldre seder: förr var
det viktigt att brödet inte feljästes så att över- och underskorpa skildes
åt (419), och att bjuda brännvin utan bröd fordrade ursäkt (729). Praktisk
uppfostran saknas sällan i ordspråkssamlingarna — även Jesus Syraks
bok är fylld av upplysningar om bordsskick: man skall vara nätt i maten
när man äter borta (337).
Den fattiges lott tycks tecknad med erfarenhetens penna: lyx är opassande för en fattig person (851), umgås ej med rika, det ger bara obehag
(122). Visserligen blir den rike bättre betjänad (125), och det är lugnast
att krusa för dem som makten hava (257); man måste dock förbli i det
stånd i vilket man är född och fostrad (198).
Gamla talesätt ger ej så sällan uttryck åt människans mindre vackra
sidor. Även följande kommentarer är Ericssons egna: en liten hämnd får
man unna sig (692); det är bra om hämnden åtminstone drabbar en anhörig
till den felande, om man nu inte kommer åt denne (239); gillar man inte en
person så må han drabbas av ont utan att man behöver visa deltagande
(422), och skadeglädje syns vara om ej den enda sanna glädjen så dock en
stor glädje (608, 864).

12Se Folklivet 1 s. XLIV ff.
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ORDSTÄVEN

UTGÅVAN PRESENTERAR Gustaf Ericssons ordstävssamling i ULMA:s
ms 347: 67 s. 3-24 med några få intressanta tillägg och varianter ur 347:68
s. 98-101 och 347:69 s. 131-132. Ms 347:67 har en första, välplanerad
samling i alfabetisk ordning efter uttryckets första ord med (numera) ljust
bläck men dessutom nytillskott, inskjutna mellan de ursprungliga raderna
och skrivna med ett annat, mörkare bläck.
I dessa sina samlingar, ursprungligen avsedda för Södermanlands
Fornminnesförening (SFF), har Ericsson endast få kommentarer. Däremot
är hans båda första utskrifter till Vitterhetsakademien (numera alltså i
ATA) ganska väl försedda med förklarande utläggningar. Då dessa måste
betraktas som väsentliga för Ericssons samlargärning och för förståelsen
av hans ordstäv, har de förts in i utgåvan.
ULMA:s ordstävssamlingar i 347:67 s. 3-24 motsvaras väl av utskriften till Vitterhetsakademiens Anteckningar från Södermanland II, enligt
påteckning inlämnad 5 maj 1877, kopia i ULMA med acc.nr 33148 (s.
1508-1525).
Likaledes motsvaras ULMA:s samling i 347:68 s. 97-101 av Akademiens samling nr III s. 1642-1647, inlämnad 19 sept. 1877, och ULMA:s
347:69 s. 131-132 av samling IV s. 1760-1761, inlämnad 12 febr. 1878.
Dessutom finns ytterligare två blad, »Ordstäf, sednare insamling och
tillägg till första samlingen», lagd till samling II med sidnummer 15751576. Dessa stäv finns emellertid redan i 347:67 bland de först nedskrivna.
Förhållandet mellan ULMA-manuskripten och Vitterhetsakademiens utskrifter är inte klart. Dock måste man förutsätta, att manuskripten till SFF är äldre än utskrifterna till Akademien. Insamlingen av ordspråk, ordstäv etc. hade pågått sedan 1863, och materialet omtalas i
korrespondens mellan Ericsson och SFF flera gånger under skilda år fram
till 1880.13 Även förlagan (kanske fanns det flera?) till 347:67 måste vara
utskriven före 1877-1878. Uppteckningar har skickats av och an, de har
duplicerats och diskuterats. Anmärkas kan till exempel, att 347:69 har
H. Aminsons påteckning »Inkom i maj 1882» på titelbladet — men motsvarande sidor i ATA:s utskrift inkom 12 febr. 1878. Det är långt mellan
numren i Fornminnesföreningens arkiv: SFF 19 är ULMA:s 347:67, medan
SFF 5 resp. 6 är ULMA:s 347:68 och 69. Vad som möjligen ytterligare kan
ha komplicerat förhållandet är Aminsons tryckning av ordstäven i
Bidrag till Södermanlands äldre kulturhistoria, h. I, III och V. Ms 347:69
avslutas av Gustaf Ericsson med anteckningen »Insamlingen af ordstäf

13Se S.-B. Jansson, Folkminnessamlaren, Folklivet 1 s. LXVIII ff.
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börjar bli mager», och det manuskriptet torde vara det sista med ordstäv.
Ericsson har inte numrerat sina ordstäv vare sig i SFF:s manuskript
eller i utskrifterna till Akademien. Numreringen för utgåvan är således
gjord av utgivaren. — Ericssons alfabetiska uppställning efter ett uttrycks
första ord är inte bra: ordstäv har inte fast form. »Surt, sa räven om rönnbären» t.ex. återfinns hos Ericsson under D: »Det var surt ...». Jämför
Aminsons »Di ä surä ...». Eftersom Aminson formulerade om och censurerade Ericssons ordstäv kan man av hans för övrigt fåtaliga anteckningar i
originalmanuskripten bara ana vilka av dem som han har haft tillgång
till. Aminsons bidrag till Ericssons ordstäv lämnas härmed därhän.
SKILLNADEN MELLAN ORDSPRÅK och ordstäv har ovan (s. XI f.)
skisserats. Ordstävet består av ett citat jämte uppgift om vem som yttrade det anförda, och redan här kan utsagan ha hunnit bli komisk: »Akta
huve', sa mästerman ('bödeln')» (utg. nr 3). Men dessutom innehåller de
allra flesta ordstäv på något sätt (via ett objekt, ett adverbial, en hel
sats) en uppgift om i vilken situation som den citerade befinner sig.
Mycket ofta kan situationsbilden vara det väsentliga. »Allt skall göras
efter/med mått» kan vara en acceptabel levnadsregel i vissa sammanhang, men någon humor vidlåder inte uttrycket förrän »skräddaren» träder in, och fulländat ordstäv blir det ej förrän även situationen tecknats:
»piska' kärringen med aln(måttet)». Ordstävens ålder och uppkomst är
inte klarlagda. Det finns emellertid förslag om att yrkesskämt av nyssnämnt slag skulle kunna vara ursprunget.
Ordspråken syns vara i det närmaste allmänmänskliga, medan ordstäven tycks vara så gott som uteslutande germanska. Intressant syns mig
uppgiften, att Finland, som är rikt på ordspråk, saknar uppgift om ordstäv före 1600-talet (möjligen 1500-talet), då modet spridde sig till Västfinland från Sverige. Däremot har finskan ett äldre skikt av »direktivsatser i monologform» av typen »Enen säger åt granen: du är redan murken
när jag börjar kasta av mig rocken».14 Några få exempel på denna typ
träffar man på bland ordstävsuppteckningar; Ericsson har t.ex. »Hugg
mig inte för då blöder jag, sa alen när hon kunde tala» (209).
GUSTAF ERICSSONS SAMLING skiljer sig endast i ett väsentligt avseende från andra liknande samlingar: namngivna personer som citeras är
påfallande många hos Ericsson. Härom mera nedan. — Ordstäven är
framför allt skämtsamma; deras uppgift är att leka med ord, vitsa, och
att i lättsam ton ursäkta och stryka över något som kanske var klandervärt, harmligt, förargligt. »Ajö, sa Arvid när vargarna tog hunden» (1),
»Det gick fort det där, sa bonden när de stal vedlasset för honom» (33),

14M. Kuusi i Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid bd XII sp. 683 f.
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»Det går väl över, sa bonden körde i sjön» (40).
I den mån ordstäven innehåller någon moral, etiska regler eller förhållningssätt — vad det kan vara avslöjas ofta i Ericssons kommentarer
— skiljer sig deras budskap inte från ordspråkens. De är alla samma
andas barn: jag resignerar (1), kan bevara en hemlighet (4), är inte rådlös
(21), kan hämnas (26), är inte lat (125); rättvisa skall skapas (34), det
kan inte hjälpas (82) osv.
En tredje metod att indela ordstäv, numera ofta brukad, är att gruppera dem efter talesman. Man ser på så sätt snart vilka grupper som tilldragit sig intresse och på vilket sätt: gubbar — gummor — flickor —
hantverkare — djur osv. Man finner då också lättare, att sagesmännen
har sina speciella karaktärsdrag.
Bonden/gubben är således i regel trög, snål och lite dum: »Drick ur den
här skvätten, sa bonden vattna' hästen i sjön» (152), »Gudsfred! sa bonden
kom i kyrkan» (192), »Ingen rädder här, sa bonden sprang för haren»
(129).
Käringen/gumman är dum, lite klurig, ofta fattig, arg på sin gubbe:
«Vad världen är stor, sa gumman kom i en annan kyrksocken» (213), »Jag
får sitta när jag kommer ut, sa gumman när hon skulle ut i halkan» (241),
»Har ni sett till min sate, sa käringen leta efter gubben sin» (195).
Pojken och drängen är huvudsakligen hungriga och lata, pigan och
flickan får ta huvudansvaret för erotiken: »Det smältas av, sa flickan om
mödomen» (76), »Det var en, sa flickan när hon fick två» (86), » Det var
skönt, sa flickan om kyssen» (100). Man har hävdat åsikten, att ordstäven skulle vara typiska för manligt skämtlynne och ursprungligen
skapade av män, speciellt som det i huvudsak är kvinnan som häcklas
och råa oanständigheter ofta utmärker denna art av talesätt.
Hin håle har mycken klokskap att komma med: »Det är mycket smått
och gott här, sa hin håle titta i bibeln» (128), »Det var nr ett, sa hin håle
kasta länsman över gärdsgår'n» (96).
Härutinnan skiljer sig således inte Gustaf Ericssons samling från andra
— på annat sätt än att han anför uttrycken på sörmländsk dialekt. Däremot har han ett ovanligt stort och brokigt galleri av yrkesmän, som
yttrar sig å yrkets vägnar. Han har således bagaren (150, 225), kopparslagaren (117), kvastmakaren (123), mjölnaren (174, 215, 350), muraren
(198), målaren (172), repslagaren (80), skomakaren (92, 119, 361), skräddaren (9) och många flera.
Av ovanlig typ är en vitsig tvist mellan en djäkne och en bonde, säkerligen typisk för förhållandet mellan Strängnäs skolpojkar och landsbygdens folk: »Jag är gymnasist, sa djäknen — Jag skall gömma-dej-till-sist
och klå dej, sa bonden» (268). Han har västgöten (30), smålänningen (180)
och dalkarlen (218, 335, 401) som sagesmän, och när det gäller den sistnämnde skämtas det även med dalmål.
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Ericsson har ett par kortspelstermer i samlingen, så mycket viktigare
att observera som han uppenbarligen aldrig hann samla den sortens uttryck så som han avsett: »Hugg 'n! sa Grubben» (208), »Klöser, sa katta
slog sej i isen» (281), »Ruter i trumf, sa Pelle satt i kyrkan och sov och
vakna'» (346), » Trumf ut! sa bonden kläckte fram en abborre» (393)
— samtliga med förklaringar.
Han har två Bellmanshistorier: » Ska jag maka åt mej? sa Bellman
när kungen träffa' på honom i rännstenen» (356) och nr 76.
I ORDSTÄVSSAMLINGAR finns i regel även uttryck som tilläggs en
namngiven person: »Fan tro't, sa Rellingen — Finemang, sa Mobergskan —
Pang, sa Gravander». För knappt tio år sedan samlade utgivaren ordspråk och ordstäv i övre Norrland och fann då, att ordstäv som tillades
kända personer i bygden ingalunda var ovanliga; ordlekstypen gav intryck av att vara levande. Vad som utmärker Gustaf Ericssons samling
och skiljer den från andra är framför allt det stora antalet personnamn.
Det finns en mängd okända eller i varje fall okommenterade personer
bland hans 422 ordstäv: Arve, David, Jon, Pelle, Lasse Hare, Boman,
Sacken, Hallingen, Backa-Jösse, Katt-Samuel, Krog-Jan, Kuljan, MössLasse, Snickar-Pelle, Stallkurre osv. Jag har räknat till 90-talet personnamn, ett gott bidrag till studiet av folkligt namnskick.
Bland dessa anonyma finns också flera, som Gustaf Ericsson säger har
levat »i mannaminne» eller »före mannaminne». Han anger ofta deras bostadsort.
Inte mindre än fyra ordstäv (4, 14, 77, 374) är upptecknade efter
(klockaren?) Karl Andersson från Åsby på Tosterön. Ericsson anmärker
särskilt att det inte skall vara »tjockt I» i hans namn.
Pär Jonsson i Härad citeras i nr 87, 121, 223. Uttrycken efter honom har
»full burskap», säger Ericsson, varmed torde avses att de var allmänt
kända och brukade.
Tovsten från Tovesta i Länna levde »före mannaminne»; nr 52 är efter
honom. Snickar-Pelle var likaledes en originell Lännabonde (50), Lode en
minnesvärd skomakare i Toresund (120). Anders Danielson från Hjärpiberg, Barva (244), Ekholm i Dunker (323) och många flera har lämnat bidrag till Ericssons samling. Och har han inte namn att ge, meddelar han
att det eller det uttrycket har »full burskap» i Rekarne, i Barva, Dunker
eller Ärla — upplysningar, som inte bara vittnar om Gustaf Ericssons
vandringar och uppmärksamma lyssnande, utan också om att bruket av
ordstäv var levande i dessa trakter och att nybildningar troligen fortfarande gjordes under hans livstid.
Flera forskare och samlare av ordstäv har framhållit, att merparten
eller till och med samtliga personer i deras samlingar kan identifieras
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och att åtskilliga citat kan historiskt placeras.15 Man kan således kanske diskutera huruvida ordstävens ursprung skulle kunna vara lokala
citat efter kända personer eller om berättelsetypen hakat på tidigare
kända och populära talesätt, varvid de ömsesidigt befruktat varandra.

DE ORDSPRÅKSLIKA TALESÄTTEN

TALESÄTTEN återfinns i ULMA:s ms 347:70 s. 135-192 och motsvaras i
stort sett av ATA:s »l:a serien» (Anteckningar II) s. 1466-1507 och
»andra samlingen» (Anteckningar III) s. 1634-1639, inlämnade till
Akademien 5 aug. resp. 19 sept. 1877. En tvåspaltig materialsamling till
talesätten (347:70 s. 193— 200) har ej medtagits här.
När det gäller talesätten måste man anse den bevarade utskriften till
SFF som yngre än den till Akademien; 347:70 utgör en samordning av de
båda redaktionerna och man kan inte spåra några senare inskott. 347:70
innehåller flera talesätt än de båda utskrifterna till Akademien
tillsammans. De som saknas i ATA:s manuskript, har markerats med
tecknet ° i utgåvan.
Kan man finna någon gemensam linje hos de talesätt som således inte
sänts in till Akademien? Knappast. Visserligen saknas de av Aminson såsom ohöviska förkastade nr 125, 113 och 370 med flera av samma art (t.ex.
443, 444, 456, 904), men samtidigt finns medtaget t.ex. »Möta bröd mellan
benen» (365) — av Ericsson uttryckligen angivet som mindre lämpligt.
Gamla pålitliga talesätt som »Spotta i kålen och själv äta upp den»
(484, egentligen ett ordspråk) saknas också jämte åtskilliga, helt ofarliga: »Osa äfsingar» (368), »Sticka i tåg» (498), »Stå som en spetsgård»
(514) osv.
Kommentarerna i ULMA:s manuskript är ganska olika dem i ATA:s. I
ATA är de mestadels utförligare och pryds av ett något omsorgsfullare
ordval.
Talesätten är försedda med olika små markeringar, om ditsatta av
Ericsson eller Aminson för kontroll är omöjligt att avgöra. Men Aminson
har lämnat åtskilliga andra, klara märken efter sig: han har kommenterat, strukit och moraliserat, och han har i Bidrag till Södermanlands
äldre kulturhistoria h. I och VI redigerat materialet efter huvudord
(Ericssons ordning är alfabetisk efter första ordet), genomarbetat och
stavat om.
De ordspråkslika talesätten har i Ericssons manuskript till SFF (nr
15Se Taylor, a.a. s. 213 ff.
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29:8) tillägget »liknelser i dagligt tal». Dessa liknelser — flera är vanliga än i dag — skulle kanske av en annan upptecknare förts samman till
en egen avdelning liknelser eller metaforer (bilder). I viss mån har
Ericsson också gjort detta ehuru oavsikligt, eftersom ett tjugotal hamnat
under »Se ut som ...» och cirka 125 under »Vara som ...».
I inledningen till de ordspråkslika talesätten i h. VI av Bidrag erinrar Aminson16 om, att man redan då talesätten fördes in i första häftet
yttrat, att de borde rymmas i Bidrags sörmländska ordlista.17 Detta
hade emellertid inte låtit sig göra, bl.a. emedan de »inkommit både
ojemnt och sent». Kanske spåras likväl här en av orsakerna till att så
många av Ericssons talesätt inte medtagits av Aminson: de har avförts för
ordlistans räkning. Anas kanske här också något av förklaringen till det
ovanliga förhållandet mellan redaktionerna till SFF och till Vitterhetsakademien och likaså en del av orsaken till Ericssons irritation över
Aminson, som syns kräva jämna leveranser av en torpare som hade annat
att göra?
Några få exempel på skillnader mellan de båda manuskripten:
Kommentaren till »ha ett liv som aldrig dör» (200) säger å ena sidan, att
det avser den som far vilt omkring (347:70), å den andra att det talar om
en som är elak (ATA:s ms). »Ha näsa som ett kruthorn» (231) anses i
347:70 vara storstiligt, i ATA:s manuskript föraktligt. Man anar diskussioner mellan Ericsson och Aminson ...
AMINSONS KOMMENTARER är ingalunda bara av negativ art. Vid uttrycket »Gå som Dalströms jakt ...» (158) ger han en intressant inblick i
livet i gamla Strängnäs, där djäknarna kunde roa sig med att dra upp
skepparens skuta på torget. Till det sörmländska uttalet av garvarracka
(763) har han en lärd utläggning.
ÄVEN ERICSSON HAR KULTURHISTORISKT värdefulla, längre anmärkningar, t.ex. till nr 40 om tvångsvärvningen, som skall förklara
»Dricka över kronans mynt», till nr 44 om djäknelivet och den grå djäknekappan, om kryckbreven till lysningsfolk — »hoppa lårbenet av sig»
(261) — om gammal övertro, t.ex. om att »ligga ut en spiritus» (332).
Privata funderingar saknas inte heller här: »då bör väl ingen klaga
...» (527), »det är ingen annan råd» (566), »behöver ej förklaras» (577).
Till uttrycket »lägga stock i vägg» (345) ger han en hel liten berättelse.
IDEALBILDER AV MÄN, KVINNOR OCH BARN och deras fula sidor
tecknas drastiskt enligt gammalt synsätt.

16Aminson dog 1885, men av allt att döma hann han redigera även häfte VI, tr. 1886.
170rdlista infördes i Bidrags fem första häften, 1877— 1884.
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Män står inte under kvinnovälde (390, 707), en riktig karl befattar sig
inte med småsaker (461) och den pojke som tror sig vara karl men bara är
»tre lortar hög» (865) får sina fiskar varma: »utstruken ur karlfatet och
inskriven i kattkoppen» (878)!
En kvinna skall vara duglig i hushållet, veta hur mycket mjöl som går
åt till en välling (889), vara flitig och snabb (535), får aldrig vara sysslolös ens när hon sitter stilla (413) och inte »vila på soporna» (264) — då
blir hon aldrig gift. Hon får inte gå och »tomta»18 (570) och inte springa i
gårdarna (482), hon får inte vara stor och klumpig , inte fet och inte elak
och inte ful ens om hon har pengar.
Barnen får inte vara självsvåldiga (305), inte skrika för att få sin vilja
fram (359), inte vara elaka och egensinniga Men att vara fet är fint om
man är ett litet barn (867).
LIKSOM I ORDSPRÅKEN och ordstäven prisas dygderna: att stiga upp
tidigt, ha ett fint sätt och inte gapskratta, inte vara högfärdig, inte utspökad och omanligt tillkammad i håret. Samtidigt finns inställningen
att hat, hämnd och avund är tillåtet, och avvikande utseende och handikapp hånas grovt. Flintskallighet får man fula ord för (426, 427, 428),
talfel häcklas (548), skelögdhet, hälta och koppärrighet förhånas.
Västgötar (647) och dalkarlar (823) retas man med. Av närmare
grannar får Dagahäradsborna på nöten (317) liksom Lännaborna (721) och
Eldsundsbönderna (884). Men varför far vingåkrarna i luften (49)? Uttrycket går f.n. ej att belägga i annan källa. Är det bara en enkel vits på
ving-?

DE BEFALLANDE UTTRYCKEN

RUBRIKEN GER som ovan sagts (s. X) knappast en rättvisande bild av de
talesätt som Gustaf Ericsson samlat, bevarade i ULMA:s ms 347:67 s. 6779 med renskrift i ATA:s Anteckningar från Södermanland II, s. 15611568. En bättre samlingsrubrik vore »Okvädanden», »Förolämpningar»
eller »Ovett», en genre som f.ö. J.A. Lundell, landsmålsalfabetets
skapare och grundare av tidskriften Svenska landsmål och svenskt folkliv, hade sinne för redan på 1800-talet, och som av förutseende upptecknare samlades i flera av Svenska Landsmåls häften kring sekelskiftet.19
Ericssons befallande uttryck har mycket gemensamt med vad han kallar
18Gå och tomta 'springa kring gård och gärden utan att uträtta något nyttigt'.

19Se Bengt af Klintberg, Folkliga hotelser (S3.7Lm 1984 s. 92).
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ordlekar mellan två personer (se s. XXIV ff.), och en del av vad som nedan
sägs om uttrycken i detta avsnitt har giltighet även för ordlekarna.
Av okänd anledning har ULMA:s exemplar inga förklaringar, medan
ATA:s är fullständigt och utförligt kommenterat. Många av uttrycken är
förståeliga och brukas än idag (»marsch pannkaka!»), men samtidigt är
åtskilliga så obegripliga, att man är tacksam över det arbete Ericsson
lagt ned på sina kommentarer. Hans upplysningar ger inte så sällan en
extra aspekt på uttrycken, och ofta brukar han för dem ett vardagsspråk,
som förser oss med kunskap om ord, som eljest sällan finns i tryck, t. ex.
pruta emot (9), »antydning att ej få mucka» (25), »utsäga det man hör
glunkas» (138).
BIDRAG TILL SÖDERMANLANDS ÄLDRE KULTURHISTORIA har
över huvud taget inte tryckt några »befallande uttryck». Orsaken kan
man bara spekulera över: censurerades de av Aminson eller kom de månne
in så sent att Aminson inte hann att redigera dem? Ville han kanske ha
med dem liksom talesätten i ordlistan, där de med viss rätt hör hemma?
Jämför anmärkningen om de ordspråkslika talesätten ovan (s. XXI) ur
Bidrag IV.
UTTRYCKEN ÄR OFTA RÅA och hotfulla, kanske inte alltid så illa
menade, men i tryck, där man inte har tillgång till tonfallet, ser de inte
vänliga ut. Kanske är det med dessa uttryck som med de folkliga hotelser
som af Klintberg" presenterar: de våldsamma uttrycken för aggression
verkar ju vara inledning till blodigt våld, men i stället tycks det som om
de just genom sin överdrift och genom att vara traditionella avleder strid.
DET FINNS EN DEL DETALJER att lägga märke till: ordspråk finns
också här, t.ex. i nr 117, 125, 139, åtminstone ett ordstäv utan anföringssats (107) och flera kortspelstermer (i 45, 66, 68, 78, 132, 143, 168, kanske
också 127).
Det är märkligt att finna, hur inte bara de folkliga s.k. Bellmanshistorierna utan också C.M. Bellmans diktning, t.o.m. Bacchi Orden, nått
ut till svensk allmoge. Bland Ericssons befallande uttryck finns två citat:
»Gråt inte Kempendal ...» (54), som går tillbaka på någon av parentationema i Bacchi Orden, troligen den över brännvinsbrännare Lundholm
1769. »Nalle, vill du ha nötter?» (122) är ur Fredmans epistel 33, där i
det brokiga folkvimlet på Skeppsbron tydligen även en man med en dresserad björn befinner sig. Ericsson säger innebörden vara att man ger en
»flathase» åt någon. Flathase betyder dock enligt tillgängliga källor
'plattfot', men enligt Ericssons förklaring bör det här betyda 'örfil med
20Se not 19.
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flata handen'. — Kanske vågar man till sådan björnvisning också knyta
det tills vidare i annan källa ej belagda »dansa nalle», som Ericsson anför bland de ordspråksliknande talesätten: »Dansa nalle; de dansade allt
nalle med honom» (27), vilket sägs betyda, att man behandlar någon
tämligen våldsamt.
ERICSSONS UPPLYSNING om striden mellan du och Ni som tilltalsord
återspeglas i följande uttryck: »Vill du inte heta du, så får du heta dudu»
(174), vilket sägs till den som är stött (väl över att ha tilltalats med du)
enligt Ericssons förklaring. Ytterligare upplysning finns bland ordlekarna, där Ni karakteriseras som ohövligt — »det sa bonden åt sin märr» (nr
81). Ordspråken har ännu ett bidrag: nr 36 lyder »Bättre ett gott du än ett
falskt ni»; enligt Ericssons kommentar är det bättre att bli »frimodigt»
tilltalad, dvs, med du, än smickrad med Ni. Samma ordpråk återkommer
som nr 407, men där med en ny, värdefull upplysning: »Du-ordet har förr
varit allmännare brukadt bland folket än som nu är fallet.» Så fortsätter
Ericsson tilltalsordens historia med att säga, att »rocken och hatten»,
dvs. herrskapsfolk eller herremän, ville gärna ha titeln som tilltalsord.
Ni hade ännu inte accepterats; det passade åt märren ...

ORDLEKARNA MELLAN TVÅ PERSONER

ORDLEKARNA ÅTERFINNS i ULMA:s ms 347:67 s. 81-92 och i ATA:s
kopia i ULMA s. 1569-1574. I 347:67 är de spatiöst och prydligt renskrivna; troligen är dock de allra sista (på s. 92) tillskrivna senare. ATA:s renskrift överensstämmer inte helt men i huvudsak med ULMA-manuskriptet.
Ordlekarna är liksom övriga talesätt numrerade för utgåvan. Därvid
ändrades också Ericssons person 1 och 2 till person A och B. Dessutom har
interpunktionen här fått ses över ganska grundligt.
ATT GUSTAF ERICSSON SKILDE UT ordlekarna till ett eget kapitel är
som ovan sagts (s. X) ganska naturligt: han såg till deras speciella, yttre
form med två agerande. Det finns ingenstans antytt att Ericsson eller ens
Aminson skulle ha funnit dessa ordlekar anstötliga eller råa i överkant,
heller ingen antydan om hur de brukats. Man skulle gärna ha velat få
veta hur vanliga de kan ha varit, i vilka sammanhang de var brukliga,
vilken socialgrupp de främst tillhörde och liknande. Uppenbarligen var
de dock kända och erkända som folkliga uttryck. Den råhet som präglar
många av talesätten i de andra kapitlen blir emellertid ytterligare
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accentuerad i ordlekarna. Jämför dock funderingarna ovan (s. XXIII) kring
traditionella uttrycks förmåga att få våldet att förbli verbalt.
Känt är kanske idag endast »Jag har ont i magen? — Gå till far i
hagen så blir du bra i magen» (67) samt en del av svaret till nr 38: »Vad
ska jag göra? — Ta ett par katter i svansen och köra.» Resten av svaret på
den frågan liksom »Vi ska göra en lek — Riva ut ögonen och slå i be(c)k»
(96), som väl också är ett barnrim, verkar helt föråldrade. Barnlek torde
väl också 75 vara, som liksom åtskilliga av talesätten i denna genre bygger på enkla rim (brunn—mun).
Enkla rim, enkla ordlekar och enkla vitsar är vad ordlekarna oftast
lever på, analhumor och elakhet: domhär — domherre, mör(k)t — mört,
värt — vär(p)t, får ja(g) — Får-Jan kontrasteras i för oss svårförståeliga
skämt. Å fan — Åfan, det är näcken (97), slå med ett krokigt trä, är det
rätt? — nej krokigt (2), vart går du? — dit näsan vänder sig (52) osv.
Av liknande slag som det sist anförda är flera av ordlekarna: va(d) är
katekesen? — på hyllan (44), var lägger du benen när du äter fisk? (49).
Oklart är var gränsen går mellan dessa uttryck och dem som också återfinns bland Ericssons gåtor. Exempel: Vad heter hunden? — Frågan — Hur
då? (34), Vad har bonden till (h)jul? (35), Vad skäller hunden på? — På
nedre käften (39).
ORDLEKARNA BYGGER i själva verket i stor utsträckning på andra
talesätt men brukar dem på sitt speciella sätt. Så kan t.ex. kortspelstermen »Tag av!» få ordlekssvar (92). Som svar på »Guds fred!» kan man
få ett ordstäv (20), på frågan »hur mycket är klockan?» ett talesätt (58).
Det finns flera ordspråk, t.ex. »Ta är avlyst och stjäla är förbjudet» (91),
»En annan gång är en skälm» (12).
Den, som man kanske trodde uteslutande norrländska beskrivningen av
vad »nalta» är, återfinns om »något (lite)» i nr 82.
En liten skämtberättelse finns instoppad som svar nr 4 på »Guds fred»
i nr 20.
OVANSTÅENDE ÄR EXEMPEL på det heterogena material som ordlekarna lever på. Vi finner dem idag inte roliga och drömmer nog inte om
att använda en enda av dem. Ordlekarna har råkat ut för det välkända
förhållandet, att humor har en förmåga att snabbt förändras och föråldras.
ETT EXEMPEL PÅ VAD SOM TILLAGTS i slutet av ATA:s manuskript
skall här anföras. På s. 1574 ställs frågan »Hur mångä ol skrivs te' oförtruten?»21 Ericsson fortsätter: »Här är svaret gåtlikt och gör svaranden så
21Kan kanske närmast förstås som »med hur många ord kan man skriva oförtruten».
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mycket mer hufvudbry om han känner frågarens sätt och vet att han är
full med dynt och de dödas ben.» Svaret har ritats av Ericsson: ett stort 0
framför munnen (»för truten») på ett ansikte i profil.
Gustaf Ericsson slutar även ordlekssamlingen med ett löfte, som han ej
förmådde uppfylla: »En hel mängd sådana ordlekar som öfvergått i
handling skall serskildt afhandlas.»
GUSTAF ERICSSON VAR I MÅNGA AVSEENDEN en märklig man. Så
vitt jag förstår, var han före t.o.m. professor Lundell i att inse vikten av
att uppteckna »språket som konst» även när det som t.ex. i ordlekarna
inte var konventionellt rumsrent.22

GISSE -GÅTORNA

ATT GUSTAF ERICSSONS GÅTSAMLING är en av de största på svenska
är känt men märkligt nog endast i initierade kretsar. Ändå skänkte han
tidigt en samling om 398 gåtor till Södermanlands fornminnesförening,
sedan 1917 i ULMA, nu med acc.nr 347:72, s. 203-298. Dessutom gav han
1878 en prydlig renskrift om 393 nummer till Vitterhetsakademien:
»Gisse-gåtor samlade bland allmogen hufvudsakligen inom Åkers, östra
och Vestra Rekarne härader. Första samlingen» (kopia i ULMA med
acc.nr 33148 s. 1667-1750).
Åke Campbell vid dåvarande Landsmålsarkivet, en av de få som hittills i litteraturen nämnt Ericssons gåtor,23 säger manuskriptet med 393
nummer till Vitterhetsakademien vara den största samlingen. Campbell,
som på 1940-talet dock hade tillgång till Ericssons manuskript, har
uppenbarligen inte tagit del av ms 347:72 med 398 gåtor. Även om några
nummer är varianter till varandra, måste de tillerkännas egna nummer i
uppteckningen.
Samlingen i ULMA är emellertid inte ens därmed tillfredsställande
presenterad. Som den outtröttlige upptecknare Gustaf Ericsson var, gjorde
han tillägg i alla sina manuskript, så även till gåtorna. Även om ursprungsbladen var väl planerade, blir de till slut ofta svårlästa p.g.a.
alla nytillskott mellan raderna och i marginalerna. Ms 347:72 s. 203-298
är en renskrift med ordentligt numrerade gåtor, som inte givit varianter
stort utrymme. Nytillkomna gåtor nedtecknades därför på eventuellt
tomrum i slutet av lämpligt kapitel. Sådana gåtor har i utgåvan sub22Uttrycket står som rubrik i Svenska landsmål IX.1 s. 623.
23Saga och Sed 1942 s. 41.
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nummer och står i det kapitel, i vilket Ericsson placerat dem.
Ms 347:72 innehåller förutom denna renskrift åtminstone tre fragment
av gåtuppteckningar (s. 299-333, flera tomma sidor). 347:72 borde egentligen kallas 347:72-73, eftersom det sista bladet med 21 korta, ofta tvetydiga gåtor råkat få ett eget signum (347:73), förmodligen emedan det
någon gång kommit åt sidan. S. 333 utgör troligen ett fragment av en av
Ericssons äldre redaktioner. S. 299-333 har dock behandlats som en enhet i utgåvan och betecknas som »ms B».
Ett annat fragment innehåller numrerade gåtor från diverse ämnesområden (nr 252-264 på s. 299-302, nr 265-275 på s. 307-308) och torde
likaledes vara rester av en äldre redaktion. Numren stämmer inte överens med dem i den större samlingen. De flesta bladen upptas av onumrerade och hjälpligt ämnesgrupperade gåtor, ofta korta. Summan av Gustaf
Ericssons gåtor blir på detta sätt inte 398 utan c:a 540; bland de nyskrivna
finns några dupletter. Föreliggande utgåva, vilkens uppgift det är att
presentera ms 347:72 i ULMA, har i första hand följt Ericssons egen rubricering och numrering. Gåtorna på s. 299-333 har av mig plockats in där
det synts lämpligt med hänsyn till gåtsvarens ämnesområden och har försetts med markeringen [Ms Bl jämte subnummer, för att de skall kunna
återfinnas i ett register.
Manuskriptet i ATA, som till omfång och kapitelrubriker (om än
endast delvis med samma kapitelföljd) överensstämmer med ms 347:72
s. 203-298, är en något bearbetad och uppsnyggad renskrift. Ingående
jämförelser mellan de båda manuskripten har inte bedömts vara av
intresse här. Skillnaden består främst i att gåtornas inbördes ordning här
och var är förändrad, bl.a. har varianter i ATA:s ms förts samman på ett
bättre sätt än i 347:72. I kap. 1, Om människan ... återfinns samma 65
nummer i ULMA:s som i ATA:s manuskript, i ATA:s förtjänstfullt omplacerade. Kap. 2 börjar med samma nr 66 och 67 i båda manuskripten; 68
och 69 har bytt plats i ATA:s. Kap. 3, Om kärleken, innehåller samma
gåtor, 70-75, i samma ordningsföljd. Kap. 4 däremot, om himlakropparna, har Ericsson redigerat om ganska grundligt för ATA. ATA:s utskrift har här huvudsakligen använts som kontroll vid tveksamma
läsningar.
Då huvudsamlingen i 347:72 står i så uppenbart samband med renskriften till ATA, daterad 12/2 1878 — väl det datum då manuskriptet kom
Vitterhetsakademien tillhanda — torde det vara korrekt att datera
347:72 s. 203-298 till senast 1877.
Ytterst osäkert är emellertid vilken utskrift som kan ligga till grund
för de 264 av Ericssons gåtor, som lektor Henrik Aminson i Strängnäs lät
trycka i Bidrag h. 1-5 (1877-1884). Åtminstone böljan måste vara tillkommen före renskriften i 347:72. Aminsons publikationer verkar inte
följa någon nu synlig linje: de är varken grupperade efter gåtsvar eller
ämnesområden ö.h.t., inte heller efter språk eller form. Aminson har kon-
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sekvent ställt upp gåtorna i korta rader, alla längre gåtsvar är utförligare och mera logiskt utformade än Ericssons, i många avseenden bättre,
vilket bör erkännas. Och vilken förlaga som Aminson än må ha haft, så
har han grundligt rensat ut allt som kunde tänkas anstötligt. Så har t.ex.
Ericssons klockgåta (205, 207) återgivits men utan r. 12, 14, och katten i
gåta 330 har helt prydligt »två hål å ett skaft». Denna brist på trohet
mot Ericssons original torde vara utmärkande för allt som Aminson lät
trycka i Bidrag och gör det svårt att bedöma förlagan.
Av gåtorna i Bidrag överensstämmer således mycket få exakt med
Ericssons utskrifter. Anmärkningsvärt är kanske framför allt det faktum,
att språkformen varierar, så att Ericssons riksspråkliga gåtor kan vara
mera dialektala i Bidrag och tvärt om. Förhållandet torde vara detsamma som återfinns i Djurklous folksagor: Djurklou nedtecknade sagorna
på riksspråk men »förfolkligade» dem tidsenligt till dialektuppteckningar.
GÅTAN FINNS LIKSOM ORDSPRÅKET i alla högkulturer; de är båda
kända av de flesta folkslag i världen.
Gåtorna brukar uppdelas grovt i två grupper: konstgåtor (eller lärda
gåtor) och folkgåtor. Huruvida folkgåtan har sitt ursprung i konstgåtan
eller om den levt sitt eget liv bredvid den är en diskuterad men olöst
fråga. Folkgåtan berättades hos allmogen, poetisk eller burlesk, tillsammans med folksagor och folkvisor — och arterna har alla tre lånat
drag av varandra — under arbetsvandringar, oppsittarkvällar och
gemensamma arbeten, inte minst under stillasittande inomhusarbeten och
under den mörka årstiden. Men de hörde också till ungdomssamkväm,
bröllop och andra festliga sammankomster.
Konstgåtan kan hos såväl indier, greker som judar dateras till tiden
före Kristi födelse. Gåtor om himlakropparna, årstiderna, naturfenomenen, dag och natt är troligen de äldsta och torde ha brukats rituellt och
kultisk. Från indisk Veda-tid härstammar gåtan »Vem vandrar väl allena?» (svar: solen). Samma gåta återfinns ej ordagrant i Gustaf Ericssons
samling, men nog ligger något av samma tanke som i den indiska gåtan
bakom inledningen till frågan (nr 93) hos Ericsson: »Jag såg tre starka: de
voro stora och arbetade var för sig» (svar: solen var den första).
Det sägs att den grekiske konung Oidipus räddade det thebanska riket
genom att tyda sfinxens gåta: »Vad heter den varelse som går dels på
fyra, dels på två och dels på tre fötter?» Den gåtan lever med friskt liv
än i dag; hos Ericssons lyder den: »Om morgonen på fyrä ben, om midda'n
på två, om kväll'n på tri?» (6). Svaret är ju: människan och hennes åldrar.
I Gamla testamentet berättas om gåtor och gåtstrider (se vidare nedan
s. XXXV), och om gåtstrider förtäljes i nordiska fornsagor, framför allt i
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Hervarar saga.24 Den meddelar 35 folkgåtor, av vilka sex anses ha överlevt i nutida nordisk tradition. Den mest kända av dessa är den s.k. kogåtan, bekant i stora delar av Europa och Asien. På isländska lyder den:
»Fjörir hanga, fjörir ganga, tveir veg visa, tveir hundum varda, einn eptir
drallar ok optast öhreinn»25 'Fyra hänga, fyra gå(nga), två visa väg, två
värja mot hundarna, en slänger efter oftast smutsig'. Ericsson har inte
mindre än fyra varianter (296, 297, 308, 309). Jag väljer att citera den sistnämnda: »Två synär vägen, två rödjer vägen, fyra gängande, fyrti
hängände, å' en trattär e'ter.»
Den nästan lika vanliga gåtan om mannen (männen ) som rider på en
häst går med stor sannolikhet tillbaka på Hervarar sagas s.k. Odengåta:
»Vem är de två som har tio fötter, tre ögon och en svans?» (övers.; svar:
Den enögde Oden som rider på sin åttafotade häst Sleipner.) Jämför »Två
huve'n, sex fötter, tie tår, fyra fötter i rörelse» (Ericsson 266, jfr 259). Stor
likhet med en gåta i fornnordisk diktning har också gåtan om takisen, hos
Ericsson i denna form: »Vad är som växer med roten opp och toppen ner,
ser solen men ej samma dag?» (101a). En gåta om munnen och tänderna
börjar hos Ericsson så: »Ett hus fullt med vita kritter ...». R. Dybeck, som i
Runa 1850 ger en variant (nr 14), kommenterar den med upplysningen att
yngre Eddan anbefaller, att man omskriver »munnen med tungans, tandens
... land eller hus».
Med hänvisning till metriska likheter mellan gåtdiktning och Eddadikter (tvåtaktigå versrader, allitteration, assonans, metaforer osv.) har
man velat tidfästa den germanska gåtdiktningen till i varje fall 800talet. Alla gåtor går emellertid ej tillbaka till forntiden, men de flesta i
Gustaf Ericssons samling har likvisst en vördnadsbjudande ålder, även om
detta faktum inte är det väsentligaste för hans samling.
Under medeltiden odlades intresset för den lärda, den litterära gåtan.
Sveriges äldsta kända gåtsamling finns i ett tillägg till Äldre Västgötalagen;26 11 gåtor på latin, uppställda såsom ett samtal mellan lärare och
elev, otvivelaktigt beroende av kontinental lärd medeltidslitteratur. I
en folkbok av samma typ men på svenska, lEnigmata Eller Spörsmåls
Book (2 uppl. tr. 1641),27 återfinns flera av laghandskriftens gåtor. En av
dem är densamma som Ericssons nr 47: »Vem har blivit död men icke
född?» (svar: Adam och Eva).

24Egentl. Hervors och Heidreks saga, isl. Hervarar saga ok Heiareks, en av de märkligaste isländska fornaldarsagorna, trol. avfattad på 1200-talet men som innehåller
och bygger på dikter av delvis ännu högre ålder.
25Ur Kulturhistorisk lexikon för nordisk medeltid, bd V sp. 649.
26Kungl. biblioteket hskr B 59.
27När första uppl. trycktes är inte känt.
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I en skrift med titeln Småländska Antiquiteter28 har fornforskaren
Petter Rudebeck (1660-1710) från Värend bl.a. samlat gåtor, betraktade
som forntidsarv. Där återfinns t.ex. den gamla välkända »Hvad är som
om da'n ä' fullt med kött å' blod å' om natta står å' gapar?» (Ericsson 15,
en rytmisk variant är 23; svar: skon).
Ericssons båda särpräglade gåtor 99 och 100, den ena med nio frågor,
den senare med fyra, visar sig ha flera av spörsmålen gemensamma med
ett fragment hos Rudebeck, vilket i sin tur är en svensk motsvarighet till
Vedels danska gåtsaga om Sven Vonved, tryckt i Ribe 1541.29 Jämför
Vedel: »Huad er trinder end i Hjul?» — Ericsson: »Hvad ä' trindäre än
de' trindaste hjul?» (solen); Vedel: »Huor gaar Solen hen tu l rede?» —
»Hvar har solen sitt säte?» Den avslöjande felöversättningen från
danska till svenska av Vedels svar på frågan »var drickes den bästa jul?»
återfinns hos Rudebeck såväl som hos Ericsson. Förmedlingen kan man
förmoda har gått via den gamla sången om Sven Svanevit. Vedels svar
lyder: »I himmelen holdis den fauriste Iuul», Sven Svanevits: »I himmelen der finner du de fagraste djur.» Jämför Ericsson: »Hvar finns de'
fagräste djur?» (99; svar: i himmelen), »Hvad ä' de' ftigräste djur?» (100;
svar: englarna).
Ur en bröllopsdikt från 1679 hämtar jag ytterligare ett exempel på
gåtornas livskraft och på möjligheten att t.o.m. ibland kunna förse dem
med ett årtal, vilket visserligen inte är deras födelseår men som ändå ger
en aning om deras ålder. Det är den avslutande gåtan, på rikssvenska, i en
bröllopsdikt med flera strofer på dalmål, riktad till Gustaf Tollet och
Maria Nohr-Moran i Vika.30 Sammanställer man denna gåta, vars svar
är golvuret, med Ericssons 205 och 207 (208 är ett obetydligt fragment),
har man nästan hela 1600-talsgåtan traderad.
Den flijtigste Tienar- i huset iag är,
Ett wakande öga för alla iagh bär,
När andra de sofwa har iag ingen ro,
Min' axlar är' snärda med lijnor oc lo.
Plåga i Kroppenom hafwer iag swår,
At Hiernan i hufwudet stilla ey står.
Jag twingas oc hårt mz myckit alarm,
At uti min buuk sig wänder hwar tarm
Förutan hwad mera iag räkna ey må,
28Ms i Kungl. biblioteket, delvis tryckt i Runa 1843.
29Anders Sorensen Vedels visa nr 15 i Hundrede uduaalde Danske viser. Geijer—

Afzelius, Svenska folkvisor (Sthlm 1880), nr 39, Sven Svanehvit (s. 236 f.). Jfr Å.
Campbell i Saga och Sed 1942 s. 37 if.
30B. Hesselman, Bröllopsdikter på dialekt från 1600- och 1700-talen, nr 6.
(Nordiska texter och undersökningar nr 10.) Gåtan sägs dock inte vara speciellt
»för damerna», vilket ofta var fallet; se nedan s. XXXVIII
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Min been äro långa oc smala som strå.
Dock bittid om morgon föruthan all meen,
Fram kommer drengen och rettar min Been.
Dhet ena han lyftar dhet andra han draar,
Mitt uppå buuken med Handen han tar ...
G. Ericssons samling:

Nr, rad

Den trognaste tjenaren i huset jag är
Ett vakande öga för alla jag bär
Ett vakande öga för andra jag bär
När andrä får söva då har jag ingä ro
4,5. Mångä storä saker uti mig bo
6, 7. I huved' där är ett fasli allarm
Uti mitt bröst ä ett fasli't allarm
I buken där röres hvar evigä tarm
Uti min buk där vändes hvar tarm [forts.]

205:1
205:2
207:2
207:5
207:6
205:6
207:7
205:7
207:8

Ja' har ben som tåtelstrån
207:9
—
205:3
Hem kommer drängen han sträcker mitt ben
De' kommer par pöjkär som lyfter å drar
207:3
—
Midt uppå buken med handen han tar
205:5
207:4
Den enä på magen med handen han tar
(Bröllopsdiktens avslutande r. 15-18 har ingen motsvarighet i de sörmländska gåtorna.)
Noteras kan i sammanhanget, att Ericssons gåta 71 börjar med hälsningen »Goddag mitt värda brudepar!», vilket leder tanken till inledningen av mången bröllopsdikt från just 1600- och 1700-talen.
Att här redogöra för svenska gåtsamlingar är inte platsen; jag har
endast velat peka på sambandet mellan Gustaf Ericssons gåtor och några
äldre, kända samlingar. Detta ger ju också en uppfattning om gåtornas
ålder. Jag hänvisar tacksamt i ämnet till Åke Campbells uppsats Om litterärt och folkligt i svenska gåtsamlingar från medeltiden till 1900
(Saga och Sed 1942). I det följande kommer jag dock att gå något närmare
in på samlingar, hopbragta av tre med Ericsson jämnåriga forskare.
UNDER 1600- OCH 1700-TALEN trycktes åtskilliga gåtsamlingar, som
gick ut i upprepade upplagor, vilket tyder på att de hade en ganska stor
publik. Huruvida denna endast bestod av högreståndspersoner är en olöst
fråga. Campbell menar, att vi knappast har säkra uppgifter om gåtberättande hos folket förrän under 1800-talet, och att man inte vet om det
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då handlade om gammal tradition eller om ett från föregående århundradens överklass övertaget nöje (a.a. s. 33 f.).
Klart syns dock vara, att när gåtorna i början av 1800-talet begynte
nedtecknas av fornminnessamlare, var det som värdefullt forntidsarv de
betraktades. Smålänningen Gunnar Olof HyWn-Cavallius31 (18181889), som inledde sitt insamlingsarbete redan under 1830-talet, rubricerade sin handskrivna samling »Swenska Gåtor ifrån Forntiden» (daterad
1836).32 Man må jämföra titeln med »Farfars Tusende Lustige och
Lärdomsrika Historier och Gåtor» (Anonym; Sthlm 1762). 1882 lät han i
Svenska Landsmål och svenskt folkliv 11.8 trycka ett urval om 124 nummer under rubriken »Gåtor och Spörsmål från Värend», den samling som
jag i det följande hänvisar till.
I förordet till detta urval säger Hylt&I-Cavallius, att han utsatt
materialet för en sträng sovring, »desto mera nödig, som knappast någon
art af svensk folktradition blifvit till samma grad som gåtorna öfverslammad af yngre lager, antingen hitförda genom danska och tyska
spörsmålsböcker eller upprunna ur egen inhemsk obildning» (a.a. s. 3). I
ett brev till redaktören för Svenska Landsmål, J.A. Lundell, motiveras
sovringen ännu skarpare: »Ty meningen är ju att fasthålla spåren af våra
förfäders skarpsinne, ej af deras råhet.» Således utgallrades gåtor i 1600talets smak såsom grova och plumpa, liksom gåtor som ansågs »vara affall ur bonderåhet och tillhöra en ännu yngre epok af tilltagande förfall.»
En annan med Gustaf Ericsson samtida var Richard Dybeck (18111877) från Odensvi i Västmanland. Han samlade fornfynd, folksagor,
folkmusik och gåtor med den borne samlarens entusiasm. I sin tidskrift
Runa, som med avbrott utkom åren 1847-74, lät han på spridda ställen
trycka omkring 250 gåtor. 144 av dessa återfinns tämligen samlade i Runa
1847-1850, dvs. i tidskriftens kvarto-upplaga, och det är ur dessa som jag
anför varianter till Ericssons gåtor. De flesta av Dybecks gåtor är försedda med uppgift om uppteckningsort; övervägande delen är från
Svealand. Somliga betecknar Dybeck som »allmänna». Flera noter visar
hans angelägenhet att knyta gåtorna till fornsagor. Det är känt att
Dybeck hade en stor medarbetarstab ute i landet samt att såväl Dybecks
hustru som hans syster deltog i fomminnessamlandet. I vad mån detta har
påverkat samlingens presentation är okänt. Huruvida sovring skett meddelas ej, men under alla förhållanden saknar samlingen grövre tvetydigheter.

31Såväl Hylti5n-Cavallius som de båda i det följande nämnda, R. Dybeck och N.G.

Djurklou, deras insatser för dialekt- och folkmmnesinsamling och deras betydelse
för Gustaf Ericsson är berörda i Folklivet 1 s. XVI ff.
32Kungl. biblioteket hskr V s. 5.
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Den tredje gåtsamlaren, samtida med Ericsson, är Nils Gabriel
Djurklou (1829-1904) från Sörby i Norrbyås, Närke. Djurklou är känd
som en av banbrytarna för landsmåls-, folkminnes- och museirörelsen,
grundaren av den första fornminnesföreningen, Föreningen till samlande
och ordnande af Nerikes folkspråk och fomminnen. 1865 insände Djurklou
till Vitterhetsakademien en avdelning anteckningar rörande folklivet i
Närke, vilka han troligen samlat under åren 1856-1860. Denna första
avdelning, som f.ö. också förblev den enda, innehöll sägner, sagor, ordspråk och 114 gåtor. Gåtorna utgavs efter Djurklous renskrift av Jöran
Sahlgren i Saga och Sed 1942, och det är denna utgåva jag citerar i det
följande. Hur Djurklou sovrat och eventuellt valt att presentera sina
gåtor vet vi f.n. ingenting om.
GUSTAF ERICSSON har, såvitt jag förstår, gjort ett av de första försöken
att via ämnesområden gruppera en svensk gåtsamling. Det ligger säkerligen stor möda bakom hans uppställningar, och i stort sett håller de och
är användbara. Dybeck (jfr strax ovan) gjorde inga sådana försök utan
meddelade möjligen sina gåtor i Runa efter hand som han insamlade dem,
dock så att varianter tryckts i samband med varandra. Djurklou delade
upp sina 114 nummer från 1860-talet i två grupper: »gåtor» och »spörjsmål». Gåtorna, som är de flesta (98 stycken), kan inte sägas vara systematiserade på annat sätt än att sådana med enkla svar inleder samlingen
och att de längre, berättande, kommer sist. Till spörsmålen har han fört
16 enkla (skämt)frågor av typen »Var gå alla gamla skinnpälsar ihop?»
(svar: i sömmarna). Hylt&I-Cavallius (1882) systematiserade så till
vida som han inledde sin samling med sådana gåtor som kan besvaras
efter frågan »Hvad är det?». Därefter anförde han de berättande halslösnings- och kärleksgåtorna, släktskapsgåtor (»En faders barn, och en
moders barn men ingen människas son?» — en flicka), räknegåtor (»Fyra
käringar i fyra hörn, och var käring hade tre att se på. Hur många voro
de?» — fyra) och slutligen bibelanknutna gåtor (t.ex. om Jona, Lot, Judaskyssen).
Den vetenskapligt metodiska indelningen av gåttyper är av betydligt
senare datum. I Folkminnen och folktankar 1915 diskuterade C.W. von
Sydow gåtsystematik. En av de lättillgängligare översikterna finns i den
tidiga frågelistan nr 32, som utgavs av H. Geijer och Å. Campbell av
Landsmålsarkivet 1930. Fr. Ströms Svenska folkgåtor (Sthlm 1939) har
förutom sakregister också ett omfattande systematiskt register. Enkelt
och logiskt beskriver V.E.V. Wessman sitt system i inledningen till
gåtsamlingen i Finlands svenska folkdiktning IV (Hfors 1949 s. X ff.).
Vanligast torde sakgåtan vara i Ericssons material. Svaret på en
sådan avser varelser, ting eller göromål, som förekommer i befolkningens
normala föreställningsvärld och dagliga arbetsliv. Människans kropp,
kroppsfunktioner och kläder figurerar i 90-talet gåtor hos Gustaf Erics-
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son; redan i det första kapitlet ser man dock hur svårt han har haft att
inte gå utanför rubriken »Människan och dess klädbonad».33 Oftast förekommer här ögat och fingrarna som svar. Jämför man med Ströms register
finner man, att Ericssons som gåtsvar saknar t.ex. håret, örat, hjärtat,
huden, nysningen. Av djuren förekommer hos Ericsson som hos Ström husdjuren oftast: kon (och mjölkningen) mest, därnäst hästen, tuppen, katten,
i nu nämnd ordning. Även loppan är väl representerad hos båda samlarna.
Påfallande är att de vilda djuren saknas hos Gustaf Ericsson i enkla
gåtor; de återfinns endast i de svårtolkade berättelserna om »rovdjurens
besök» (387-398), där vargen kallas navarskaft, ramfot, älling, väpling,
gråning m.m. och räven flinker och villbäck. Av växter och frukter har
Ericsson humlerankan, nyponet, nöten och kålen. (Ström förtecknar 23
olika växter.)
Inte heller är jordbruksredskapen och snickarverktygen eller, märkligt nog, ens yrken och yrkesutövare väl representerade bland Ericssons
gåtor. Gåtor om timmer, trä och stridsvapen saknas helt; en enda gåta
finns om fiskredskap. I vad mån skillnaden är symptomatisk eller får anses bero på att Ströms material är så mycket större är svårt att avgöra.
Återspeglar Ericssons samling traktens intresseriktning? Att fisket saknas är kanske förståeligt i en skogstrakt, men varför saknas då timmer
och trä? Kanske var det inte speciella ämnesområden som var lockande
utan fastmera en viss typ av gåtor. De skämtsamma, burleska, gärna tvetydiga?
GUSTAF ERICSSONS GÅTSAMLING har försetts med två register (utg.
s. 153 resp. 243 ff.); i båda hänvisar siffrorna till gåtnummer. Det första
registret upptar Ericssons egna rubriker, av mig satta i bokstavsordning.
Register nr 2 söker finfördela materialet för större överskådlighet. Till
hjälp har jag tagit Ströms register i Svenska folkgåtor, en samling som
emellertid är åtskilligt större än föreliggande och följaktligen har
många flera uppslagsord. Dessutom har Ström finfördelat gåtorna i typer
(t.ex. didaktiska gåtor, gåtvisor, kombinationsgåtor osv.), vilket jag här
inte vågat ge mig på. Gåtmetodiken är varken enhetlig eller odiskutabel.
Redan angivande av gåtsvar, som man i förstone tycker vara enkla,
visar sig ganska problematiskt. Så länge gåtan håller sig till ett ämne
eller ämnesområde kan det vara ganska lätt. Ex.: »Runt uppe på taket,
långt faller det ned?» (svar: nystanet, 240a). »Vem takar sig själv i bondens hus?» (svar: mjölken — som täcks av grädden, 140). »En kullig mor
och tre huvudlösa barn?» (svar: grytan — med sina tre fötter, 142). Det är
emellertid få gåtor som kan besvaras med ett enda ord, många är flerledade och mycket ofta omfattar svaret inte bara ett (eller flera) sub331 ATA lyder rubriken i stället: »Om Människan och hvad till hennes kropp och

Beklädnad hörer. Samt personliga, moraliska och andra förhållanden.»

stantiv utan en hel sats. Ex.: »Tre liv och två själar, åtta fötter och fyra
hälar?» (258), på vilket svaret blir »två personer rider på en häst». Ännu
svårare blir registreringen när gåtan utgör en hel liten berättelse, och
sådana finns det gott om i Ericssons samling (se Berättelse- och kombinationgåtor, s. 246). Resultatet blir, att register 2 dels är ofullständigt, dels
kan uppta ett och samma nummer under olika rubriker. Läsaren må ta
registren inte som en slutgiltig, systematisk finsortering utan som en första
hjälp och vägledning.
I denna utgåvas register över gåtsvar och gåtrubriker (s. 243 ff.) har
jag efter svaren på sakgåtorna gjort ett slags systematisk översikt över de
komplicerade gåtorna och över några andra, som på olika sätt tämligen
lätt går att särskilja (t.ex. ordlekar, likhets- och olikhetsfrågor).
Systemet överensstämmer dock varken med Ströms eller någon annans.
Särskilt vill jag framhålla följande:
Berättelse- och kombinationsgåtor har jag fört samman, eftersom
samtliga är ett slags berättelser. De utgör den största systematiska gruppen, som i sig upptar flera av t.ex. Ströms speciellt rubricerade typer.
I berättelsegåtorna har jag skilt ut de lätt urskiljbara halslösningsoch kärleksgåtorna. Halslösningsgåtan är berättelsen om en person, som
inför rätta har friat sig, antingen genom att lösa eller genom att ställa en,
vanligtvis svår, gåta. Gustaf Ericsson har två sådana (61, 62); båda återfinns hos Hylt&L-Cavallius (a.a. s. 13 f.) och Djurklou (a.a. nr 60, 61),
Ericssons nr 62 i något annan form även hos Dybeck (Runa 1848 nr 53). Att
lösa sitt liv med en gåta är enligt samstämmig forskning ett uråldrigt
sagodrag, lånat från tävlingar i vittra idrotter, kända från såväl bibeln
som fornnordisk diktning. I Gamla testamentet berättas om gåtstriden
mellan Salomo och drottningen av Saba (1 Kon. 10, 2 Krön. 9). Om Simsons
bröllop och gåtsvaret, som hans blivande hustru förrådde till sina landsmän, läses i Dom. 14. Om gåtstrider i Norden förtäljer framför allt
Hervarar saga från 1200-talet (jfr ovan s. XXIX f.). Den bygger dock på
äldre diktning, som den delvis återger.
Gåtorna 70-73 skilde redan Ericsson själv ut och gav dem rubriken
»Om kärleken» samt sammanställde dem med ett hemligt meddelande
mellan älskande (74) och en gåta om en »ostadig flicka» (75). De tre
första (70-72) är varianter till varandra, den fjärde (73) likaledes en
variant, korrupt och troligen den yngsta. Samtliga har tycke av folkvisa:
äpple i rosendelund, hästar vid namn Mörk och Mulen, »över jord» om
levande och »under jord» om döda. »När gräset gror och Eken grönskas»
(73) tycks ha gått ytterligare ett stycke på folkvisevägen (se utg. nr 71
med not 10). Såväl HyWn-Cavallius som Dybeck och Djurkloum har
varianter till Ericssons 70-72, men ingendera är så utförlig som Ericssons
34 Hyhen-Cayallius a.a. nr 90, 93, 94, Dybeck Runa 1848 nr 50, 1849 nr 5 och nr 7,

Djurklou a.a. nr 87.
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och ingen av dem är så vacker som hans.
Till de abstrakta gåtsvaren har jag räknat ett antal av typen »ett
hemligt ord» (59), »en lögn» (651), »faran» (65q).
Bokstavsgåtor, namn-, ordleks-, räkne- och släktskapsgåtor är heller
inte svåra att rubricera, samtliga egentligen ett slags ordlekar, många
levande än idag. Bokstavsgåtan är lurig men lätt när man genomskådar
skämtet: »Hur skriver man torrt gräs med två bokstäver?» — hö (1920,
»Finns i Stockholm men inte i Sverige, finns i kalv men inte i ko?» — bokstaven L (188). Observeras bör, att i äldre skrift kan i och j användas
alternativt, varför Ericssons gåtor 187, 187a, 189 tycks missvisande: bokstaven i sägs vara främst i jungfrun.
Namngåtorna bygger på liknande skämt; hos Ericsson handlar det alltid om ett hundnamn: »Vad», »Då», »Nu» och liknande, som göms i
själva gåtan: »Det stog en hund på Brunkeberg ... Vad hette han?» (319).
Ordlekarna är flera och av skiftande slag: »Säg tupp tupp men ingen
höna» — tupp tupp (287), »Hur många loppor går det i en kappe?» —
ingen går dit, alla vill bort (345), »Vilket djur nämns först i bibeln?» —
bi(et) (352b).
Räknegåtorna är av olika typer, t.ex. »Tre liv och två själar, åtta fötter och fyra hälar? (258) eller »Tio drar fyra, vad är det?» — kon mjölkas
(307; 305).
Släktskapsgåtorna är i Ericssons samling endast tre, vilket tycks
ovanligt få. Ex.: »Klockaren och klockarens dotter, prästen och prästens
hustru var ute och gick och hittade tre ägg. Alla fick var sitt, hur gick det
till?» — klockarens dotter var prästens hustru (29).
Likhets- och olikhetsfrågorna har Ericsson inte skilt åt: han frågar
efter skillnad i båda fallen. Sålunda blir inte mindre än fyra felaktiga
(65c, d, 273b, 375), ty där frågas efter skillnaden mellan t.ex. en präst och
en vägvisare, medan det handlar om likheten mellan två personer.
I DETTA KAPITEL återges Gustaf Ericssons gåtor med kursiv, antingen de
är skrivna på dialekt eller riksspråk, och hans lösningar på gåtorna med
rak stil. Undantag utgör här som i andra kapitel de enstaka inblandade
dialektorden. Uppställningen är överallt hans egen.
I regel har jag i denna utgåva kommenterat Ericssons text i noter, men i
gåtkapitlet har jag ganska ofta med kompletterande ord eller korta satser, alltid inom klammer [ ], gått in i hans enligt mitt tycke allt för kortfattade, t.o.m. kryptiska lösningar.
De flesta gåtorna är nedtecknade på dialekt. Det framgår, att Ericsson har observerat språkliga skillnader i varianter med skilda ursprungsadresser. Se t.ex. nr 181, där han anmärker, att smörkärnan, som i gåtan
kallas firrn, i österhanninge nämns fenn. I nr 380 säger han, att hästen
kallas pik i Länna, t.o.m. i vardagsspråket (inte bara i det speciella gåtspråket). Det finns ingenstädes omtalat hur Ericsson samlat in sina gåtor,
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men det vore underligt om han inte vandrade runt i bygden, frågade och
lyssnade och tecknade upp, precis som han bevisligen samlade besvärjelser och annan övertro (se Folklivet 3 s. XXVII). Härför talar dels de
många varianterna han anför av en och samma gåta, dels några ortsangivelser.
Exempel på varianter utan uppteckningsort finns det gott om, här bara
några få grupper: nr 1,2 och 7 — 19, 20 och 22— 237, 238 och 239.
Exemplen på varianter med sockenangivelse är färre än man skulle ha
kunnat önska; det verkar ibland som om Ericsson börjat en förteckning utan
att ha brytt sig om att fullfölja den. Renskriften i ATA har dock ytterligare några, som förts in i utgåvans notapparat. Loppan är emellertid
väl karterad: 343 kommer från Åkers hd, 344 från Västermo sn i Västerrekarne, 346 från österhaninge, 347 från Vansö och Sätersta (Rönö hd).
Påpekas bör i sammanhanget, att 352c ur ms B, även den om loppan, är en
lång, elegant variant på riksspråk som ger intryck av att vara en avskrift
av ett tryck, kanske en bröllopsdikt.35 Det vore mycket intressant om man
kunde finna huruvida Ericsson också arbetat med avskrifter och inte enbart upptecknat muntlig tradition.
Under rubriken Näring och njutning har de sju första gåtoma fått kommentar om uppteckningsort; dvs. 129, 130 och 131 betecknas dock blott som
allmänt förekommande. Men 125, 128 och 129 sägs vara från Åkers hd och
126 från Näshulta.
Strax ovan nämndes en loppgåta (352c) på riksspråk. Det finns flera
av samma typ: 244, 248a och c om synålen, också den uppskattad i bröllopsdikter som svar på någon intrikat »gåta för damerna». Gåtan om
golvuret (205, 207) har jag tidigare (s. XXX f.) rad för rad jämfört med en
tryckt dikt från 1679. En djupgående undersökning av Ericssons gåtor bör ta
hänsyn till 1700-talets bröllopsdikter med deras anslutande frågor, avsedda att i tvivelaktiga ordalag men med helt oskyldiga svar bry
flickorna. Typen är väl illustrerad i Ericssons 248c.
Likaväl som ordspråk traderats på såväl dialekt som riksspråk, väl
ofta beroende på den ursprungliga källan, har troligen den språkliga variationen i Ericssons gåtor en liknande orsak. De gåtor, som man skulle
vilja betrakta som »lärda», har gärna riksspråksform;36 se i kapitlet om
Himlakropparna, skapelsen och naturen, speciellt nr 92, 93, 99, 100 och de
avslutande gåtorna om mörkret och röken (101e — h). Nr 92 och 99 har
rötter i medeltida lärd diktning. Och ser man på gåtor under rubriken
Kyrkan osv, är inte mindre än 12 av 18 på riksspråk, medan av de 19 om
kvarnen och mjölnaren (216 — 2280 bara sex är på riksspråk. Återspeglar
35Just denna gåta råkar i ms se ut som om den är en avskrift efter förlaga: flera rader
är skrivna över raderingar.
36Eller förhåller det sig möjligen tvärt om: att riksspråksformen ger en »lärd»
anstrykning åt gåtan?
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den språkliga dräkten hos Gustaf Ericssons gåtor en del av skillnaden
mellan folkgåta och lärd eller litterär gåta?
Man behöver inte bläddra länge i någon av 1800-talets gåtsamlingar
för att finna, att dessa uppteckningar innehållsmässigt skiljer sig från
Gustaf Ericssons på ett väsentligt sätt: det finns knappast ett spår av tvetydiga gåtor hos vare sig Hyltffi-Cavallius, Dybeck eller Djurklou, inte
ens i Bidrag till Södermanlands äldre kulturhistoria, som ger sig ut för
att vara tryckt efter Ericssons papper. Men hos Ericsson blommar — bland
gåtorna liksom i alla hans övriga uppteckningar — en folklig humor, som
knappast väjer för tvetydigheter. Han har lyssnat, och han vet hur man
uttrycker sig hos hans grannar och andra sockenbor. Och han sovrar inte.
Som kommentar till ett av de oanständigare ordspråkslika talesätten i
sin samling (utg. nr 25), vilket Aminson till yttermera visso märkt med ett
temperamentsfullt »Weg!», säger Ericsson: »Dylika uttryck intaga ett
framstående rum i folkkaraktären.» Ericsson är hederlig, men att han
haft bekymmer för sina uppteckningar framgår då och då av utelämnade
bokstäver och diskreta streck, framför allt då han renskriver till Vitterhetsakademien. I slutet av sin uppteckning av »allmogeord» till
Akademien sticker han in en brasklapp:
»Svårigheten att få vetenskapliga benämningar på här folknamngifna Naturalier har ej kunnat öfvervinnas. Skälen äro många men kunna
icke anföras.» Det var säkert inte lätt att vara en man av folket och att i
omutlig ärlighet överbringa folkets tradition till oförstående, kanske
föraktfulla lärde.
Min uppfattning är den, att Gustaf Ericssons trohet mot källorna —
vad än Djurklou eller Aminson kunde anföra om »råhet» och »förfall»
gör hans gåtuppteckningar värdefullare för forskningen än någon annan
samtida upptecknares.
Ericssons uppteckningar väcker åskilliga frågor, som här endast har
kunnat skisseras och ställas. Avsikten med föreliggande utgåvor av hans
arbeten är ju att ge forskningen ett gott material, ett pålitligt underlag för
belysning, eventuellt för lösning på ställda problem. Man kan spåra talesättens och gåtornas ålder och ursprung; det som kanske är viktigast är
emellertid, att här föreligger ett oerhört omfattande, i sitt slag sällsynt
fullständigt material från en bestämd, begränsad bygd och en väl
markerad tid: nedtecknandet har skett i Åkers och Rekarne härader
mellan 1860 och 1885.
Gustaf Ericssons samling av talesätt och gåtor är kulturgods på samma
sätt som t.ex. gamla byggnader och hembygdsgårdar, museernas föremålssamlingar, medeltidskyrkornas målningar, äldre litteratur. De bär alla
var och en på sitt sätt vittnesbörd om gångna tiders livsvillkor, tänkesätt
och seder, bilder och liknelser — och om vår historia.
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Sidan 1574 ur Gustaf Ericssons utskrift av »Ordlekar mellan två personer»
till Vitterhetsakademien (nu i ATA; kopia i ULMA 33148). Ericsson ritar
här svaret på frågan »Hur mångä ol ['ord' här snarare 'bokstäver] skrivs te'
oförtruten».
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ORDSPRÅK, TÄNKESPRÅK1
SAMLADE I ÅKERS OCH ÖSTRA REKARNE HÄRADER2

Abårrn har goda dagär för 'n drikker när 'n behagar.
Aktä dej för hundn, skuggen bits inte.
Allt förgår, ärligt står.
All ting har en ände men kårven han har två, å' hugger di åv 'n på
midten så har 'n två ändå.
All ting har sin tid.
All ting i sin ordning: sopo' i vrå, kvasten ogapå3 å' pisspåtta' på bole.
Skämtsam anmärkning öfver dylik ordning på främmande ställe.
Allt ting ä' gödt som slutas gödt.
Allt ting ä' nytti't i sinom tid.
Alla barn i början.
Alla frågar: hvad väger han? men ingen frågar: hvad kan han?
(Vigt -= förmögenhet.)
Alla ha' gjolt bra, ingen de' som ä' ylla.4
Alla känner di apä, men apä känner ingen.
Alla tankär kommer 'nte' i säkken.
Alla svin ä' svarta i mörkre'.
Alla vill herrär vara men ingen vill säkken bärä.
Aprilä snö ä' så god som fårägöd.
Agrariskt, antydande aprilfallen snö såsom välgörande för växtligheten.
Apä blir apä hur 'o' sej må skapä.
Arfvingen tykker alltid att den rike lefver för länge.
Argä hundar får rivi' skinn.
1Rubriken i enlighet med utskriften till ATA (kopia i ULMA, ms 33148).
2ULMA ms 347:67s. 25-65 (röd pag.). Detta ms utgör dels en första samling, dels en
andra samling (ms 347:68, s. 102-116), som i efterhand är införd i den första; se
Inledn. s. VII f. Intressanta varianter ur 347:68 anförs här med arOvande av sida i
ms. Kommentarerna i ms 347:67 är kortfattade och fåtaliga men aterges alltid. De
längre komm. utgör ett urval såväl ur 347:68 som ur ATA s. 1526-1560 (första
samlingen) och s. 1648 1665 (andra samlingen).
30gapå adv. 'ovanpå'.
4Y//ä adv.
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Bannur biter 'nte' någe' df bena, stor sak annärs.
Barn i by söm hemmil vandt.
Barnmagen ä' blind.
Om barn som vill kratä i sej5 omogen frukt och hvarjehanda otjenliga

födoämnen.
Barnminne' ä' långt.
Barn och narrär säger bästä sanningen.6
Barn ä' e' Guds gåvä, öss te' e' pldgä.
Tröstegrund öfver alla de olägenheter som åtfölja uppfostran och
underhåll af stora barn.
Bekymra vill heldst varä under högä tak.7
Den fattiga är ofta nöjdast med sin lott.
Blir de' gjolt, nok blir de' spolt.
Brottsliga handlingar upptäckas nog.
Bondn flöttär inte bo uta' te' förlorä e' ko.
Flyttning är ej god utan bättre vara i stillhet.
Blodn ä' tjökkäre än vattne'.
Brända* barn skyr för eldn (ä' räddä för).
Bra sak berömmer sig själf.
Bättre bevarä än beklagä.
Bättre e' grovr bot8 än e' bar sidä.
Bättre vara hel och ren än fin öfver sitt stånd.
Byttä finner lokk, men lokk finner inte' byttä.9
Om giftermål med hänsyn till partiernas olikhet [s. 1021.
Bättre fly än yllä fäktä.
Bättre ett gödt du än ett fals't ni.
Tröstegrund öfver att bli »kanske» för frimodigt tilltalad. [Jfr nr 4071
Bättre förslug än e'terslug.
Bättre i tid än i otid.
Bättre sent än aldri'.
Början ä' värrst.

5 Kratä i sej v. 'äta utan ordning' (Ordl.).
6 Barn å tokär säger likstä sanninga (s. 102).
7 Bekymra vill te' de' mästä ha' ... med komm. »om en ostadig» (s. 102).
8 Bot s. 'lapp, lagning'.
9 Byttä kan förr få lokk, än lokk byttä (s. 102).
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Börta ä' bra men hemmä ä' bättre.
Barn och andra bortflyttade personer sakna förälldrarnas och vänners
ömma omvårdnad och kärleksfulla bemötande.
Daga' ä' söm körvstikkur.
Höstdagarna då mycket är att sköta.
Dani'l kömmer med ljus, söm inte' e' kärrng kan rymmä i ett krus.
Dagens annalkande under den mörka årstiden.10
Dani'l rider på sin hvitä häst.
Liktydigt med föregående [nr 431 men har en högtidligare betydelse.
Da'n kommer nok fast inte' tuppen gal.
De' blir allt kritter åv mjölklammungär ögg.
Fattiga barn kunna äfven göra lycka i verlden.
De' bestås inte' tiggäre kronskju'ss förr'n nämmäre jul.
Svar på obehöriga framställningar, opassande begäran, tiggeri.
De' blir dåli't kalas när de' ii' mykke' gångfölk.11
Skämtsam anmärkning öfver mycket värdelöst folk som gör påhällsning.
De' blir fell' nå'n råd när all råd ä' ute.
De' blir ingen slug förr'n 'n ha' vari' tokug förut.
De' blir ingen klokr förr'n först ha' vari' tokr.
Erfarenhet af lidna skador bringar till eftertanke.
De' bor mykke' fult i fagert skinn.
De' brakär i bröd sedn märra ä' död.
Mäktiga värkningar kunna göra sig gällande efter en afliden familjemedlem, synnerligen dess stöd. [347:69 s. 1191
De' en vet de' vet ingen, men de' två vet de' vet helä väla.
De' enä godä förskjuter 'nte' de' andrä.
De' enä åre' äter öftä öpp de' a'drä.
Den som anlitar krediten på sådant sätt att årsgrödan måste försäljas
för att densamma inlösa och den sedan åter anlita.
De' faan ska' ha' så tar' n.

10 »Daniel är i Sdm personifierat som namn på den 11 december» (Hjelmqvist 1903 s.
21). För närvarande verkar GE vara ensam om att ha traderat Daniel-utsagor, jfr
även Danil kommer snart med ljus (ibid.). Se även nedan under Gisse-gåtor, not 13.
11Gångf5lk s. 'lösdrivare'.
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De' fattäs oftä e' rem så bred söm e' okshud.
Ett större hinder möter ofta för en saks erhållande, utförande än man
föreställt sig.
De' finns fierä brokugä hundär än prästens.
Man uttrycker härmed att de icke äro de enda af materiella ting
hvaraf man är i besittning och hvarom är fråga; flere äro ändamålsenliga för samma sak i fråga.
De' finns inte' bröd i hundlega' oftäre än när hundn ä' sjuk.
De' går ann med mindre käpp än e' såstång.
Får hjelpa sig med mindre än den oförnöjde åtnöjes med.
De' går lätt te' å' dansä när lykkä spelär.
De' går 'nte' allä klökkur Ii/di.
De' går 'nte' fort te' å' gå över klort.12
Om mödosamma förrättningar.
De' hus ä"nte' uta' kval, där tuppen kaklar å' höna gal.
Häntyder på kvinnoväldets obehörighet och skadlighet, dock finnas
många exempel på dess fulla nytta och nödvändighet. — Trätosam
kvinna och mesugr karl [s. 1031.
De' kan ingen begärd större pes13 åv katten än Vår Härre ha' gett 'n.
67 De' kan inge begärä större vett åv oksen än han ha' fått.
De' kan ingen nekä härrn pekä när 'n håller sej pinne själv.
De' kan träffä den bästä; de' kan träffä den sämstä.
De' kvittär mej lika öm di kallär mej horä heller Britä för de' ä' lika
ärligä namn.
Man finner sig med vexlande omständigheter, nöjes med allt. Brita är
ett föraktadt namn.14
De' känner ingen annärs plågur.
De' köper ingen oksen uta' ben.
Måste vara nöjd med en saks sämre egenskap såväl som med den bättre.

12Klort s. 'klot'.

13Pes s. 'penis'.
"Det finns påfallande många förklenande sammansättningar med Brita i senare
ledet (Lort-Brita o.likn.), se t.ex. Hjelmqvist (1903 s. 12 f.). Densamme ger som
förklaring, att namnet Brita »för några decennier sedan ansågs som en smula
bondskt».
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De' magen har så har 'n, å' får 'n mir så tar 'n.
Ej värdt att spara hvad som bjudes till förtäring emedan man kan föreställa sig att icke ofta bli bjuden något godt.
De' n börjär i Guds namn går alltid säkert fram.
Den ej för någe' blundä kan blir ingen duglig styresman.
Den enä körpen hakkär 'nte' gärnä ögä' ur den a'drä.
Den enä prästen offrär 'nte' gärnä för den a'drä.
Nej, ty de äro vanligen alla snåla.
Den enä sugga' bör 'nte' ropa slokörä på den a'drä.
Den enä tanda värker med15 den a'drä väkser.
Qvinnor äro under första stadiet af grossesse i opassligt tillstånd och
om saken bör anses som hemlighet kan den ursägtligare på sådant vis omtalas.
Den enä tykker öm modra å' den andrä öm dotra å' så blir di giftä bågä
två.
Den fattigä blir aldri' fullfattigr.
En brist vållar ofta en annan.
Den fetä sugga' vet inte' hvad den magrä telikär.16
Den flygande fågeln får någe' men den sittande får inte'.
Den geta söm mäst bräker så mjölkär 'o' minst.
Den gråter aldri' guld som aldri' havi' någe' guld.
De' n gör i kåthet17 ska' n inte' ätä "öpp i snålhet.
Man får ej vara nidsk18 mot barn, eller hata dem.
Den hundn 'n ska' motä te' skogs biter 'nte mångä djur.
De' n hör de' glöms, de' n ritär opp de' göms.
Den känner bäst som skon klämmer.
De' n inte' förstår gör en ingen hög.19
Den latä får gärnä brödtöm20 när de' lider mot kvälln.
De' n lövär i si' nöd ska' n hållä i sin död.
Den 'n älskär den agär 'n.
Skämt som skall ursägta motsattsen; skall vara som tröstegrund för
andras oblida omdöme.
15Med konj. 'medan'.
16Te-likä v. 'anstå, behaga' (Ordl.).
171(eithet s. 'ysterhet, övermod'.
18Nidsk a. 'njugg, knusslig'.
191-låg/håg s. 'intresse, lust'.
20Brödtöm adv. 'bråttom'.
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Den rike äter hvad 'n vill, den fattigli hvad 'n har.
Den smaken kärle' ha' fått behåller de'.
Den snålt ger bör snålt få.21
Den snönn söm föllt i fjol ä' börtä i jår.22

Felsteg glömdt, förlåtit.
Den som ständi't spar, han ständi't har.23
Den som blir en gång sidder, blir 'n flerä gånger känder.
Den söm blir med ett seddr blir 'n med tie teddr.24
Den söm blir narräd te' stjälä blir 'n trugäd te' hängä.
Man skall icke låta förleda sig af andras föredöme.
Den söm bygger hus med många mans råd får 'n sällan tak på je'.
Den söm börjär stjälä e' knöppnål så slutär 'n öftä med e' silverskål.
Vanarten utbildar sig om den icke tuktas.
Den söm drikker ur fate' kömmer 'n i hate'.
Lindrig varning för oartighet.
Den söm får in ett finger vill 'n öftä (gärnä) ha' in helä näven.
Den söm gapär över för mykke' så mister 'n öftä helä stykke'.
Den som ger snart ger dubbelt.
Den som ger en droppe för ett ämbär slipär inte uta' vatten.
Att gifva den behöfvande har Guds välsignelse med sig.
Den söm ger så 'n tigger bör 'n ha' stryk så n' ligger.
Den söm ger åv given del de' ler Gud åt.
Den söm gräver grop åt en ann faller än öftä själv i 'na.
Har öppen sanning för sig.
Den söm går gålmilla25 går 'n inte' målmilla.
Menas att man får fägning26 vid besök och påhälsning, ej svälter.
Den söm går i bårgen får 'n gå i sörgen.
Den som går te' kalas uta' knif, förlorar mången god bit, men den som
har båd' knif å' skid, den vill di inte' gärnä se.27
21... bör snålt ... : ... bör ågg snålt ... (103).
22/ jår 'i år'.
23han ständi't : ... den ågg ständi't ... (103).
24Te v. 'visa, bevisa'; teddr här ung. 'betraktad som skyldig'.
25Gålmilla adv. 'mellan gårdarna; från gård till gård'.
26 Fägning s. 'förplägning'.
27Kniy bar oftast var och en på sig, men skeden satt hemma i skedhyllan. Gaffeln är
det yngsta ätverktyget och kom mycket sent till svensk allmoge; än idag äter mången
endast med kniv, speciellt utomhusarbetare. — Att till kalas ta med sig även sked
(forts. från föreg. s.): (sörml. dial. skid), som oftast var ett billigt träverktyg, måste
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Den som gärnä vill sjungä får alltid visä.
Om den som är trätgirig och påminner om gångna dårskaper [s. 1041.
Den som har e' hvit märr å' e' fin kärrng så har 'n ingä ro hvarken
natt eller da'. (Märren skall aktas för smuts och kärrngen för obehöriga
tillbedjare.)
Den söm gömmer så har 'n.
Förnöjsamhetsuttryck af eller om den sparsamme till spe för den som
lider brist.
Den som gömmer te' natta, så gömmer 'n åt katten.
Man bör förnuftigt använda sina håfvor; eftertänksam förvaltning.
Den som har blott tommä kista' har 'n ingenting te' mistä.
Den som har buken te' sin Gud, har 'n ingä ro annä 'n när 'n ii' sjuk.
Den söm har lykka' behöver 'n 'nte' någe' förstånd.
Den som har långt te' höfs, har långt te' sörgs.28
För den fattige att umgås med den förnämare medför oftast obehag och
olägenhet.
Den söm har mykke åv munn' plä"n ha' lite' åv ulla.
Den som ha' hafvi näsa i skrufstäd en gång så sätter 'n inte' gärnä dit
'a andrä gången.
Den söm har mynt söm klingär nok får 'n pöjkär söm springer.
Den högre uppsatte blir ofta villigare betjenad fast lönen ofta kan bli
ringa. Kan ofta vara »si å' så».
Den som har många järn i eldn får 'n sömligä brändä.
Den som har mångä vänner så ä"n inte' snar.
Den söm har råd te' så steker 'n fläsk, å' den fattigä får diippä i
flöte'
Den förnöjsammes förakt för den slösande och som anses mera hofsam.
Den som har så har 'n å' får 'n mir så tar 'n.
Den fattiges förakt för den girige och snikne.
Den som har te' ätä när 'n blir hungrug den svälter 'nte"hjäl.
Den söm har tänger behöver 'n inte' brännä sinä händer.

anses som ohyfsat, vilket även GE:s förklaring ger vid handen. — I utskriften till
ATA står båd kif å' skid; trol. ett skrivfel.
28»Jfr komm. i 347:68 (s. 104): »I ensligheten och enfalden trifves man bäst; utan
bekymmer.» Ordspråket syns ha hög ålder; det återfinns i äldre danska och tyska
samlingar, liknande hos Grubb (1665): »Jw längre wedh Hofwet jw diupare i
Helfwetet.» 1 svenska samlingar trol. end. hos GE.

8
Den söm har å' vill ge' den ä"nte' snål.
Den som har ätii på bole å går tommer därifrån har sej själf te' å'
skyllä.
Den söm ha' taji' blommen får 'n ta stommen.29
Ingen vill ha hvad en annan förkastat eller föraktadt.
Den söm ha' taji faan i båten får 'n ögg förä 'n iland.
Den söm ha' vari' i eldn å' brännt sej så bör 'n veta aktä sej.
Den som hviskär jemt han ljuger somt.
Den söm hänger sej med hårrep får'n skrattä sej te' döds.
Man har den föreställningen att ett rep eller svinhårslina som snara
begagnad icke skulle vara så eftergifvande som för sådant ändamål afses.
Den som hör lite, ljuger mykke.
Den som inte' får de' n begär ä' bättre än te' få de' n inte' begär.
Den söm inte' ger när 'n brygger å' bakär den ger aldri någe'.
Man gifver besökande något smaka vid samma handteringar och använder dervid föregående yttring såsom serdeles välmening.
Den som inte' har trasur har 'n heller 'nte någe' helt.
Om den overksamme som har barä ett libberi.30 Den verksamme ursäktas för att hans arbetskläder äro slitna; han har nog bättre kläder dessutom menar man.
Den som inte ä' vakker när 'n ä 20 år, den som inte ä' stark när 'n ä' 30
år, den som inte ä' klok när 'n ä' 40 år, den som inte ä' rik när 'n ä' 50 år,
den kan gärna hängä sej hvad da' som heldst.
Den söm inte' kan någe' när 'n ä' tjuge år den lär sej aldri någe'; den
som inte ' ä' någe' när 'n ä' tretti år den blir aldri' någe; å den som inte'
har någe' när 'n ä' förti år, den får aldri' någe'.
Den söm inte' sir öpp med ögo' får 'n si öpp med pungen.
Den som inte' sir med hart31 ögä sir ingenting alls.
Den som inte' talär tok talär aldri' klokt.
Den söm inte' vill lydä far å' mor får 'n lydä trumma'.
Den olydige måste lämna omhuldnadshemmet och antydes att i
andras tjenst bli strängare behandlad. Torde häntyda på en sägen (forts.)

29 Stomme s. (vanl. stum och stom) 'stubb' (på åker).
"Libberi s. 'kostym, dräkt'; jfr liberilliveri (1600-1800)
31 Hal't a. 'halvt'.

se SAOB L 930.
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bland allmogen att vildstyringär vardt kastä i gardishopen heller körvkittiln32 förr i sin dar.
Den som inte' vet, har ingenting te' tvistä om.
Den som ingenting vet, har ingenting att träta om Es. 104].
Den som inte vill ha nå'n mödä får 'n heller ingen heder (har ofta
ondt om födan).33
Den söm inte' vill vällingen supä, ska' n inte' heller kakä njupä.34
Den söm inte' vågär någe' den vinner 'nte' någe'.
Den söm inte' ä' nöjd med de' lillä får 'n aldri' de' storä.
Den som inte ä' syn35 värd, ä' heller ingä pengär värd.
Den söm kömmer först i säkken ska' n sist ut.
Den första besökande bör ursägtas om den dröjer längre kvar än sednare
kommande; har alternativ.
Den söm kömmer sist på sko-törge' får 'n förstä mörö-sörga.36
Den söm kommer först te' kvarna får 'n första malä.
Den söm känner 'n så köper 'n 'nte'.
Man misstänker personens redbarhet. Man kan varna andra.
Den som köper allt hvad 'n sir får 'n säljä allt hvad 'n har.
Den som lofvar grundt så håller än oftä tunnt.
Den söm lånär sin vän får 'n krävä sin ovän.
En allmänt praktisk sanning.
Den som lyfter yksa' högst i vädre' hugger 'nte' hårdast för de'.
Den söm lägger sej bland agnur blir 'n öppätin åv svin.
Den söm lägger sej i en anns handtvärk ä' värre än en fargalt.
Anvisning att ingen bör läggä näsa' i de' n 'nte har med å' görä.
Den söm lägger sej som ett svin står 'n öpp söm en kar'.
Tröstegrund för en som kanske i fylla lagt sig att sofva i hela fyllninga
är vid uppvaknandet genast klädd.
Den söm lätter trampä sej på tåna å' spöttä sej i syna å' stikkä sej i
näsa' med en syl den har 'nte' någe' sinne. (Ej ondsint.)

32 Körvkittiln s. bsg. av 'korvkittel'; här avses vaktkontoret för stadsvakten,
»korvarna».
33... får heller ingen hödä (stundom högä = beröm, heder) (s. 104); parentesen om högä
är GE:s. Dessa upplysningar kan f.n. ej förklaras.
34 Njupa v. 'nypa'.
35Syn s. väl 'avsyning, granskning'.
36M5r6sörg s. 'morgonsorg'.
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Den som lövär lätt, bedrar ögg lätt.
De' n lövär yllä blir värre när 'n håller ol.
Den söm mykke' ska' vakä ska' n mykke bakä.

Ihärdigare arbete fordrar mer och kraftigare proviant.
Den som någe kan, tar sej alltid fram.
Den söm någe' ska' lärä ska' n någe' lidä.
Den söm river skinne' åv gröten kömmer 'nte' i Guds rike.
Egentligen en ordlek om skeden37 med hvilken man äter, men är ock en
tillrättavisning och antydning om anständighet vid bordet der skeden på
detta vis begagnas.
Den söm sej i leken ger ska' n leken tålä.
Den som sist kommer får ständi't sittä yllä.
Den fogel söm sjunger bittigä kömmer 'n i hökrövva hinnä kvälln.
En glad morgon kan efterföljas af en bekymmersam dag.
Den som ska' fösä andrii ska' n springä själf.
Den söm ska' ha' någe med svina ska' n varä ute i tid.
Den söm ska' med ulva' ätä ska' n med döm tjutä.
Den som ska' stoppä truten på allä så ska' n ha' gödt om mjöl.
Den söm ska' ta' ära' åv en an'n ska' n sättä si' egen i stikke'.
Varning att icke baktala någon.
Den söm ska' väntä live' åv en an'n ska' n ha' bra ma'säkk.
Den som ska' ätä opp egnä ol får 'n snart käften ur led.
Den söm skrattär åt en ann får 'n öftä gråtä själv.
Den söm spöttär i kåln super 'n oftä själv ur 'n.
Mången gifter sig med den flicka som man förr försmått.
Den som söker e'ter bekymmer så fattäs de"nte'.
Den söm talär sanning får 'n 'nte' bulle i hvar stugä.
Den som tar sej själf fram, slipper 'n båd heder å' skam.
Den söm tar ått sej mir 'n än tål så gör 'n 'e' för snålhet skull.
Den som är rätt klok bör man icke låtsa sig märka de speord som vid
tillfälle rigtas mot enom.

371 ATA står »Egentligen en ordlek om det menas skeden ...», vilket inte heller ger

någon klar mening. Är innebörden att skeden inte kommer in i Guds rike?
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Den som tror att måån' (månan) ä' gjord af 38 ost, den kan tro all ting.
Varning att ej tro hvarje sak vara som den synes.
Den söm träter med tiggäre får 'n löss i ekspenser.39
Den som vet nånting så kan 'n nånting.
Den som vill lefvä länge å' väl ska' ätä å' drikkä med mått å' skäl.
Men sväljer 'n å' inte' tuggär väl då kan 'n gå snart ihjäl.4°
De' ä' bättre te' å' köpä de' som ä bäst, än de' som brukäs mest
(s. 106). [Jfr nr 2661
Den söm vill varä med när höningen sleks41 får 'n varä med när bina
stikks.
Den som vill lärä någe å' bli någe å' få någe, får 'n 'nte' sötvä te' rödä
sola.
Den söm ä' en gång siddr blir 'n flerä gånger kändr.
Den som ä' enögder sir mir 'n den som har två ögur.
Användes ofta skämtvis som ordlek, men har ock sin kärna som ordspråk (s. 105).
Den som ä' slajin te fyrk42 blir aldri' nå'n daler.
I det stånd man är född och uppfostrad måste man förblifva.
Den som ä' slug43 har 'n ögur båd fram å' bak.
Den söm ä' stor i ola plä 'n varä liten på jola.
Den söm ä' stor på jola plä 'n varä liten i ola.
Den sannt dygdige är sällan skrytsam.
Den söm ä' stor i ola ska' n ha styv rygg:
Te' å' försvarii sej för de' ii' mångä söm vill älskii tökka: hata dem.
Den söm ä hvars mans vän ä' sällän någen trogen.
Den söm äter bröd te' ärtvällingen kömmer 'nte i Guds rike.
Häntyder på sparsamhet och hushållning.
Den som äter med allä plä"n 'nte' hållä med någen.
Den söm äter söm en hund får 'n svältä söm en hund.
Stundom öfverflöd, stundom brist.

38ä gjold åf (s. 105).
39Expenser s. '(rättegångs)kostnader'.
40Men sväljer ... ihjäl endast i 347:68 (s. 105).
41När höningen sleks 'när honungen slickas'.
42Fyrk s. Urspr. litet silver- eller kopparmynt, vanl. med värde omkr. 1/4 öre i
samtida mynt; i senare tid bildl. för ett obetydl. värde, jfr »inte en vitten, ett öre».
43347:68 s. 105: spak (slug?). Spak a. 'vis, klok.
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Den söm äter så 'n ligger i bukvärk tri gånger öm da'n sir aldri' sin
helsda'.4 4
Den som ä' vän i nöda ä' en riktig vän.
Den söm äter mykke kål får 'n stor buk å' smalä lår.
Häntyder på måttlighet och ordentlighet vid bordet.
Den som ä' åfvensjuk tror ständi't att 'n ha' fått minst.
De' passär 'nte' pöjkär te' löpä med skägg å' gubbär med barä haka'.
De' pratäs mykke' men de' skrivs inte' allt.
Den som hjälper en vän i si' nöd, har 'n sju synder förlåtnä cif di storä
å' knipptals g di små.
De 'nte' ögä sir inte' ögä gråter.
En girigs anhörig eller hälft kan utan synd lämna något till en behöfvande.
De' n vinner i häktra tappär 'n i trådn.
Den yllä gör han yllä far å' de' ha' vari' i all sin dar.
De' rakär45 ingen hast de' sitter ingä kärrng fast.
Man gör sig icke den brådska som uppmaningen antyder.
Der geta ä' bunden så gnager 'o'.
Man antyder sig härmed vilja aflägsna ett slags folk som man icke anser sig förbunden, tänkande sig sjelf lida molast."
Der ingen åklagäre ä' faller ingen dom.
De' rinner mykke' vatten med47 mjölnärn söver.
De' ropär 'nte' rumme' söm tomt ä'.
Liten vara kan nog utan serdeles skam transporteras eller förvaras i
större kärl.
De' röker 'nte de' ke ä' eld.
De' ska' alltid varä ett trull i hvar kull.
De' skadär 'nte te' varä stor i mun' barä 'n har styv rygg.
De' ska' nte' allt flöt i skomakärn de' ska' sömt i lädre.
Till den som ej vill lämpa sig efter sattsen: ha hov i händer.48

44Helsda" s. 'hälsodag'. »Skämtsam sanning» kommenterar GE uttrycket.
45Rakä v. 'hastigt löpa, rusa'.
46Mo last s. vanl. molest 'förlust, skada; besvär'. Ordet är i litt. huvudsakl. belagt
från 1600-talet (se SAOB M 1280). I svenska dial. påträffas det i senare tid huvud sakl. i Upl. Var. molast (för molest ) är enl. OSD belagt endast från Sdm.
47Se not 15.
48Ha hov i händer 'iaktta hovsamhet, hålla måtta' (SAOB H 1269).

13
De' ska' varä stark rygg te' bärä godä dagar.
Vällefnad och lättja griper helsan och kraften.
De' som går unda' för ägo går ögg unda' för minne'.
De' söm göms i snö hittäs de' igen i tö.
De' söm 'nte' går i 011e så går de' i 011es kärrng.
Tillgång öfver behof blir nog nyttigt en annan gång; en viss snikenhet
att ej vilja släppa från sig något som står till buds.
De' som kroku't ska' bli ska' n boja i tid.
De' söm med synd fås ska' med sörg förgås.
De' som 'n inte kan få ska' n inte e'ter trå.
(Får ej längta efter en sak af nyfikenhet.)
De' söm 'n gör när än ä' full får 'n pliktä för när 'n blir nykter.
De' som 'n inte' lägger sej i så slipper 'n ögg krafsä sej ur.
De' söm ä' öppäti' i gryta' kömmer de' nte' på fate'.
De' som ä' sagdt kan aldri bli osagdt.
De' står ingä gamlä märken mir 'n ykshammärslängär å' skinnböksknän.
Skämt om de gamlas väderleksspådomar, men de här antydda märken
äro nog synliga.
De' sugga' bryter får grisen betalä.
(Kan omvändas.) Man är nöjd om hämnden drabbar anhöringen om den
straffbara individen skulle gå fri.
De' två talär kömmer 'nte' den tredje ved.
De' va' te' frågä öm Kungen va' Adel.
Om framställd sak som är så säker så den på intet vis kan eller får betviflas.
De' vet ingen att kåln ä' salt förr'n 'n ha' smakt 'n.
De' vet ingen att skon klämmer annä"n den söm har 'n på sej. [Jfr nr
6381
De' våller änte' en att två träter.
De' väkser sälla' gräs på allmän landsväg.
Har afseende på lasciviteten.49
De' ä' alltid brukli't te' ge' smaka när 'n brygger å' bakär.
De' ä' alltid mykke' flöt i annärs grytä.

49Det är en gammal föreställning, att s.k. horor inte blev med barn.
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De' ä' bra te' å' ha' själv å' slippä lånä.
Stolthets och själfständighetsyttring.
De' ä' bäst te' levä med50 'n lever å' dö en da' diss förr.
Man bör heldre göra sig glada dagar än spara, för snugg51 spar å' faan
tar!
De' ä' bäst te' lättä iigge' rullä: slör de' imot så går de' fel! sönder.
De' ä' bästä kötte' imilla' bena: allt kött är begränsadt af ben.
De' ä' bättre te' å' sparä ved brädda än ved botten.
De' ä' bättre bärä punga' te' törgs än ta' sitt mjöl hos börgs.52
De' ä' bättre te' få lite' i sej öm mörön än te' gå helä da'n fastände.
Skämt vid en annans anmärkning att man äter för bittida.
De' ä' bättre te' å' bli stukkin åf en vän än kysster åf en ovän.
De' ä' bättre te' ha' en liten välsignäd bit än ett stort förbannäde
stykke.
De' ä' bättre te' ge' hundn en bit bröd än te' slåss med 'n.
Bäst är att krusä för dem som magten hafva t.ex. kronobetjening.
De' ä' bättre te' förvarä sej än te' förfarä sej.
De' ä' bättre te' gå med grov klut än med bar bak.
De' ä' bättre te' ha' en fågel i näven än tie i skogen.
De' ä' bättre te' ha' ett ol för sej än tie etter sej.
De' ä' bättre te' ha' skrynklä på skonn än blåsä på foten.
Varning för högfärd.
De' ä' bättre te' ingen gris ha' än te' ha' en sate söm inte' ludden vill
åv
De' ä' bättre te' prövä fästmöa i pörtdörra än i körkdörra.
Duglighet bör sökas framför högfärd och grannlåt.
De' ä' bättre te' stämmä i bäkken än i åa.
De' ä' bättre te' sökä de som ä bäst, än de' som brukäs mäst.
[Jfr nr 193.]
De' ä' bättre te' varä brödlös än te' var' rådlös.
De' ä' bättre te' iitä e' kakii i ro än tie i oro.

5OSe not 15.
51Snugg a. 'snål, njugg'.
52Innebörden torde vara, att det är bäst att betala sitt mjöl i reda pengar; hos börgs

är väl en ordlek med anpelning på borga v. eller borgen s.
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De' ä' dager te' kvälln å' sedn kömmer pigsola öpp.

Man arbetar i lugn om ock andra uppmanar enom att fieskä på.53
De' ä' de' sammä hvar den sjuka har ondt när 'n ändå ska' liggä.
Man kan så gerna ha det ena obehaget som det andra.
De' ä' de'sammä hvems måg 'n blir barä 'n får bra svärfölk.
De' ä' de' sammä hvem söm äter de' kömmer 'ndå i en mage.
Ordlek och skämt.
De' ä' de' sammä ökke fingre' n skär sej i, när de' ändå ska' blöd'.
De' ä' de' sammä ökke 'n gör, öm 'n piskär oksen heller kör 'n barästä
'n får dagsvärke fullt (fullskurä).
De' ä' de' sammä öm du köper smör åv mej heller doter mi' för de' ii'
ändå sammä smörjä.
De' ä' de' sammä öm koa mjölkär aldri' så mykke' när 'o' ändå slår ur
'e
De' ä' dygd54 på kritter när di ligger å' äter.
Skämt öfver otillbörligt antagen bekvämlighet.
De' ä' dålig fågel söm skämmer sej55 i sitt ege' bo.
De' ii' dålig kärrng öm 'o"nte' piskär sin kar öm 'o' törs.
Ja om hon törs nämligen; de' va' just de'.
De' ä' dålig råttä som inte har mir 'n ett hål.
De' ä' dålig tiggäre söm inte' kan gå en port förbi.
Tröstegrund för den som kommit i onåd för den man förr haft till vän.
Det ligger likväl något illslugt i sjelfva yttringen.
De' ä' e' klubbä56 te' hvar kast men te' sömligä ä' de' två.
Ingen har så godt att icke någon olägenhet eller skäl till missbelåtenhet inställer sig.
De' ä' en god vän söm stiger öpp å' lätter en ann sättä sej.
De' ä' fasli' te' varä tyst när allä tiger.
Uppmaning att någon bör slå upp språklåda då alla i ett sällskap äro
tysta.

53Fjäska på (eller end. fjäska) v. ' skynda, jäkta (utan att få ngt uträttat)'.
54Dygd s. 'god egenskap, duglighet, kraft' (Ordl.).
55Skämma sig v. 'förrätta sitt tarv'.
56 Klubba s. 'träklubba'; kast s. 'hög, (ved)trave' (Ordl.). Jfr GE:s förklaring i
självbiografin: »Ja, n må ta sej te va-fl vill här i väla, så nokk räkker de te ått lite var —
De ä söm di ple sägä, de ä klubba te var kast» (SvLm 3:2 s. 292).
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De' ä' för sent (så dags) te' aktä eldn när stuga' står i ljusan läge.
De' ä' för sent te' be Gud hjälpä sej sedn faan ha' kummi' i farstu'.
De' ä' för sent te' lärä gamlä hundär sittä.
De' ä' för sent te' stiingä burn sen fågeln ii' utflugin.
De' ii' för sent te' ångrä sedn barne' gjolt: har en fullt höfvisk tilllämpning.
De' ii' gödt fölk i allä stugur, när di ger en bit bröd i den enä så tar di
åv 'n i den andrä.
Skämtsamt omdöme då fråga är om folks olika gifmildhet eller
sinnesstämning.
De' ä' gödt te' ha' en vän i vika.
De' ä' ingen heder te' å' skämmäs.
De' ä' ingä nöd om 'n mäktär sej57 ha skinpäls, trädskor å barkbröd,
för då hvarken 'n svälter el. fryser.
De' ä' ingen herre om 'n inte har grå häst, å' gul väst å' hög hatt å'
spännen i skona.58 [Jfr 3461
De' ä' lite' söm lagöm våller.
De' ä' mindre könst te' skaffä än te' ta' varä på de' n har.
De' ä"ngen för gammel te' bli skörvugr.
De' ii"ngen krok för sugga' i ärtåkern.
Man skyr ingen möda om man förmodar någon vinst.
De' ä"ngen olykkä de' ii"ke nå'n lykkä med.
De' ä"ngen ond ikke 'n 'ä god ibland.
Å' de' ä' nokk sannt de' ägg mångä gånger.
De' ä"ngen slug ikke 'n ha' vari tokug förut.
De' ä"ngen så styv ikke 'n finner sin överman.
De' ä"ngen slug öm 'n inte' kan botä sjukil kalvär.
Spe i omdöme. Slug har alltid bemärkelse af förakt eller i misstänkt
mening.
De' ä"ngen sämre än när 'n ska' giftä sej, å' ingen ä' bättre än när 'n ä'
död.
En i allo i praktiska lifvet stående sanning.
De' ä' ingenting så hett ikke de svaläs.
De' ä"ngen uta' två sinnen.

57 Mäkta sig, mäktas v. 'förmå, orka, ha råd'.

58Jfr nedan nr 1002, 1003 (3 saml.).
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De' ä"ngä fa'ligä ben i pötatisen.
En gifven föreställning slår man i vädret; man lägger den icke på
sinnet.
De' ä"ngä vänner i spel.
Spelsjukan kväfver alla bättre känslor.
De' ii"nte' allt guld söm glimmär.
De' e"nte' allä dar de' ä' bakda'r, de' ä' sömligä smakda'r ögg.
Man måste naturligtvis återtaga hvardagliga vanorna efter någon
tillfällig vällefnad.
De' ä"nte' allä höl 'n ska' luktä i, 'n ska' spöttä i sömligä ögg.
De' ä"nte' allä kokkär som har stora knifvär (slefvär).
De' ä"nte' börtä de' bondn ger sin gris.
Om egna kreatur göra skada på väksande gröda så har man trösten i
ordspråket.
De' ä"nte' fa'li' barä 'n inte ä' rädd.
De' ä"nte' fa'li' te' varä rädd barä 'n kan bra springä.
De' ä"nte svårt te' bli präst när 'n har bisköpen te' morbror.
De' ä"nte' gödt te' hållä de' n inte' har i händer.
De' ä"nte' gödt te' ta' faan på slätä gäle.
De' ä"nte' längre sedn katta' samm över sunde' än römpa' ä' våt än.
Man bör icke förebrå andra hvaruti man felat själf.
De' ä"nte' så hett i helvite' som de' röker te'.
Man brådskar icke med verkställningen af en uppmaning som är i
fråga.
De' ä"nte' sagt att oksen ska' ha' allt hvad 'n drar.
De' ä"nte' värdt att en ber när helä församlinga ä' sjuk.
De' ä"nte' värdt te' basä björn med ris.
Gamla själfsvåldiga barn äro svåra att aga.
De' ä"nte' värdt te' brytä kaka' för ett mål skull.
De' ä"nte värdt te' båsä59 förr'n 'n ha' fått ko.
De' ä"nte värdt te' göd' oksen sammä da' n ska' slagtä 'n.

59 Båsä v. 'sätta kreatur i bås'.
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De' ä"nte värdt te gruvä sej för vantär så länge de' nte ä' vinter.
Ingen annan bör ha obehörigt bekymmer.
De' ä"nte värdt te' hviskä för små grytur har ögg örur.
De' ä"nte' värdt te' jämrä sej så länge 'nte småtarma' släpär.
'N ska' nte' var' rädd för yllävöd,60 'n får tids nokk jämrä sej när nöda
tränger.
De' ä"nte' värdt te' köstä krut på hårkrånkär61 (el. dödä hökär).
De' ti"nte värdt te' lättä skriftä sej för munkär så länge de' finns
präster te'.
Man tål icke tillrättavisning af den man anser dertill obehörig.
De' ä"nte värdt te' rivä ikull lada' för ett missväkst år skull.
Vidsträckt tillämpad och stående sanning: Tålamod! Tålamod!
De' ä"nte' värdt te' trugä gödt i ondt.
De' ii"nte' värdt te' varä hund för ett ben skull.
De' ä' inte' någe dannt62 i mors skåp när 'nte' dörra går igen för barä
trasur.
Man hör nog påminnelser men man hör dem intet. Man vill ej lyssna
deråt, eller: man lägger föga vigt på värdelöst prat.
De' ä' ondt åt63 te' å' dra' strå för gamlä kattur.
Man bör icke offra välvilja på skvallerkärrngar, isynnerhet de gamla,
ty de anses elakast [s. 106].
De' ä' skam te' å' läggä hungern på en an'ns talrik.
Man skall vara nätt i maten på främmande ställe.
De' ä' skilnäd på löss å' åkerhöns64 fast di ä' grå bäggä.
Man nedsätter sig själf och anser sig, i jemförelse med annan, mindre
värdig att gemensamt njuta en fördel. Ligger nog något spe i sjelfva yttringen.
De' ä' så dags te' å' ta' den skallugä i håre'.
De' ä' så dags te' å' ta' körven åv hundn sedn han ha' fått bågä ända'
i mun'.

60Yllävöd; illävöd/illäved oböjl. a. 'som tar illa vid sig, ivrig, rädd' (Ordl.).
61Hårkrånk s. 'harkrank'.
62Dant neutr. av dann a.'beskaffad'. »Ordet förekommer i många bemärkelser, både

onda och goda, isynnerhet med avseende på böjelser och egenskaper» (Ordl.).
630n(d)t åt adv. 'illa, olyckligt, av elakt förebud' (Ordl.).
64 Åkerhöns s. 'rapphöns'.
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De' ä' så lite' n ska' aktä sej för nu för tidn.
Försigtig bör man vara. Små orsaker, stora följder, är en stående
sanning.
De' ä' svårt te' å' varä gift å' ingen man ha'.
Man har det ena och saknar det andra. Tillämpas icke efter ordalydelsen.
De' ä' så dags te' å' snytä sej, när näsa' ä' börtä.
De' ii' så världens löpp att den enä ska' den andrä ätä öpp.
De' äter ingen öpp annärs mat.
De' ä' tids nog te' å' ta' åf sej hatten när 'n får si herrn, men de' ä'
'nte' allä herrar som har högä hattar å' gulä västär.65 [Jfr 2941
De' ä' väl att Vår Härre kröner sin tupp.
Öfversittaren eller den stormodige blir af omständigheterna kufvad.
De' ä' väl att Vår Härre laggt käppen bredved hundn.
Nästan liktydigt med föregående [nr 3471.
De' ä' värstä före' i portlägre'.66
Di heligä hönsa värper ögg i näslo' ibland.
Dihär barna, när 'n ber dom gå åt körka' då går di åt kvarna.
Di hönsa söm vill värpä börtä ä"nte' godä te' aktä.67
Di kullugä kona ha' nte' fått nårä horn.
Om en ilsken som har föga magt att skada.
Di myndigä felär ögg ibland (å väger oftä mindrä än inte').
Din räf biter 'nte mi gås.
Diss bättre 'n gör diss större skam har 'n.
Diss flerä tokiir, diss mirä prat.
Di små tjyva' hänger di, men di storä lätter di gå.
Diss brådäre 'n har diss sämre går de'.
Diss mir 'n rör i lorten diss värre luktär 'n.
Diss mir 'n stryker katten, diss mir kirrär68 'n på rompa'.
Diss mir 'n svär över geta diss bättre trivs 'o'.
Ej värdt att aflåta straffyttringar om den som är oåtkomlig.

65Jfr nedan nr 1002 (3 sam!.).
66 Portläger s. 'portlider'.
67 Akta v. 'efterse, vakta (

kreatur)'.

68Kirrii v. 'uppresa (Ord!.). Skrivs kjirrä i ATA (s. 1541).
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Di storä känner hvarann' å' di små klämmer hvarann.
Om kalas då den fattige föraktas — Styrkan vill kufva svagheten.69
Di söfver 'nte' allä som snarkär.
Di tiger 'nte' di söm budnam bär.
Di ä"nte' allä Kokkär som har långä knifvär.
Utseendet bedrager ofta.
Di ungä ska' n lärä, di gamlä ska' n ärä.
Doktorn gör bästä nytta' sen den sjukä ä' död.
Där mykke' tas blir mångä hol.
Dörra går på gångjärn.
Man hindrar ingen att besöka sitt hus.
E' blindr hönä hittär ögg ett korn ibland.
Ed å' ägg brytes lätt.
E' flugä gör ingen sömmär.
E' lita tuvä kan stjälpä ett stort lass.
Har måst tillämpning i kärleksväg.
Eldn ä' en fa'ligr gäst för han skonär 'nte' vägga' en gång, men de' gör
tjyven.
Eld å' vatten ä' godä drängär men dåligä Herrär.
Elände ä' stort men så går de' ann de' ä' mångä öm 'e.
En baklastäd släde å' en framlastäd vagn gör sin ägäre störstä gagn.
Är en stående sanning grundad på erfarenhet.
En da's funderingär ä' så god som sju dars arbete.
Enderä ska' n ha' skaden heller skamma.
Då man skall göra någon uppoffring får man intet vara för njugg.
En god granne ä' en god må rön.
En god husbonde går först opp å sist i säng.
En god krok kröker sej själf.
En gång ä' ingen gång, två gånger ä' någe' men tri gånger de' ä' för
mykke.
En hel styfver å' två halfvä styfver ä"nte' de' sammä.
En hungrugr mage gör en god kökk.

69Den förra delen av kommentaren ur ULMA:s ms, den senare ur ATA

(s. 1653).

70 Budna bpl. av 'bud s.
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En hungrugr mage tål 'nte' långt prat.
En kan 'nte' allt men könsta ii"nte' tung te' bärä.
En kar' ska' stå med sinä ol å' en tiggäre med sin påse.
En kjolsäkk ved låre' ä' så god söm en okse om åre.
Nämligen att spara tillfälliga gåfvor.
En latr dräng å' e' varm säng har fasli' svårt te' å' skiljas.
En lortugr hand gör en fet mule. [Jfr nr 585.]
Oftast ser man sämre folks barn (som man säger) vara fetare, tjokkä i
syna å' lortugä öm plyte'.
En orättfärdig penning tar tie med sej.
En spard styfver ä' två gånger förtjenter.
En tok frågär mir än en klok kan svarä på.
En tjyv ä' den söm stjäl men han ä"nte' stort bättre den söm sitt
mister.
Ehuru språket är allmänt vid underrrättelser och tal om begången tjufnad så är svårligen någon förklaringsgrund i sjelfva språket.
En töligr kar' ä' bättre än en starkr.
En ung kan dö så fort som en gammel: tröstegrund
En ände ä' söm ett huv'hår å' den andr' söm ett märrelår: liknelse på
ojemnt spunnet garn, klandrande.
E' olykkä har oftä tie med sej.
E' svalä (flugä) gör ingen sömmär.
E'ter söt klåde kommer sur svede.
Ett dagli't arbete gör en kunnigr mästäre.
Vid tal om någons arbetsskicklighet, hvilket anses vara som sig bör
och ingenting att skryta öfver.
Etter kodöd blir 'n fattig men etter kärrngdöd blir 'n rik.
Etteråt lakär di spisöl.71
Man kommer för sent med en framställning.
Ett förnöjt sinne ä' ett dagli't gästabud.
Ett gödt du ii' bättre än ett fals't ni.
Är nog en stående sanning. Du-ordet har för varit allmännare brukadt
bland folket än som nu är fallet. Råcken och hatten vill nu gerna ha titel
teminstönen han. [Jfr nr 36.]
Ett ol i tid ä' bättre än tie i otid.
71Spisöl s. 'tunt, svagt öl', vanlig måltidsdryck, även bildl, om svag och dålig dryck.
72Teminstöne adv. 'åtminstone'.

22
Ett träd kan inte' brinnä, e' kärrng kan inte' trätä.
Något ursäktande för den som af allom anses endast trätgirig.
Ett år å"nte' sju.
Tålamod behöfs uti en svår anställning.
Ett ägg i da' ä' bättre än e' hönä i mor'o'.
Falskheta drar sin egen Härre på halsen.
Fan (må) gråtä, vill ägo' rinnä så må di.
Man vill icke erkänna sig svag.
Fan har den hatt som passär åt allä hufvuden.
Fan i den hand som tar sej före de' n inte' kan.
Fan tittä i den glugg där ingen tittär tebaks.
Den som blir bjuden på traktering och icke bjuder igen blir utesluten ur
sådana lag.
Far 'n varliga fram så slipper 'n skam.
Far ha' gått ifrån mor.
Då vid bakning jäsningsprocessen försiggår så att öfver- och underskorpan skilja sig och bilda iholigheter inuti brödet. Anses nu af ingen
betydelse.
Fast bundi, fast funni'.
Fattidomen kan ingen skylä (döljä).
Fatti'mans barn å' rika mans kalvär dör 'nte' så gärnä.
Tillämpas ofta; sanningen må vara i sitt värde.
Fatti'mans barn tar sinä stötär (rä' söm di ligger ska' di öpp å' ätä).
Vid underrrättelsen om något ondt drabbat den för hvilken man icke
hyser något deltagande.
Fiskfång å' fogelsång skämmer bonde mången gång.
Den som idkar jagt och fiske försummar därigenom jordbruket och dess
tillbehör.
Flerä sir mir än en, men en sir mir än två.
Flit å' skit gör mången rik.
Fort å' väl föl's aldri' åt.
Fortäre 'n åker förr hinner 'n fram.
Fris't mod gör halfvä olykka' god.
Frågä ä' fri barii 'o' ä' ärligr
svare' blir däre'ter).
Kan nog duga men är icke alltid tålt.
Frästä ä"ngä könst.
Går de' så går de', notä bene.
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Full buk gör trög (lat) man.
Får 'n ingii fiskär så har 'n sinä maskär i behåll.
Får 'n klave (skällä) nok får 'n ko.
Färskt öl ä' fullt å' grumme173 å' gammelt vill gärnä surnä.
Fästmö å' fästman hänger ihop som ärthalm.

Oåtskiljeligheten anses likväl som en dygd.
Fölk (Menskan) spår å' Gud rår.
För den som ä' mätt ii' hungrä (svältä) lätt.
Förbjuden mat smakär bäst.
Före spå etter gå.
Man misstänker möjligheten att hvarom fråga är skall ske. Alltid
något ondt eller olycksbringande.
Förbjuden sak blir först gjord.
För lite' ä' för lite'.
För mitt å' ditt gekk mången från sitt.
För mykke ä' för mykke.
För mykke' krus gör misstänkt hus.
För mykke' å' för lite' skämmer allt.
Förol bryter lag.74
Öfverenskommelser bör hållas heliga.
För präster, doktorer å' advokater" ska' n' inte' ljugä.
Förr ha' de' vari' dagär å' nätter, nu ä' de' nätter å' dagiir.
Vid fråga om dagars olika längd och dermed följande olägenheter vid
olika tider.
Förr ha' de' vari' dannt, nu ä' de' dannt dannt.
Någon ytterlighet är i fråga.
För stor vänskap gör oftä ovänskap.
Förstä olykka' ä' alltid bäst.
Försöke' gör 'e'.
Antydning att ej våga en ytterlighet.
Förtjena först å' begär (tigg) sedn.
Gamlä bokkär har stelä horn.
73Grummel s. här väl 'grumligt öl'.
74Förord s. Föregående avtal resp. gjort förbehåll omintetgör tillämpningen av

lagbestämmelse på den punkt avtalet eller förbehållet gäller. I juridiken ännu
brukligt uttryck. Belagt alltifrån 1600-talet (SAOB F 3047).
75347:68 (s. 107): ... doktäre ('doktorer') å advokarter.
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Gamlä kattur slaffsär ögg mjölk.
Gammeln ä' äldst.
Genöm sej själv så känner 'n andrä.
Ger Gud da så ger 'n råd.76
Gjolt söm gjolt ä'.
Gladä dar löper fortest.
Grå å' blå' ä' boondn som bäst; okse bättre ha' än häst.
Godä ol kostär ingä pengär.
Godä år gör botäår.

God årsgröda kan utplåna värkningen af ett missväxtår [347:69 s. 1231.
Gud hjälp öss te' hörne' sedn tar långgata' ved.
Förundran över dålig person eller dålig handling.
Gud sörjer för offre: tröstegrund.
Den som är hatad och förföljd bör därföre icke förtvifla.
Gud vare löv för mål å' mättä! Gud låte de' a'drä måle' kömmä snart
etter.
Skämt af den som vill erkänna sig för lat.
Grisen grymtär som sugga' lärt.
Grannä kläder motär tid i vädre.77
Guld ej annä' ä' än mull, men takkä vet ja' selver.
Guld spränger berg å' järn portär.
Gubben ä' gammel å' skinne' ä' skört.
Går de' så går de'.
Går de' väl, så går de'.
Gästäbud gör doktorn riker.
Gör de' nte' gödt så gör de' nte' ondt.
Gödt köp lokkär penga' säkräst ur pungen.
Gödt rykte ä' gödt arf.
Hake råkär make.
H för hakker?, p för pokker å' drikkä för törst.

Man får ej det man begär; afs[er] lag.
Ha(r)-kött ä' bättre än få(r)-kött.
Bättre ha sjelf än emottaga almosor.
76 Av H. Aminson varierat: Kommer dag...
77Tid motsvaras i utskriften till ATA av tidn. Uttrycket motsvarar trol. det mera

lättförståeliga »Grann klädsel mördar tiden», som även finns på latin.
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Ha' n håle äti opp märke, så ha' n inte' äti opp kilträ'.
»Timmermansspråk»,78
Ha' nte' smöre' fulli' i lorten så ha' nte' hundn fått 'e'.
Harmen gör helvite'.
Sanningen erkänd men förklaringsgrunden blefve för svag.
Har 'n ingen söm matär sej så har 'n ingen söm hatär sej.
Heder bryter seder.
Den som stiger i graderna måste förändra lefnadsförhållande.
Heder tynger, de' ondä ynger.79
Hem å' bört ä' ukä långt.
Herrn får dålig e'tersläng för hvad han lär utaf sin dräng.
Herrär behöfver inte' bed'.
Himmelrike' ii"nte' törpärns vägär.
Hinner 'n hundn så hinner 'n römpa' ögg.
Hit å' dit har sinä vägär.
Om en misstänkt eller tvetydig sak eller handling.
Hoppe' dör inte' snart.
Horungär å' körktjyvär gör oftä bästä lykka'.
Förakt för den man anser ovärdig den förmohn eller befordran han
njuter.
Hundn vet nok hvar hynda sitter.
Hungern ä' bästä krydda'.
Hungrugr mage börgar inte'.
Ger ingen pardon.
Husbondns skor ä' bästä gödningen på åkern.
Daglig och stundlig tillsyn.
Husbondns ögä gör hästen fet.
Hut går hem.
Hut vill hem.
Hvad gör ikke tysken för pengar å' svensken för bränvin.
Hvarda 's grann å' hel 'da 'slikäda n.
Hvar 'n får se en hund eller pöjke ska' n ha' stryk för ha' n inte' gjolt
någe' yllä så tänker än ändå snart te'.
Hvars mans vän ä' hvars mans narr.
Hvart 'n vänder sej så ä"ndå baken bak.
78Komm. ur Bidrag V s. 75.
79Ynga v. yngla, föda avkomma, om hundar o. likn.' (Ordl.).
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Hvar å' en fågel sjunger etter sin näbb.
Hvar å' en har si sed.
Hvar å' en har sitt kors (= plåga).
Hvar å' en tykker öm sitt.
Hvar å' en tykker sej vis varä.
Hvar å' en vill aktä si römpä.
Hvar å' en ä' etter söm 'n ä' hullin te'.
Villigheten; ingen öfvergår sin pligt, nej »inte en tum».
Hvar å' en ä' sej själf närmest.
Hyfvelspån, fiskfjäll å' krutrök, ä' värstä gödningen för åkern.
Hynda hänger på gärdsgåln.
Väger mellan väl och illa; afgörandets ögonblick.
Här i världen lider man tvång men strunt i den söm ger sej.
Härrär å' hundär läter aldri"gen dörra.
Härrär å' narrär ska 'n inte' visä halvgjolt arbete.
Man tror man får dåligt omdöme om dess rätta värde.
Högen drar halvä lasse'.
Högmod går för fall.
Håle håller ukä länge som de' som helt ä'.
Hör rätt, gör rätt å' för rätt så får du godä grannär (går dig aldrig
illa).
Hör å' si å' tig så har du altid frid.
Höstnatta å' barnarssa'80 ä"ngen ting te' tro.
Oaktadt aftonen är klar kan ovädret komma; man bör derföre vara
försigtig vid bergningen af sin skörd.
I brist på bröd så får surpalten dansa (el. så skär man limpa).
Man tager det ena för det andra om man ock ofta gör sig skada. Rådlös
ska' n 'nte' varä.
I brist på flikkur så dansär 'n med horur.
Idke81 söker like.
I källa' smakar vattne' bäst.

80 Barnarsa' pl. av barnars s. 'barnstjärt'. I andra samlingar kan uttrycket ha tillägget
»De är våta jämt».
81 I(d)Icen a. 'flitig, arbetsam; sniken (Ordl.).
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11ä82 tar allt vad de' får.
Den hoglöse och senfärdige får sitt arbete ogjort. De' ä' en ann (sig
sjelf) som ska' motä arbette men inte' arbette en ann.
nä ä"ngä83 hvilii.
I medgång har 'n vänner, i motgång ingen 'n känner.
I med å' mot ä' kunnä gödt.
Inbillninga ä' värre än pesten.
Ingen farä skedd å' ingen ärä vunnen.84
Öfvertygelsen och sakens jemna gång är ej rubbad; allt som det bör
vara.
Ingen ä' så lång så 'ke 'n behöfver sträkkä sej.
Ingen ä' så liten 'ke 'n får lof bokkä sej.
Ingen ä' så stark så 'ke 'n har sin öfverman.
Ingen ä' rikiire än den som inte ä' någe' skyldi'.
Ingen härre å' ingen hund å' ingen tiggäre uta' pung.
Vid obehöriga titlars erhållande, med skämtsam mening.
Ingen kan görä mir 'n 'n vill å' örkär.
Ingen stal om ingen gömde.
Ingen hvilä van, plitä helä da'n.
Ingä mödä, ingä vinst.
Ingä ro utan oro.
Inte' gödt uta' besvär.
Inte' ä' de' såkker å' inte' ii' de' salt, smälter de' lite' så smälter 'nte'
allt.
I tystäste vattne' går di störstä fiska'.
Jola gömmer, tiden glömmer.
Ju flerä barn ju flerä Fader Vår.
Ju flerä kökkär ju sämre söppä.
Ju flerä man ju bättre lykkä.
Kakä söker makä.

82I/ä bsg. av il s. 'hast, stor brådska'.
83 Ingä: i ATA (s. 1546) står » 'ngen (ej ingä).»
84 ATA (s. 1546) har här »Ingä farä ingä ärä

(efven ingen).»
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Kar' ä' kar' öm 'n inte ä' större än en byttpinne (en näve hög).
Tröstegrund för pöjkkyttäre85 när de lida föregifven orättvisa af mot-

satta könet.
Kömmer da' kömmer råd.
Kömmer di å' tar en bakfot nok tar di den a'drä.
Kömmer ja"nte' i da' så kömmer ja' i mörö'.
Ingen hette; den liknöjde gör sig ingen brådska.
Konsten ä' stor men har hvarken far eller mor.
Kort å' tärning ä' oviss bergning.
Kröpp förtjenär å' kröpp förtär (super öpp).
Som illa använder hvad han förtjenar.
Kräftor och adelsmän finns inte i Guds rike.
Kvinnors (kvinnfolks) träta slutar med väta.
Kvinnfölks görä har ingen ände.
Kvinnfölke har långä kjolär men kort linne.
mångä men knepa ä' diss fler'.
Könstra
Kärleken ä' blind.
Kärlek å' hostä kan ingen döljä (ä' svår te' mistä86 ).
Kärleks gnabb ä' kärleks födä.
Kärleken får 'nte alltid dansä på rosur.
Köl å' kritä gör måläre rikä.
Lagöm ä' bäst.
Lat ungdom gör lusug gammeldom.87
Like söker like.
Likä föglär skökkäs.
Om mindre välkända personer förena sig.
Lifve ä' kört men könsta lång.
Likä barn leker bäst.
Lita bölä88 lång väg tung.
Lag utan käpp ä' klokkä utan kläpp.
Lite' bruti' ä' snart förlåti'.
Lite' har den fattige å' toku't bär 'n sej åt.
Bristande erfarenhet, dumhet; omvändes ofta. Skämt.
85 Kyttare s. 'liten pojke, parvel'.
86 Mistä: »dvs 'bota'» (s. 109).
87 Gammeldom s. 'ålderdom'.
88 Baii s. 'börda'.
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Lite' ljugä pryder tal.
Skämt öfver uppblåst ordsvam.89
Lite' kan räkkä länge men mykke' kan ögg gå åt.
Liten lever än.
Man är ej så rädd för skuggen som allmänt tros.
Lite' te' bjugä" men inte' te' trugä.
Om en gåfva försmås.
Lortug hand gör fet mule. [Jfr nr 392.]
Lykka' står den djärfvä bi.
Lykka' råkar man men piska' träffär (råkär) märra.
Man försöker på vinst och förlust.
Lykka' ä' bättre91 te' finnä än te' behållä.
Lykka' ä' fa'ligast när 'n mäst smeker 'a'.
Lykkäs de' så lykkiis de' (ä' de' väl).
Långsam sot är säker död — Långsot är vissdöd.
Långt lif, långt elände.
Lånsäkk ska' alltid släpä. [Jfr nr 646.]
Längre kan 'n gå sämre kan 'n få.
Ett tilltänkt giftermålsparti anses väl gå ann men man har mindre
aktning för förslaget.
Längre en går diss sämre en får.
Lät92 hundn bitä han sleker 'nte' så gärnä.
Den som ej visar en erkänsla för något med enns så uteblifver den gerna.
Lätt kommer, lätt går.
Läsä å inte förstå, Plöja å inte så, Gå te flikka å inte slippä in, Fria å
inte få, Ha vagnshjul som inte går ikring, Ä ffem?193 förargligä ting.
Lögna drar sin egen härre på halsen.
Lögn å sanning vill inte' gärnä görä sällskap (blandning).
Löna motiir94 könsta.
Löven ä' god men hålin ä' bättre.

89Svam s. 'svärm, stort antal, mängd' (Ordl.).
90Bjugä v. 'bjuda, ge'.
91Bättre: lättäre (s. 110).
92Lät, i ATA (s. 1547) lätt; äldre imperativform av låta v.

930läsl. ord.
94Motär: motsvaras i 347:68 av lockar på (s. 110).
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Magen blir förr mätt än ögo'.
Magneten drar å' kroppen krällär etter.

Naturlig men anständig dragningskraft mellan unga personer af olika
kön.
Med95 gräse' gror så dör märra.
Med helsä å' pengär gör 'n sej fri för slängär.
Min dräng hadde ögg en dräng å' bäggis va' di latä, när min gekk 'sta'
då stogg den a'drä å' gapäd'.
Min åker går i aks: spådom, skadeglädje.
Mykke' ha' Vår Härre Xtus lidi' men di spar96 heller 'nte' å' talä
öm 'e'.
Di primär97 ögg öm 'e' värre än de' ä'.
Mykke' kan ske hinnä skida98 hinner te' munn'.
Mykke' spordt, lite' gjordt.
Mykke' vill alltid ha' mir.
Måndags arbete ä' helä vikkas fördärf.
Mången säger sannt fast 'n inte' vet åf 'e'.99
Mången ä' lång å' later, mången ä liten å' vater.100
Mångä bäkkär små gör e' stor å.
Mångä ha' vurti dödä å"nte' fäktä 'hjäl sej.
Mångä hundär ä' haarns död.
Mångä kan hjälpä en, men en kan inte' hjälpä mångä.
Mården haltär 'nte' för roskull.
Mörö'stund har guld i mun'.

Den som tidigt stiger upp hinner uträtta mer än den sömniga. För öfrigt
är morgonluften helsosam.
Måttliga körvär ä' bäst.
Mägtigä Härrär gör mägtigä ting, men di fattigä får gå å' gapä å'
barä si sej ikring.

Spefullt uttryck om den företagsamme då tidsandan ej är ense dermed.
Människa' ('N) kan allt hvad 'o' ('n) vill barä 'o' (n) bjuger till.
95Se not 15.
96Spara v. 'försumma, underlåta'.
97 Primä v. 'prata utan eftertanke, utbreda sig över en sak mer än man borde' (Ordl.).
Jfr SAOB (P 1837 f.) prima v. 'prata strunt, pladdra, sladdra'.
98... hinna skida ... '...innan skeden ...'. Jfr not 107.
99Mången säger mirä sanning än 'n vet åf (s. 111).
100Vater a. 'hurtig, rask' (Ordl.).
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Nakug kvinna drifver nöda te' spinnä.
Nappär de' nte' här så nappär de' längre bört.
Natta ä"nte' benugr.101
Man fruktar icke att vaka om deraf göres behof.
Nej å' ja gör nästä träto'.
'N får 'nte nå'nting uta' besvär, inte' en gång levandes ekörrär.
'N får 'nte sägä allt hvad 'n hör, inte talä om allt hvad 'n sir; för gör
'n de' så blir de' allt mir å' mir.
'N får 'nte sägä barna ä' dummä när di känner igen far sin.
'N gnager någe' åv ben, men inte' åv sten.
'N gör 'nte' orätt när 'n gör som di vill ha' je.
Njugg spar å' faan tar.
'N kan hörä hvad di säger men 'n får tro hvad 'n vill.
'N kan likä fort få si ett kalvskinn på vägga söm e' okshud.
'N kysser oftä de' knä (hand?) söm 'n våndä102 oftä vure åv.
'N känner bäst hvar skon klämmer den som har 'n. [Jfr nr 243.1
'N lefver 'nte för te' ätä, men för lifve' skaptes maten.
'N äter för 'n ska' lefvä.
'N lär så länge 'n lefver.
Nolavädre ä' kallt kömmä från ökke' sida' de' vill.
Nolavädr å' kärrngärs trätä, slutar sälla' uta' vätä el. börjäs med
störm å' slutäs med vätä.
'N saknär 'nte oksen förr'n båse' ä' tomt.
'N sir andräs fel förr 'n sinä egnä.
'N ska' alltid lagä så körka' står midt i bynn.
Vid fördelning af samfälld egendom måste man söka göra alla lika
rätt.
'N ska' alltid sliipä en säkk när de' ä' lånsäkk. [Jfr nr 593.]
Det är mångens sätt att uppsåtligen vanvårda och fara illa med
andras egendom. Det hela är ett skämt.
'N ska' alltid smidä med järne' ä' varmt.
'N ska' böjä vedja' med 'o' ä' grön, så blir 'o' båd' fager å' skön.
'N ska' friä med hast så slipper 'n återkast.

101 Benugr a. 'svår, besvärlig, ansträngande, arbetsam' o.likn. Innebörden är, att
man gott kan ta till även natten om så krävs (t.ex. för ett arbete).

12Våndä v. äldre svenska vanda, 'bry sig om', här snarast 'önska'.
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'N ska' hållä i römpa' den söm ko' äger.
Ägare bör vara ansvarig, ansvarig bör vara först å' främst; om husbonde mot underhafvande.
'N ska' hörd mykke' men talä lite'.
'N ska' lagd så 'n sopär ved si egen dörr hinnä 'n sopär ved and räs.
'N ska' lärd sej krypä först hinnä 'n lär sej gå.
'N ska' lättä syn gå för sägen.
'N ska' nte' flygä högre 'n vinga' bär sej.
Lämpa lefnadssättet efter sitt stånd.
'N ska' nte gläd' sej åt smälln söm di gamlä kuska.
Icke fröjda sig åt väntad förmohn emedan man kan bli mistingen."
'N ska' nte grufvä sej för den da'n 'n inte ha' sitt, men 'n ska heller
inte ta' tebaks den da'n som ä' öppätin.
'N ska' nte' gå längre än te' sej själv.
'N ska' nte görä allt för nöd skull, än ska' görä sömt för roskull.
Små svagheter kunna ursäktas.
'N ska' nte' kastä pärlur för svina.1"
Ej bruka sitt vett för oförståndigt högfärdigt folk.
'N ska' nte' kastä små stenär åt Vår Härre för han kastär storä igen.
'N ska' nte' klå alt som kliär.
'N ska' nte lättä den högrä handa vetä hvad den venstra gör.105
En gift kvinnas välgerningar mot medmänniskor kan ursäktligt undgå
mannens kunskap.
'N ska' nte ridä ryggen civ den söm villigr ä'.
'N ska' nte ropä hej förr'n 'n ha' kommi' över bäkken.
'N ska' nte skådä hundn etter håre' å' man etter måle'.
'N ska' nte si en given häst i mun'.
'N ska' nte si fölke' längre än te' tiindra.
Man bör icke sätta förtroende till den man ej pröfvat.

103Misting s. 'mistning, saknad'. Bli mistingen 'bli lottlös' (Ordl.).
104 Svina s. bpl., i ATA (s. 1550) svyna 'svinen'.

105Nr 663 har av H. Aminson markerats med klammer. Detta är egentligen inte
allmängiltigt ordspråk utan ett korrupt bibelord (Matt. 6:3), som endast talar om
givande av allmosa.
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'N ska' nte sittä på lusa å' flå gneta.106
Ej sky nödvändiga och anständiga uppoffringar.
'N ska' nte' straffä kökken för köl, men för askä ska' n hängä.
'N ska' nte sved' allt söm ludi'
'N ska' nte' säljä skinne' förr'n 'n ha' skjuti' björn.
'N ska' nte sörjä de' söm ludi' ä'.
'N ska' nte' ta' bökken te' träd gålsmästäre.
'N ska' nte ta' den sultnä te' lagä te' ätä å"nte' den frusnä te' maka
på jeldn, el. den frusnä te' läggä på eldn å' den hungrugä te' ta' te' kok
heller den törstugä te' ta' te' (lagä te') bryggd.
'N ska' nte' takkä för grisen förr'n 'n har 'n i säkken.
'N ska' nte talä öm rep i hängd mans hus.
Artigheten bjuder att förtiga andras fel i deras åhör [s. 1111.
'N ska' nte läggä en skit åt en stakkäre .
'N ska' nte varpä mir 'n 'n hinner
'N ska' nte' varä så nogä öm e' skidl" gröt när en ann släpper te'
mjöle'.
'N ska' nte önskä sej dö i si nöd, å' inte levä i si vällust.
'N ska' rättä mun' etter ma'säkken å' baken etter årsväksten.
'N ska' tro allt hvad di säjer men 'n ska' tro att sömt ä' lögn ögg.
'N ska' ätä köl så blir 'n vis.
Osäker förklaringsgrund.
'N skrattär 'nte gärnä åt de' n sir dagli'dags.
'N stöppär 'nte gärnä annärs barn i barmen 'ke foten hänger ute.
Man omhuldar icke gerna annans sak med samma ömhet som sin egen;
åtminstone »få äro de».
'N vet hvad 'n har men inte' hvad 'n kan få.
'N vet inte' mir 'n 'n minns.
'N vet när 'n går, men inte' när 'n kömmer igen.
'N väntär 'nte för länge den söm viintär på någe' gödt.
Nyä kvastär sopär alltid väl men de gamlä river bättre i springo'.

1°6Gnet s. 'huvudlusens ägg'.
1°7Skid s. dial. för 'sked'. Jfr not 98.
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Någe' för någe' å' inte' för inte'.

Någon ersättning måste det vara för verkställd tjenst; Hämnas måste
man »något» vid liden förment oförrätt.
Någe' ä' bättre 'n inte'.
Tröstegrund vid sådana fall, men:
Någe' ä' så gödt söm inte'.
Antyder återigen oförnöjsamhet.
'N ä' alltid snål den lite' får.
Det naturliga behofvet kräfver sin rätt, men vissa individers glupskhet framkallar misstanka.
'N ä' alltid åven'sjuk108 på den som vill föd' sej.
Om den som på olofligt och otillbörligt sätt vill tillfredsställa sin
lusta.
När Adam plöjde (tröskä) å' Eva spann, då fanns de' ingen Adelsman.109
När Abraham kommer så dansär Sarä.110
När alla spöttär på en sten nok blir den våt.
När allä vill åkä ä' de' ondt öm kärrur.
När allä ä' friskä, ä' doktorn sjuker.
När barna får sin vilje fram så gråter di 'nte'.
När barne' ä' dödt så ä' faderskapen all.
Under eller efter vissa omständigheter upphäfver man vänskap och
förbindelser.
När bränvine' ä' i huse' så ä' vette' i farstu (baken).
När den haltä får häst å' den sjukä får präst, då ä' de' alläbäst.
Då har man i allo sin villja framme det må vara huru det vill.
När den blindä leder en blind då faller bäggisin i gropa.112
När den enä talär öm gärdsgåln talär den a'drä öm prästgåln.

108 Åven'sjuk a. 'avundsjuk'.

109 Uttrycket finns redan i medeltida svensk litteratur och i latinsk vers från 1300talet (Hjelmqvist 1903 s. 17).

11°I andra uppteckn. »När den rätte Abraham kommer ...», så hos Djurklou och så i
den tyska motsvarigheten (se Hjelmqvist 1903 s. 47 f.).
111 Bäggis pron. 'båda', bågä i ATA (s. 1552).
112Nr 706 är av H. Aminson markerat med klammer. Ordspråket är en omformning
av en av Jesu liknelser (Matt. 15:14).
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När den fattigä ska' görä kalas skikkär 'n håle ut slödder.
När den sjuka inte' vet hvar 'n har ondt, då ä' de' nte' gödt å' varä
doktor.
När de regnär välling har den fattigä ingä skid.
När de' ä' glömt så ä' de' glömt.
När de' (någe) ä' nog så behöfs de' nte mir.
När en fattig blir riker blir han fan lik.
När en häst kan snavä på fyrä fötter, kan e' människa snavä på ett
ol.
När fingre' ä' ringä ä' kvinna' (genit.) tingä.113
När glädjen ä' i stuga' får sörga stå i farstu', men kommer sörja sej väl
inn, så motär 'o' glädjen opp på vindn.
När giftäs kommer då far vette åt fanomme.114
När höna ä' mätt så kväder 'o'.
Belåtenhetsyttring.
När katten ä' börtä dansär mössa på bole'.
När katta' nyser blir de' fult vädr.
Man sätter ej serdeles värde på en persons tal; antydes dermed att
tiga.
När klökkiirn hänger i strängen rår 'nte' bondn länger öm drängen.
Då helgedagsklockan eller matklockan manar att upphöra med
arbetet.
När lasse' lutär ä' de' nte' ondt om påskjutäre.
När lusa ä' nattgammel har 'o' barnbarn.
När lykka' ä' god kalvär okse så väl söm ko.
När musa ii' mätt då ä' mjöle' bäkst (bäskt).
När 'n ska' giftä sej så ska' n si å' inte' si, hörä å' inte' hörä, förstå å'
inte' förstå.
När naturen rår, ingen ändrä får.
När 'n kröker på armen så gapär truten å' skriker tarmen.
När 'n har gödt supä ska' n ätä lite' bröd.
Ursägt om bränvin bjudes der bröd saknas, men torde höra till den
äldre matordningen.

113Den icke censurerade versionen lyder: När fingret är ringat är typpa' tingad.
114Fan6me,fann6me s. n. 'helvete' (Ordl.).
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När än inte' har någe' te' å' görä så lär 'n115 görä yllä.
När 'n sitter i vassen ska' n ögg skärä pipur.
Har afseende på kärleken.116
När 'n talär öm bärge' står trölle i farstu'.
När 'n talär öm tråna ä' di 'nte' långt börtä.
När 'nte' sugga' vill val1117 har 'o' mångä förfall.
När 'n ä' uta' ätä ska' n görä kalas, när 'n ii' uta' brännvärke ska' n
timrä å' täppä gärdsgålär för då blir de' i allä fall stumpär.118
Allmän tröstegrund öfver bristernas afhjelpande.
När olykka' kommer i farstu' kryper lykka opp på ugnen.
När penga' talär ska' truten tigä.
När prate' hörs genom take' då vet 'n säkert att fölke' ä' hemmä.
Stortalig kan nog höras ut på backen utan att ljudet går genom taket,
såvida man icke under kroppåsstugornas tid klättrade upp på taket för
att lyssna genom »körsten'» eller gräfde särdeles hol på taket för lyssnande, hvilket i båda här anförda fall var brukligt. [347:69 s. 1261
När sanninga kömmer fram får lögna skam.
När Sk—n gäser hvad ska' Guds gåfvur görä då.
När sola skiner ska' o' skinä överallt.
Ingen i laget bör bli utesluten från någon förmohn.
När sugga' får välde har 'o"nte' någe återhälle.119
När sugga' fått tryne gynom gärdsgåln så ä' rompa snart e'ter.
När svina bär pinnär i mun' blir de' fult vädr.
När personer begagna sig af något som synes vara opassande.
När Sönda'n ä' blank120 blir helä vikka' krank.
När Sönda'n ä' krankr blir hela' vikka' blankr.
När tjyva' börjär trätä får bondn si ko igen.

115 ... så lär 'n ... : ... så lär 'n sej bäst (s. 112).
116Jfr 347:68 (s. 112): Man skall icke låta något gå sig ur händerna; isynnerhet
menas här att tillgodogöra sig kvinnors gunst då tillfälle erbjudes.
117Vil1 vall 'vill till betesmark'; jfr »gå, köra, driva vall».
118Gärdsgålär stumpar end. i ATA (s. 1553).
119Återhälle s. 'hejd, återhållsamhet'.
120Blank a. 'klar' (om väder)? Oklart. Möjl. med anknytn. till en vanlig föreställning,
att söndagsarbete inte medför ngn välsignelse, »söndagsmöda ger ingen gröda» o.
likn. Kanske endast gammal väderleksspådom.
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När tokär far te' marken121 får köpman' pengär.
Oförståndiga personer slösa bort penningar utan urskiljning.
När två vill rå då tappär di tage bågä två.
När äple' blir mogi' så faller de'.
Nöda har ingen lag.
Nöda tvingär hundn i band.
Den stolte måste »fälla pik»122 när omständigheter tvinga dertill.
Nöje har sörg i följe.
Oksen går så långt som skenmärra.123
Den som jemt och sakta flitigt arbetar gör ofta bättre skäl för sig än
den som fjeskar.124
Oksen ha' ögg vari kalf.
Olykka' å' horknispa'125 kan ingen undvikä.
Olykkur å' hår växer likä allä år.
Olykka' ä' ingen glädje.
Ömbyte' förnöjer sinnena.
Öm 'n ger bört en tum så vill di oftä ha' helä alna.
Öm 'n för katta' te' England så jamär 'o' ändå.
Öm 'n har en bra kar' ska' n stikkä ut ett ögä, men har 'n en elak
[ATA: en sate] ska' n stikkä ut bäggis.
Om en husmoder smyger undan något ur huset bör han ['husbonden'?]
betänka att den gode förtjenar det i ringare grad, och tvärtom.
Öm 'n har någe' söm 'n inte' behöver ska' n gömmä 'e' i sju år, å' behöver 'n 'e"nte' då ska' n gömmä 'e' i sju år te'; sen så blir de' I nytti't.
Öm 'n kammär en hund å' börstär en hund så ä' de' ändå 'nte' annä"n
en hund.
Der den inre bildningen felar gör kläderna föga. Bonde ä' bonde, pe'126
di säjä.

121Marken s. bsg. 'marknaden'.
122Fälla pik, militär term. Pik är ett slags stötvapen med långt träskaft och järnspets

eller udd, varmed det tunga fotfolket var beväpnat (1500-1600-tal).
123Skenmärr s. Ordet har flera (överförda) bet., men troligen avses här dock den
egentliga: 'en män som lätt skenar'.
124Se not nr 53.
125Horknispä s. 'liderlig kvinna' (Ordl.). Ordet är endast markerat i utskriften till
ATA. —Jfr knispa v. i bet. 'paras, om kattor' som är belagt från äldre tid (Ihre, Rääf)
och i nutida dial., huvudsakl. från Sm men även från Sdm (OSD).
126Pe' dial. pres. av 'plä(r), plägar' till pläga v. 'bruka, ha för vana'.
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Öm 'n kastär en käpp bland hunda' så gnäller den de' träffär.
Öm 'n köper allt hvad 'n sir får 'n säljä allt hvad 'n har.
Öfverdåd ruinerar.
Öm 'n ritär öpp de' n mins så blir 'n snart en lärder kar' (så god som en
präst; s. 113).
Öm 'n köper sitt mjöl på törge' skiter 'nte' råtto' i kli'.
Man får skaffa hvad man vill och hur man kan och har tillfälle att
förut pröfva dess egenskap.
Om 'n lägger ett saltkorn på stjärten på skata' så kan 'n ta' na.
Har en vidsträckt moralisk tillämpning.
Om 'n spar ved svikka' å' lätter 'e' rinnä ved tappen ä' som te' slagtä
oksen för te' göd' katten.
Om 'n spar ved brädda får 'n ögg någe på botten.
Om 'n skikkiir en toker te' Rom, så ä"n en dåre (toker) när han hem
kom'.
Om 'n ska vara vän med allä så ska' n ge' mykke, ta' lite' å' aldri'
begärä någe'.127
Öm 'n tappär smör får 'n mir 'n 'n bör, men tappär 'n salt får 'n 'nte'
rättä på allt.
I smöret fastnar smutts och saltet rinner nir i skrymslo; tillämpningen
kan likväl bli flersidig.
Om tokär kunde tigä så kunde 'n tro di vure klokä.
Öm 'n önskär i den enä näven å' skämmer sej128 i den a'drä får 'n likä
mykke.
Om 'n ändtligen sänks så dränks 'n 'nte' för de'.
Tröstegrund öfver visadt förakt och nidsättning (s. 113).
Ondt krut förgås inte' så gärnä.
Ondt ska' motäs med ondt.
Ondt å' gödt ska' hålläs.
Ondä ägg ondä ungär.
Öpp vill, öpp ska'.
Brott blifva nog upptäckte huru sorgfälligt man än söker dölja dem.
Ormen gömmer huve' så länge 'n kan.
Man söker dölja skammen så länge möjligt är.

'270m 'n ska varä allä te' lags ... ta lite (= arbeta utan betalning) ... (s. 113).
128se not 55.
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Ormen gömmer 'nte' huve' så gärnä.
Mången ser nog det onda huru sorgfälligt andra söker dölja det.
Orättftångi' gods kömmer 'nte' te' tredje arvingen.
Oskuri' fläsk fryser aldri'.
Har afseende på den ungdomliges kraft framför den åldriges.
Ost i väst hemmä ä' bäst.
Ost å' bröd stillär hungersnöd. Men får 'n bränvin te', så skader fel!'
'nte de929
Osvuri ä' bäst.
Ovillig okse gör krokug för.13°
Passär'n 'nte' tidn 'nte' passär tid'n 'n.
Penningen söm så mången bedrager.
P för pokker, H för Hokker å' drikkär för törst.
En sak är ej maktpåliggande.
Petrus talär etter sitt förstånd.
Till den som framkommer med förslager som anses dumma.
Prat fyller ingä
Prosessä med härrär å' pissä i motvädr de' har 'n inte' någe' före.
Prästen behöfver 'nte' mässa värre om körka' ä' aldri' så hög.
Rikt ska' rikt ha'.
Rinnände vatten ii' bättre än stillä.
Rörlighet, värksamhet [s. 1131.
Rom byggdes inte' på en da'.
Rykte' nöter 'nte' ut skona på vägen.
Räddä hundär skäller mäst.
Räfven byter hår men inte' näsä å' tår.
Rätt blir rätt om 'n vänder på tusen sätt.

129men de, endast i 347:68 (s. 113).
130För s. 'fåra'.
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Rödt hår å' tallskog å' törrä enbuskär väkser 'nte' på god mark.
Man vill gerna beskylla rödhåriga personer för falskhet ehuru misstag häruti oftast sker. Likväl är rödhåriga personer illa ansedda.131
Röken ('ryktet ')'32 ljuger gärnä.
Röken räcker 'nte' lä'ngre än skorstenen är.
Afseende på kalasbjudning då ej hvem som heldst blir bjuden.
Rök å' lök å"e' elak kvinnä kommer mångä ögur te' rinnä.
Saktä eld gör gödt malt.133
Silä i köpp å' supä öpp.
Man har icke mera mjölk ur ladugården än som går åt hvaretter.
Sistä kaka' ger bröd i huse'.
Kanske nödsakas husfadren att då bereda sig på anskaffandet af nytt
förråd. [347:69 s. 1271
Själv gör å' själv bär.
Ingen behöfver dela andras bekymmer.
Självskryt luktär yllä.
Själv ä' alltid god dräng.
Skamma går på törrä lande'.
Skamma ä' skaden.
Skaden å' skamma ä' ett å' de' sammä, någe' ska'n ha'.
Ska' n ha' namne bör 'n görii gagne'.
Skikkä barn i by å' gå själv etter.
Skinne' räkker 'nte' över baken.
Tillgången till ett förefallande behof är knapp; fattigdom i allmänhet.
Skogen har ögur.
Äfven i skogen kunna farliga vittnen närvara.
Skogen ä' fatti' mans tröjä.
I skogen ges skydd för vindens och stormens verkningar — erkänd sanning.

131Rött hår har sedan antiken ansetts tyda på moralisk undermålighet.
132Rök s. 'rykte.; jfr »få rök av ngt» 'få aning, misstanke, nys om ngt' (SAOB 4355 f.).
133Liktydigt med Saktä kommer tigg fram (s. 114).
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Skomakarns kärrng å' smedns märr har ofta134 sämsta skonna.
Hvad man sjelf kan förfärdiga och nödvändigt behöfver kan ofta vara
bristfälligt och detta kallar man skäligen brist på omtanke.
Skrattar bäst som skrattär sist.
Skyldighet gör rättighet (tvärtomvändes äfven).
Skåpe' står bra såm de' står, lätt 'e' stå.
Gamla ordningar få ej ändras.
Skälma' vet bäst hur dant sinnelag andra har.
Små barn å' fulla kar'är aktar Vår Härre.
Och underligt nog kan det synas många gånger att ej illa går.
Små gäddur tar ågg svalg.135
Hemliga saker få ej afhandlas i barns närvaro. [Gäller även följ., nr 8291
Små råttur har ågg örur.
Små smulur ä' ågg bröd (gamla horur ä' ågg mö).136
Små sår å' fattiga fränder ska' n 'nte' förakta.
Små tappär ä' ågg hö.
Smöre' sitter i kohorne'.
Man ursäktar sig dermed då man ej har smör te fägnä med.
Smöre' ä' förargli't tri gånger åm åre', först när de' nte' finns, andra
när de' ä' kallt å' tredje när de' ä' varmt.137
Snar i mat, snar i arbete.138
Sniker spar å' hin tar.
Snart glömt, som ä' väl gömdt.
Snok har å' snok spar; snok tar å' snok finner.
Snorn rinner å' vette' väkser.
Om barn som uppväxa i all möjlig frihet och sjelfsvåld.
Snålheta bedrar visheta.
Soa drömmer om drafven,139 tiggarn om stafven.
Som di gamla14° sjunger så dansar unger.

1340ftä, av H. Aminson ändrat till »alltid».
135 Svalg s. 'svald fisk i buken på rovfisk; ta svalg 'ta rov (om fiskar)', belägg från
Småland resp. Värmland i OSD.
136Parentesen saknas i utskriften till ATA.
137Varmt, skrivs varnt i ATA (s. 1556).
138347:68 (s. 114): Snar te' å' ätä å' snar te' arbetä.
139Drav s. 'mjölblandning åt svin och höns (Rietz 97a).
14°Som di gamla ... : ändrat till Som gammäl (trol. av H. Aminson) (s. 114).
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S'ömligä kan å' sömligä lär sej aldri'.
Som 'n brygger (bakar) åt föräldrär får 'n drikkä (ätä) af sina barn.
Som 'n bäddär får 'n liggä.
Söm 'n kokär får 'n supä.
Söm 'n ä' klädd så ä"n hädd.
Visar att man värderar lyx framför sann duglighet.
Speläre å' löphästär stå 'nte' länge ut.
Sparä när 'n har å' sparä när 'n inte' har de' blir ett förbannäde
sparende de'. [Jfr nr 8691
Man bör lefva lifvets glada dagar.
Spåkärrngär har barä två villkur: enderä te' ljugä heller ögg säjä
sannt.
Staten141 ska' föräs öm 'n ska' dra's på en gammel kälke.
Mången fattig drager142 en opassande lyx.
Stektä sparvär flyger 'nte' gärnä i mun' på en.
Stor sak hvad 'n ska' lidä själv barä graann'143 får lidä likä mykke'
med.
Bevis med hvilket godt hjärta man unnar sin nästa så godt som sig
sjelf.
Stor sak i de' söm åt går de' ä' värre med de' söm kvar ä'.
Man är öfvermåttan gifmild.
Stor sak i e' olykkä' de' finns fierä kvar.
Stor sak i en motgång de' går ann de' finns fler' kvar.
Stor slägt gör få vänner.144
Stort ljus för den nyä mågen barä dankiir för den gamlä.
Fröjd öfver tillfällig händelse; glädje och öfverraskning.
Stort namn i liten by, hundn hette Håkan.
Om den som antagit ett från allmänna bruket afvikande namn.
Storä ol å' fett fläsk fastnär 'nte' gärnä i halsen.
Man hör att det lofvas mera än man vet kan hållas.
Stryk biter skinn, men bannur biter bättre in.
Strängä Herrär regerär inte' länge.

141 Stat s. 'ståt, stånd; hög ställning och levnadssätt som tillkommer sådan'.
142 Draga v. här 'bära'.
143Graann' bsg. av granne s.
144... gör få vänner ... gör 'nte' mångä vänner (s. 114).
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Styggt ska' styggt ha'.
Större skepp ha' n sitt seglä i sank än e' byttä.
Vid underrättelsen om att någon fallit (moraliskt) unnar man denna
godt sin olycka; en art skadeglädje uttalad i jublande ordalag.
Störstä möda' får oftä minstä vinsta (löna).
Sunna'vädrssnö å' nolavädrstö varär 'nte' så länge.
Sunnavädrs snö å' kärringärs trätä börjäs med störm å' slutär med
vätä.
Syn går för sägen.
Svältä när 'n har å' svältä när 'n inte' har de' ii' ett förbannäde svältande de'. [Jfr nr 8491
Så dant 'n ropär i skogen så'nt svar får 'n.
Så går de' te' i kri' den söm ii' hemmä blir 'n skjuten.
Skämt då någon erhållit svårare eller lindrigare blessyr.
Så länge 'n ä' hemmä får 'n lite' då å' då, men sedn 'n blir 'måg, får 'n
hållä sej båd' nål å' tråd.
Så länge sugga lefver står stia.
Dumheten förnekar sig aldrig.
Så längen söm mi' tunnä rann, så kände mej båd kvinnä å' man, men
sedn mi tunnä börjäd' överge rinnä, då kände mej hvarken man heller
kvinnä.
Sedelärande rim och god sanning, häntyder på att den gifmilde blir
förskjuten sedan han blifvit fattig men egennyttan jublar som njutit
deraf.145
Så mykke' ha' ja' lärt så aldri' blir ja' präst.
Man antyder sig vara mera försigtig än att lyssna till andras föreställningar.
Så mångä huven, så mångii sinnen.
Så ska' de' varä i en bondma'säkk: pannkaka' i bötten.
Så ä' de' å' så blir de': först kli'r de' å' sedn svidr de'.
Söfver 'n bort si mor'o'stund (morgonstund) så slinker mången bit från
munn'.
Sörga för glädjen går: den svarta märra för den hvita.
Skämtuttryck vid underrättelsen om någons död.

145Rimmet (i något annan form än här) tillägges enl. sägnen Karl Knutsson, då han

satt som avsatt kung på Raseborg i Finland 1466.
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Tar di en bakfot nok tar di den andra.
Häntyder på sanningens frammanande genom hvad medel som heldst.
Te bakä ur säkken å' ätä åv spette' de' it' odrygt.
Små förlag.
Tebjugin146 tjenst ä' ofta försmådd.
Häntyder på en viss nationalstolthet.
Te'gifta147 barn å' slagtä spädgrisär de' ä' bara livspilla.148
Te' ha' tand för tunga passar så bra för gamla som för unga.
Te' ha' stora böksur å' lite' i ä' ett stort bedrägeri.
Te' lära en trögbaser149 ä' som te' plöjä i berge (äta sten).
Te skrattä åt allt å' gråta åt allt ä' som te' blandä boge såkker
salt.
Te' piska pöjldir de' ä' te' låna ut stryk.
Te' säga å' göra ti"nte' ett å' sammä.
Te' svälta tjenäre å' barn de' ä' te' föd' öpp tjyvär.
Klar sanning, hungern drifver mången att snatta mat.
Te' träta med en tok å' slåss med en lort å' springa kapp med dödä
kalvär de' ä' slögls° förtjenst.
Thorsdäs kvälln gör Fredä's vädre', men freda'n har sitt ege' vädr.
Gammal väderleksspådom.
Tidn botar allt.
Tiggarn å' tattärn: TiV151 söm 'n gråter så skrattar 'n.
Speyttring om personer med ombytligt lynne. Mången skrattar i illska
och gråter i glädje.
Tiga skadär ingen men för truten pliktär mången.
Tigä ä' ögg ett svar.
Tjena i huld å' tro å' få hvarken strumpur heller skor.
Tjyven tror att hvar man stjäl å' hora tror att ingen ärlig är.

146Tebjugin p.a. 'tillbjuden, erbjuden'.
147Tekift p.a. 'tillgift; som man gift sig till, fått i (annat) gifte'.
148 Livspillä s., liffsspillä i ATA (s. 1558) 'livspilla; fördärvande av ngns liv' (SAOB
L 912).
149Trögbaser s. här väl 'trög, ovillig person'; trögbas 'butter, tvär person' är belagt
från Småland och Östergötland (05D). 347:68 (s. 115): trögbasär (trögbultär).
150s/ög a. 'händig, flink, konstfärdig' o. likn.; här tro!. ironiskt menat, ung. 'lätt förjänt'.
151Rä' (söm) 'rätt (som)'.
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Tok gjole söm gaaln bad.
Tökke lädr ska' tökka smörjä ha'.

Den som förtjenar näpsst bör ock ha så de' biter igynom.
Taken sjö 'n fisk/jr i tökka fiskar får 'n.
Tökken Härre, tökken dräng.
Tökka fru, tökka pigä.
Tokugä kärrngär152 ä' de' nte' ondt etter barä 'n kommer där di finns.
Tok/jr har153 tokäfolur154 för sej.
Tomer krake ä' bättre 'n tom grimmä.
Tommer mage ger dåligä rådn.
Tommä hundär jagär lätt.
Tommä fat (grytur) slamrär mäst.
Tri ting ä' alltid godä.
Tro fan lögn de' ä' så mykke sanning te' nu för tidn.
Man nödgas ofta genom andras föreställning misstro hvad man sjelf antagit för sanning.
Tro på gödt höpp söm råtta' på skåpe'.
Trägen gäst gör trög värd.
Trägen vinner.
Två kattur om e' mus, två hustrur i ett hus, två hundär om ett ben
säms155 aldri'.
Två hårdä stenär mal sälla' väl.
Har afseende på äktenskapet där man och kvinna båda vilja råda
[s. 116].
Två storä säms inte' i en påse.
Tykke å' smak kan ingen förs tå3 56
Man går sitt öde blindt till mötes och kanske handlar obetänksamt så
att man vid tillfälle får ångra sig; gäller förnämligast vid giftermål.
[347:69 s. 1281
Tyst å' stillä far aldri' yllä.
Törvä gifter skörvä.157
152Tillägg i ATA (s. 1558): (äfven karär).
153Tokär har ... : Tok/jr har 'nte annä"n (s. 116).
154Tokäfolur opl. av tokfora s. 'galenskap, dumhet, upptåg'.
155Säms pres. av sämjas v.
156Förstå: ms 347:69 (s. 128) har i stället förta.

157»Torva gifter skorva», dvs. (jord)torva/egendom/rikedom gör att t.o.m. en
kvinna med skorv (GE : »en i många avseenden oangenäm kvinna») blir gift.
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Und'Ii't försörjer Gud höken, får 'n 'nte' annä' så får 'n höns å' i brist
på höns så tar 'n skator.158
Unger nimmer,159 gammel vinner.
Mognadt förstånd tyckes böra göra klokaste beräkningen. Ordspråket
såsom blott af en person hörts, har till sin egentligaste betydelse icke
kunnat fullt uppfattas; annat med de hvardagliga [s. 116].
Ung husträ ä' gammel mans död.
Ungdom å' visdom föl's inte' gärna åt.
Ungt folk kan dö, di gamla ska dö.
Ur hand i munn.
Ur ögo' ur hjärta'.
Ur skuld ur fara.
Uträkninga ä' god bara 'o' slör in.
Man ämnar omintetgöra andras beräkningar.
Utåf två onda ting ska' n ta' de' minsta, om 'n inte' ä' snål.
Utåf andras skade kan 'n själf lära sej nytta.
Uven ropar sej själf i namn.160
Den som tillviter annan något anses denna tillvitelse sjelf värd.
Uta'på guld, inna'på mull.
Ute stängd ä' inne glömd.
Vaan ä' värre än faan.
Vakkert å' väl slör ingen ihjäl.
Vakkrä visur sjunger 'n 'nte' för ofta.
Viggen161 går dit klubba' driver 'n.
Den underordnade måste lyda.
Våga vinna, våga tappa.
Vår Härre ha' skapa' allt ting men inte' nåån brådska.
Vår Härre hör 'nte' någe' tupprop än mindre någe' kattskrik.
Man lyssnar icke till eller sätter något värde på den talandes framställning.

158Får 'n 'nte' ... är ett senare tillägg.
159Nimma v. 'lära, fatta, förstå'.
160 Benämningen »tiv« anses etymologiskt höra ihop med fågelns läte

(onomatopoetiskt ord).
161vigg s.
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Vår Härre ä"nte' dagfattig.
Man behöfver derföre icke så noga hushålla med tiden, menar man.
Väl börjä' ä' hal1162 gjolt.
Vägen ä' lång, men slö ikull de kröker.
Vänner å' fränner ä' alltid värrst.
Värke' prisär mästärn.
Åker 'n fort hinner 'n fram.
Om den som föder många barn, emedan man är och lefver i den tron
deras antal är af ödet innan ens födelse bestämda.
Av djävlä ägg blir djävlä ungär.
Av e' lita gnisträ kan bli en stor eld, men spöttär 'n på 'na så slökknär
'o'.
Av skaden blir 'n vis men inte' rik.
Av yllä blir oftä värre.

Ä' de' 'nte' så fett så ä' de' 'nte' så hett.
Ä' de' någe' för vän så kastär 'n igen.
Agge' ska' nte' lärä höna' värpä.
Änn' en gång lägger ja' mi' hönä på femton ägg.
Man skall icke fälla modet för en motgång [s. 116].
Äple' faller 'nte' långt ifrån träd'.
Äter 'n sej inte' mätt, inte' sleker 'n sej mätt.
Ärli't fölk ä' lättäst narräd'.
Ätä när 'n har å' svältä så de' tar.
Ä' viljen god så ä' rumme' stort, ett par på ett sågbräde.
Ä' väla sopä så ä"o"nte' slektr.
Örfilär stoppär 'n 'nte gärnä i fikka'.
Allmänna satsen är derföre den: att när man får en så ska 'n ge två igen
[s. 116].

162 Hall adv. 'halvt', här 'till hälften'.
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ORDSPRÅK
SAMLADE I ÅKERS, REKARNE, SELEBO OCH DAGA
HÄRADER163

Af frukten känner 'n träd'.
Af klo'na känner 'n vargen
Alt ting är svårt i början.
Arbetarn ä' si' lön värd. Om goda handlingar.
Bättre bevara än beklaga.
Man bör heldre vakta sig för en dålig handling än att jemra sig sedan
den är skedd.
Bättre neka än yllä löfvä.
Bättre släppa e'ter en bit än te' mistä helä stykke'.
Den drunknär inte' som ska' hänga.
Intet öde kan hända den elake: icke något värre kan och bör hända:
han »bör» ampräs.164
Den enä tiggarn sir altid snedt på den a'drä.
Om personer som missunnar hvarandra hvad som utan ärkänd möda
kan tillfalla dem.
Den enäs vinst ä' den a'dräs skade. Ärkänd sanning.
Den late har hel'da' för hvar da', men helda'n ä' den tomestä da'n.
Sysslolösheten blifver plågsam i längden, och detta måste lättingen
tvingas att ärkänna — stundom.

163Följ. ordspråk, nr 977-1067 (numering av utg.), utgör en tredje samling, ULMA
ms 347:69 s. 117-130 (röd pag.), ATA s. 1751-1759. Om uppteckningarnas
inbördes förhållande, se inledn. s. XII f. Ordspråk som finns i den tidigare samlingen
har uteslutits här. Ms har påteckningar av H. Aminsons hand: »Allt användt» (dvs.
för Bidrag) och »Inkom i Maj 1882» dvs. till Södermanlands fornminnesförening, vilken samlingen »vördsamt» är tillägnad av Gustaf Ericsson. — Dessa ordspråk har
GE kommenterat genomgående, ofta mycket utförligt. Av kommentarerna återges ett
urval, nämligen de som utg. ansett kunna vidga förståelsen av uttrycket och/eller
bidraga till belysningen av GE. Några få dupletter har fått lämna sina anmärkningar
till okommenterade ordspråk i den tidigare samlingen.
164A,pras v. 'pinas (i bekymmer, svårt arbete o. dyl.); slita ont'.
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Den som bor nämmäst körka' kommer oftäst sist dit.

Mången försummar gifna fördelar eller begagnar icke sina förmoner i
rätt tid: kommer e'ter med hö' sedn märra ä' död.
Den som gifter sej för guide' får 'n oftä trulle'.
Man har ärfarenhet att rika arftagerskor icke vänjas till kvinligt
duglig värksamhet: de behöfva icke, tycka de.
Den som inte' gödt vill görä har 'n mångä ri2fkrokär te' förebärä.
Går och skrumslar och skrumslar165 och icke vill företaga sig något besvärande arbete.
Den som inte' ä' syn värd ä"n heller ingä pengär värd.
Om någon klandrar att den andra är för mycket uppmärksam på
honom.
Den som löfvar rundt plä"n hållä tunnt.
Den som ska' fösä andrä ska' n kunnä springä själf.
Husbonde eller förman skall föregå sina underlydande med goda
exempel af flit, rörlighet, och i alt hvad til en duglig värksamhet hörer.
Den som tar sej själf fram så slipper 'n båd heder å' skam.
Den som tiger han samtykker.
Den som trugär så ger 'n inte' så gärnä.
En sed är att den som är grannlaga eller kruserlig icke utan många bjudningar antager hvad som bjudes och därföre kan den snåle gärna bjuda;
men det kan ock i ty fall hända att han lurar sig.
Den som vill ha' ägge', ska' n lättä höna' kvädä först.
Man skall låta orsakerna värka innan man njuter frukten.
Den som ä' smutsäd så tar 'n sej bak.
Man ärkänner sin egen skam.
De' ä' bra166 te' å' skärä remmär ur and räs hudär.
1000. De' ä' god tröst för den fattigä att de' finns flerä åf sammä sört.
Ärkänd sanning, ingen afund.
1001. De'ä' bättre te' å' ha' åfund än ynksamhet.
Har ett visst afseende på känsla af själfständighet och oberoende.

165Skrums/a v. 'söka vara osedd, söka skjul' (Rietz 602a), hålla sig undan' (Ordl.).
166Bra: av H. Aminson överskrivet med lätt?
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1002. De' ä' ingä härrär som inte' har grå hästär å' gulä västär å' högä
hattär å' silfverspännen i sko'na.
Häntyder på en skarpare begränsning emellan folkklasserna än hvad
som nu i allmänhet är fallet, åtminstone hvad det yttre, eller kläderna
vidkommer — men — —
1003. De' ä' inte' allä härrär som har högä hattär å' gulä västär.
Passar mera in på nuvarande förhållanden.
1004. De' ii' så dags te' å' aktä eldn se'n stuga' står i ljusan löge.
När de' ii' på tok så kan de' gärnä gå: man tycker att återhåll och
återgång tjenar till intet.
1005. De' ä' så dags te' sparkä imot när oke' en gång ä' på halsen.
1006. Död hund biter inte'.
Vid tal om en begrafven eller gömd hemlighet och hvilken man anser
icke kunna yppas.
1007. En klen kar' lönär de' sej inte' te' varä arg före.167
1008. En toker vill altid högre än vinga' bär sej.
1009. Fatti'domen ä' alltid dörrvaktäre å den som ä' later.
1010. Flitig meter mången beter.
1011 Förlikning som ä' mager ä' bättre än en process som gnager, eller: En
mager förlikning ä' bättre än en fet process.
Ärkända sanningar.
1012. Föräldrärs bannur rifver ofta ikull husa för barna.
Samvetet torde ofta tala nog hårdt till dem som gjort sig förtjente
däraf, och har vållat mångens ofärd, både i moraliskt och ekonomiskt
hänseende.
1013. Gå i flod fyller sko.
Den som har lycka och den för hvilken allt som man säger »går i
flod»168 får ett sådant förvärf som kan liknas vid att t.ex. säd flödar i
kvarnskon.

167Före: av H. Aminson överskrivet med på?
168GE hänvisar själv till sin »Ordbok»: Gå i flo(d) 'vara överflödande, välsignel-

serik, gå väl'.
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1014. Gå i flod, gå isko.
Får ett motsatt förhållande i det att den som är slösaktig, och om
hvilken det heter att han »låter allt gå i flod» blifver fattig så att allt
fattas och som man säger: gå i sko; liknelse på kvarnskon då säden vid
malningen är slut.
1015. Hvad 'n i da' kan görä, ska' n inte' te' möres sparä.
Fördelen däraf är väl ärkänd.
1016. Hvad 'n inte' kan hjälpä ä"n tvungin te' å' tölä.
1017. Hvar å' en ä' Härre i sitt hus om 'n inte' ä' större än e' lus.
Husbondeyttring, då man går hans värdighet för nära, men tages icke
alltid så hett som det låter.
1018. Hårdt emot hårdt, biter sällan gödt.
1019. I da' trind å' röd, i mor'on slaker å' död.
1020. Ingen föds mästäre.
Nej! — man måste lära.
1021. Ingenting sker utan orsak.
Man litar på försynens skickelse.
1022. Ingenting ä' så uselt de' ke duger te' någe'.
Kan vara en sanning som bör ärkännas.
1023. Ingen ä' nöjder med de' n har.
Därpå är oftast nog bevis.
1024. Ingen ä' utan fel.
Är också en sanning.
1025. Ingenting bedrager så mycke' som förslager.
N[ota] B[ene] om man inte räknar sina kort rätt.
1026. Ju nämre Rom, ju sämre kristendom.
Förekommer t.ex. om en präst eller annan kunnig persons barn eller tjenare äro klena i läsning; eller då en handtvärkare icke till det minsta
kan lära arbetare samma skicklighet som han själf äger.
1027. Kan 'n måle' nok får 'n rätt på vägen eller: vägen vet ja', måle' kan
ja'.
Om den som lider orätt och skall hos vederbörande anföra klagomål.
1028. Klok gör ögg tok (ibland).
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1029. Kruka' går e'ter vatten te's 'o' går sönder.
Brottslig kommer nog någon gång i fällan.
1030. Könsta växer 'nte' på träd'na.
1031. Köstar de' någe' så smakär de' ögg någe'.
Men det är ock mycket som kostar mera än det smakar.
1032. Legder häst gör vägen körtäre.
Man åker fortare med den än med egen, hvilken man vill spara.
1033. List griper list.
Om en annan är full med fan så kan man vara så med; man bör icke låta
öfverlista sig.
1034. Mör'ö'da'n har sin egen omsorg.
1035. Mången gör ris åt sin egen bak.
1036. Mången ha' vurti död uta' te' å' fäktä 'hjäl sej.
Enligt somligas mening skall man gå för kolimas169: ej göra sig någon
brådska.
1037. Mångä händer gör ett lätt arbete.
1038. 'N behöfver 'nte' sägä mykke' åt den som förstår halfkvädnä visur.
Om en kittslig och lättförargad person hvilken ser hvaråt en »ann'
pekär».
1039. 'N ska' ätä peppär å' salt med den som 'n vill lärä kännä i alt.
1040. När mod' stiger, faller lykka' nider.
1041. Om 'n inte' välsignar maten så har 'n ingä nyttä åt de' n äter.
Denna fromma tro var nog god förr, icke så nu.
1042. Sjåft bekändt ä' halft förlåti'.
1043. Ärkänd sanning, och hvarpå nya lagen äfven lämpar sig.
1044. Skälm ska' med skälm fångäs.
1045. Som 'n ropär i skogen sådnt svar får 'n.
1046. Storä ol fyller 'nte någe' i siikken.
Med höflighet vinner man mäst.

169 Köli-mas s. 'daglönararbete, dagsverke; mots. betingsarbete (Ordl.).

53
1047. Stumpen å' krumpenl"passär bäst i lag.
Om ett par småväxta, eller vanföra, eller endera så, menar man det passar sig för dem att söka sig sådan make.
1048. Svält kufvär gälgä.
Den som icke har något säkert försörgningsmedel bör heller icke tänka
på giftermål. Ordet giljä förekommer uti: giljä 'hop: vara förespråkare i
frieri, och oftast i sämre partier; men gälgä, blott uti härvarande ordspråk och af Östra Rekarne befolkning som äro »tjocka i halsen».
1049. Tand för tungä passär såväl för gamlä som för ungä.
1050. Te fälle (närvarande stunden) ger ingä godä rådn.
Omtänksamhet och försigtighet är altid af nöden.
1051. Te'fälle gör tjyfven.
Förledd och tanklös är man nog snart en brottsling.
1052. Te' ge' den hungrugä ätä å' oftä gå åt körka, de' tappär 'n inte' på.
Fromheten håller hvar man skadeslös inom sig själf: ett förnöjdt sinne
och samvete.
1053. Tid ä' pengär.
Nog sanning; men oftare har sattsen; vår Härre ä"nte' dagfattig tilllämpning; är emellertid en hushållssatts.
1054. Tigä å' tänkä, kan ingen förkränkä.
1055. Toker blir aldri' kloker.
1056. Token känns på tale å' sugga' på tryne å' åsna' på öro'.
Då någon pratar bredvid munnen dumheter. Så likväl så att en framställning bör nedtystas.
1057. Trädben i nödfall å' skredben171 i brödfall, duger ögg.
Man bör vara nöjd med sin lott och icke förakta det som ringare är eller
synes vara.
1058. Träd faller 'nte' i första hugge'.
1059. Tvättii i lortbrunn' å' törkä i ugnsmunn'.
Dålig tvätt.
1060. Tänka först å' talä sedan, ä' ukä bra i ny som nedan.
Är en god, men högtrafvande sanning.

170 Stumpen, krumpen; GE anmärker: adjektiv. Stumpen eg. 'stympad'.
171 Skredben s. Kan f.n. ej återfinnas i annan källa. Oklart.
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1061. Ulfven biter oftäst di fåra som ä' räknäd'.
Om jag har tjugu brödkakor räkande och någon borttager så ser jag det,
men äro de oräkande så saknar jag dem intet.
1062. Under lågä tak blir storä mod' (högfärden) spakt.
Den som nedstigit från välmåga till fattigdom måste låta betvinga
sig, huru påkostande det än kan vara.
1063. Utan välling å' bröd lider kärleken nöd.
1064. Vaan ä' svår te' å' kastä i vrå'.
Oarterna vilja gärna hänga med, ehuru man ofta ser deras skadliga inflytande.
1065. Ä' de' någe' för vän så kastär 'n igen.
Om någon på skämt eller allvar kastar något på en annan, eller till
och med begagnar svårare tillhyggen; man vill i så fall icke vara något
skyldig: vedergällning, häm[n]d uteblifver icke gärna.
1066. Äändn' kröner värke'.
1067. Ögä' visär hjärtä'.
Hos den som icke lärt någon förställningskonst förråder ögonspelet
själens slöhet, jemna lugn eller vilda lidelser.

ORDSTÄF
FRÅN ÅKERS OCH ÖSTRA REKARNE HÄRADER'

Adjö! sad' Arve när varga' togg hundn.
Man lägger den lidna förlusten icke så mycket på sinnet; resignation.
Akk du usla lif! sad' kärrnge' piskäd' dokka'.
Man ger genom magtspråk eller kraftyttringar sin öfverlägsenhet tillkänna.
Aktä huve'! sad' Mästarman'.
Man kan möjligen stöta sig.
Aldri' ol i bok! sad' klåkkärn (äfven Karl Andersså') [i Åsby, Toster]2
a) Jag tiger, kan bevara hemligheten b) Framställningen får ej ske.
Alt efter behag, sad' Lunkentuss.3
Medgörlighet mot en annan.
Alt på stort, sad' tiggarn dansa i farstu'.
Förvåning öfver andras högfärd eller öfverflöd.
Alt ting har en ände, sad' n håle om bönda'n.4
Alt ting i ordning, sad' piga: sopo' i vrå, kvasten oga'på
pisspotta på
bole'.
Alt ting ska göräs e'ter mått, sad' skräddarn piska kärrnge' med alna.
Alt värre å' värre, sad' Kuljan. Stegring.
Amen på teksten, sad' bondn slog ur jästen.
Angår mej inte', sad' bondn när di hälsäd' på 'n.

1ULMA ms 347:67 s. 3-24 (röd pag.) jämte några få tillägg och olikheter ur 347:68

s. 97-101 och 347:69 s. 131-132. Förklaringarna är hämtade ur Ericssons
utskrift till K. Vitterhetsakademien (nu i ATA), inlämnad 1877, med kopia i ULMA,
acc.nr 33148, s. 1508-1525 »Första serien» och s. 1642-1647 »Andra samlingen». Även några få ordstäv är anförda ur dessa manuskript och några var, ur
tilllägget s. 1575-1576 i ATA. Se vidare inledn. s. XVI.
2Texten inom klammer är tillskriven med blyerts av annan hand. Samma anteckning
även till ordstävet nr 14. — »Uttrycket Karl Anderssö' har i Akers härad fullt
burskap och härleder sig från en högst originell man som lefvat i mannaminne.
Uttrycket sad' ldökkärn är allmännare 1 Ö. Rekarne härad» (ATA s. 1508).
3Lunkentus: sagofigur i en över hela Europa och även i övriga världen spridd
folksaga. Den svenska varianten bygger huvudsakligen på skillingtryck (känt från
slutet av 1700-talet), i vilket L. är hjältens okände tjänsteande av Aladdin-typ.
4Böndag s. För offentlig bön och gudstjänst särskilt avsedd dag. De sista 300 åren
har de i Sverige hållits på söndagar i mars, maj, juli och oktober med för varje år
utsedda texter.
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Bed 'n gå inn! sad' Hallingen.
Det framställda, förevisade gillas.5
Bodväggär! sad' Karl Anderssö'.
Omöjligt! Kan ej ske! [ Jfr nr 4 med not.]
Bovo! sad' räven.
Liktydigt med uttrycket »bravo»!
Bror kan! sad' katten.
Härmningsuttryck; skämt och speliknelse.
Bröllop! sad' Oksen. — När då? sad' koa. — I hört! sad' tjurn.
Ordlek emellan flera personer vid en öfverraskande underrättelse öfver
hvilken man anser sig förefinna skäl till skämt.
Dank! sad' tysken när 'n fekk ljus.
De' blir de' söm lätter si sej, sad' Kattsammil (Samuel).
Tiden visar nog en saks utgång.
De' blir fel!' nytti't te' någe' sad' Askfis.6
Bra att ha; bra te gömmä.
De' blir fell' nå'n råd, sad' gumma när 'o' bakte pannkakur å' di va' rå
allihop'.
Man bör ej vara rådlös äfven om omständigheterna någon gång kan synas
kinkiga.
De' blir 'nte' vakkert vädr förr'n (de' onda) tökkehär kommer nir, sad'
kärrnge' slog nir sej åv ugnen (takeg; ... damp nir åv take . [ATA s. 1575.]
Man har den tron att snö och rusk skall »kömma nir hinnä de kan bli
varmt»; yttring vid ruskväder.
De' blåser kallt, sad' båtsman' satt i spisen.
De bär på lofte', sad' gumma trilläd' i dike'.
De' damp, sad' Lasse Hare.
Man vill med denna skämtyttring afvända den sårande uppmärksamheten från en liten olycka, ett felsteg som man sjelf ofrivilligt varit vållande till.
De' där ska' hittas igen, sad' bondn skämde sej i hö.7
Man vill härmed ehuru mindre allvarligt ge tillkänna att en förnärmelse skall återbetalas med samma mynt; att man skall hämnas.
De' fikk ja' för ja' lad' mej i andras hushåll, sad' fluga' när bondn tog
'a ur vällingfate' å' slog 'a i gölve'.
De' går på lös å' slö, sad' Boman.8
De' hampär sej bra, sad' tjyfven gifte sej med rakkärns doter.
5 Ur ATA (s. 1525).
6Askfis, Askpot(t) eller Askeprinsen (m.fl. namn), den yngste och klokaste av tre

bröder i en folksaga, spridd icke minst genom Asbjörnsens och Moes samlingar.
7 Skämma sig v. 'förrätta sitt tarv'.
8Ur ATA (s. 1525).
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De' här ger 'nte' bröd, sad' Vestgöten stog å' tryskä.
Om sådant arbete som icke ger »näflön», hvars afkastning synes oviss.
De' får du si dej om, sad' Pelle åt Gåsen (gåsa).
Man förnekar eller betviflar en saks värkställbarhet af en annan.
De' följer, sad' Jon.
Måste följa; kraftyttring måste göra sig gällande.
De' gick fasli' fort de' där, sad' bondn när di stal vedlasse' ifrån 'n.
De' går för tur, sad' bondn om örfila'.
Alla bör ske lika rätt, såväl i förmohn som dess motsats.
De' gör åt,9 sad' påjken hvissläd' åt åska'.
Man antager oftast tillfyllestgörande värkan af obetydligaste orsaker.
De' här gör gådt för rågen de' sad' bondn smekte med gumma' i dike'.
Omdöme om ett välbehöfligt nederbörd, när törken länge pinä' säda'.
De' här gör knutenl° de', sad' bondn slog sju knutär på repet.
Det afgörande i en mindre handling eller handling af mindre värde.
De' går ann te' ätit på vägen, sad' kärrnge' när 'o' skulle gå bort å"nte'
hadde någe' te' å' äta hemmä.
De' går ann te' å' görä åm 'n, sad' gumma' åm kålfoen.
a) Om icke verkställd handling; kan förbättras b) Sak, handling kan
itereras, förnyas.
De' går fell' över, sad' bondn körde i sjönn.
Ond sak har en öfvergång; tålamod öfvervinner allt.
De' går fell över, sad' bondn spydde i sån.
Liktydigt med föreg.
De' går fort te' å' tjenä åpp sej, sad' dödgrävärn vardt tornväktäre.
Små orsaker gifver stundom anledning till bestraffning (tjenä opp sej).
De' gör så de', sad' Mosen.
Ett i folkspråket ofta förekommande uttryck hvarigenom en framställd
sak eller fråga bifalles.
De' går söm e' mössä, sad' Möss-Lasse.
Utan möda, utan besvär.
De' går söm seks, sad' Sjuman.
Liktydigt; båda från Ö. Rekame hd. Enligt sägen skall en originell man
Sjuman som lefvat för mannaminne gifvit anledning till uttrycket hvars
burskap ej utsträckt sig till Åkers hd.
De' gör de' sammä om de' ä' tjokkt, de' ska ändå bli gröt, sad' piga' tog
vatten i lerpussen. [Jfr nr 115.1
Om något som ej är så noga.
De' här går 'nte' för hakkur de', sad' drängen tog te spaden.
Man berömmer och framhåller en egen ting eller sak i förhållande till
och i jemförelse med en annans.
9 Göra åt v. 'inverka,
10Göra knuten v. 'ha

ha betydelse'.
avgörande verkan, göra susen'.
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De' kan händä den bästä för de' hände mej, sad' kärrnge' när 'o' söp sej
full å' trillä"ku11.11
Vid en händelse som kan tima utan någons förvållande.
De' gör åt hvad de' kan, sad' flikka' när 'o' klappä sej själv.
Obetydlig orsak tros göra god verkan.
De' kasär på12 i storä mon, sad' Snikkärpelle när 'n tände eld på
skogen.
Vid något ohejdadt i sitt lopp. Snikkär-Pelle har varit en originell
Lännabonde.
De' här va' de' sistä de', sad' bondn när 'n körde i sjönn.
Det sista går, förrådet är slut.
De' kommer klart etter, sad' Tovsten satt under grana.
Man har förhoppning att ett oväder snart skall upphöra. Uttrycket som
här har full burskap härleder sig från hemmanet Tofvesta i Länna sn af
Åkers hd och något original före mannaminne.
De' kälär fel!' ur, sad' kärrnge när 'o' bykte medsommasdan.
Tröstegrund för den som blifvit vådeligt blöt och tror det snart skall
torka. Man tror att kälen omedelbart tager vattnet ur våta saker, utan att
förställa sig torkning, afdunstning; likaså värmen: kälä ur; kokä ihop.
De' lider, de' lider, sad' kykklingen satt i hökklona.
Man har hopp om att ett ondt skall ha en öfvergång.
De' lägger ja' mej inte' i, sad' bondn när gumma' skämde sej i sängen.
Man undandrager sig kinkig affär; man blandar sig icke i andras
affärer.
De mallrär13 å' går, sad' rospiggen satt på grunde'.
Om matriel eller moralisk saks makliga men säkra framåtskridande
Den gången slog de te', sad' han som stämde fyrä å' fick genstämning
åv fem.
Man emottager med förundran något såsom kommande ofvanifrån, eller
som fås utan besvär.
Den gången slunkä de' te' 14, sad' storä Uris när gumma' hanses fekk
två ungär.
Materiel fördel tillskyndas men man sätter derpå mindre allvarligt
värde. Storä Uris var ett utomordentligt original af fyra alla ovanliga
syskon. Uttrycket har burskap.

llUttryckets senare led (när 'o' söp sej full ...) saknas i ATA.
12Kasa på v, här trol. närmast 'ta sig'; Ordl. har endast kasa på och brinna, »helst om
skogseld.»
13Mallra v. 'gå smått, gå omsider; pallra iväg'.
14 Slunka till v. Exakt bet. står f.n. ej att belägga. Verbet är släkt med slinka v. och
slunk s., men bet. torde här ligga nära 'hampa sig, vilja sig'.
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Den här välsignade dymmeln.15 Den här förbannade hummeln! 16 sad'
flacka (i anledning af qvällsysslornas af- och tilltagande).
Den som hadde 'n på en tåt å' fikke dra' öpp 'n å' nir 'n i halsen, sad'
bondn öm supen.
Yttradt begär till njutning, utan måtta.
Den som hadde så bra som kungen, sad' gumma', som får ätä flÖt17 å'
drikkä flöt å' doppa sinä kläder i flöt.
61 a. Den som nu väl vure enkä igen, sad' flikka' när 'o' nyss va' gifter.
Lika såsom om man gått till staden och ömkade sig vara hemma igen,
eller om hvarje förrättad handling som skall förnyas.
Den som någe' har ska' n någe' spilla, sad' gumma' när 'o' hadde tri
gryn i vanten.
Den spiken han drog, sad' byggmästarn stoppa 'n i fikka'.
a) Sjelfförnöjelse öfver utlagdt bitande stickord: träffa hufve' på spiken
b) För hvarje materielt eller moraliskt verkande orsak.
Den söm vore så lykkligr söm katten så 'n sluppe kläd' åv sej å' på sej,
sad' pöjken när 'n va' lat.
Den som ä' fölk så får 'n fölk, sad' Krog-Jan hadde stuga full med
skojare.
Der har vi ägge', sad' David skämde sej i näven.
a) Upplysning af en gissning; uppdagad hemlighet b) Vid något
materielt öfverraskande, verkande; oförmodad händelse.
De' röker 'nte"ke de ä' eld, sad' prästen (äfven domarn), de' röker
öftä i min bak fast inte' de' ä' eld, sad' kärrnge'.
Ryktet kan vara sannt men kan äfven vara osannt hvad sanning kan
synas.
De' rör mej inte', sad' gubben när hundn bet 'n i trädbene'.
De' sir ja' på yro', sad' Lömmär-011e.
Igenkänd sak.
De' sir så vakkert ut te' å' följas åt, sad' bondn höllt gumma' i håre'.
Skämt och speyttring om följeslageri.
De' ska' varä dej te' straff å' di andrä katto' te' en varnagel, sad'
bondn kastä in katten i ugnen.
Syftande på varning och straff.
De' ska vara mått te allt, sad' skräddarn slog kärrnge si med alne.
De' ska' ändå de' sammä varä, sad' Stallkurre.
De' slant, sad' Lasse Hare.
15 Dymme/ s. Här avses väl snarast 'påskveckan' såsom något lugnt och relativt
arbetsfritt.
16 Hummel s. Jfr Hummel om dummel 'huller om buller' (Ordl.); hummel här kanske
ung. 'stök och bök'? GE har emellertid samma uttryck (nr 59) även på ett annat
ställe (347:67 s. 97), där han kommenterar hummel med »troligen hösten».
17 F/öt s. 'flott'.
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De' smakar ändå fågel, sad' kiirrnge' kokte störn söm skata' satt på.
Man tröstar sig öfver det ringa man kan.
De' småttes åv, sad' flikka' öm mödomen. Ja han sad' så Bellman öm
smörmarka ögg.
Ordlek om det som vid förbrukning eller nyttjande minskar. Sägen om
Bellman är att han för Kungen framställt liknelse om underordnade
tjenstemäns aflöning vid en mark smör som man från man skulle genom
t.ex. korpralskap i blotta händerna och utan omslag passeras [runt?] samt
vid rondens slut vägas, samt då vara mindre.
De' talar de', sad' Karl Anderssö' (ej »tjockt»1.). [Anm. av GE.]
Gillas; är bättre än det jemförda; uttryck vid fagra löften.
De' struntar ja' i, sad' Sakken.
De' svider med de' svider gödt, sad' kärrnge'.
De' tar sej på ändan, sad' repslagärn.
Slutet tyckes lofva mer än början.
De' va' annstyggt,18sad' bakkä-Jösse när varga' tjöt.
Missbelåtenhetsyttring öfver förfeladt mål.
De' va' de' sammä, ja' skulle ändå nir, sad' han som ramläd' utför
trappa'.
Tröstegrund öfver oundvikligt obehag eller timad händelse.
De' va' de' ja' kunde förstå, sad' gumma när 'o' skulle gå på vattne'
[och höll på att drunkna].
De' va' dåligr fisk, sad' bondn fjällä' groda'.
Man har erhållit en dålig ting som man förmodade vara bättre.
De' va' e' ann femma de', sa' han som skrev sju.
Om något som förändrar en afgjord eller betänkt sak. Man tager saken
kallt, som man säger.
De' va' en de', sad' flikka' när 'o' fekk två.
Förmodad fortsättning eller något kommande af hvad som börjadt är.
De' va' e' våplykkä,19 sad' Pär Jonsö' när 'n slogg en ann i skaaln med
slagbulten.2°
Vålla ofrivillig skada.
De' va' ett förbannade gräs, sad' kärrnge torkä sej bak med näslo'.
De' va' faan med Selver, sad' bondn kom i bleckslagärstånde'.
Öfverraskning vid åsynen af något blänkande.
De' va' faan! sad'
a) Öfverraskning vid ovanlig syn eller företeelse b) Missbelåtenhetsuttryck.
De' va' fan te' kalas de' här, sad' Makken när 'n fekk två glödpannkakur te' middä.
18 Andstygg a. 'mycket stygg/otäck, vedervärdig'.
19Våplycka s. 'lycklig slump, lyckträff' (Ordl.).
20 Slagbult s. 'slagans slagträ', van!. slagval.

61
De' va' knuten, sa' skomakärn togg löppä på bektrcldn.
Man har gissat en sak rätt; man har erfarit lösningar af det obestämda,
insett en saks innnersta.
De' va' lutter,21 sad' Lasse.
Lögn (månne Lutheri?)
De' va' lögn pigur! sad' köksa'.
De' va' lögn, sad' 011e hviskild' ved mor si'.
De' va' No Ett, sad' n håle kastäd länsman' över gärdsgåln.
Första talet vid räknandet, framläggandet af likartade varor i något
större antal.
De' va' nte' mer nu, sad' Åla när 'o' satt å' 14.22
Man har upprepat hvad man har att säga.
De' va' närä öga de' där, sa bonn högg sej i tåa.
De va' surt, sad' räven om runnbära.
Verkligen surt smakande.
De va' skönt, sad' flikka' öm kyssen.
De ä bra som de ä, sad' han som hade eld i håre å di ville släkkil 'e'.
De' va' star't, sad' bondn om thevattne'.
Vid förtärandet af spirituosa eller aromatiska fluider antingen dess
styrka eller ikkestyrka skall prisas; allvar eller satiriskt skämt.
De' va' ändå e' tuggä, sad' Köllstedt om plåten (skräddärn om
dalern).
En ringa ting är god att få och man hoppas mera.
De' va' väl att pipa' 23 höllt, sad' han som slogg nir sej åv körktorne'.
En händelse kan ofta afvärja tillbud till olycka, som efter allt utseende
anses oundviklig.
De' va' väl ja' kom ur de' helvite', sad' tok-Jerker, kom ur Jäders
körkä.
De' va' ändå bra närä, sad' han som gissäd' gali' på uddä å' jemt.
Man tager en sak på höft, ej så noga blott det pekar något däråt: till
målet.
De' va' ändå någe', sad' n håle när 'n fekk si Åmål.
De' vet ingen hvar haarn har sin gång, sad' bondn satte snara' i ugnsgluggen (lifven kjortelsprunde').
De' ä' all' barn i början, sa' gumma' när 'o' sätte sej i vävstoln nä'r 'o'
va' femti' år gammel.
Vid det man utan erfarenhet företager sig något; om anmärkning göres
om ofullkomlighet i verkställdt arbete.

21 Lutter a. 'idel'; det var lutter [dvs. lögn] 'bara lögn, rent omöjligt' (Ordl.).
22Lög ipf. (äldre form) av ljuga v.
23Efter pipa' har H. Aminsson skrivit (spira?).
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De' ä' bäst te' tiga, sad' den som sad' allt hvad 'n visste.
Man nödgas tiga då man ingenting vet ehuru man gerna ville ha något
att säga.
De' ä' de' sammä hvad dagkar'n gör om 'n bakar åt hundn eller kör'n,
sad' pöjken tuggäd' åt hundn.
Man är liknöjd hvad nytta man gör med sin dagsverksskyldighet till
andras nytta blott tiden förgår.
De' ä' de' samma hvad dagkar'n gör, öm 'n piskar oksen heller kör'n,
sad' pöjken.
Nära nog liktydigt med föregående. Här kan dagkarl lämpligare företrädas af dagsverkare.
De' ä' de' samma ja' ska' ändå fram, sad' kärrnge' gekk å' leta etter
kalva'.
Man företager sig många gånger öfverflödsarbeten som kunna un[d]vikas
om man räknar rätt.
De' ä' ett mok,24 sad' Brinken när 'n satt å' ratad' spik.
a) Skämt öfver att man allmänt måste vara verksam b) Om serskildta
knöparbetens25 bekymmer å besvärlighet.
De' ä' de' samma öm de' ä' tjokkt, för de' ska' ändå bli gröt, sad'
piga' tog vatten i lerpussen. [Jfr nr 461
De' ä' de' sista' som går nu, sad' bondn när ...huse' (prevete926 brann.
Förrådet är jemt slut.
De' ä' fiasko' söm gör 'e', sad' kopparslagarn vardt riksda'sman.
Traktering, förplägning, mutor hjelper mången sak bättre än verklig
värdeersättning. Har burskap men ej nationell prägel?
De' ä' frisk luft i Schvejden, sad' tysken frös näsa åf sej Midsommärsda'n.
De' ä' fåfängt te' å' spjärnä mot udden, sad' skomakärn stakk sej med
syln.
Olyckan är svår att beräkna och undvika.
De' ä' ingen hette, sad' Loden låg i snödriva'.
Saken må väl tåla uppskof, så tyckes. Har burskap. Härleder sig från
en i Thoresund i mannaminne känd originell skomakare Lode.
De' ä' kallt i da', sad' Pär Ionsö'.
Att något säga om vädret. Den här oberopade sagesmannen Per Jonsö'
var en i mannaminne känd högst originell mansperson i Härad sn af Åkers
hd och har alla med detta namn beseglade uttryck full burskap.
De' ä' kallt i kammarn, sad' Gardisten låg i rännsten' å' sy.
Om sträng köld i fria luften.
24Mok s. 'ansträngande tungt arbete' (Ordl.).
25 Knöparbete s.

'knåpgöra, tidsödande arbete med småsaker'. Jfr nr 123.

26 Vanligen skithus; prevet s. 'avträde' är ett gammalt lån (belagt redan 1580),

ursprungl. till lat. privatus 'privat' (SAOB P 1910).
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De' ä' knåpgöra, sad' Kvastmakärn.
Skämtuttryck om sådan verksamhet eller göromål som ej förtjenar namn
af »te arbettä». [Se not 251
De' ä' långt heja27 å' dit, sad' kirrrnge' peka te' måån.
Aflägsen tidpunkt för framtida händelse i fråga.
De' ä' långt te' skogen, sad' han som brände opp yksskafte'.
Om den som är slösaktig eller som använder en ting till opassande ändamål; genom lättja gör man sig ofta skada.
De' ä' lögn, sad' Platin om rättvisa'.
Har burskap inom Östra Rekarne hd och lär användas hälldst inom
soldatkårn.
De' ä' mitt, sad' finn' om Stökkhölm.
Man tillkännagifver sin äganderätt så att ingen vågar den bestrida.
De' ä' mykke' smått å' gödt här, sad' n håle titta i bibeln.
Vid åsynen af hvarjehanda krams, småsaker, skrifvelser m.m. hvars
egenskap och ändamål man ej begriper.
De' a"ngen rädder här, sad' bondn sprang för haarn.
En viss stolthets och sjelfständighetsyttring, »krusa för ingen».
De' ä"ngil lykkä de' ii"ke nån olykkä med, sad' gubben när 'n begravde gumma' å' tappa' mössa' i grava.
De' ä' 'ngä olykkä de' ä"ke nå'n lykkä med, sad' kärrnge' när 'o'
brännde öpp stuga', för brann stuga' öpp så vardt ja' ågg åv med vägglössa.
De' ä"ngen tid förliden, sad' Rink'stä gålsdräng när 'n söv te'
midda'n.
Man hinner nog; innebär stolthetsskämt.
De' ä' inga säkerhet i stadn, sad' gesälln fekk örfiln ved tulln.
De' ä"nte' Jul mir 'n en gång åm åre', sad' bondn när 'n togg in två
strömmingär julaftön.
Skämtyttring att man skall pläga sig väl fast man har litet förråd.
De' Ii' nte' långt imylla' hvörva,28 sad' kärrnge' när 'o' åkte på
kvarnsten (följde med kvarnvingen).
Om itererad handling utan någon serdeles vigtig betydelse.
De' ä"nte' mir te' å' ta', sad' tjyven när 'n togg dörra.
Förrådet är slut; hvad som finnes är taget.
De' ä"nte' någe' kink, sad' bondn när di köle huve' åv 'n.
Små opassligheter kunna få passera utan klander eller anmärkning.
De' är så, de' är så, de' här så, sad' Farsfars tomten.

2711eja adv. 'hädan, härifrån'.
28 Imylla' hvörva 'emellan varven'.
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De' ä' så'n kan bli rakt hus-fattig, sad' Sundtårpen när piga brännde
åpp tri ritstikkur.
Vid den simplaste saks förbrukning utan rätt nöd. Har full burskap och
härleder sig från en originell bonde i Länna sn af Åkers hd.29
De' ä' slut för i da' nu, sad' bondn när 'n slutad' opp å' piskä kärrnge'.
De' ä' styggt de' här, sad' Jösse30 när varga' tjöt.
De' ä' väl de' ger med sej, sad' tiggärn när 'n tappa påsen.
De' ä' skilnäd på löss å' åkerhöns, sad' Gudman.
Jemförelse mellan bättre och sämre, då det förra alltid måste
berömmas; så om personer.
De' ä' så lite söm grandär31 sad' kärrnge fekk tallkötten i ögä.
Bagateller kunna äfven värka olag och förargelse dels för materielt
skick, dels för kinkigt sinnelag.
De' ä' te' ta' de' söm vigest ä' de', sad' bondn spottäd' på tallriken i
st. f. sås.
De' ä' värrst för 'n själv, sad' gumma när di beklagäd' gubben va' död.
Om den som själf ådragit sig något obehag och man icke en gång har
hjärta att fråga: de' ä' synd om 'n, eller de' ä' synd med 'n.
De' ä' änder, de' ä' änder, sad' bondn åm kråko'.
Skämtsamt, ej tillitsfullt medgifvande eller tro på den framställda
sakens sanning; möjligtvis.
Di finns, sad' Vadsbro-Jan om Guda'.
Ett medgifvande eller icke förnekande af framställning om elaka personers tillvaro och intrigers utöfning. Uttrycket Jo, de finns fålk i Sverrge!
nyttjas äfven. Ordstäfvet har stark burskap och har tillkommit genom en
originell Lännabonde som på prästens fråga: hur många Gudär har du?
svarat: di finns. Om Länna-allmogens egendomlighet se framd. Beskrifning öfver Läruna.32
Djäklar i blodn! sad' trädgubben när 'n ingen hadde.
Djäklar i dej! sad' bagärn slogs med dödn.
a) Oroa mig icke! b) Vid åsynen af en annans klokhet och fintlighet: d-r
i dej, du ä-nte så dumm!
Dra' på däråppe! sad' Barvä klåkkäre.
Skämtsam antydan att börja med ett företag; fortsätta redan börjadt.
Drikk ur den här skvätten! sad' bondn vattnäd' hästen i sjön.
Du för dej å' ja' för mej, sad' den enä tiggärn åt den andrä.
Du förstår fell' narri, sad' Finn' åt 'n håle.
Man ursägtar gyckel mot person för hvilken man har föga agtning.
29Ur ATA (s. 1525).

"Bakka-Jösse (s. 98).
31Gran(d)a v. 'göra skada, åstadkomma obehag' (Ordl.).
32»Länna socken, dess land och vatten, folk och fornminnen», ULMA ms 347:21,
40 s. En publicering är planerad av utg.
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Du släter! sad' bondn öm mjölgröten.
Du toker! sad' Raskus; din framställning är dum!
Raskus hvars rätta namn varit Kellman var en »förläst student» som
ehuru gammal lefde ännu 1830. Ordstäfvet har full burskap.
Elände på elände, sad' tiggarpojken stötte omkull tiggarkärringen.
En fattas, en fattas, en fattas, säjer slaga' när di tryskär tri (speyttring om en halt person eller defekt sak).33 Skämtuttrycket Huse' ä' mitt,
hus' ä' mitt! nyttjas äfven.
E' olykkä ä' sälla' ensam, sad' flikka' när 'o' fekk två ungar.
Far får '1 ligga hvar 'n vill för han ä' hemma här, sad' gumma' när
di sad' att gubben hennes låg i brunn.
Om sådana som ej behöfva vård och tillsyn.
Far åv! sad' kärrnge' åm spöke'.
Vid en persons aflägsnande den man icke sörger eller saknar; äfven om
förlorad sak som man vet icke kan återfinnas.
Far han ä' härre över mej, men ja' ä' härre över katten å' den ska' ja'
klå, sad' pöjken.
Vill göra magt gällande men man är för svag; medgifvande.
Fattigr ä' ja' men renligr vill ja' vara, sad' gumma' när 'o' bakad' å'
sätte bröd i hönsträkken.
Skämtskryt.
Filn ska' görä någe' egg, sad' smedn öm sömme'.
Man tröstar sig med aflämnande af en ofullbordad handaslöjd; som ej är
fullkomligt konstenligt utförd; af okunnig verkställd.
Fint ska' de' vara, löst ska' de vara om de' ska' fylla bra i mors mage
(falla i mors smak), sad' bondn tittäd på väfven.
Speyttring om den som vill vara finare klädd än andra, eller utöfver
ståndet.
Fy för den lede! sad' gumma slog ättika i kaffe.
Fyra å' fyra ä' åtta, sad' piga' mota vall svyna.
Få mej hit 'n! sad' Rakkärn om katten.
Man emottager beredvilligt en ting som har obehag med sig.
Får gå för kassino, sad' Jöns.
Sak gillas, antages.
Får ja' leva å' ha' hetsa' komme fell ja' hit ja' egg, sad' gubben gekk
över kör'gåln.
Man tror sig kunna medhinna eller undergå hvad som kan anses omöjligt
eller outförbart.

33När di tryskär tri 'när det är tre som tröskar (med slaga)'. Slagtröskning utfördes

vanligen av två eller fyra personer, vilkas slag måste följa varandra i en bestämd
Wint
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Färdig ä' ja', sad' Halt-Jan (eller haltä Sarä).
Beredd att följa, verkställa; gladt och utan gensägelse utföra.
Färgen ä' god, sad' målärn skämde sej på väggen.
Man bestrider skälet hvarföre en annan förkastar en sak.
För mykke' ä' för mykke'! sad' bondn när di kallte 'n för Härre.
Man gillar icke öfverflöd eller öfverdrifven finesse.
För säkerhetens skull, sad' mjölnärn tulläd'34 två gånger.
Ge' mej si, sad' den blindä.

Man vill eftertänka, begrunda; man vill skåda en sak.
Gesvindt mästäre! sa' n håle dansä med skomakärn.
Antydning till den som bör skynda sig.
Gif akt! sad' statdrängen — soldaten när 'n såg oksen låg i dike.
Goda år ger boteår.
Gud bevarä mitt bröd, sad' tiggärn när 'n hadde ingen bit.
Man frånsäger sig härmed ifrågavarande, framställda förbindelse.
Gud da' landsman! sad' Småländningen när 'n mötte oksen på
Nörrbro.
Skämthälsning på den man antingen föraktar eller ringaktar.
Gud da' yksskaft! Guds fred, Spadskaft! sad' bondn när di hälsä på
hvaran 'n.
Vänligt skämtsam hällsning.
Gud give den söm låge, sad' den som satt på sängbräde' å' inte' iddes
läggä sej.
Gud hjälp öss allä, sad' Pär i Wallä.
Vid öfverraskande, ovanlig händelse; äfven vid begåendet af någon
tafatt handling den man icke på hårdare vis vill klandra.
Gud i himmelen å' far i farstu! sad' gumma'.
Liktydigt med föregående.
Gudi vare ärone! sad' Skåp-Jöns35 när 'n fikk en utter i mjärden.
Gud låte 'e' bli en lång da', en vakker da', sju da'r i en da'! sad'
kiirrnge' när 'o' skulle på bröllop.
Skämtönskan att tiden måtte bli lång då man har mycket att göra.
Gud låte mej få sammä vädr tebaks söm ja' hadde 'stad,36 sad'
gumma' när 'o' hadde motvädr.
Gud låte vädre' vändä sej te' ja' ska' farä hem, sad' gumma' for ått
stadn å' hadde motvädre.
Har en alfvarsammare karaktär och uttrycker en önskan om framgång i
tvetydiga eller tvistiga företag; är likväl skämt.

34Tulla v. 'ta tull (här kvarntull) men även 'snatta,
35 Skåp-Jan (s. 131).
36'Stad adv. 'åstad', här 'på resan hemifrån'.

småstjäla'.
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Gudnås för fäla! sad' gumma' låg i dike'. ... sad' gumsen.
[ATA s. 1575.]
Gud vet okke"n ska göra för te göra folk te lags, sad' tuppen, för gal
ja för bittigä37 stl får ja' stryk (If drängen, å' gal ja för sent får ja stryk åf
bondn.
Gudsfred! sad' bondn kom i körka.
Skämthälsning.
Har ja' sagt någe, sad' Bodstugen låg i ärtåkern å di torvä på38 'n
lite.
Ha' ni sitt på maken? sad' kärrnge' stängde in sej i stuga' å' lad' på
haken.
Man visar något som tyckes vara ovanligt.
Ha' ni sitt te' min sate? sad' kärrnge' letäd' e'ter gubben sin.
Han har goda prästlämpur39 sad' kärrnge åm pojken, han vill ha'
allt hvad 'n sir.
Han kunde fell inte' hälla' te' evig tid heller, sa' bondn körd sönder
vagnen första gången han åkte i 'n.
Tröstegrund då något går sönder som likväl bordt hålla längre.
Han kunde '1 'nte' stå te' evig tid heller, sad' murarn skuffä kull
körsten'.40
Hao! sad' vånn nalle (hund?), sad' kärrnge' när 'o' vaknä' i körkii.
Vid det man gäspar; man måste ha något att säga.
Hedli't ska' de' varä, sad' gumma' när 'o' lånte mjöl å' betalte med
åvigä skovla.41
Hedligt! sad' Hjul-Jan.
Löftet, gåfvan är god!
Hit å dit har sina vägar, hem å' bort ä' lika långt, sad' en viss man,
sad"n.
Om en hemlighållen sak som synes misstänkt.
Hjelpa behövs, sad' gubben när gumma' fekk två ungär på en gång.
Hjärta i mej! sad' tras-Jan.
Ett slags ed: det måste ske, så vara.
Hm! sad' Dunder när 'n slogg 'kull sej på Skundern (sjö i Dunker sn).
Förundran, öfverraskning.

37 Bittigä adv. 'bittida, tidigt'.
38Torva på v. 'ge flere slag' (Ordl.).
39 Lämpa s. 'lämplighet, begåvning (o. likn.) som gör ngn lämpad t.ex. för en uppgift'.
40 Körsten s. 'skorsten'.
41 Betalte med ävigä skövla (näven, ATA s. 1575) 'betalade med aviga skoveln' dvs.

mätte upp mjöl på flatsidan av skoveln, som ingenting rymmer.
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Hm, Hm! sad' gubben när de' vek sej för'n. [I ATA i stället:]
gubben när kraftra va' slut.

sad'

Något finare eller gröfre handarbete eller handtering som ej går väl i
lag.
Hugg 'n! sad' Grubben.
Vanligaste i kortspel då rådande kort manas; såsom hemtagna,
öfverslå; ut med trumf.
Hugg mej inte' för då blödr ja', sad Ala (trädet al) när 'o' kunde tala.
Vänligaste uppmaning att lämna enom i fred.
Hund på hund sad' pojken piskäd' far sin.
Den starke kufvar den svage, hvar efter tur och ordning.
Hur 'n håle pissär du nu grålle? sad' bondn när di gett 'n e' märr i
ställe' för en häst.
Då vid en handtering något går illa och man icke så klart kan inse felet.
Hussj (hussch?)! sad' Tingren, när hönsa sprang ikull'n i farstu'.
Vid åsynen af något vämjeligt eller jag fryser! (Rekarne).
Hvad den där väla ä' stor, sad' gumma' när 'o' köm i e' an'n körksokken.
Vid det en annan berättar sina reseäfventyr.
Hoar har ja' tag? sad' den som inte' fekk någe'.
Då krafterna svika att fasthålla en undanlöpande ting.
Hoar å en talär ved sin gelike, sad' mjölnärn talte ved sugga' si.
Håhå jaja! sad' bruda öm månda'n, om Tisda'n fekk 'o' sej en liten en
(två små å' en liten).
Uttryck af ledsnad, ledsamhet.
Håll ol min Far! sad' Rudbekken.
Man betviflar en annans löfte synnerligast då det afser att bättra
lefvernet, uppförandet.
Hållt Opp med skidbladgången42 för ja' ha' fått djevlom i läppjom,
sad' dalkärn.
Om materiel handling, något är i olag, skada sker.
Hålt imot hålt! sad' n håle slogg sej i sten.
Tillrättavisning bemötes med ohöflighet, hårdhet.
Häl'ten ha' vari' nok, sad' bondn när hustra fekk tri ungar.
Man får för mycket af hvad man gärna ville undvika.
Häl'ten hoar, sad' Mårten om rova'.
Här gungar de'! sad' Ungen.
En person som gerna söker gräl och vill slåss om möjligen tillfälle
gifves; skrytsamt: ja' ä' nte rädder! Köm hit! (Har burskap i Rekarne).
Härre bevare Oss! sad' Pär Jonsö när 'n höle haruggla.43

42Skidbladgången s. Ordet kan f.n. ej förklaras. ('Skedbladgången' = ätande??)
43 Haruggla s. 'kattuggla'.
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Här ska' ni få si prov på häkter! sad' bondn fekk knappar i råkken.
Skrytsam hotelse, skryt öfver förment styrka.
Här ska' ni få si på andra bullar, sad' bagarn skämde sej i ugnen.
Man utlofvar skrytsamt att en dålig sak kan förbättras eller att den är
bättre än den synes vara; man gör bättre handgrepp än vandt är.
Här ska' ni få si på gnistrur, sad' Sväng-Pelle.
Här ska' ni få si på styrka i arm! sad' han söm kasta opp katten på
ugnen.
Skämtskryt öfver förment styrka och i synnerhet då man ingenting rår.
Häråt! sad' Pelle Grön när 'n harvad' med kam:ge'.
Liktydigt med föregående; har burskap i Rekarne, upphofvet ej känndt.
Här ska' ni få si på liv i löd!44 sad' bondn när 'n fjälläd' lusugä
grisar.
Här ska' ni få si på fäla!45 sad' gumsen låg på ryggen i dike'.
Skämtsam tröstegrund då något går illa; man bär sig illa åt.
Här ä' ja' Herre, sad' tuppen satt på take'.
Här ä' hus e'ter fa, sad' bondn stoppad tordyfveln i rävven.
I—ett! sad' Falbär'ska när 'o' ropäd' tu.
Vid något skeende eller som bör ske momentalt; har burskap i Rekarne
och lärer härleda sig från någon originell person i Eskilstuna eller nära
bredvid.
I min bak! sad' Prästlasse.
Jag föraktar ditt skryt, dina hotelser; om en sak föröfrigt som man anser
omöjligt kunna ske.
Inga ördning! sad' katten när di motad' ut 'n julafton.
Skämtuttryck om en sak som ej är som sig bör.
Inte' ha' ja' hört någe' å' inte' ha' ja' sitt någe', å' Gud låte mej hvarken få höra heller si någe', sad' gumma (men ho' mente öm spöken).
Uttrycket tillämpas hufvudsakligen der fråga är om att känna och icke
känna, bevara och icke bevara andras hemligheter.
Inte' inte' sad' gumma' när 'o' vardt död.
Man fick icke hvad man föreställt sig.
Inte' lurar du mej! sad' Lasse Mölnäre.
Har stark burskap inom Dunkers och Ärila snr.
I rad, i rad! sad' bondn mota vall si enda ko.
Om individer som böra sättas i rörelse i fortgående följd.

"Låd s. 'ludd', hår på skinn (tyger och växtblad)' (Ordl.).
45Fä/ s. 'färd; spår'.
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Ja' begriper 'nte' sjäsen!46 sad' n håle åkte på välten.
Om en sak som till sina serskildta delar kommit ur »esse» 47 och man
icke förstår sammanhanget eller sammansättningen.
Ja du ä ukä menlös som du ha' vari' du, sad' kärrnge när 'o' träffä
gubben låg död i dike'.
Ja' får 'I sitta när ja' kommer ut, sad' gumma' när ho skulle ut i
hallken.
Svar af den som vid inträde på främmande ställe bjudes sitta men låtsas
icke dertill ha tid.
Ja' ha' tänkt te' ruttnä här, sad' gumma' slagg ikull sej på körgåln.
Liktydigt med föregående, samt antydan att man snart ämnar lämna en
platts der man ej trifves.
Ja' har mitt för mej ja', sad' tiggärn när 'n lusäd' skjorta'.
Man yttrar sig villja göra sina enskilda åsigter gällande; ej foga sig
efter andra.
Jaha! sad' Anders Dani'lsö när 'n satt å'
Man beslutar sig att genast handla till följd af en fallande tanke.
Jaha! sad' bondn när di hälsäd' på'n.
Ja' kommer snart igen, sad' kärrnge' föl'de med kvarnvingen.
Man antyder att man snart infinner sig för något mindre omtyckt ärende,
ej allmänt personligt återinträffande.
Ja' kommer söm faan ja', sad' kiirrnge' slogg ikull sej i körka'.
Då man anländer med brådskande ej erforderlig hastighet.
Ja' känner alt te' kryddo ja', sad' n håle luktäd' på näselkvas ten.
Jamen! sad' smedn, så smed 'n igen.
Förnöjsamhetsuttryck öfver att en sak är som den bör vara eller att man
förnöjd går ett besvär eller arbete till mötes; fortsätter ett påbörjadt.
Ja' måste le! sad' Hölm-Jan när 'n storskrattäd'.
Skadeglädje eller yttring öfver en framställning som anses icke af annan
[kunna] utföras; har här allmän tillämpning, ehuru icke den gamla
prägeln.
Ja' märker de' dryper, sad' bondn öm påkslänga'.
a) Man rädes ej andras hotelse b) Man föraktar annans löfte som ej uppfylles.
Ja sir ingen utväg, sad' bondn när 'n stagg i dörrhåle.

46sjäs 'schäs s., ett slags vagn.
47 Esse s. 'tillstånd, rätt skick'.
48 »Anders Danielsson i Hjärpiberg,

Barva sn, var en högst originell man och
hvarefter många ordspråk äro bevarade» (tillägg s. 99).
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254. Ja' sir 'nte' land för barä skog, sad' Rospiggen segläd' faste49 i skärgåln.
Man medgifver icke hvad man tydligen ser; man handlar tvärtemot
föreställning.
255 Ja' ska' börjä på nytt ja', sad' bondn när 'n börjäd' stjälä Nyårsda'n.
Man gör ett ytterligare försök som förut misslyckats.
Ja' ska' 1 hän ja' ögg, sad' bondn när 'n låg i sjönn.
Ja' skulle göra väl ja', sad' kärrnge pissäd på sylta.
Det är illa gjordt ehuru man gjordt en sak i välmening.
Ja' synär vägen ja', sad' länsman' låg i dike'.
Skämtsvar på fråga hvad man gör på obehörigt ställe.
Jaså! du har mykke' åv mun' å' lite' åv ulla' du, sad' n håle ått
sugga'.
Till den som är stor i munn, pratar mycket.
Ja' säjer de' samma ja', sad' Köjen.
Man instämmer i andras mening; härleder sig från Länna och har full
burskap.
Ja' säjer inte' ja', sad' den som aldri' teg.
Man yttrar sig icke om sak i fråga men man tänker dess mer och icke till
fördel.
Ja' säjer 'nte' bättre än så, ja', sad' kärrnge' när 'o' bad bondn kyssa sej
bak (eller fram).5°
Ja' titta 'nte' så långt ja', sad flikka när 'o' gekk ått Stokkholm. Ja'
tittä"nte' så högt ja', sad' o' när 'o' gekk hem igen.
Man ursägtar sig att man icke uppmärksammar en sak i fråga.
264 Ja' töl inga lik tittä, sad' gubben slogg gumma' i skaaln med yksa, när
'n trodde 'o' va' död å"o' vaknäd
titta öpp.
Annan person får icke göra obehöriga framställningar, man »snäser af».
Ja' undrär, sad' flundra' om gädda' ä' fisk heller inte'.
Eftertänksamhet om skedd händelse eller hvad man framdeles vänta
kan.
Ja' vill gå hem! sad' lamungen.
Ja' vill ha' de' söm gör ondt i mun' å' gödt i magen, sad' gumma' när
'o' skulle köpä peppär å"nte' mindes va' de' hette.
Skämt då man yttrar sig vilja ha det som ej finnes eller kan fås.
Ja' vill heldre gå genom sju bykär än en pörtrök, sad' lusa när 'o'
kunde tala.
Af vissa, oförklarliga orsaker finner man sig helldre villig att uthärda
med en elak tjenst än flera som kunna synas drägligare.

49Segla fäste v. Fäste adv., en avledn. av adv. fast, bet. är väl 'segla på grund'.
50S. 131 i stället här å där; ordstävet struket av H. Aminson.
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Ja' ä' gymnäsist! sad' djäk'n. Ja ja' ska' ögg gömmä dej te' sist å' ja'
ska' klå dej så faan ska' ta' dej, sad' bondn.

Har afseende på någon personlig konflikt men användes som straffande
skämt eller skämtsamt straffande uttryck vid åtskilliga tillfällen.
Ja' ii' så kär, sad' höna' —ja' ii' så med, sad' flikka.
Den ena yttrar en ömkan och den andra ömkar detsamma men utföres i
smekton; men i allvarligare mening anses den sednare ömkan vara obehörig eller otillbörlig.
Jemnt skägg! sad' barberärn rakäd' katten.
Kontant liqvid jemn; vara för afsedt eller bestämdt behof jemn i massa
eller antal; får ej heller vara för mycket heller för litet.
Jo ditåt lutär de'l sad' gardisten gekk åt krogen.
Stolt medgifvande att man tänker, gör eller har gjort det en annan gissningsvis framställdt.
Jo du ä' iiktä du! sad' skinnärolle öm märra.
Skämtsamt eller verkligt straffande tilltal till någon som endera visar
oskyldiga qvickheter eller är verkligen vanartig.
Jo tökka ii' di, sad' tiggärn öm lössa.
Straffande infall af någon vid en annans beklagande öfver vissa individers dåligheter.
Jösskussön! sad' bondn körde i sjönn.
Utrop af öfverraskning.
Kall välling, sur strömming, bälghundär slink in! säger Härrgåls
vällingklokkä när de' ringer in.
Kastä råkken på axla å' yksa' på bakken å' spring, säger Härrgålsklokka.
Kantänkä Härrn! sad' Pälle räv.

Uttryck af den som efter att hafva tilltalat en annan blifvit snäst men
tycker dessa snäsor äro obefogade; de va fel!' inte fali't de ja' sad'.
Kantänkä frua! sad' pöjken sparkä modra å"o' vardt argr.
Kast' på en spån! sad' kärrnge vaknäd' i körka'.
Kastä på högen! sad' skomakärn.
Samla, lägg dit! för de ä väl rum.
Klöser! sad' katta' slogg sej i isen.
I kortspel: klöfver slås ut till besvarande eller klöfver manas till
utslag.
Kvikkt söm ögä'! sad' Ljusen.
Könsta driver, sad' kärrnge kröp på knäna.
Syftar vexlande på färdighet i handaslöjd; dryckenskap, det spirituosa
som ger »könstigt humör», lära sig gå, ej kunna gå o.s.v. Har ej stadgad
betydelse.
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Kör i vind! sad' Blömster (även Skinnärolle).
Låt det gå! verkställ! Uttrycket har full burskap i Ärila sn, upphofvet
ej känndt.
Körs i Kristinähamn! sad' kärrnge' for te' Karlstad.
Utrop af öfverraskning och förundran.
Likädannt i da' söm i går, sad' han söm vaknäd' på krogen.
Om en eländig sak om hvilken ingen bättring förspörjes.
Likä djur leker med hvarann', sad' bondn lekte med katten.
Lite i sönder, sad' bondn piskäd' gumma' si.
Lull, lull, lull, sad' föllingen.51
Lykkä' står den djärva bi, sad' tjyven.
Antyder någon afund öfver andras lycka och framgång.
Lä' bli"n! sad' Westin.
Låt vara! lämna i fred!
Lät barna roa sej di ä' våra allihop, sad' bondn när di var' ostyrigä
(vände opp å' ner på stugo'). Man skall icke oroa barn eller smådjur om de
än göra odygd.
Meninga va' fell inte' den, sad' mastar Humla, skuffa gumma' i
dyngpussen.
Man menade icke illa fast man råkade skada en annan. Har burskap i
Ärila och härleder sig enligt sägen från en originell skomakare derstädes.
Min särk ä' snart öpplyfter, sad' flikka' när 'o' ingen hadde.
Man är färdig, beredd antingen att resignera eller verkställa; man
sörger ej det goda som undandrages, och skyr ingen möda.
Mor kokäd' gröten med råkken själf så åt 'o' öpp 'n, sad' orren.
Mykke möjli't, sad' bondn när di kalte 'n för tjyv.
Mykke skrik å' lite' ull, sad' n håle klippte grisen.
Mykke ändamålsenli't, sad' skolmästärn om karbasen.
Saken, framställningen gillas.
Många händer gör ett lätt arbete, Gud välsigna döm! Många munnär
gör ett tömt fat, fan ta' döm! sad' kärrnge' när 'o' hadde slåtterkalas.
Måttliga körvär ä' bäst, sad' prästen; två etter oksen å' tri etter
hästen.
Om en annans skryt; en annans högstämmiga, pockande proposition;
bet[yder]: du ska vara hemmä i skapligheta!52 jag rädes dig icke!»

51 Föllingen, möjl. ett namn?
52Skaplighet s. 'medgörlighet, beskedlighet' (Ordl.).
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Mängda gör 'e', sad' gumma' när 'o' sålde bulla' för en styver bättre
än 'o' ga'.

I omvänd mening: att småsaker i handtering i mängd och massa kan
tillskynda vinst, eller annan förmohn; har en vidsträckt tillämpning.
Möjli-Hybbä! sad' Hal/ingen.
Utan afsaknad, ja sörger dej inte. Ordstäfvet har ett vidsträckt burskap
och lärer härleda sig från en högst originell bondklökkäre i Hammarby
sn af Östra Rekarne hd.
N håle grå! sad' Snuva.
Något öfverraskande; åsyna eller åhörande.
'N ska' fell' nå'nstans hållä te, sad' tjyven när di träffad' 'n i visthusboda.
'N ska' ta' seda' dit 'n kommer, sad' bruda förde vagga med sej.
Man gör klokast att rätta sig efter andras seder utan påminnelse.
'N ska' ta' saken kallt, sad' Jakob när di kastä 'n i brunn' (sjönn).53
Nu blir ja' I uta' fläsk te' evig tid, sad' bondn när sugga vardt död i
ladgölve'.
Man ser på tillställningen att rättmätiga förmohner blifva genom
annans egennytta undansnillade.
Nu blir de' jemnä tag, sad' pöjken slogs med talgoksen.
Nu blir du där! sad' gumma' när 'o' läste över bölden.
Nu blir de' I dagsregn, sad' gumma' när de' börja regnä öm kvälln.
Nu Gud vari löv ha' ja' fått mi' syn igen, sad' pöjken såg klökkstapeln gynom ostskiva'.
Nu Gud vari löv ha' ja fått mi' syn igen, sad' pöjken. Igår såg ja' nte'
smöre' på bröd' å' i da' sir ja' da'n gynom ostskiva.
Man har gjort någon upptäckt af hvad andra sökt skämtvis eller under
viss hemlighet sökt dölja; äfven [bokstavligt]... spe för matmodern.
Ni kan ja' si, sad' kärrnge' när 'o' skar ögonlökka åv sej.
Vid att en annan visar en sak i bättre eller förbättradt skick än man
förut visat den.
Nu kniper de', sad' smedn tog kärrnge' om näsa' med tånga.
Nu kömma di! sad' Segroten54 öm varga'.
Nu ska vi komma sams å' inte trampä hvarann på tåna, sad' tuppen
stog hos hästen i spilta'.
Skämt om flera kunna sämjas om rummet.
Nu träffad ja' på smöre', sad' tuppen damp i tjärfjälingen.

53Troligen bygger skämtet på den kända berättelsen om Josef, som kastades i en

brunn av sina bröder (1 Mos. 37:23 f.).
ATA s. 1576.

54 Segroten: Skäggroten (Siegroth?) i
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319. Nu ä' de' färdi't, sad' Fagra.
Man har erfarit att en skandal är hopspunnen eller att ofärd är enom
beredd.
320. Nu talär di om mej i Stockholm, sad' gumma' när' o' aldrig ha'
vari' där.
Nu ä' de' gjolt! sad' den söm försvor sej.
Något som ej kan ändras.
Nu ä' de' klippt (klefft), sad' Skinn-Jan.
Afgjordt, verkställde något bestämt afgörande som ofta tyckes ha en
obehaglig följd.
Nu ä' de' punkt! sad' Ekholm när eldn tog i håre' på 'n j ulotta'.
a) Förråd slut b) Verkställighet upphäfven; har allmänt burskap och
härleder sig från en originell man Ekholm i Dunker då han under rusigt
tillstånd i Dunkers kyrka och hvarvid elden fattade i hans yfviga
hufvudhår utropade: Nu ä' ...
Nu ä' de' slut hemmä, sad' Målle.
Nu ä' de' slut hemma, sad' bondn nu ä' koa död nu blir de' te' slagtä
Brita.
Nu ii' du i fålla! sad' bondn spikte lökke' på likkista när gumma' låg
i 'na.
Ett oundvikligt öde väntar dig!
Nå'ra spratt ha' du gjolt mej men nu måtte fell' de här bli de' sista
likkä, sad' gubben när gumma' låg å' va' död å' spika igen kista'.
Nu ä' vi på gåln! sad' tuppen.
Något skämt utan stadgad betydelse men likväl full burskap och
vexlande tillämpning.
'N vet fell bäst själf hur de' ska' vara, sad' bruda förde vagga' med
sej.
När de' ska' varä kalas, så ska' de', sad' bondn slagtä si endä ko.
Vid yttersta torftighet men icke dess mindre förnöjsamhet.
När far levde då va' de' dagg, men när far vardt död togg 'n håle bört
dagga, sad' pöjken. (Han sof nemligen för länge sedan fadren dog.)
Häntyder om lättja och hoglöshet.
När ja' va' ung va' ja' mjuk i allä leder utom i en, men när ja' vardt
gammel vardt ja' stel i allä leder utom i en, sad' gubben när 'n ville farä
å' giftä sej.
Skämtliknelse och jemförelse emellan ungdom och ålderdom. Uttrycket
är fullt ärbart.
Nästä onsdag, om Gud vill, så blir de torsdag (torgdag) i Marjefred,
sad' presten när 'n läste kungörelsera på predikstoln.
ökke vill du ha: starkiifös, millerimäng heller slinkäbiröm, sad'
kärrnge' när 'o' böd på drikkä.
Skämtsam framställning antydande skryt eller att öfverskyla eländet,
dåligheten af det bjudna drickat.
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öm inte den här förbannade åvunda vure, så kunde båd' du å' ja'
bärga öss med 'e"ustra,55 sad' dalkärn ått kungen.
öm ja' väl låge, sad' karrnge' satt i sänge.
Opp, öpp, öpp i take, säjer höna'.
Härmning af ljudet, ka[c]klandet.
Ordning på ördning! sad' gubben lad' tuppen på höna'.
Par öm par! sad' Pär.
Pladask! sad' bond' slogg sej framstupa i grötfate'.
Skämt vid det någon faller omkull.
Pär! Pär! säjer haarn.
Härmning af harens ljud då han anfalles; antydes såsom det enda ljud
han kan gifva ifrån sig.
Ramshammärs gatur di ä' så långa, sad' koskälla'.
Härmning af koskällans ljud vid »kritterdref». Har burskap i Rekarne
och härleder sig från Ramshammars by i Tjula eller Hammarby snr
hvarest förr varit långa vallgator, och känndt är ej huruvida de finnas
ännu.
Renligr ha' ja' villa vari i all min' dar, sad' gumma' när 'o' mökad'
träcken med degspaden.
Skämt öfver osnygghet och oordentlighet.
Rent ska' vi ha', sad' gumma' torkä' bordet med katten.
Rider faan märra? sad' bondn när 'n red 'na själv.
Då något går illa vid redskaps handtering och man icke genast finner
orsaken.
Ruter i trumf! sad' Pelle Nisse satt i körka' å' söv å' vaknäd'.
Så skall det ske! ingen gensägelse; äfven i kortspel då sådan trumf
manas.
Rännbessel å' tyg! sad' Wattskvalpen.
En slags ed då något vid handtering trasslar sig eller illa går.
Rätt sjangtilt, sad' Pär Sylvander om Trollhättan.
Rätt skjuti'! sad' tallköttamaja slogg te' flikka' på ett visst ställe
med rovbiten.
Rätt förslag, sak träffad, gissad; alldeles.
Rättvisa' skafte ('skapte') Gud, sad' mölnärn tulläd' med tröge'.
Då en orättvis handling är nära att begås.
Sams kusiner! sad' bondn dt svina.
Man uppmanar till sämja.
Sir du ja' åker, jösse, sad' gåsa när rafven sprang te skogs med 'na.

55'usträ dial.

uttal av 'hustru'. Vissa dalmål har h-bortfall i uddljud.
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Siså! sad' tunnbindärn när bötten flög ur tunna'.
Utrop vid någon förarglig händelse.
Själf gör å' själf bär, sad' bokken bar killingen på ryggen.
Fömöjsamhetsyttring af familjefadren under nog bekymmersamma omständigheter; man fördrager hvarje öde med tålamod.
Ska' han ögg ha' stövlur? sad' pöjken om far sin.
Ska' ja' makä ått mej? sad' Bellman när kungen träffa' på 'n låg i
rännsten å' va full.
Skämtyttring om att utrymma platts der ej så verkligt tarfvas.
Ske Guds vilje! sad' piga' lad' sej under prästen, ä' du en Guds man så
gör du '1 en Guds gärning, sad"o'.
Må ske som föreslagit är; begäran bifalles.
Skrivä kan ja' nte' men liniera kan ja', sad' Spö-fan.56
Ursäkt vid okunnighet.
Skrok! sad' pölken om Fader vår.
Skym unda757 sad' bondn stogg på gäle å' lagäd' välten.
Skämttillsägelse, hvilken verkligen icke behöfves.
Skål å' glas!58 sad' skomakärn drakk ur blötbalja'.
Förnedrande skämt åt dylika handtvärkare.
Slek dej, nu ä' du smoldr!59 sad' gubben ått gumma' si'.
Slit 'n med helsä', sad' sadlmakärn öm karbasen.
Skämt åt den som erhåller ett nytt klädesplagg.
Slägt å' vänner ä' alltid värrst, sad' räven öm di rödä hunda'.
Släpper du te' lifve nok släpper ja' te' rumme', sad' bondn när flugorna lade sej i skeden och han sväljde dem.
Slår de' nte' in, så slör de '1 ut, sad' spåkärrnge'.
Smakk murre! sad' Nisse kysste katten.
Skämt föraktlig yttring till den man föga aktar, vid flera och
obetydliga tillfällen.
Snyggt ska' de' varä! sad' bondn högg römpa åv oksen.
Man stympar ofta en sak i tanka att göra väl ehuru det kan vara nog
illa.
Sömt i sönder, sad' han söm narräd' bönder.
Det ena först, det andra sedan.
Spillä den söm någe' har, sad' gumma' hadde tri gryn i vanten å'
tappäd' ett.

56Tillägg s. 100: »profoss, men icke vidare känd». Med profoss avses väl här den

befattningshavare i häradet som hade att verkställa ådömda kroppsstraff, särskilt
spöstraff, dvs. »linjera» ryggen. Ofta är p. = bödel, skarprättare.
"Skymma undan v. 'inte skymma, gå ur vägen'.
58Tillägg av H. Aminson: Vid glasens klang!
59 Smoldr 'smord'.
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Sprakk du körver? sad' Rudbekken.
Man yttrar sig nog lättsinnigt om en annans tillfälliga olyckshändelse.
Spring inte' ni å' ha' så brådt, de' blir 'nte' någe' åf förrn ja' kommer!
sad' han som skulle hängas.
Stackars föräldrar! sad' kärrnge' när 'o' såg markatta'.
Stikk inte' hit med rutti' finger! sad' Karl Andersö'.
Håll dig på tillbörligt afstånd! ej värdt att komma med obehöriga påminnelser.
Stort å' bredt ska' de' vara', sad' Bohusudden (person) när 'n stagde
('städslade') höna' (spefull häntydning på tjenst och lön).
Speyttring om den som gör kalas och ingenting har. [ATA s. 16461
Stöpp! nu ä' sjönn slut, sad' Matrosen sätte på grunde'.
Antydning om återhåll i handling eller ordsvall.
Ställ öpp jer! sad' Tumbo länsman, får ja' si hur många brödhalvur
söm går åt.
Vid det att ett antal personer eller djurindivider skall räknas; äfven
vid några materialers räknande.
Sådnt lädr ska' sådn smörjä ha', sad' han söm piska ormen.
Man ömkar sig föga öfver en annans missöde; om den man unnar allt det
onda honom kan vederfaras.
Såd'na råttur kallar ja' för möss, sad' Tamen.60
Man föraktar en förebråelse eller en framställning.
Så gammel å' grå söm ja' ä' — sad' Hobärgsgubben.
I fråga om att man alldrig har erfarit motstycke till ifrågavarande
sak.
Så många huve'n, så många sinnen, sad' Markulfus.61
Man ursäktar och öfverser med egensinne och dumhet hos tålda
personer.
Så sannt som ja' ä' husträ åt min man så ä' ja' fru i mitt hus, sad'
kärrnge när di kallte henne Madam.62
Så ska' n ta' döm, sad' han söm togg kräfto' med tåna.
Man har öfverlistat någon; erfarit eller utforskat annans hemlighet.
Så ska' n ta' döm, sa' bonn tog vägglössa med hovtånga'.

60Tillägg s. 100: »Spe mot hotelse där kraftyttring och våld är ifråga».
61 Markulfus, Marcolfus, även Morolf, känd sagofigur i skillingtryckslittera turen.

Urspr. konung Salomos vän och förtrogne, ibland hans begabbare; M. var den som
bortförde drottning Salome. Motiv i medeltida sagor med rötter i orientalisk
folkdiktning, Talmud och kabbalistisk tradition.
62Madam: tillägg s. 132: hon ville icke heta så. — Från att urspr. ha haft hög valör
sjönk titeln »madam» under 1700- och 1800-talen allt mera och ersattes slutl. av
»fru».
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Ta' hit skräpe'! sad' prästen öm barne', ja' ska' kristnä 'e' för en tvåstyfver men ja' ska' görä 'e' däretter ögg.

Man förklarar sig dermed mottaga, antaga en sak hvars soliditet man ej
känner och emedan det skall så vara eller anses böra få vara.
Takk för i fjol! sad' tiggärn köm igen andrä da 'n.
Skämthällsning då man kommer på främmande ställe der man anser sig
som hvardagsgäst eller åtminstone serdeles hemmastadd.
Takk nu! sad' Strömmen när 'n fekk stryk.
Skämt som tacksamhetsyttring då man mottager något af god vän eller
bekant.
Takk ska' du ha', nu reder ja' mej själf! sad' bondn när di drog 'n ur
sjönn.
Tidra ä' ömbytligä, sad' bondn när 'n bykte skinnpälsen.
Man måste tåligt fördraga det onda med det goda.
Tidra ä' ömbytligä, sad' börmästärn ('borgmästaren') när 'n vardt
brandvakt.
Liktydigt med föregående.
Tie knutär ogapå en, sad' bondn när 'n for ått kvarna.
Trona gör 'e', sad' Newhaken63 stöfte över grisen.
Den som icke sätter tro till vidskepliga öfningar; misstänker en framställd sak icke vara sanning.
Trumf ut! sad' bondn kläkkte fram en abbörre.
Utgif hvad som bör gifvas; i kortspel der trumf ovillkorligen skall slås.
Tvy nappä! sad' Skötta'.
Man börjar ett handarbete med allvar.
Ursäktä mi' välmening, sad' gumma' trampä prästen på tåna.
Ur hand å' i munn, sad' gumma' när 'o' plokkäd' hönslorten.64
Usj hvad de' regnär, sad' bondn när 'n fick stryk (spö) — Ungdomen
rasar, sad' kärrnge' slogg huve' i murn (hoppäd' över halmstrå').
Ursäkta de' regnär! sad' krögärn när 'n hällde vatten i brännvine'.
Utropstecken! sad' auktionisten om klubba'.

Man antyder någon att tiga.
Vakkert så! sad' han som fekk en fisk (nors) när 'n mätte.65
Man måste vara nöjd med litet.

skrivs New-Haken i ATA.
"Tillägg s. 132: Är ett allmänt talesätt då den dagliga eller stundeliga förtjensten
åtgår genast till förtäring, ingen bespisning kanske.
63 Mätte dial. ipf. till meta.

63Newhaken
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Vi ska fundera! sad' kungen. Meda' du funderar så går ja' hem å'
sinter på panna', sad' dalkärn när 'n begärde bränna.

Då en begäran sker och löftet icke genast kan gifvas.
Vattne ä' vått i år, sad' bondn när 'n damp i sjön å' va' oppkrupen.
Vi ska' leta väl, sad' drängen leta e'ter hesten i gålvspringa'.
Antyder om ett nogare sökande efter misslyckadt försök.
Vi ska si åg, sa Hin håle när han drog slipsten å tröttna — han ville
hvila.
Va de' vägen de', sad' bondn körde i sjön.
Vi ska' handla ärli't, sad' han som lurad' bondn på femti' daler.
Vi ska' 1 råkas hos bundtmakinn,66 sad' vargen åt räfven.
Vi ska' 1 te' nu igen, sad' påjken när karrnge' skulle piska 'n å"o'
tröttnäd.
Fortsättning af något förut börjadt.
Vi ska' 1 te' igen nu, sad' påjken åm skrikä.
Liktydigt med föregående.
Vill du 'nte' ätä de' ja' biter, sa får du fell' äta de' ja' skiter, sad'
råtta'.
Den som icke är nöjd med det erbjudna får ofta nog vara nöjd med det som
sämre är.
Vexlä den där, sad' Gardisten när 'n ga' krögerska böxknappen.
Vi ska' si på väven, sad' blinda Sarä.
Man vill göra sig förvissad om en materiell saks eller viss omständighets lämplighet.
Vi ä' ju bekanta fålke', sad' sugga' kom in te' katten.
Vår Härre ger '1 mir, sad' pöjken åm snorn.
Man sörger föga öfver en förlust, emedan man kanske tror ersättningen
vara lätt.
Välkommen i de' gröna, sad' n håle när 'n kastäd' kärrnge' i näselruggen.
Vägen ä' slut, sad' bondn körde mot gärdsgåln.
Å' förbjörna mej! sad' Sjuman.
Häpnad och förundran; har full burskap innom Ärila sn af Östra
Rekarne hd.
Å' ja' va' ågg med, sad' han söm inte' åt någe' i går (eller: sad'
hundn).
Till den som gör obehörigt infall i andras tal, lindrigt snäseord
Man vill tillegna sig någon förtjenst att hafva varit med om en
timad händelse.

66Buntmakare s. 'person som bereder och försäljer pälsvaror'.
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Ä' de' nu Thorsdä' igen? sad' gubben när gumma' ville han skulle in å'
ömsil skjortä.
Af den som blir antydd att utföra något motbjudande.
Ä' de' vaks de'där? sad' pöjken när 'n ha' skämt ut sej å' modra inte'
ville tro 'e'.
Ä' de' vaks de'där, mästär bekstykke! sad' påjken ått skomakärn.
Till den som förnekar en synbarlig, tydlig materiell tillvaro; som efter
att hafva sökt en sak ej finner honom ehuru han tydligt finnes.
Ännu kan koa ta' sej, sad' bondn när 'n bar huda på ryggen.

ORDSPRÅKSLIKA TALESÄTT OCH
LIKNELSER I DAGLIGT TAL
SAMLADE INNOM ÅKERS OCH ÖSTRA REKARNE
HÄRADER1
Aktä huse' för möglä bröd.
Hafva tillsyn om huset under värdfolkets frånvaro; har en nära nog spefullt föraktlig bemärkelse.
Aktä sinä löss för snufvä.
Ej inlåta sig i kränkande äfventyr; efter sedan man varit på väg att inblandas uti kraka
Arbetä med störm.°
Med största ansträngning.
Arbetä så 'n fryser å' ätä så 'n blir svettugr.
Om den person som är latblandäd,2 som inte vill lägga te' säljä.3 [Jfr nr
3271
Begära bröd; de' begär 'nte' bröd där de' ligger.
Man vill icke aflåta en sak till en annan om man tänker att därmed
tjena en annan.
Begripä så mykke' söm två tokugä.°
Man tror sig veta andras hemliga tillställningar.
Bed för själ å' pinä.°
Innerligt och enträget bedja om erhållande af någon sak.
Betalä för gammel ost.°
Gifva eller njuta obehaglig vädergällning.
Bindä bräde på ryggen.
Att kunna bemöta straffande åtgärd för någon tadelvärd handling.
Bitä huve' åv skamma.
Utan blygsel tilldela en annan välförtjenta förebråelser.
Bitä sej i läppen.°
Tecken till hemlig, kanske skadeglädje.
1ULMA ms 347:70 s. 133-192. ÄTA Anteckningar från Södermanland II, kopia i
ULMA acc.nr 33148 s. 1466-1507. Tecknet ° efter ett uttryck anger att det inte
återfinns i ATA. Se f.ö. Inledningen s. XX f.
2Latblandäd a. 'tämligen lat' (Ordl.).
3 Läggä te' säljä (i ms 347:1 s. 170 skriver GE sällgä) förklaras med 'vara flitig'. Sä/jä
är oklart, en bet. 'seldon' ligger närmast till hands. Jfr 327.
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12. Bitit allt hvad 'n sir.
Om eggjärn som ej äro egghvassa. Är äfven en ordlek med hänsyn att
t.ex. en knif icke kan se.
13. Bli arma' ljud i skälla'.
Magtspråk måste rätta en annans uppförande.
14. Bli gödt smörköp: de' kliar bak de' blir gödt smörköp.°
Det är kanske för att man skall något säga.
15. Bli lurad på konfekten.
Missräkningar, felslagna förhoppningar.
16. Blåsa vädr: hvad blåser de' nu för vädr?
En välkommen person ankommer som länge varit väntad.
Blåsa nå 'ra vädr. Menas innan man uträttar det eller det.
Blåsä många vädr. Innan ifrågasatt händelse timar.
17. Blåsa så de' kan blåsa midt igenom en. Starkt väder, storm.
18. Blåsa så stikkur å' strån står i vädre'. Starkt väder.
19. Blänka som Karis i Såga.
Skämt om något ovanligt blänkande, putsad person eller sak (menas
genit.)
20. Brinna i gafveln.
Om man blir förargad (eller förargar någon). Man säger äfven: brinna
hem; nu brinner de' hem.
21. Brinnä som halm.
Om lätt antändliga och lättbrunna ämnen ej fluida.
22. Bullra te' bröllop.
Den som slamrar med köksredskap brukar tilltalas: så där skulle du ha'
bullra i fjol så ha' du vari' gifter i jår! eller också: 1. pers.: Körs så du
bullrar. 2. pers.: Å ho' bullrar bara te bröllop. [Jfr nr 41.]
23. Bärä hundhuve'.°
Uppbära förebråelser för andras galenskaper.
24. Bärä söm4 i vanta'.
Om den som går och visar sig frusen.
25. Bara öpp brudhåle'.°
Njuta första frukten af en annans äktenskapliga rättigheter. Dylika uttryck intaga ett framstående rum i folkkaraktären.5
26. Dammä så de' står som en dal.
Då luften är fylld af rök eller damm.
27. Dansa nalle; di dansäd' allt nalle med 'n.
Lindrigare eller hårdare handgriplig våldsamhet.
4Att här menas söm och inte söm är otvivelaktigt. Däremot är innebörden i söm inte

klar, och paralleller saknas. Kan möjl. 'hästskosöm' avses?

5Nr 25 har av Aminson satts inom klammer; i kanten är kommenterat »Weg!»
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Darrä boga'.
Som visar feghet, modlöshet.
Darra söm ett asplöv.
Som nog hastigt visar tecken till rädsla vid moralisk påtryckning.6
Dimpa i degtröge'.
Den som för magens kraf nödgas afyttra en sak som man utöfver verkligt
behof och tillgångar förskaffat sig. Klokka' ho' damp allt i degtröge' te'
sist ändå för 'n.
Dimpa söm en hummelsäkk.
Om någon nedfaller från höjd så att man likväl icke skadar sig.
Dra' in haka'.
Nödgas visa återhållsamhet i yttringen.
Dra' in skylten.
Förlcnappning i lefnadssätt och hushållning.
Dra' Märtäs bekymmer.7
Som obehörigt vill inblanda sig i andras angelägenheter, när tröstande
välmening är i fråga.
Dra' på gröten.8
Om kvinnors fysika förändring eller tillstånd efter konception
(befruktning).
Dra' öro' åt sej.
Iakttaga sådan försigtighet som hotande förebud kräfver.
Dra' Rosenlundskä veva.
Man går miste om de fördelar man väntat sig.
Drikkä hundkaffe
doppä med rögskötpur.
Förr eller sednare ärfara yttringar af annans hämd om man anses förtjena den.
Drikkä vatten å' sjunga likpsalmär.
Svälta efter frosseri.
Drikka över krona's mynt.°
Under tvångsvärfningstider för krigsfolk lärer enligt sägen värfvaren
laggt ett mynt i det dryckeskärl som på hans bekostnad bjöds den som man
ville åt och då var han såld. Den som bjuder förplägning yttrar ännu: Nu
ä' du såld! och får då äskadt mål bifallet.
Dundrä ifjol vara gift i får.
Samma som bullra te bröllop [nr 22].
6 Nr 29 har av Aminson satts inom klammer; »moralisk» är försett med tre fråge-

tecken.
7Med Martas-bekymmer avses vanligen jordiska, i synnerhet husliga bekymmer eller

omsorger. Marta är en i evangelierna nämnd kvinna, som i olikhet med sin syster
Maria huvudsakligen ägnade sig åt hushållssysslor då Jesus besökte dem. Se Luk.
10:41.
8Gröt s.; det är barnsängsgröten som avses. Jfr Folklivet 2 s. 146.
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Dör 'nte' förr'n kalva' biter 'hjäl 'n.
Om den som man gärna önskade skulle med döden afgå.
Eldä åt kråko'.
Glömma slå igen ett spjäll efter eldning.
Fallä i gali kittel: kappa' ha' fulli' i gali kittil.
Man sade så förr om studerande som voro bestämda till präster men som
endera i brist af naturgåfvor eller till följd af fåter nödgades öfvergifva
lärdomsbanan eller åtminstone prästvägen. Nu säger man om hvem som
heldst som endera förfelar sin bestämmelse eller kommer af sig.9
Fallä i en hög: ja' vardt så dannr så ja' ha' kunna fulli' i en hög; ja' tror
ja' faller i en hög.
Högst förundrad, öfverraskad.
Falla på den söm tål 'e'.
Om den som har moralisk eller pekuniär förmåga att emotstå och bemöta olyckan.
Falla åv sej själ't som gamla gärdsgålär.
Klart som en naturlig följd, det ena af det andra.
Farä (äfven Flytä) söm vattne' ikring sten. [Jfr nr 55.]
Som nödgas lämna ett barn och svagare anhöriga i vida världen och på
egen försörjning. Anses likväl äga större förmåga.1°
Fara i luften söm Wingåkrär.
Om starkt snöglopp.
Fattäs en skruv: inte' ha' alla skruvar i behåll.
Om en som enligt allmänna meningen icke är vid sina sinnens fulla bruk
eller åtminstone icke är i allmogens smak.
Fattas e' remm söm e' okshud.
Svårt, eller så ansedt hinder för ett måls ernående.
Finns inte' spiken i vagga.
Djup fattigdom.
Fiskä med köppärnota.
Kontant betala fisk i st. för att sjelf fiska.
Flytta ur aska' å' i eldn.
Som flyttar från en dålig fördel för att antaga en ännu sämre (eller t.ex
värre tjenst).
9Fåt s., av fra. faute 'f el, felsteg'; i dial. med bet. 'hyss, skälmstycke'. —Kommentaren i
ÅTA s. 1468 till nr 44 meddelar även följande: »Det var ett gängse talesätt då en
studerande blef rel[e]gerad från Strengnäs läroverk den tid gymnasisterna nyttjade
grå kappor, men tillämpas äfven allmänt i förenämnde fall» [om ngn som avträtt från
en lovande levnadsbana].
10J-fr komm. i ÅTA s. 1488: »Om barn eller tjenare utan erfarenhet lämna anförvandter och skyddande målsmän och begifva sig ut i verlden att på egen hand söka
sin lycka.»
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Flyta söm vattne' kring sten (se Fara ... [nr 48]).
Men är här meningen om de som värkeligen ännu behöfde stöd och vård.
Fylla i nå'n skrynkla.
Nyttigt ting måste tillvaratagas om än simpelt; man bör icke försmå det
Frågar 'nte' etter live' mir 'n en hårkrånk."
Som obetänksamt inlåter sig i vådliga äfventyr.
Få afsked på grått papper.
Snöpligt frånträda en innehafd beställning.
Få alla tändra: ha' 'nte fått alla tändra.
Om den som börjar bli tandlös.12
Få blodug tand.°
Man sade så förr om vargen då han bitit skulle han äfven taga sitt rof.
Nu gäller det om den som en gång beträdt öfverdådets bana men gärna
rusar fram därpå.
Få bot för sot.
Ofrivilligt lida nederlag eller skada som kan anses som välförtjent
näpst för dålig handling.
Få eld på pipa eller ja' ga"na allt eld på pipa. [Jfr nr 111.]
Med ovett eller hårda ord bemöta eller affärda eller bli bemött.
Få en släng i dörra.°
Bli illa bemött af ett sällskap eller i ett hus.
Få e' skopa ovett.
Ovänliga föreställningar förtjenta eller oförtjenta.13
Få en släng åv sleva.
Få smaka litet kalasaktigt där sådant förehafves.
Få etter söm di ä' stora i syna te'.
Den som är bättre får ofta bättre. En högre ståndplatts i samhället vill
alltid tillskansa sig fördelarna öfver behofvet och kanske förtjenst.14
Få faan' öm foten.
Hotande olägenheter.
Få (eller ge) fett i fälasken.15
Illa bemött och snöpligt affärdad. Ja' ga"n fett i fälasken: skryt och
skadefröjdsyttring af den som kunnä så gjort.16
11 Hårkränk s. 'harkrank'.
12Jfr komm. i ATA s. 1468: »Ordlek, om den som är tandlös kan följakteligen icke fått
allä tändra: andras tänder.»
13Så enl. ATA s. 1468.
14Jfr ATA s. 1469: »Vid utdelning bör förtjenst eller ålder vinna företräde.»
15 Fälask, färdask s. 'matsäcksskrin'.
161a, ga"n etc. ur ATA s. 1469.
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Få fett på palten.
Skurpenns;17 e' skopa ovett.
Få för synda skull.
Olägenheter som man är tvungen att fördraga.
Få hussbonde te' huda.
Få så strängt husbondskap som man är ansedd att hafva förtjent.
Få igen sina gröningär.18
Vädergällning för förut begången orättvisa. [Jfr nr 186.]
Få igen sinä piskslängär. Liktydigt med föreg. [nr 72].
Få inte' alltid drikkä sötä mjölka.
Medgång och motgång växla med hvarann.
Få långa tömmur. Uppfostran i självsvåld.
Få löna som 'n gjolt böna. Dålig ärsättning för sannolikt dålig tjenst.
Få mir för mindre.°
Förskaffa sig olägenheter som man genom klokare beräkning kunnat
undvika.
Få nos för titta. Obehörig nyfikenhet blir ofta bestraffad.19
Få någe' innaför västen; kila västen. Mat, måltid.
Få näsa i.
Ärhålla kunskap om något som för denna bör vara fördoldt.
Få sina bullar varma.
Så länge skvallerkärrngar äro trodda och de icke få afslag eller nederfall;29 deras själfbelåtenhet. Men det passar äfven för den som intrasslat
sig i förtalets nät och är blottad.
Få skvallersmörgås.
För det mästa om barn springa med raller å' skvaller.
Få slag i kjolsäkken. Blifva förbluffad, öfverraskad.
Få spik te' ha'nga mössa' på.
Bemött satir, bitande stickord, svar på tal.
Få tag i en bakfot.°
Origtigt uppfattad föreställning om timad händelse.
Få svart på hvitt.
Intyg, betyg, handling som är tillfredsställande.
Få vatten på si' kvarn.
Yttring om instämmande af ens åsigter och tänkesätt.
Få ägo' på.° Bemärka, urskilja.
Få ögur; 'n ska' tro ja' fekk ögur ja'.°
Man blir skarpt fixerad af någon som man gjort något emot.
Fägta som en slav. Ha brodtom ['bråttom].
17 Skurpens, yard, för skrupens s. 'skrapa, uppsträckning'.
18 Gröning s. 'omoget bär; kart' (vanl. i sv. dial.: grönling).

19Jfr ATA s. 1469: »Man har varit obehörigt näsvis och fått näsbrännä.»

20.iv'rederfall s. 'undergång'; förklaras av GE med »den stolte kuvas av olyckan».
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Fäläs med 'n som 'n skulle ha' lånt 'n.
Ovårdsamt handtera ehuru icke därföre misshandla. Personligt.
Fäläs såm en fis i en påse.°
Om den som svärmar och är ondsint men för hvilken man icke rädes.
Fäläs söm 'n nyss skulle ha' fått ögur.
Om ungdom som far fram stojande och besinningslöst.
Fälas söm 'n skulle ha fått en bit åv den tokugä ko.21
Liktydigt med föreg.
Fäläs söm 'n skulle unda' för fienda.°
Brådska i göromål då däraf icke görs behof.
Fälas så 'n kan vanda öpp å' nir på båd' bol å' bänkär.
Om stojande och besinningslös framfart innornhus.
Följa åv gåle med en stor påle när 'n inte' har någen bulle te' ge.°
Välmenande skämt.
Följä första (andra, tredje) åre' fä. Norm för ungboskaps ålder och
värde.22
Följä med Davids höns under isen.23
Om något som på misstänkt sätt är förkommit; misstanke om stöld.
Följas åt alldeles som två rödä kor.
Spefull anmärkning om de som följas åt och som man tror utan vigtig afsigt.
Förstå nikk å' vikk (el. vink) å' halvä meningar.
Som tror sig kunna utgrunda andras anslag och mening när det gäller
något hemlighetsmakeri.
Förstå fula hundn.° Tro sig veta annans mindre goda tankar.
Förstå sej på de' fina i kråksången.
Tro sig veta andemeningen af andras beslöjade yttringar.
Förstå sej på rummeln.24
Nära nog liktydigt med föregående [nr 103] men förekommer mäst i
nekande satts.25
Förstå sej på som sugga' på väderkvarna.
Om den som ger omdöme om en sak den han icke begriper.
Gapa som en svalunge.
Om den som af vana håller munnen mycket öppen.
21Endast i ATA (s. 1470).
22GE hänvisar här också till »framdeles kommande: ladugårdsskötsel». Jfr Folklivet

1 s. 55 ff.
23Cammalt uttryck med måne belägg. Trol. avses David Jones, de engelska
sjömännens traditionella namn pa havets demon. Jfr Hjelmqvist 1903 s. 27 f.
24 Rummel s. egentl. 'sus och dus'.
25Jfr SAOB:s förklaring till uttrycket: 'Begripa sig på saken, vara kännare; vara
slipad 1. dyl.' (R 2929). — Aminsons komm. i marg.: »Förklaringen falsk.» Jfr ATA
s. 1470: »Inse, genomse, begripa en sak».
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Gapa som 'n skulle ha' lånt halsen.
Om den som ropar eller skriker eller pratar öfver höfvan.
Gapa så 'n kan körä in med båd' hästar å' vagn.
Om barn som gallskriker.
Ge bårt de' n gärna vill ha kvar.
I nekande satts: om den som är snål.
Ger inte' bårt gångskona.
Äfven om den som är snål.
Ge eld (äfven få) på pipa. [Jfr nr 621
Skarp och stötande besvara en annans framställning; affärda, afvisa.26
Ge en sup å' inte' kastä 'n på bakken.°
Den som ger mej en sup så kastar di 'nte' ut 'n på bakken: ger så godt igen
en annan gång. Tvetydig ordlek.
Gifta bårt si doter; mången gifter bårt si doter med mindre hål.°
Ordlek och skämt vid åsynen af en holig klädespersede1.27
Gifta sej med Våkenhusolle.28
Qvinna är för gammal att ingå äktenskap, väntar blott döden, förlossning från jordiskt bekymmer; gäller blott qvinlig individ.29
Glina som en solvarg.
Som i allmänhet visar ett tölpigt grinande anlete.
Gläd' sej åt smalin som di gamla kuska.
Man bör icke fröjda sig öfver fördelar hvilka man icke vet sig med
säkerhet kunna ärhålla.
Gno i kårfva'; de gnor i kårva' på 'n.
Om den som är ond och man icke hembär tillräcklig respekt eller fruktan.30
Gråtit en vers.° Tillfällig och snart öfvergående sorg.
Gunga i England: nu gungar de' i England!
Uttryck av den som är lätter af sig att örfila upp andra.31
Gäller lusa ett halvöre.
Goda råd äro dyra.
Gå ann te' inte' vara bättre. Svar på frågan: hur mår du?
26Komm. ur ATA (s. 1470).

27Aminsons komm. i marg.: »Ordlek. Oanvändbar.»
28Vapenhus-011e: 'döden'. (Våkenhus, dial. för vapenhus.) Förutom GE:s ex. har
Hjelmqvist (1903 s. 236) ytterligare ett, från Skuttunge. Jfr det vanligare Bår-011e

(ibid. s. 231).
29Komm. ur ATA (s. 1470); i 347: 70 endast »dö, för att bli begrafven».
30 Körva' s.; kan f.n. ej beläggas i annan källa. Jfr GE:s Ordl. under Krävä s.
'fågelmage, den första, till skillnad från den andra eller karven'. Se även Rietz under
Karge s. 'örmage (hos fåglar) Vg. Karve Sdm (över-Selö) ...'. Jfr förklaringen i Bidrag
1 s.77: »Han är inom sig otålig och förargad.»
311 ATA s. 1471 även: »Här gungär de' i England! Retande uttryck af en rusig.»
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Gå alldri' i bytta: de' går alldri' i bytta.
Sak som är omöjlig att ske.
Gå ett fotlångt steg: ja' ha' nte' gått ett fotlångt steg etter 'a.
Man vill förneka sig själf för en ifrågasatt person (kvinna).
Gå for bittid' från mästarn. Som är ofullkomlig i sitt yrke.
Gå för hi å' ha.
Om sådant som genom slöseri eller besinningslöst förfarande förstöres.
Gå gildä gånger.
Som får ett ärende personligt uträttadt efter önskan.
Gå genom eldn.
Om den som är villig och medgörlig till ytterlighet.
Gå imilla' barken å' träd.
Som genom egen mellankomst åtskiljer två älskande.
Gå i magen.
Om sådant som utan synlig nytta blir förstördt.32
Gå i möre'.33
Nära nog liktydligt [med nr 129].
Gå in genom de' enä öra' å' ut genom de' andrä.
Om den som låter förmanande föreställningar utan gehör passera.
Gå mann ur huse.
Där all duglig befolkning ur ett hus utgår för ett värf till det allmännas
båtnad.
Gå med Adams kalf.
Om feminina kön hvars drägtighetstillstånd varar utöfver beräkning.34
Gå med käppen å' säkken. Bli tiggare.
Gå med35 katten äter Opp järnviggen.
Snart utan förmodadt synnerligt hinder.
Gå med rak römpa.°
Utan vålladt hinder från egen sida gå mot ett föresatt mål.
Gå med sju sårger å' e' nöd. Trögt, där allt tyckes vara till hinders.
Gå med36 svina blinkar.
Lätt utan särdeles hinder.
Gå närmare bäkken än säkken.
Vid tillrusting af brödbakning händer att mjölet fattas att fullborda
hvad man tillredt.
Gå öpp klokka sju om de' ä' dager heller inte'.
Skämt mot den som är lat men vill icke synas vara det.
321 ÅTA s. 1471 även »ej hafva uthållighet, krossas».
33M5r, mår s. 'skräp, avfall'.
34Uttr. upptas hos Hjelm9vist (1901 s. 20) med GE:s belägg såsom det enda. Oklart;

trol. ej urspr. med syftn. pa bibelns Adam, dock associerat till dennes namn.

35Med adv. 'medan'.
365e not 35.
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Gå på link å' halt. Affär som synes gå med förlust.
Gå på min hals.
[Någon] vill vältra ansvaret för sina handlingar på en annan.
Gå på roten.
Som utan bestämdt ärende och ändamål stöfvar37 omkring.
Gå på rubb å' stubb.° Illa, med förlust i affär.
Gå på som en slav. Arbeta ihärdigt.
Gå på som en skärslipare.
Ihärdig mer än lofligt och anständigt kan synas.
Gå på som lusa i skörven. Liktydigt med föreg. [nr 146].
Gå på skruvar.
Ränker, intriger eller motvillighet äro värksamma mot en sak.
Gå si fattiga sokken.
Hos andra hämta vissa förnödenheter utan att därföre tigga.38
Gå snedt öfver ginnt å' kommä fram strakstr baköm bakken (sten).
Skämtyttring om möjliga genvägar.
Gå söm dagen ifrån öss skrider å' kommer igen i mörö' kväll.°
Om en person som är sakta i sina rörelser.
Gå söm di stora gåsunga'.
Om den som tager sig frihet och gör hvad han själf tycker passa sig.
Gå söm e' hälläd39 hönä.
Som ej är rask i sina rörelser och göromål.
Gå söm e' höna å' ta' tri steg på en tegelsten.
Om personer som äro högfärdiga.
Gå söm e' lus på e' tjärad näver.
Hvars arbete och rörelser gå sakta.
Gå söm e' öljä.° Lätt, utan hinder.
Gå söm ett urvärk.
Som är i jemn rörelse och värksamhet dock sakta och jemt framåtskridande.
Gå söm Dalströms jakt, mot å' med å' på torra lande'.
Liktydigt med föreg. [nr 157].4°
Gå söm faan tar bönder.° Lätt, fort och utan hinder.
Gå söm Guds ol i en djäkne. Liktydigt med föreg. [nr 159].
37 Stöfva v. 'ströva omkring'. I ATA s. 1472 ges följ. komm.: »Nattetid gå å skroä:

besöka främmande ställen; har afseende på knutfrieri.» — Skroa v. 'skrävla,
skrodera'; vanl. dock 'bullra (i magen)'. Knutfriare s. 'friare i smyg'.
381 ATA s. 1472 även: »Hopsamla löningsrättigheter på spridda matlag.» Anspelar
väl på såväl fattigas lagstadgade rotegång i sin socken som djäknarnas sockengang.
39 Hä//äd p. a.: hällä v. 'luta på huvudet (och se eftertänksam ut)' (Ordl.).
40Nr 158 kommenteras i Bidrag IV: »Gå jemnt och stadigt. Dahlström var en
skeppare i Strengnäs för omkring 60 år sedan. Djeknarne roade sig ibland med att
draga upp hans skuta på torget.» (Bidrag VI s. 67, tr. 1886.)
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Gå söm skoddä kattur (i mej).
Man är innerligt förargad öfver en sak hvaråt man ingenting kan göra.
Gå söm katten kring varm (het) gröt.°
Man går å' änträr41 på en sak som man svårligen kan ärhålla.
Gå söm koa från träkken.
Man skiljer sig från ofullständigt förrättadt värf.
Gå söm katten tog körven. Lätt, utan hinder, »i blinken».
Gå söm mors ko på grönä åsen. Om senfärdig och lat person.
Gå söm oksen pissär.
Om krokiga diken på ett gärde, enligt fornbruklig princip att följa
sänkto åt vid afdikning.42
Gå söm Spabo hyndä när 'o' gekk på järntöfflur.
Om den som dels är opassande klädd och äfven har en något till högfärd
liknande gång.
Gå söm te' lappa vantar i månsken. Utan hinder.
Gå te' kösten. Som nödvändigt skall uppoffras.43
Gå te' prästen etter istre' (talgen).
Säges om de sista ansträngningar ett slagtadt djur gör i sin dödskamp
under den barbariska seden att utan döfvande slag uppskära dem i
halsen.
Gå ur slägta.
Uppföra sig annorlunda än sina förfäder och samslägtingar; vanslägtas.
Gå ut med Jula.
Som utgår efter besök på främmande ställe från och med Julafton till
och med tjugonde dag Knut utan förplägning af en sup med tilltugg. Detta
har nu likväl mindre iakttagits än förr.44
Gå åv för hakkur: den går 'nte åv för hakkur.
Är fullgod, utan vank och lyte, fullkomlig; ärad, aktad person.45
Gå åt hönshuse'.
Säges om och till den som kokar för litet gröt att ej alla i hushållet bli
mättade.
Gå över åna etter vatten.
Att på längre afstånd hemta hvad som finnes på nämre håll.
Gällä (Komma) te' klita.°46 Till afgörande i sak.
41Änträ v. 'längta, vara lysten efter' (Ordl.).
42»Enligt afdikning» ur ATA s. 1473. Sänktä s. 'fördjupning i allm.; dalsänkning'

(Ordl.).
43'Afyttras, försäljas' (Ordl.).
44 »Detta ... förr» ur ATA s. 1473.
45Komm. ur ATA s. 1473.
46 Klita s. 'krita'. Uttr. ursprungl. med hänsyftn. på ekonomisk uppgörelse efter
uppskrift med krita, trol. också pa den slutliga räkningen, uppgörelsen.
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Gömma som skrikä (nötskrikan) när 'o' gömde nöta.
Väl med omsorg men icke med klok beräkning.
Görä en fis ren i Nårrström (inte kunna ...).
Som är klen i sina sysslor eller i den mening blir nedsatt.
Görä ett Guds skapade tekken (grand); inte kunna ... Oduglig.
Görä inte' mir 'n femte hjule' under vagnen. Obehöfligt.
Görä kört om gådt. Hastigt afsluta affär; tvinga; befalla.
Görä ris åt sin egen bak.
Bereda ofärd åt andra men så själf njuta frukten.
Görä sej grön. Opåkallad betjena en annan eller tillbjuda sin tjenst.
Görä sej te' med grön tröjä. Nära nog liktydigt [med nr 183].
Görä skäl för grötsalte'. Som intet gör det är obehöflig i ett hus.
Görä skäl för sinä gröningär.47
Få större möda än vinsten af ett företag är värd.
Görä söm bondn när 'n gjole kälkmärke.°
En bonde skulle med fristräckta armar mäta bredden på en kälke för att
få en lika som han gjorde men vid han kom i dörren så skuffade hustrun
till honom. Just så går företaget.
Görä söm den försigtigä skräddärn. Som lärde det hvar och en visste.
Görä söm di gör på andersida sjön n.
Man tager lugnt i betraktrande att hvad man icke hinner den ena dagen
hinner man den andra.48
Görä söm flåbusen när 'n letad' etter kniven å' hadde 'n i munn'.
Onödig möda.
Görä såm kärrnge' när 'o' kastäd jästen i ugnen sedan 'o' ha' bakä'.
Onödig möda.
Görä udd på stikka'.
Med maktspråk och kraftyttring befordra en sak som står vägande.
Görä ut på stikka'.
Har märkbar begrepps-skilnad med föregående men i något allvarligare mening i det liktydiga.
Ha' brådt söm 'n skulle unda' för fienda. Fjeskeri.49
Ha' buken te sin Gud. Tom50 att äta och försaka allt annat.
Ha' de' di a'drä tittär etter. Som ingenting fattas.
Ha' en brunn te' å' ta' ur.
Som lefver i öfverflöd och tyckes icke ändå bli slut.
Ha' en slikkande trut.° Vältalig, lismare, smickrare.
47Jfr nr 72 med not.
"Komm ur ATA s. 1474.
49 Fjeskeri s. 'skyndsamhet i onödan, krusande'.
50Tom a. här 'sniken, snål' (Ordl.).
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Ha' en råkk å' en kropp å' en väst uta' armar.
Om en person som ej har mer än hvad han går å' står i.51
Ha' ett liv som alldri' dör. Om den som falas vildt, rasande.52
Ha' faan åm foten.
Som är tryckt af sin omgifning; elak hustru, olydiga barn osv.
Ha' gagn åv skånko'; inte ha' ... .°
Som vid svag berusning faller.
Ha' grönä löss med tvärfikkur: kan du de' då har du grönä löss med
tvärfikkur. Omöjligt.
Ha' Gud vari 10v.0
Ha allt godt man kan önska sig efter att hafva haft svårt.
Ha' Gud å' englär som kråkskit, pengar såm gräs å' tobak som långa
ormar.° Skryt om öfverflöd.
Ha' gålär ogåddä; ho' har 'nte' många gålär ogådda.
Om en kvinna som väntas få snar förlossning från grossesse; äfven OM
annan sak eller affär hvars lösning är nära i afgörande.53
Ha' horn i sida' te' någen.
Hemligt hat väntande på passande tillfälle till utbrott.
Ha' hundn i arma'. Som är falsk och räfaktig.
Ha' huve' på rätta äändn. Klok person.
Ha' hvarken mod eller blod. Som är blek och svag.
Ha' hvarken huld eller skyld.54
Ingen anhörig som vårdar sig om ens person eller angelägenheter.
Ha' inga barn 'hopmed 'n bara sju å' di ä' alla döda.
Den hvarmed man icke vill ha något med att skaffa; dock icke i föraktlig eller straffande mening.
Ha' ingen talan förrn nämmäre kvälln å' då allsingen.°
Den om hvars maktspråk man icke aktar.
Ha' ingen palta i den byken.
Man är glad att icke vara inblandad i en annans kinkiga affärer.
Ha' inte' mykke te' å' steka.
Om den hvars röst eller talan är föga hörd.
Ha' inte' skam åv supen.
Ursäkt då man icke därmed kan fägna en främmande.
Ha' inte' råkken på kroppen.
Ytterligare nedsättning af en ungkarl som ej är så serdeles väl utrustad,
helldst vid fråga om gifteri.55
51Jfr komm. i ATA s. 1474 f.: »Om tjenare som i sjelfva verket äro klent utrustade med

kläder men hvilka man af illvilja ytterligare vill förringa.»

52Jfr komm. i ATA s. 1475: »Om den som är elak».
53»Äfven afgörande» ur ATA s. 1475.
511Huid

s. 'beskydd, hägn'. Skyld s. 'skyldskap', här 'släkt'. Jfr SAOB H 1359.

55Komm. ur ATA s. 1475. Aminsons komm.: »vara utfattig».
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Ha' inte' nage' för sina köl di brände.
Andras onda anslag hafva blifvit omintetgjorda.
Ha' (antal) klavbundnä nöt.
Norm för en viss aktningsvärd förmögenhet.
Ha' kalvkött i bena.
Som är knegbentr,56 svag och icke rår med nå'nting så de' ä' någe'.
Ha' lite' å' må väl. Vara lycklig framför andra.
Ha 1juv57 i buken. Som kan bra sjunga, ropa eller skrika
tomma tarmär.
Ha' långa armar
Långskrånglugr och svag person men som är skrytsam.
Ha' långa naglar så 'n kan grävä Opp farmor si'.
Ansedt för skamligt.
Ha' mage åv en stövelkrage. Som icke är nosgrann58 på födoämnen.
Ha' makt som mod; Om ja' hadde makt som mod så ....
Hotelse till en ovän den man icke kan skada.
Ha' munn på skafte.59
Vara serdeles framtalig; med djerfhet utföra sig; ständigt villa ha sina
ol ogapå.
Ha' nte' långt segla.
Om en storskrytare den man förespår honom kan gå illa.
Ha' mykke åv munn å' lite' k ulla.
Som pratar bra men ä' skäligr6° i göromålen.
Ha' myrur i huve'.° Bekymmer.
Ha' näsii som ett kruthorn. Just icke föraktligt.61
Ha' ondt i pöjklåre'. Till kvinnor i synlig grossesse.62
Ha' ondt åv hundn å' inte' örkä ätä lite'.
Om den som kanske mår illa af lättja och sysslolöshet.
Ha' på gaffeln. Förmohn som andra saknar.
Ha' räven baköm örä.
Falsk listig person.
Ha' sanninga te' dras med.
Ehuru sådant vill bestridas men blir likväl sanning till sist.
56 Knegbentr a. 'knäsvag' (Ordl.).
"Ljuv s. 'ljud i klocka eller musikinstrument'.
58 Nosgranner a. 'nogräknad, tyckmycken, kinkig' (Ordl.).
59Över munn har Aminson skrivit huve? och munn har även ATA s. 1476. Komm. ur
ATA. Fra mtalig a. 'talför, frispråkig'; ogapå adv. (så här) och prep. 'ovanpå'.
60Skäligr a. 'medelmåttig, sämre än förut' (Ordl.).
61Jfr komm. i ATA (s. 1476): »Stor näsa anses med förakt.»
62Jfr komm. i ATA (s. 1476): »Skämtyttring af och om qvinnor som hafva tillfälliga
anstötar af gikt och reumatismer.»
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Ha' skepp i sjönn; inte ha' så många ...
Om den som ena dagen skryter och andra dagen ha' fulli pik.63
Ha' skinn för lukkä.°
Som har så'n kan reda sinä hår men utan andras biträde: ha hvad behöfves.
Ha' sju dar i vikka å' den åttonde söndan.
Ha svår anställning, tjenst, svår omgifning, som är tryckt och tuktad.
Ha' sju skinnfällar för ägo'.
Som icke visligen ser sig före i frieri. Mången räknas därför blind.
Ha' sju skinn på näsa'.
Kan väl behöfvas för den som har elak kärring men äfven godt att vid
tillfälle kunna bita döm ur hon (den som är betryckt).
Ha' skinne' på näsa'.
Öm 'n ska få ha de kvar så töl 'n vara morsk te å förvara sej; 'n bör göra
affär med 'n har nå'n smula skinn kvart.64
Ha' skåpe' fullt med selver å' guld å' ugnen full med köppärkittlär.
Detta är en rik man och god för en flicka om han ock är något för gammal. (Se framdeles om frieri och bröllop omkr. 1830465
Ha' söm 'n har 'e'.°
Stilla förnöjsamhet. Opåpasslighet i rättsfråga, försutten rätt.
Ha' stort huve' å' lite' vett.
Är just icke alltid stående sanning.
Ha tand för tunga.
Kan nog vara nyttigt ty mången får plikta för obetänksamt prat.
Ha' tunga i baken66 på någon. Som förtalar och beljuger enom.
Ha' två tungur i munn. Som icke är ordhållig.
Ha' vädr åv lorten å' inte' veta hvar 'n står.
Som gärna vill utforska en hemlighet men tager orätt i sak.
Ha' ände' på näsa'.
Ordlek: Skämtyttring till någon som tar sig om näsan och tror [sig] ha
något bihang derpå ej erinrande sig den naturliga ändan.
Ha' ögur söm silvertumläre.
Stora [ögon]. Icke te' lags. Lagöm ä' bäst.
Ha' ögur söm sirs-genitalier.67
Små [ögon. F.ö. samma komm. som för 252.]
63Ha' fulli pik 'har fällt pik'; fälla pik

'ge efter, tappa modet'.

64Komm. ur ATA s. 1476. Förvarä sej v. 'försvara sig'.
65Folklivet 2 s. 123 ff.
66ATA s. 1476: på baken.
67 Sirsä s. 'syrsa'.
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Ha' ögur te' köpa fisk med.
Som hastigt kan åskådligt uppfatta en sak och som har skarpa och lifliga ögon; icke heller gilladt.68
Hinnä hvarken te' vägg heller bredd.
För knappt till åsyftadt ändamål. (Månne ej sängbetäckning ger anledningen till talesättet, emellan vägg och bräde på gamla sängar?)
Hittäs igen i de' andra sko-pare'.
Man hoppas att någon gång kunna utkräfva den hämnd man nu måste
innehålla.
Hitta de' ingen ha' tappa. Stöter på snatteri, tjufnad.
Hittäs inte' på sopbakken.
Om eftersökt sak men som är ansedd för sällsynt.
Hjälper 'nte hvarken te' koppa eller åderlåta.
Om en lindrig affär som synes ohjälplig; svår att genomdrifva.
Hoppa i gali tunna.
Man har valt det sämre för det bättre, man har försummat fördelar. Har
en djupare betydelse.
Hoppa lårbene' åv sej.
Då det lyses till äktenskap första gången. Förr gafs käpp och krycka af
silfver jemte s.k. kryckbref. (Se framdeles om frieri och giftermål.)69
Hoppa över käpp (lära någon ...).
Lära någon sådant är att personen lofvas en sträng tukt och vara strängt
hållen.
Hugga på en anns skog.
Ge antydningar på andras angelägenheter såsom om ett tillämnadt giftermål som icke är allmänt kunnigt.
Hvilä på sopo'.°
Inga goda lämpor" för en flicka, ty då kan fästmannen hvila sig för ofta
på sina friarebesök och kanske vända om. Ger afseende på en kvinnas
allmänna duglighet.
Hyvla på likkista'.
Om den som är lungsigtigt eller besvärad af trägen hosta.
Hålla hvarken vadr heller vatten.° Om en bristfällig sak.
Hålla med vädre'.
Om sådant som kan bero af naturens större eller mindre åvärkan. T.ex.
ett gistet tak håller tätt vid vackert väder och rinner vid regn osv.
Hålla med församlinga å' skämmä sej i körka.
Om den som håller med om allting ja' vånde di sad' att korpen vure
hvit: karaktärslös person.
681 ATA även med förklaringen kirsögd 'kisögd, med eldiga, kärliga ögon' (Ordl.).
69Seden beskrivs i Folklivet 2 s. 128. Jfr även komm., art. Kryckbrev (ibid. s. 189).

70Liimpa s. 'god förmåga, gott förstånd; skicklighet'.
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Hålla so' i öra'.
Vara lugn vid kinkiga omständigheter; ej låtsas veta hvad man vet;
hålla med om än emot klokhet och öfvertygelse.71

Hålla tummen på öga'.
Ha noga tillsyn öfver den som är känd för snedsprång men stående under
ens lydnad.

Hållä tunga' rätt i munn'.°
Tala rätt förnuftigt i kinkiga fall.
Hii//ä72 på huve'.
Om den som visar sig rätt eftertänksam.

Hände i fjol när förråre' brann öpp.
Man vill ej uppgifva tiden. Skämt och ordlek.

Hänga ihop söm ärthalmen.
Om sådant som envist är sammanhållande, såväl personligt parti som
varor, saker.

Hänga på ett hårstrå.
Kinkig sak hvars ovissa utgång beror af en nog svag omständighet.

Hänga öfver e' stång.°
Tvenne föraktliga och straffbara personer passa just därtill.

Hörde en fågel som sjöng.
Man vill omtala en sak men man vill eller törs icke nämna sagesmannen.

Hörs inte' baköm ryggen.
Om en dålig klocka eller skälla.

Hörä gök: ja' ska' ge' dej så du 'nte' ska' höra gök mir.
Hotelse på skämt eller allvar.

Hörä inte' på de' örä'.
Man vill ej lyssna till framställningen.

Hörä söm ett dön.
Man vill icke förneka hvad man hör men man vill icke bifall en begäran.

Jakil som bondn på riksda'n.
Tanklöst bifall; hålla med om allt utan att förstå hvad som omtalas.

Jemnkä som kärrnge' när o' jemnlad' med barnfoten.73
Som icke är rask i afgörande.
71Komm. ur ATA s. 1478.
72Hällii v. 'slutta; (här) luta (på huvudet)'.
73Efter berättelsen om gumman, som i välmening jämkade på barnets krökta fot tills

den var fördärvad. .Aterfinns t.ex. i Dalins Argus 1734. Jfr SAOB B 409.
>Barnfobsyftar emellertid egentl. på den måltid som gavs en hjälpkvinna efter en
förlossning (även andra, likn. förklaringar finns). Se Å. Nyman i Liten festskrift till
E.O. Bergfors 1981.
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Kasta eld å' aska.
Sådant har väl varit folksed, nu blott yttring, då en hatad eller föraktad person afflyttar från ställe eller tjenst.
Kasta ut sina piskslängär. Som ger pikord, stickord.
Kasta ut sina taskur74 for räven.
Föga lönande spekulation, ändamålslöst utgifven kostnad.
Kastä yksa' i sjönn å' springa landsvägen.
Ögonskenlig fara, skada hotar och man ser svårighet att densamma
afvärja.
Klappa på sju sidur å' vanda 'n på den åttonde.
Man vill härmed beteckna en innerligare bön om ärhållande af någon
fördel.
Klia i kakstadn." Man är hungrig.
Kläd' blodug skjorta.
Som är med i svårt slagsmål och tar stryk eller blir blesserad
(plaserter).7 6
Knyta Opp römpa. Sätta en annan under sträng tukt och tillsyn.
Klämma kattungar. Följd af kolik och väderspänningar.
Koka som i e' garngryta. [Liktydigt med nr 292.]
Komma ann på rapp. Som bör ske fort.
Komma ann på knippa. Beroende af omständighet.
Kömmä etter med hö sedn märra' ä' död.
Man kommer för sent, fördelarna äro undangångna.
Kömmä etter söm Arbögä die'. Plikt för njutning.
Komma i grevens tid.
Alldeles passande, lagom för afhjälpande af behof, brist m.fl.
Komma på e' sned. I ovälkommet ärende; föraktligt.
Kömmä som en kölv. Rask i ärende, förrättning.
Komma söm en Ryttärkamp.
Om en kvinna som besinningslöst och mindre anständigt framfar i
ärenden och göromål.
Komma åt söm de' kö'm åt kärrnge' i körka'.
Man ser och hör en persons otålighet men lämnar föga aktning däråt.
Komma smöl77 i mjölka.
Någon faller i onåd; misshälligheter uppstå, likväl af lindrigare art.
Krypa i skrine'.
Bli öfverbevisad om brottslig handling, dömd till straff.
74Taska s. 'pung; penningpung' eller (här trol.) 'scrotum'.
75 Kakstad s. 'mage'.
76 Plaserter, plaseräd a. 'blesserad, sårad; sjuk; förlorad'

etymologisk ombildning av blesserad.
77 Smöl, smol s. 'smolk'.

(Ordl.). Icke ovanlig folk-
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Krypa ur skinne'.
Om barn som själfsvåldigt fortgå. Kryp inte' ur 'e' du 'ke hittar i 'e' igen
är matmoderns eller uppfostrarinnans tilltal.
Krökä högrä armen.
Om den som för mycket anlitar bränvinsflaskan och glaset.
Kunnä båd' ha' å' mista. Man är icke angelägen om.
Kunnä med järna.
Som är fyndig och kvick, men har alltid en misstänkt [ATA: »mindre
anständig»] mening.
Kännä inte' igen öm 'n slogge ikull sej på 'n.
Om person som är personligen okänd.
Kännä krute' då 'n skjuti' med 'e'.
Om person som icke är känd till det bästa.
Kännä med käpp; de' kan 'e' blindr kärrng kännä med en käpp.
Sak som anses böra vara allmänt känd.
Köpä apa' å' sälja gapa.
Om person som går till marknad eller större folksamling och icke har
något där att beställa.
Köpa för fem krokugä mark. Olofligt tillegna sig något.
Köpä på Knipers auktion. [Liktydigt med nr 313.]
Lappa körktake'. Plikta för otidigt sänglag innan vigse1.78
Lappä prästens böksur. [Liktydigt med nr 315.]
Led' svarta tjurn.
Om flickor som få gå ogifta. Det heter de skola leda svarta tjurn oppföre
glasbärge'.
Leta så 'n kan leta rätt på nåla. Ifrigt önskande.
Leva en hundålder; öm ja' skulle leva en hundålder.
För att kunna förskaffa sig en nödvändig sak.
Leva gubben öpp. Rumla och lefva stojande och gladt lif.
Leva på betsmanskroken.
Nödgas köpa sina förråder efter betsmansvigt.79
Leva söm hvar da' vore den sista. Stojande lefnad.
Leva så länge söm kalva' i Dal. Bli gammal.
Leva te' n dör å' få ändå en da' te' å' kommä hän på.
Man behöfver icke fjeska8° fram sitt lif med öfveransträngande arbete.
'N ska' 'nte' rikti't arbettä 'hjäl sej heller 'nte'.
Ligger en hund begraven (Därunder ...).
Sak som har någon hemlig sida; hemlighetsmakeri bedrifves.
78Jfr Folklivet 2 s. 141.
79 Betsmanskrok, betsmansvikt s. Handvågen besman har ett flertal skriv- och
uttalsformer såväl i äldre svenska som i dialekterna; betsman är ej ovanligt.
80Fieslca fjäska v. 'skynda, hasta i onödan'.
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Ligga i snuskur.
Ovärksam; afskiljd från yttre värksamhet. Har oftast något föraktligt
med sig.
Ligga i sälja'.81 [Jfr nr 4.] Fortfara i träget arbete från morgon till
kväll.
Liggä på låre' å' gå på höger öm snåre'.
Ängsbergningsspråk, antydande att hvarje slåtterkarl bör der skogbeväxta tufvor eller snår förefinnas alltid gå till höger om detta för att
lieslaget skall få vidare utsträckning och derunder anlägga med liens
hela längd utåt marken.82
Ligga söm e' fläkter groda. Om en som handlöst faller då halke är.
Ligga te' söm en skärslipare.
Vara kanske nog enträgen för att ärhålla en sak.
Ligga te' söm en snål gris.
Enträget, gnavä83 å' skava, tillegna sig sedan man en gång fått lof.
Ligga ut spjärtus (spirtus).84
Speuttryck om den som af särdeles orsaker är sängliggande utan att
anses vara värkligt sjuk.
Ljuga i sin egen pung.
Afgifva osanna uppgifter om hvad som rör en själf i hvad som rör utgift
och inkomst i kontant eller penningväg.
Luktä te'; inte' kunnä lukta te'.
Hvad som icke man kan gissa sig till fast man nödvändigt bör veta.
Lyfta öpp munn'.°
1. Så ofta han lyfter öpp munn så ljuger han. 2. öm du ha lyfti öpp munn
så ha' du skull' fått på stund (begäran uppfylld). 3. 'N lyfter lika högt
öpp munn öm 'n säjer Fru heller Madam etc. (allmänt om titlar men då äro
de underkastade moraliskt tvång).
Lysa söm en palt i e' hornlyktä.
Om det hvars glans man spefullt vill nedsätta, t.ex. en grann piga.
Lysa söm sola i Karlstad.
Godmodigt skämt om liktydande ämnen som föregående.
Låta söm te' dra' ett hårrep imot suggråmpa.
Om sång och musik som man på skämt eller spe vill nedsätta.
s. Av Aminson försett med frågetecken. Se not 3.
ur ATA s. 1480. I ms 347:70 hänvisar GE här även till sin kommande
artikel om ängsbergning; denna återfinns nu tryckt i Folklivet 1 s. 104 ff.
83 Gnavä v. 'gnaga'.
84 Seirtus, spiritus s. (m.fl. former). Eg. litet djur eller föremål förvarat i ask o. likn.,
ansags enl. folktron bringa lycka och rikedom åt sin ägare mot att denne förskrev sig
till den onde. Se vidare Folklivet 3 s. 231 ff.
81 Sälja'

82Komm.
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Låta så hönsa kan gråta å' tuppen kan storskrika.
Liktydigt med föregående [nr 338] men innefattar ock en mundtlig uppgift som man icke tyckes gilla.
Läggä baköm örä'.
Om något som man skall minnas till annans skada i tanka: de' ska'
hittas igen.
Lägga fingra imilla' (inte' ...). Låta straffet verka med eftertryck.85
Läggä lök på laksen (laxen).
Uttalas oftast i en varnande form mot den som tillägger ondt om den
förut nog hårdt dömde.
Lägga näsa' i blöt. Som vill inblanda sig i andras affärer.
Läggä på högä hylla'.
Om saken som däremot blifver liggande som vrak och icke väl vårdas.
Lägga stökk i vägg.
Uti sådana hus som allmogen på gemensam bekostnad uppbyggt vill
man ock ha något att säga. Det är icke utan exempel att domare och
sockenstämmoordförande nödgats utvisa en och annan näsvis bonde, men
då har denne svarat: Gå ut själv! (namnet) har inte' laggt stökk i vägg
men de' ha' ja'! Det ligger en viss stolthet i detta yttrande och förekommer ofta i familjelifvet då den gamles röst icke är hörd. Se vidare härom
en annan gång!
Lägga tu strån i körs.
Nekande: om den som är sysslolös och ovärksam.
Längtä söm fågeln etter da'n.
En mildare längtan efter förändring eller ämående.
Läsä söm en präst.
Förr om den som läste bra. Det var många förr som icke kunde läsa i
hvad bok som heldst och alldeles icke latin; men nu är det annorlunda.
Lättä svärtä sej.
Man vill derigenom bedyra att hvad man säger är sannt eller om
ifrågavarande handlings verkställande.86
Läsa uta'te'.
Ordlek. Alternativt kan menas: läsa ett stycke ur minnet eller läsa
»utan T» (att bokstaven t uteslutes).
Lönä saga. Ja' ska' lönä dej saga på de'.
Omtala dylik eller därmed öfverensstämmande händelse.
Löd' ved sidbena.°
Om kraftig och närande föda och på skämt.
Löpä mala' hull å' skinn.°
Om blodets och vätskornas lopp under vissa omständigheter, t.ex. vid
våldsamt dödsfall hos människor och djur.
85Komm ur ATA s. 1481.
86Komm. ur ATA s. 1481.
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Löva rundt men hålla tunnt.
Om den som är mindre ordhållig.
Malä hundgryn87 å' kokä djävlävälling.
Om den som är orolig och icke vågar uppenbart träta: de' gnor i korva'
på 'n. [Jfr nr 117.]
Menä å' lägga de' te'.
Yttring af den som innom sig fattar ett ordningsbeslut med innefattande
hot men hvars andemening han icke uttrycker. Är aktningsbjudande.
Metä abbörrär.
Skämt om den som sitter och nickar och sofver.
Minnäs skörven sen sist.
Själfbetänkt varning för hvad man lidit att framdeles akta sig.
Mjölkä mössa. Om barns gråt att icke få sin vilja fram.
Mota 011e i grinda. Söka förekomma en hotande olycka.
Må söm göken å' slippa gala. Belåtenhet och välmåga.
Må söm en hund i en brunn med lökk på. Icke särdeles bra.
Må söm en pärla i guld. Ingenting kan vara bättre.
Märkä ol.
Mången kan af andras tal draga origtiga slutsattser. En del personer
göra sig ett eget tydningssätt som ofta vållar obotlig skada. Föröfrigt kan
en allmän uppmärksamhet härtill räknas.
Mölä bröd imilla bena.
Äta; maten males emellan tänderna. Är en af många ordlekar af mindre
höfvisk anstrykning.88
Nämna sina vantar (ej godt att ...).
Man törs icke yttra sin önskan ithy man vet att få afslag.
Nötä ut sju skinnfällar å' sju spishällär.
I fråga om väntan och tidsutdrägt; man kan t.ex. villja bli af med en
elak kärrng och ingen väntan är tråkigare. Men man kan ock vänta på
något godt.
Osä effsingär.° Snarlikt stryk eller löfte därpå.
Passä på lunta'. Tidspassande och uppasslig i tjenst.
Passä som p--tt i Gretä.°
Alldeles som det vore märkt förut. I slöjd eller jemnförelse.
Pinä söm 'N håle när 'n pinte Job.
Man hotar med hård behandling, bemötande.
Plita för Sverriges vatt'välling. Drygt arbete, svag aflöning.
87Mala hundgryn, uttr. för att vara oense. Jfr dricka hundkaffe, få hundsnus.

88Komm. ur ATA s. 1482. Av Aminson försedd med Obs!
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Plåkkä morötter.°
Kasserade beväringsynglingar som stodo på tillväxt till kommande år
sades på spe gå hemma och plocka morötter.
Påkkä på stor slägt.
Som skryter af att hafva någon slägting i ett högre stånd eller bättre
lefnadsställning. Mången bonde, ovärdig ättling af bättre fäder, skryter
nog mycket däraf.
Prata sju stugur fulla. Om en turist, skämtpratmakare.89
Pratä som en Ärkebiskop. Något straffande föraktligt.
Pratä så 'n kan ta' take' åv stuga'. Storskräflig pratare.
Prata vöd si/la.
Man börjar äta vid stjärten så får man prata med 'na helä vägen.
Predikä som en fatti'stu'präst.
Hvars tal synes innefatta något förmanande, rättande, men som uppfattas med förakt.
Prisä god matmodr. Som är fet och kubbig,9° så djur som folk.
Prosessä med gåsunga'.
Vid synbart inträdande i pubertetsperioden.91 Godmodigt skämt till
manlig individ.
Raka näsa' förbi.
Man blir utesluten från den förmohn man påräknade att i lag med andra
få njuta.
Resa sej i ökståkken.
Visa sig i förbättrade omständigheter sedan man varit på afsigkommen
fot.
Resa sej sedn man nyss ha' sätt sej (ja' vill inte' ... mej).
Man slår en annans försäkran eller tal i vädret.
Rida för rusthålle'.
Om den kvinna som har synligt husbondevälde.
Riva skinne' åv gröten (inte ...).
Om en kvinna som är senfärdig i sina göromål; mindre duglig husmoder.
Ringa i storklåkka'.
Om en person som icke kan tiga med hvad för densamme i förtroende är
omtaladt.
89Turist förklaras i ATA s. 1482 även med 'muntergök'. Turist är av Aminson försett med understrykn. och !?; att ordet (väl folketymologiskt) skulle använts med bet.
'munter ture' o. liAn. kan f.n. ej beläggas i annan källa. SAOBArkiv har dock några
belägg, i vilka ordet kan tänkas ha pejorativ betydelse.
90 Kubbig a. fet, fyllig, undersätsig.
911>vs. »ynglingens haka [prydes] av dun eller skägg» (ATA s. 1483).
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Ritä körs på gavelvagga.
Något ovanligt inträffar. 1. T.ex. om en trögkördr pojke fattar en bok
utan uppmaning eller odugling gör ett dugligt göromål. 2. Länge väntad
person kommer oförtänkt på besök. [Jfr nr 504.1
Rita körs med brandstaken. Yttring för samma bemärkelse.
Rå mota ut katten å' gå själv etter (inte ...).
Tecken på dålig husbonde. Kärrng å' ungar har välde'.
Ragna som himmeln skulle vara yppen.
Strid regnskur.
Rägnä så de' står söm spön i baklcen. Likatydande [med nr 391].
Räkkä från Elvä å' te' midda'n. Som snart förgås.
Sadla bittid' å' rida sent. Som icke är driftig i förrättning.
Si hvar David köfte öle' (ja' ska' visa dej ...!).92
Yttring som innebär hotelse om strängt bemötande.
Si hvarann genom sju gamla gärdsgålär (inte ...).
Om personer som icke tåla hvarandra utan med ständiga utbrott af hat
och illvilja.
Si för ögo' skull; du sir 'nte någe' för ögo' skull.
Den som låter nog synbar sak passera utan aktgifvande.
Si med kända ögur.
Person som man icke vet sig ha sett och således icke känner.
Si på e' ann femma (här ska' du få ...).
Annan ordning måste det bli, uppförande bör rättas.
Si på lite' å' sedn på lite' mir.
Vigtigare händelse följer på hvad som skett är.
Si på Josefs skade (inte' ...).93
Som i ombetrodd handtering af andras gods slösar därmed; icke frågar
efter hvad som åtgår barästä de' finns.
Si på maken te' broken.
Man visar något som är fullgodt att jemnföra med annat af samma slag.
Si så långt söm en ann pekar.
Tro sig veta en annans tankar då det gäller inbundenhet och falskhet.
Si stinnt ut. Som är frimodig; visar sig morsk.
Sitta i bakstola'. Vara underordnad, mindre aktad, värderad.
92Uttr. är belagt från början av 1700-t. Knappast med anknytn. till bibelns konung

D.; likn. finns i danska och tyska men med annat personnamn. Se Hjelmqvist 1901
s. 96 f.
93GE:s förklaring till uttrycket är speciell. Den vanligare innebörden är, bildligt,
»det allmännas, kristenhetens, de nödlidandes osv. ofärd eller skada». Ursprunget
är profeten Amos förebråelse till de stolta i Sion: »I ... bekymren eder intet om
Josephs skada» (Amos 6:6), dvs, om den skada som drabbar israeliternas rike. Se
Hjelmqvist 1901 s. 67 f.
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Sitta imilla' skål å' vägg.94
Hemmavarandes omdöme om dem som är på kalas.
Sitta på höga hylla'.
Hedersbevisning då man ankommer i välkommet ärende.
Sitta på kvasten. Om den som är objugin i lag med andra.95
Sittä på lusa å' flå gneta (inte' ...).
Icke vara snål om än tillgångarna äro knappa.
Sittä på ugnen å' ätä kälad palt.
Kan vara godt när det yr och snögar ute.96
Sitta skräddare utan ljus.
Då man är redlös, utredning [och] värktyg fattas till föresatt ändamål.97
Sitta söm e' ros imilla' ett par törn buskar.
(Kan omvändas.) En eller flera individ i lag i jemnförelse.
Sittä söm brud i bänk.
Om en kvinna som sitter sysslolös under samtal eller vid åskådning.
Sitta söm hundn på hötappen. Vänta på någonting.
Sitta tysta söm möss. Om sediga eller skrämda barn.
Si ut söm en fodrad fogde.
För mycket välklädd ellersom har för mycket kläder på sig; påpylsäd.
Si ut söm en kälke fårris i nola'vädr. I ruskigt skick.
Si ut söm en målad bökk.
Som är lortug i syna: om en som gråtit och sedan dess icke tvättat sig.
Si ut söm 'n skulle vara resen. Mager, skrånglugr.98
Si ut söm en slekter miss.99
Föga manligt ansigte men håret mer putsadt än i öfverensstämmelse
med allmänna klädedrägten.
Si ut söm de' skulle vara nyss för' jul.°
Skräpigt ostädadt eller mycken oordning rådande.
Si ut söm 'n ha' gjolt gärninga' te'.
Ansigtet utvisande låga känslor och dålig person i allmänhet.m
94Av Aminson kommenterat: »Allmänt».
95ATA s. 1484: »objuden till gänge» ['gästabud, kalas'[.
96Dvs. det är skönt att vara inne i dåligt väder.
97 Redlös a. : 'som inte kan hjälpa/reda sig, inte har redskap att hjälpa sig med'. Jfr

rede s. 'hjälpmedel, utrustning för körning eller ridning', även 'allmänna redskap och

tillbehör' (SAOB R 567 f.). Ericsson ger själv korrekt förklaring.
98 Resen a. 'mager, utsvulten' (Ordl.). — Skrånglugr a. 'skranglig'.
99Miss s. 'misse, katt'.

"Jfr kon-tm. i ÅTA s. 1485: »Ovanlig fysionomi och då alltid föreställning om något
förnedrande».
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Si ut söm 'n håle i en spruckin burk.
Af nog löjligt eller spökadtl°1 utseende.
Si ut söm 'n skulle ha' slaji"hjäl far å' mor.
Ett mindre fördelaktigt utseende.
Si ut söm 'n skulle ha' äti Opp nådåre' för räven å' klimpa' för
Nikodemus å' gått i dödn för rakkärns märr.1°2
Som är mager och bleklaggd; [ATA1 malätin.
Si ut söm 'n skullä ha' stuli' höns.
Med kalt hufvud, flintskallug.
Si ut söm 'n skulle ha' äti' Opp allt smöre. Flintskallugr.103
Si ut söm 'n skulle ha' krupi' under båttna' å' leta ägg.
Flintskallugr.
Si ut söm 'n skulle vara åken te' byss å' åvstjälpt i farstu'.
Med förstördt utseende, med dyning efter dryckenskap.
Si ut söm 'n skulle vara öpphängdr å' nirslaffter igen.
Enfaldigt försagdt utseende, modlöshet synbar.
Si ut söm 'n skulle vara öppäten å' utspyddr igen.
Mager och med utsvultet ansigte.
Si ut söm ryk å' ränn för faan. Utspökad, opassande klädd.
Si ut söm tjurn när 'n sir på köttmånglärn.
Om kvinna som ser ond och trumpen ut, som icke har öppet och gladt
ansigte.
Si ut söm en famn okvistäd bakved. Oborstad och sluggug.104
Si ut för nå'nting. Vara bra, präktig.
Si ut för vala. Kvinna som sir skapli' nok bra ut.
[Jfr:] Du sir ut du! (som är ostädad), Du sir tökken ut du! (du är ej god för
hvad du föregifver), Du sir 'n te' tökken ut! (man tror honom icke äga
uppgifven förmåga).
Si å' lätta bli (inte' kunnä ...). Som är tjufaktig.
Si ögo' åv (inte' kunna ...).
Som intet är meddelsam af hvad han kan undvara till andras hjälp.
Si över söm kärrnge' när ss,' såg över Helsingland.
Om den som i spioneriväg ser eller uppfattar saken annorlunda än efter
rätta förhållandet.
Sjunga i e' pipa.
Om personer som partiskt sammanhålla i en nog ofta orättfärdig sak.
101 spökad a. 'utspökad'. Ordet kan f.n. ej beläggas i annan källa.

102utt rycket citeras av Hjelmqvist 1901 s. 216, dock utan komm. SAOB (N 937) tolkar rävens nådår »med syftning på att räven har det knappt på gamla dar»; »sju
nådår» förekommer i andra källor, möjl. med anknytn. till de »sju hårda åren» i 1
Mos. 41. — Rackare s. 'bödel; hästslaktare'.
103ATA s. 1485: »Den som äter mycket smör blir 'n flintskallugr».
104 Sluggugr a. 'snuskig, ohyfsad' (Ordl.).
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Sjunkä heller flyta (inte' veta om 'n ha' ...).
Om sak eller person som på misstänkt sätt och spårlöst försvunnit.
Skedde när Adam bodde i Kälk'städ å' var en liten vallpöjke.105
Hvad som passerat där tidsbestämmelse icke kan utrönas.
Ske när hönsa pissär.° Som aldrig kan ske.
Skjutä med grötbössa,.0106
Skämt åt den som är okunnig i skjutkonsten.
Skjutä under stol.
Söka öfverskyla eller förringa andras fel och svagheter till och med
brott.
Skjutä ut båten.
En person som ovilligt nog vill göra besök hos främmande beslutar sig
ändtligen därtill.
Skrattä hela sin årsskratt.107
Fröjd öfver löjlig händelse, innefattar ofta nog skadeglädje.
Skrattä så 'n kan fläkä sej; så 'n kan sprikkä.
Hög grad af glädje.
Skrattä åt skratten.°
Ja så är det med mången.
Skriftä sej för kött å' kål.
Lungt emottaga, åhöra tillrättavisningar. Man kan äfven skrifta
andra.1°8
Skrikä söm en gast. Om barn som ohejdligt gapa och skrika.
Skrivä öpp för rägnvädersda'. Om den dag man illa användt.
Skrivä sej i fingra.
Författa och skriva något hvaraf man har mer skam och förargelse än
heder.109
Skrivä sju för tu.
Som vill ha ärsättning öfver rättvisa och billighet.
Skällä skrok; han skällde inte' skrok.110
Som förutsade hvad som sedan inträffade. Gäller något mystiskt.
105Första ledet är ett gammalt (belagt 1675) och känt uttryck för »urminnes forn-

tid» återfinns även i Dalins Argus (1733, 1754). Vanligen »Kälkestad». Jfr
Hjelnaqvist 1901 s. 18 f.
106Uttrycket betyder 'fjärta'.
1°7 Skratt kan, som här och i nr 449, i vissa dial. ha annat genus än neutr.
1°8Nr 450 efter ATA s. 1486.
1°9Komm. ur ATA s. 1486.
110 Skrok s. 'skrock'. Någon (trol. Aminson) har lagt till ett k över raden. GE skriver
mestadels slcrok.
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Skämmä sej i körka (får inte ... för de').°I.
Om den som fröjdar sig med viss skadeglädje öfver åtnjutande af
förmohner som andra sakna.
Skämmäs ägo' ur sej.
Som får skämmas öfver anhörigas oskickliga uppförande.
Skärä allä över en kamm.
Af ett sällskap eller parti må ingen undantagas såsom bättre utan allä
ä' ukä goda.
Skärä guld med tälgknivär.
Tro sig skörda mer än som sedan värkligheten ärbjuder.
Slippa grisen. Nej du slipper grisen.
Allmänt nekande på en begäran.
Slita barnskona.112 Barnskona ha' ja' sliti'.
Betecknar att man är för manlig att befatta sig med småsaker.
Släppa in sju vinträr.
Man åtvarnas att hålla dörren stängd då det är kallt ute.
Slätä över med harfoten.
Smeka och smickra den man förut förfördelat.
Slå ett slag i skörasken.113
Man angriper ett företag med raskhet, ta' hvad lag de' kann.
Slå i bakken söm en säkk. Falla handlöst.
Slå ihop sinä klokä huven. Två samråda om ett företag.
Slå klöver i bakslag.
Speuttryck till den som misstagit sig, tagit fel på sak.114
Slå kärra' d' mena märra.
Utsäga stickord åt någon men som likväl syfta åt annan person då denne
hör därpå.
Slå nir sina bopålär.
I fråga om bosättning, bostad; men äfven tillfällig vistelse.
Slå öpp laddörra.
Gapskratta, skratta med full halls, med förakt ansedt.115
Slå på fingra; 'n slör 'n inte' gärnä på finga med 'e'.
Ha kunnighet i vissa saker: läsa, skrifva och i handslöjd m.m.
Slö spik i likkistä.
En vanartig som gör fader eller moder sorg som drager till grafven.
111 skämma sig- v 'förrätta sitt tarv'.
112 Barnskona s. bpl. 'barnskorna', uttalet markeras i ATA: skonna.
113 Skörask s. Ask eller dosa för förvaring av bränt linne (sköre), i vilket man slog

elden från stål och flinta i de fall man inte använde fnöske.
114Komm. ur ATA s. 1487. — Klöver har en benägenhet att trassla sig, och lien

måste föras med förtänksamhet då man slår ett klöverfält.
115Komm. ur ATA s. 1487.
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göss söm e' vägglus å' en bärfis.
Slagsmål emellan två personer där den ena föga kan skada den andra.
Slö te' med nörrä näven.
Man tror sig icke behöfva plikta för ett slag med venstra handen.116
Slö två flugur i en smäll. Två ärenden med ett besvär.
Slö vanta' i bole. .»Siderä bonis»: upplåta sin egendom till borgenärer.117
Smakä kung örre.118 Läckert för gommen och magen.
Smaka på ekluta. Som försökt det onda med det goda.
Sparka grisen; där har du för du sparkä grisen.
En sorts vädergällningsrätt drabbar.
Sparka sej trött.
Helldre än 'n gör ett motvilligt arbete så kan 'n lägga sej å' sparka sej
trött.119
Spinna istre ur.
Lätta en annans penningpung eller med strängt arbete bringa svetten att
rinna.
Spinna ränngarn å' härvla på hala'.
Om kvinna som heldre springer i by eller gör gångsysslor än sittande
arbete: föga uträttadt för dagen.12°
Spinna före Julotta'. Ärsättning för sak af intet värde.
Spöttä i kåln å' supä själv ur 'n.°
Mången gifter sig med den kvinna man en gång föraktadt. Men man har
den trösten att de' ä' förordnä'.121
Springa i ogjolt vädr.
Handling i oträngdt mål; förhastad berättelse.
Springä kapp med 'n håle.°
Det säges om dåligt dricka: de' ha' sprungi' kapp med 'n håle tri gånger
genom rösten.122
116Jfr ÄTA s. 1487: »Gifva örfil eller slag med venstra handen anses för föraktligt.»
117 »Siderä bonis»: cedera bonis 'frånträda sin egendom'; egentl. 'sitt goda' (: lat.
cedere v. 'avträda, avstå ifrån; bonus a. 'god') .
118 KunOrre; personnamnet mycket omstritt. Detta uttr. möjl. med anknytn. till
visan »Kung Orre han skulle till gästabud fara»?
119Komm. ur ÄTA s. 1487.
12°Jfr ÄTA s. 1488: »Då qvinna tyckt sig varit verksam men inte synns te hvad ho
gjolt.>
121Förordnä"förordnat' dvs. 'förutbestämt'.
122Röst s. 'roste; det underlag av halm, varmed rostkaret bekläds för att sila vörten
då man bryggde öl'.
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Springa i sjönn å' brännä öpp sej.° Man säger så om dem som dränka
sig själfva.
Springa med fyrskaften.123 Anskaffa något i mindre påsar till
födoämnen.
Springa med limstånga. Med skvaller.
Springa skonna unda' sej (ha' inte' ...).
Den som fått en hustru som man gärna kan låd' ha' å' mista och de sedan
skylla hvar på ann': inte' ha' ja' tiggt dej!
Springa söm höna' med snorn. Stöter något på skvaller.
Springa söm med askpösen (i fjol).
Narraktigt prat, skvaller af mindre skadligt värde.
Springa så aandn sitter i halsgropa. Haft fasligt brådt.
Springa så de' står söm e' remm utåt vägen.
Om den häst som sträcker jemt under språnget; »lider unda före».124
Spy så 'n kan spy lever å' lungur ur sej.125
När det varit något vämjeligt att se.
Stiga på stjärten.°
Gå tidigt upp på morgonen för att uträtta något.
Stannä i stöpe'.126 Man kan ej fortkomma.
Stikkä i tåg.° Aflägsna sig i uppförargadt sinnestillstånd.
Stekis på sakta glödn. Småningom låta fienden känna hatet.
Stigä ut åskmöln.
Om den som går öfver fält och grannmilla' 127 utan särdeles allvarliga
ärenden.
Stikkä åv söm flugur i kål.
Skämtuttryck om någon del af ett helt som står i en viss misssymmetri.128
Stillä bygången. Få en stikkbit129 att stilla värsta hungern.
tiga.
Stöppä pipa i säkken
Man är öfvertygad om att man talat orätt; framställningen har varit
falsk.
123Uttrycket kan f.n. ej beläggas i annan källa. Jfr skafftä v. 'anskaffa ngt till
födoämne eller eljest samla många små partier' (Ordl.).
124Komm. ur ATA s. 1488.
1251 synnerhet levern (men även lungorna) ansågs i gammal tid som det viktigaste
organet.
126Stöp s. 'vattenläggning för groddning'.
127 Grannmilla', adv. 'grannmellan; mellan grannarna'.
128Komm. ur ATA s. 1488.
129 Stickbit s. 'liten matbit mellan målen'.

112
Strykä körs på gavelvagga.
1. Om en främmande person ankommer den man länge väntat välkommen. 2. Då en person bortflyttar som man gärna vill vara af med. Man gör
detta i glädje. Man kastar äfven eld och aska efter sådan. Föröfrigt liktydigt med rita körs på gavelvagga [nr 388].
Stå i fate'.
Man slipper straffet en gång men de' står i fate' till en annan gång.
Stå i gumskätten å' ätä asplöv.
Anständigheten och bruket fordrar att gifta män från barnsbörden och
till kyrkotagningen icke må ligga i säng med sina hustrur.
Stå i tunna.
Säges om en kvinna som är utstyrd till att bevista någon högtidlighet,
såsom bröllop o.d. på det hennes påboning ej må rubbas. Något skämt.130
Stå 'nte' för närä; mjölka (eller annat) står mej inte' för nära.
När det är brist eller mindre tillgång därpå.
Stå på ljugärsten. Stå fadder vid barndop.13 I
Stå på träben.
Tröstegrund om en väf som i sin stol är för länge under arbete; väfstolen
har nämligen trädben.I32
Stå rätt öpp å' nir söm ett vinterny.
Om den person som står mycket rak och spänd eller allmänt för sig så.
Anses något med spe.
Stå sinä timmär.
Om den som undergår strängt förhör, varning eller tillrättavisning.
Stå skrivi' på lappen. Så står de' skrivi' på lappen.
Så skall ock ske.
Stå söm en spettsgål.° 133
Då många personer äro samlade omkring person eller föremål, af nyfikenhet eller att hämnas.
Stå söm 'n skulle tappa vanta'. Vara förundrad, öfverraskad.
Stå söm på nålär. Gripen av oro, ängslig väntan.I34
Stämmer te' gardiner. Passar till ändamål.
13°Jfr ATA s. 1489: »Skämt om den man anser vara för fin; 'n bör stå i tunnä så ingen

får fcissä ved 'n ('na).> — Påboning s. 'klädsel'. Ordet kan f.n. ej beläggas i annan
källa. Trol. avses ngt överdrivet, då påboniid p.a. i GE:s Ordl. kommenteras »som har
mycket kläder på sig, jfr pylsä på». — Fössa ved v. fossa/fotsa vid; 'röra vid'.
131 Närmare beskrivn. i Folklivet 2 s. 144.
132Komm. ur ATA s. 1489.
133 Spetsgård s. Egentl. en kretsformig formering av soldater, vaktmanskap el. likn.
försedd med spjut o.d.
134Komm. ur ATA s. 1489.
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Sukkä etter Mosen.
Följd af den kraftyttring som en stöt, örfil eller slag kan innebära.135
Svida söm eld.
Stark sveda; moraliskt: oro, ängslig väntan.
Svänga sej söm en tiggare på en körsväg.
Speyttring om den som visar tecken till högfärd.
Så på oträde; du ska' nte' så på oträde.136
Gifva gensvar lika starka eller skarpare än framställningen.137
Säga ett (gödt) råd söm ä' så' gödt söm två.
Yttring af en välmenande vän.
Säga etter saga [ATA: sagur] å' ljuga etter lögn.
Är en sak som ingen rår för.138
Säger 'nte' allt hvad 'n vet.
Om man har en värkande åkomma så gäller yttringen densamma.
Sägä ökk; han sad"nte' så mykke söm ett enda ökk en gång.
Om den som genom starka förebråelser blifvit förstummad.
Sägä stakkäre du; han sad"nte' så mykke' söm stakkäre du.
Men likväl var man beredd på e' branokk skovä.139
Säga så mykke' n vet å' mir te'.
Då bör väl ingen klaga öfver bristande upprigtighet (!)
Sätta fot under ege' bol.
Bli egen hushållare:140 få si hvad kar' n blir, han ha' vuri' stor på nu
en tid.
Sättä frörovur. Som halkar omkull och blifver sittande.
Sätta lås för lädrsäkk.
Lås eller läse för hvad man vill hafva bevaradt för andra. [Även, i enlighet med ATA:] Belägga med märke att ingen vågar rubba annans egendom.
Sätta namne' kvar (inte' ...). Gärningsmannen till det onda flydde.
Sätta näsa' i vadre'.°
1. Visande tecken till högfärd. 2. Om den som död blifver från familj.
135»Sucka efter (hjälp från) Moses», trol. en hänsyftn. på Moses såsom sitt folks

befriare från Faraos förtryck. Israels barn »suckade» över sitt trälarbete (2 Mos.
2:23). Se Hjelmqvist 1903 s. 72 f.
136 0träde s. 'åkerjord som ej är plöjd och beredd (under den tid den ligger i träde)'
(jfr SAOB 0 1591 under oträdd, oträdad).
137Komm. ur ATA s. 1489.
138 jfr ATA s. 1489: »Tröstegrund om en afgifven berättelse ej är öfverensstämmande
med sanningen, helldst då man hämtat den från annan person.»
139Skovä, pl. skovur s. 'snubbor. E' branokk skovä 'en rejäl skopa ovett'.
140I ATA även: bli sin egen svältäre.
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Sättä sej i ökstökken.
I tanka att kunna uträtta något storartadt. Begrepp[s]skiljdt från Resä
sej
Sättä åv rögsäde (inte' •••).
Den som är så bofast att ej vederdeloman äger magt att befalla flyttning; rädes således 4141
Sövä hos klökkärn.
Om en kvinna efter sedan en väf är uppbommad kan få den i ordning och
[har] väfvit så mycket på den så lusa kan vändä sej, då slipper hon detta;
i annat fall är detta hennes straff (eller lott).
Såvä söm hundn gjole när mor tjärnäd'.
Förtala en sofvande lyckas icke alltid.
Söka genom sju körksokknär. Liknelse på flitigt sökande.
Ta' där de' finns å' lägg där de' tarvär.
Är nog bra men kommer surt efter till sist.
Ta' de' säkrä för de' osäkrä. Detta är bättre.
Ta' gali gris; nu ha' du taji gali gris.
En antastad person kan bemöta med ännu värre.
Ta' grötspad på ryggen å' pannkaksmörja på magen.°
Detta är exempel på en flitig arbetare.
Ta' hundn ur någon.
Hålla den till arbete: mökä te142 ryggen; vänja till flit och stillsamt
uppförande.
Ta' helä si' slägt med sej å' farmor si' i släptåg.
Fordras för att basa, slå eller tukta person. Så påstår och skryter
mången som föga rår.
Ta' imot med varmä salveter.143
Blifva särdeles väl bemött vid besök.
Takkä Gud för mat.
Man afskräckes, afstår från ett tillärnadt företag.
Talä huve' åv sej.
Om man talar om en person honom ovetande men han råkar få höra.
Behöfver icke vara skymfeligt tal, dock vill man icke han skall det
höra. Afgöres ofta med skämt.
Talä slut söm di gamlä alnakko' (ha ...).
Om nedsatt myndighet (t.ex. kronobetjent) hvars talan icke mera än
gällande.
141Komm. ur ÄTA s. 1490.
142Mökä te' v. 'uppmjuka'.
143 Salvet s. 'servett'. GE:s form förekommer icke blott i dial. utan även eljest i äldre
svenska. Jfr A.F. Dalin (1853): »Uttalas i allmänhet Sallvet»; trol. i anslutn. till it.
salvietta till it. salvare 'bevara'. (Jfr SAOB S 206 f.)
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Talä söm 'n skulle ha' gröt i munn'.°
Som har fel i talorganen.
Talär ved mej å' min Gud.
Och således angår det ingen hvad jag säger.
Ta' Matts i baken.
Om fånge, person eller djur som flyr och man icke äger utsigt till dess
fångande. Död sak kan äfven komma ur ens våld.
Ta' Matts ur skooln.
Man afslutar sig från ett företag som beror af fleres åtgöranden. Man vet
hvad man har men ej hvad man kan få.
Ta' Mikkel på ryggen.
Om tjenare som lämnar sin tjenst precist den 24 oktober. Hederlige tjenare hos hederlige husbönder stadna åtminstone en å två dagar.
Ta' ole' ur munn'. Infalla och afbryta annans tal.
Ta' Pär i löfte'.
Liknelse att man är säker på att taga sitt behof eller få sin önskan uppfylld på bestämt sätt och ställe.144
Ta' (inte' ...) på den kvisten di sätter 'n.
Han har annat innombords än de yttringar han laggt i dagen.
Tappä bört i sänghalmen (inte' ...).
Om den som har en stor hustru eller »sängvärmäre».
Ta' på hylla' (inte' ...). Sak som är svår att ärhålla.
Ta' på sej spendersbökso'.
Som till kamrater eller gelikar utdelar förplägning. Man spenderar
vanlig[en] i nya kläder.145
Ta' sej öm näsa' å' stoppä i barmen.
Till den som gifver speord och förebråelser för någon dålighet och man
vill påstå att han har icke bättre själf. T.ex. vanartiga barn, dåligt i sitt
hus osv.
Ta' sej vatten över huve'.
Företaga sig något som man icke kan utföra, icke gå iland med.
Ta' skida' ['skeden'] i vakkrä hand.
Får icke vara så sträng som hotelsen innebär.
Ta' spjälle' på ryggen.
Man har varit för länge borta så att man fruktar bannor vid hemkomsten.
144Uttrycket

återfinns hos Ihre (1766): »Mena ta Pär i låftet ['loftet'] ... Söka efter
mycket, men få litet». Hjelmqvist (1903 s 256 f.) menar, att talesättet kan brukas
ironiskt, vilket även Ihres förklaring syns antyda. Jfr dock annan tydning i SAOB
(L 1928).
145Jfr ATA s. 1491: »Om den snåle som någon gång visar frikostighet, synnerligen
med traktering af spirituosa.»
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Ta' te' ols; ja' skulle 'nte' så ta' te' ols.
Man har sagt något oanständigt till exempel en ful ed. Det skall vara
något att säga förstås.
Ta' te' i väksten (växten).
1. Ljuga, säga mer än man vet. 2. Stort öfver behof: om materiell sak.
Ta' trulle' för guide'.
Den som får e ful haversmakka146 som har en hoper pengär, gudbevars.
Ta' te' hålkaka å' blagärnsskjorta'.
Efter tjugenda' Knut och man har lekt Jula ut, så börjar Oxveckorna och
då är ingen annan råd.
Ta' ur den enä näven å' lägga i den andrä.
Hvarken vinst eller förlust för uppoffring eller vinst.147
Ta' vanta' åv sej.
Är bäst om man skall basa någon, åtminstone säger antagonisten så.
Ta' väg te' låns.
Gå längre än som behöfves för att komma till målet, men: de' ä' ingen
krok för sugga' i ärtåkern, ibland.
Ta' åv ljusa å' lägga på danka'.
Om en kvinna som går å' tomtär148 och icke har ordning och allvar i sina
göromål.
Ta' åv säkken
lappa säkken.
Är detsamma som göra ingenting eller arbete af föga båtnad och värde.
Ta' öl för ärnde.
Som tager rus och uträttar ärendet dåligt.
Tigga så 'n kan tigga påsen åv di andra tiggära.
Det gifves personer som äro nog så liknandes.
Tiga söm en munk.
Som icke besvarar ärhållna förebråelser men eljest om tyst mansperson i
allmänhet.
Titta i två gälen på en gång.
Om en skelögd person.
Tjenä på skjorta' (eller Särken).
Tjenare eller tjenarinna som länge nog tjenar på samma ställe i väntan
på son eller dotter för äktenskap.
Tro på gödt hopp som råtta' på skåpe' (el. kvarna).°
Tillämpas i samma bemärkelse som föregående [nr 576], men kan äfven
antaga en allmännare och vidsträcktare bemärkelse som ej behöfver förklaras.
146 Haversmakkä, haver/havre-smacka 'kvinna i nedsättande menins; om en som gärna
vill käbbla' (Ordl.). Jfr ATA s. 1491: »Rikedom inleder manga ofördelaktiga
giftermål.»
147Komm. ur ATA s. 1492.
148Tomtä v.'gå och syssla men föga uträtta' (Ordl.).

117
Tro begge vaga '.o
Saken kan vara annorlunda än den synes.
Träffas på Tälje markne.149
Då skall alla småtjenster betalas med — brännvin.150
Tuggä snok; tugga glims.° Bli mistingen, bli utan.15I
Tykkä öm söm en örfil.
Om person och då vet man nog hur kär den kan vara.
Tölä ha' båd' näbbär å' klor.
Om man är stadd bland trätosam omgifning.
Törkä sej i ägo' med tegelstenar.°
På detta vis sörjer man så de personer som man gärna vill vara af med.
Undra all sin under. Då något högst ovanligt förefaller.
Undra söm Törpärkalva' på byfil.
Om personer som gapa och äro otillbörligt nyfikna. Inte' ondt om dom.
Undrä så 'n kan undra 'hjäl sej. Riktigt undersam.
Vaknä i en ann' dröm.
Vid uppvaknandet bemötas af något skrämmande, upprörande; blifva
så väckt.
Vaknä innä"n håle hinner få töfflo' på sej.
Vara vaken i rättan god tid.
Vakna klökka' sju öm de' ä' dager heller inte'.
Om den som intet är så mårötykr.152
Vara arg som e' getingbilä.153 Elak person.
Varä arg så de' fräser etter 'e'. Tvärarg.
Varä arg så de' kryper i en. Dold ilska.
Varä arg så 'n kan bitä spik. Inneboende ilska.
Vara barn i mina händer. Man tror sig vara dess öfverman.
Varä bara buken å' truten. Om oduglig och skräflande person.
Varä blank som Karis i Såga. Skämt om blänkande sak.154
Vara bötten; de' ä' felle båtten i mej ögg, fast de' ä' långt etter 'n.
Svar på starkt trugande med mat.
Varä böttenlös söm e' prästfikkä.
149Markne dial. uttal av marknad s.
150Jfr ÅTA s. 1492: »Skämtyttring då fråga är om lumpenhetsärsättning, supäs öpp
på Tälje markne.»
151Tu,ggä snok förklaras i Ordl. även med »bita sig i läppen»; glims s. eg. 'glest

växande gräs' (ibid.).
152mörötykr a. 'morgonpigg'. Ty/cr a. 'munter och livlig' (Ordl.).
153Getingbilä s. 'getingbo'
154Jfr nr 19.
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Vara bondbarn född å' kristnad i tradkörka.
Man ärkänner att man icke är bättre.
Vara bullersam på logen, tystlåten i skogen men bra arbetskar' i
grötfate'. God dräng.
Vara bytt söm bytt. Båda sker lika rät; ingendera lurar ann'.
Vara börtä, hemma; du ä' 'nte' börtä du när du ä' hemma.
Till den som är gement elak.
Varä: Daga' ä' söm körvstikkur.155 Vid jultiden.
Varä djup söm en sjö. Liknelse på något som är öfver vanligheten.
Vara don efter person.
Den ena är den andra värd när två dåliga äro förenade; äfven om dålig
person har dåligt redskap.
Varä dummer söm ett stekt fårhuve'. Dum person.
Varä dum som en spån. Liktydigt [med nr 604].
Varä inte så dum som huve' ä' ludi' te'. Klok person.
Varä en de' ögg när alla kommer ihop.
Djupt förakt om en person som ej är i allmänhet väl ansedd.156
608.Vara elak söm skållgör.157 Elak, mäst om barn.
Varä en ful fisk.
Som har magt eller kan öfva magtspråk mot en annan och detta icke på
bästa vis.158
Vara en näve hög.
Liten person. Men man säger ock: de' ha' vari' en elak bit ända sedn han
va' en näve hög; och elak är han ännu.
Varä en undligr Gud te' [ATA: ... Gud söm regerar].
Man anser omöjligheten af en händelse.
Vara ett djur i Vår Härres hage. Dålig kvinna.
Vara ett hår åv hin håle. Obotligt elak.
Vara ett stycke dito. Föraktlig kvinna.
Varä fattigr söm e' skåpråtta, ha' hvarken bita heller supa.
Gammal kvinnas ursäkt då hon icke har något att fägna främmande med.
Vara fattig så inte' eldn vill brinna i spisen.
Som säger sig vara fattigare än man är.
Vara fet som en prost/prostinna. Af reputerligt utseende.
Vara fattig så 'n inte' har råkken på kroppen. Dräng.
Vara flitigr ved bole men tyst i skogen. God dräng. [Jfr nr 598.]
155 Korvsticka s. 'pinne eller sticka varmed korvskinnet tillslutes sedan korvsmeten
stoppats i'. Trol. menas att dagarna är korta.
156Komm. ur ATA s. 1493.
157 Skåll-gör s. 'går/gorr eg. (mer eller mindre) smält mag- och tarminnehåll efter ett
slaktat svin'.
158Komm. ur ATA s. 1493.
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Varä full med dynt å' di dödäs ben.
Småsluger och något skälmskr. Har ej straffande bemärkelse.
Varä full med faan söm e' körkä full med bönder.
Inmarig och illa ansedd.
Varä så full med faan så de' går 'nte' mir i 'n.°
Den ä' allt riktigt den.
Varä fult vädr när svina bär pinnar i munn.
Då pojkar gå och röka pipa eller cigarr.
Varä fult vädr så ingen vill mota ut sin hund.
Då det är riktigt vargväder.
Vara född Anlnlo Ett, likä gammel med 'n håle.
Svar på frågan: hur gammel ä' du? då man tycker det icke angår frågaren.
Vara född te' jagt men inte' te' slagt.
Om den hund som har jemt draghu11159 som man säger.
Varä född åv fölk fast de' ä' länge sedn.
Man är väl icke så usel eller dum som andra tror.
Varä (inte ...) föläd i farstu'.
Man vill hålla sig bättre än andra vill ärkänna.
Varä (inte ...) för di snorugäs räkning.
Annan person skall hafva än den som begär saken.
yard för sent te' gå bittigä öpp.
Fördelarna äro gångna ur händer, kan ej vinnas.
Vara gammel söm gata'/ söm kråka'.
Svar på frågan hur gammel ä' du? — Angår ingen.
Varä gamla hundn
fullväkstä vargen.
Lika med föregående [nr 631].
Vara gammel i gåle.
Som varit länge på stället. Har alltid något spefullt i följe.16°
Vara gjord (inte ... )åv järn å' stål.
Då [någon] tager ens tålamod och krafter för mycket i anspråk.
Vara glad i hela syna. Belåten.
Varä glad i skägge'. Fryntligt glad.
Varä glad som en spelemann. Efter godt löfte.
Varä glad så 'n tror de' ä"nte' sannt. Då man fått något riktigt rart.
Varä god (inte ...) i buken. Tvärvigg som afvisar andra.
Varä god söm guld. God och välgörande.
Varä så god söm en bonde på Rekarne.
Vill vara något bättre än allmänheten.
159 Draghull s.

'sådant hull hos dragdjur som är lämpligast för deras arbete'.
»För gammel i gåle: som otillbörligt vill använda
eller tillegna sig inflytande och bör derföre aflägsnas.»
160ATA (s. 1495) har ett tillägg:
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Varä (inte ...) god te' bo i bås med.
Som är elak och trätosam.
Varä (inte ... ) god te' spänna bälte med.
Stark, gröm te slåss, ingen tror sig rå på 'n.
Vara grå söm askä.
Liknelse på en blek persons ansigtsfärg.
Vara gult söm vaks. Om vackert smör.
Varä gående å kömmande; de' kan vara båd' gående å' kömmande.
Affären är oviss, man bör vara försigtig.
Varä gödt så en Westgöte (vessjötte) kan ätä 'e'.
Om finare bärgadt hö.
Vara halvann' skamm åt 'e'.
Om sak som är utom anständigheten eller så ansedd.
Varä hal om öro'. I fruktan för någon påtryckning.
Vara hal söm en ål. Om falsk och slimrande161 person.
Vara hal söm is: Glatt kropp.
Vara hampa söm håller.
Person som tål te' ta' i, är stark och icke låter piska sig; äfven om
uthålliga materiella persedlar.162
Varä hand i hår å' kniv på strupe.
Om personer som nödvändigt borde vara sams och eniga men som likväl
ständigt anses vara ovänner; t.ex. äkta makar.
Varä hemma i sammä sokken söm våran klokkäre.
Svar på frågan: hvar ä' du hemmä?
Varä hemmägjoldr
medskikkäd.
Sak, redskap af sämre beskaffenhet.
Varä het söm te' gå genom eldn.
Om den som vill fort fram, vanligtvis om ystra hästar.
Vara heter på gröten.
Som rusar brusar men åtvamas att icke vara så heter etc.
Vara hus etter fä.
Den ena är den andra värd, gemenligen menadt om en af äkta makar där
båda äro mindre dugliga. Men om husbonden är dålig så får nästan allt
hans huses tillhörighet samma omdöme.
161Slimrä v. 'lisma, lura med fagra ord' (Ordl.).
1621 ATA (s. 1496) även: »söm inte' ä' god te' löpä på».
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Varä hvardäsgrann å' hel'däs (härdäs)163 likädann.
Om den som vill vara fin hvardagslag.
Varä (inte ... ) hvarken ha' eller ta'.
Ingenting bevändt med; gäller om en persons arbetsduglighet.
Varä hvarken hakkä heller mali'. Hvarken gjort eller ogjort.
Varä hvit i syna söm ett kläde.
Om den som skrämsel eller sinnesrörelse gjort blek, eller: hvit som ett
lärrt.164
Varä hvit som snö. Grad af hvithet, ofta till öfverdrift.
Varä hål som flintä,165 hålt i mot hålt.
Två träta med lika gensvar.
Varä hålä söm slungstenär.
Om sådant som efter beredning eller kokning bör vara mjukt t.ex. ärter,
potates osv.
[Varä] härrgålsgild söm kan brytä hålkaka'.
Skämt om barn då de kunna bryta en kaka, men sådant bröd finnes bland
allmogen att en hel kar' har görä med '6166
Varä hög i själa å' stor i gäla.
Om den som är skrytsam och högfärdig men föga duglig.
Varä högstä hönse' i körgen.
Person som är hedrad och i ett lag eller sällskap är bättre ansedd än
andra. Men här menas icke någon särdeles vördnad utan förtroende,
anlitad för duglighet.
Varä hål med småhål imilla.
Om en persons klädedrägt då den är skral.
Varä höstrik å' vårfattig.
Är vanligen den mindre omtänksammes lott.
Varä i nittonde spritten. Om liflig och glad ungdom.
Varä inte' mir 'n de' vill; inte' mångä hemmä; inte' mir 'n de' som
aldri' va'; inte' mir åv. Brist, knappt.
Varä inte' så nogä kar' inte' så nogä hullen.
Själfuttryck af den som är tålig och mindre öm om sin heder.167
Varä inte' värdt te' mjölä påsen.
Ett tillbjudet biträde förkastas; afvisning från en mindre förrättning.
(Ha' vari') i säkk hinni' de' kåm i påse.
Barn kunna i oförstånd yttra saker som bör förtigas emedan de hört
äldre i tysthet talt därom.
Varä i vanta' hos någon. I gunst.
163 Hel'däs 'helgdags-'.
164Lärrt s. 'lärft'.
165»Hård som flinta» kommenteras i ATA (s. 1496) »norm för hårdhet (om bröd).».
166Komm. ur ATA s. 1496.
167.lfr ATA:s komm. (s. 1497): »Man öfverser med andras förnärmelser.»
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Varå' jemn söm en Spisölstapp.
Som vill tro sig så stadig att icke vara ond och icke för glad.
Varä jemt söm en spik.
Jemt tilltaget i mått, värde eller massa.
Varä jemt söm mor skikkäd' med, seks styver te' en lergök.
Jemna penningar till bestämdt ändamål.168
Varä just söm ho' kysste henne. Alldeles lagom, passande.
Varä kall i munn. Om den som död är.
Varä kall söm takis. Afkallnad, frusen lem på kroppen.
Varä kar' för sin hatt. Som reder sig utan andras biträde.
Varä kar' te' knäna. Som är svag och icke värklig karl.
Varä klart söm körvspad. Bestämdt, påtagligt, säkert.
Varä klart så e' blind kärrng kan kiinnä 'e' med en käpp.
Liktydigt med föregående [nr 7051.
Varä klädd i kjol. Man som står under kvinnovälde.
Varä (inte ...) knivskaft å' hästabyte.
Affär som bör noga betänkas innan den uppgöres, t.ex. giftermål, köp o.d.
Varä kring169 i bena söm lärkvingär.
Om den som springer rakt men dock icke kartär sej170 fram.
Varå* kvikk i taga'. Rask och beslutsam.
Varä kvikk söm en fågel di kallär ko.
Om den som är sakta [ATA: senfärdig] och drumlugr.
Varä kväller å' kodags. Arbetet afslutas.
Varä (inte ... ) ledsen på långä dar å' körtä nätter.
Person som är glad och munter, beredd till allt.
Varä ledsen så 'n kan gå genom jola. Betryckt, svårmodig.
Varä len söm silke. Norm för det mjuka och hårigt lena.171
Varä likä lång å' likä tjokk. Om kort och knubbig person.172
Varä likä söm di här okristnäd' Daghär'dsbo'na.
Har icke någon skämt[sam] eller föraktlig anstrykning utan blott som
infall en tillfällig liknelse på person.173
Varä likä söm två bär.
1. Som hafva kroppslig likhet. 2. Två med lika dåligt uppförande.
Varä likä godä kålsupäre.
Två individer lika i krafter, lika i ålder. I Thoresund: lik' godä (pl.),
lik' god (sg.)) 7 4
168Komm. ur ATA s. 1497. Skada i ms 347:70.
169 Kring a. 'snabb (Ord1.).
170Kartä sej v. 'komma sig upp,

vinna framgång' (Ordl.).

171Komm. ur ATA s. 1498.
172Tillägg i ATA (s. 1498): »stäkkug å' tjokk, bottenkörf».
173Komm. ur ATA s. 1498.
174Komm. ur ATA 5. 1498. Skada i ms 347:70.
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Vara lika långt söm bredt.
Sak som icke till ändamålets nytta är värkande; man är ohjelpt.
Varä lika säkert söm pannkaka i en Södrm'landsma'säkk (äfven
Lännäma'säkk): och det är tvärsäkert.
Varä likt Målar-Annikas lekstuga.
Om något ovanligt brokigt tyg eller annat ock.
Varä likädannt söm Mor Anders's randugä kattunge.
Liktydigt med föregående [nr 722].
Vara liten så sinne' inte' hinner vända sej i 'na.
Om en liten argsint kvinna och då är hon ej så hårdt tillräknad.
Vara lite' å' tunnt men väl unnt. Gifvet af godt hjerta.
Vara liv i ludd. Kvick, eldig.
Vara lökk på bytta'.
Sjö isbelaggd; menas vanligen farleden till Stockholm.
Luden i munn'. Törstig.
Vara luden söm en gris. Liknelse på sådant liknande.
Vara lugn söm en kogubbe på lad'gålslande'.
Som ej tar sej åv någe'; ej förhettsar sig.
Vara lykklig söm en ost.
Som erfarit någon tillfällig lyckhändelse.
Vara lätt i munn'.
Som är kvick att kasta speord och uppbära lönen därföre.
Vara lätt på foten. Som är rörlig och kvick
Varä lätt söm e fjäder. Norm för att vara lätt.
Vara lätt söm e' skrikä. Af sjukdom utmärgladt barn.
Varä lång söm halva advente'. Lång öfver höfvan, besvärlig.°
Vara lång söm helä Februari måne', halvfemte yksskaft öm da 'n.
Skämtuttryck om en sak som är längre än bestämmelsen synes fordra;
som är lång i utsträckning efter ändamålets behof men svårhandterlig.175
Varä mat för Måns. Läckert, godt.
(Ha vari') med där di ha' suvi' te' midd'an å' fått kvällsmat ändå.
Uttrycker en viss själfständighets- och stolthetskänsla ehuru andra vill
göra nedsättning.
(Ha vari') med sedn Adam bodde i Kälkstäd.176
Mycket gammal men ändå uthållig sak.
(Ha inte' vari') med när skamma byttes. Om den som är oförskämd.
Vara med rötter å' ha' båd' huve' å' fötter.°
Om den som är djärf, kanske något öfver måttan.
Varä med söm sarven i hvar lek.
Som vill vara med om allt, lägga sig i allt.
175Komm. ur ATA s. 1499. Ms 347:70 har här halvä Februari, vilket torde vara fel-

skrivn.

176Jfr nr 442 med not.
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Varä midt i vala. Berusad, upprymd, dock utan öfverlastning.
(De' ä') mi' ko söm ligger i karm'.
Saken angår blott mig„ ingen annan.
Varä mindre fäll71 än kungen.
Främmande anmäls för hvilken man icke vill krusa; vän tii ja' hör dej!
samt i allmänhet snäsande svar på en begäran.
Varä (inte ... ) mir 'n hvar takkär ann'. Fattigdomen synes tydligt.
Varä mirä arbete än könst. Om ett mödosamt arbete.
Varä mita lykkä än könst.°
Afund hos en annan för någons njutna förmohner.
Varä (inte ...) Mors minstä gris.
Som vill vara något framstående och bättre eller förmir ['förmer] än
andra.
Mykke (inte ...) te' å' hänga näsa över. Inga förråd.
Varä många hundär öm de bene'.
Flere arbeta i hemlighet på en annans ofärd eller nedsättande.
Varä (de' ska' ...) människä så väl söm katten.°
Skämt = vänlig uppmaning till medlidande.
Vara mör i munn'. Glad, belåten.
Varä noga så svagdrikkä' ska' betalas (ska de' vara ...).
Man vill undandraga sig likvid för en småsak.
Näsa ä' femte foten. Då man faller framstupa.
Vara nöjdr söm en lusugr gris. Slösinne, förnöjsamhet.
01 å' inga visur.
Skarp träta, ömsesidigt bemötta tillrättavisningar.
Omöjligt söm te' binda hundar med körv. Ogörligt.
Omöjligt söm te' bita sej i ryggen. Rakt omöjligt.
Omöjligt söm te' ta' nir sola/måån'lsjustjärno'. Lika [nr 759, 760].
Oskyldig söm de' barn söm föddes i går.
Försäkran om oskuld.
Ovettigr söm e' garvärrakka178 (garfvärhund). Ovänligt bemötande.
Ovettigt så 'n ä' 'nte' värd en ren vatt'drikk.
Man beklagar sig och finner sig generad af motparts oförskämdhet.179
Vara okse åt en ann' å' stut åt sej själv.
Som försummar eget arbete och fördelar för att befordra andras.
Vara på sin kant. Något stor på sig, högfärdig.
Varä rak i ryggen söm ett fäkritter.
Speyttring om den som går rak och något kråmar sej.
177 Föl/färd s. Entydig förklaring till bet. hos färd här är svår att ge; ÅTA ger föga
hjälp.
178Anm. av Aminson i marg.: »Obs. ä (föra) i antepenultima (neml.) i smnsättning»,
dvs. i garvärrakkä.
179Komm. ur ATA s. 1500.
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Vara rigtig på ryggen (jo du ä' ...).
Skämtyttring till den som är skälmsk och upptogsmakare [ATA: »ej
fullt anständig»[.
Varä rolig te' å' ha' på kalas men (du) blir sälla' bjuden.
Skämt till den som själf är en gycklare.
Vara rädd för Mara' å' gasten å' de' där faliga djure' söm ligger
baköm sten'.
Skrämskämt till en kvinna som skall gå en onljus18° väg.
Varä rädd (inte ...) för ylläved.°181
Som ej så lätt låter skrämma sig; som är påflugsen.
Varä rädd öm så 'nte' småle får falla på 'n.
Om den som kesär med barn [ATA: »otillbörligt smeldcink»[.182
Vara rätt fram söm Farmors mössa.
Som icke är noga huru han är klädd; enkel i seder och kläder.
Varä röd i syna söm en drypande blod.
Som genom förskräckelse eller rädsla uppblossar.
Varä sams söm hund å' katt. Slåss litet imellan.
Vara sammä slag söm Bör'mästärn hadde te' böksur.
Skämtsam liknelse på en ifrågasatt sak.
Vara sin egen svältäre. Ha eget hushåll och -hållning.
Vara sju gånger värre.
Än det som är ondt nog förut; om jemförelse emot en elakt känd person.
Varä skapad söm en nörs (ja' vånde ja' vure ...).
Försäkran och stadfästelse på ens tal.
Varä skodd i munn'. Som tål ovanligt varm dryck.
Varä slägt med slägta. Hvars slägtskap man ej vill ärkänna.183
Vara slät i munn' söm en lake. Tandlös.
Varä slät söm en spegel. Som är flytande slätt.
Varä sned gjoldr å' vind böräd.
Haltande person eller sak som är sned emot fordringarna.
Vara (inte ...)snutnä ur näsa'.
Om penningar till visst behof som äro svåra att anskaffa.184
Varä snål så 'n kan ätä smuttsen unda' nagla'.
Difinition på en snål bonde.
Varä söm Amen i körka. Tvärsäkert.
1800nljus a. 'hemsk, obehaglig, kuslig', syns huvudsakl. belagt i Sdm (05D).
Återfinns hos Thre (1766): onjust 'obehagligt, spec. om väderlek'.
181Ylläved/illäved, illa-vid oböjl. a. 'som tar illa vid sig, ivrig, rädd' (Ordl.).
182smblismå/ s. 'liten smula, grand'. — Kesä v. 'smeka; genom klemighet skämma bort'
(Ordl.). — Smekkink s. Ordet kan f.n. ej beläggas i andra källor; innebörden torde
vara ung. '(för tillfället olämplig) ömhet och smeksamhet'.
183Jfr komm. i ATA s. 1501: »Som vill göra anspråk på högre anor än man vill
medgifva.»
184Komm. ur ATA s. 1501.
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Varä söm Barkens katt. Elak, arg.
Vara söm bär i Björn's bak.
Odrygt, går snart åt. Säges mäst om brännvin som gärna icke varar
länge.
Vara söm eldn skulle sitta i hvar knut.
Då en person är het och icke blir nog fort betjenad m.fl.
Varä söm feber. Rask i rörelser, i ärenders uträttning.
Vara söm e' nyfärnissäd gumstaskti/hundtaska.185
Om person eller sak som är otillbörligt puttsad. Spe.
Vara söm en ny fiol. Rask som ung fastän gammal.
Varä söm e' disktrasä.
1. Personl. om en rusig, slapp. 2. Om vara utan styfhet.186
775.Vara söm en anntappgardsgål.187
Af ålder eller sjukdom långsamt svag, som går och hänger.
Varä söm en basäd katt.°
Som med slavisk raskhet uträttar ärhållna befallningar.
Vara söm en hampskog.
Samlad folkmassa merändels då slagsmål förefaller.
Vara söm en mur. Om säd som är frodigt stående.
Varä söm en rönsker188 båkk.
Om mansperson som i samkväm vildt och oanständigt framfar isynnerhet då den icke är i kvinnokönets gunst.
Varä söm en störäd hummelgdl.
Vid folksamlingar då oroliga uppträden äger rum.189
Varä söm e' ryttarmärr, söm e' skjutsmärr.°
Om en kvinna som med väl mycken manhaftighet tillvägagår.
Varä söm ett grötfat i syna. Koppärrig eller af messling angripen.
Varä söm ett pannskaft.
Om en lie som är förnött eller annan sak som är liknande.
Varä söm ett törrt skinn. Om en gammal kvinna som är rask.
Varä söm ett urvädr.
Ondsinnt, snarsticken person som lätt är retad till slagsmål.
Varä söm ett väder. Som är rask i ärenders uträttning.
185Taskä s.

'testikelpung'.

186Komm. ur ATA s. 1502.
187 Anntäppä s. 'inhägnad för rotfrukter på ett trädesgärde'; hägnaden däromkring
kallas ann täppgärdsgård.
188 Rönskr a. 'brunstig, om baggar och bockar' (Ordl.).
189Jfr komm. i ATA s. 1502: »Stor menniskomassa i jäsning, såsom partislutning vid
slagsmål som förr brukats vid Auktion eller andra folksamlingar der spirituosa
retat sinnena.»
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Vara söm barn för trumma.
Om den som icke gärna opåmint manar sig till anvisadt göromål, t.ex. en
pojke och en bok.
Vara söm hakringen.19°
Många anlitar en person vid särskiljde tillfällen.
Vara sam hi å' ha. Icke ordhållig, pratar slarvred.191
Vara söm hundn i samma skinn.
Som icke har kläder för ombyte vid särskiljda tillfällen.
Varä söm hund å' katt. Sällan sams.
Vara söm körpa' på ase'.
Många spekulanter på en vara som allmänt hålles fal.
Vara söm kringla' i bagarbod'. Säkert; skall finnas.
Vara söm pytt pytt falleralla.
Som pratar och lofvar men håller aldrig ord.
Vara söm e' sugga te' Rom å' när 'o' Om igen så va' o' likä from.°
Difinition på en dum människa den icke kan eller vill lära något, t.ex.
studera.
Vara söm te' hugga rompa' åv hundn.
Som snöpligt affärdar sig själf sedan han blifvit missbelåten.
Varä söm te' hälla' vatten på gåsa.
Om person som låter okvädande förolämpingar eller hvad sorts yttringar som heldst [ej] bekomma sig något.
Vara söm te' hösä vatten med såll. Fruktlös möda.
Vara söm te' kasta en pinne i helvite'.
Där ingenting förslår, om slösare och misshushållare.
Vara söm te' kasta en pinne i Södifjäin (Mälarevik).
Detsamma [som nr 819].
Varä söm te' slö huve' i vagga.
Envisheten kan inga föreställningar betvinga.192
Varä söm te' slö ihop ett par bräder. Om ett magert kreatur.
Vara söm te' spöttä i en törstug Dalkäre.
Den som får en dryck otillräcklig att stilla törsten.
Vara söm te' tända eld i krut.
Hetsig och snarsticken person, som blir snart ond öfver nog litet.
Vara söm te' vända öm e' hand.
Om den som blir snart ond så blir han snart glad igen.
Vara söm två tjyvär på en markne.
Som äro innerligt eniga och sammanhålliga. Men har något föraktligt.
190Hakring s. 'ring på vilken hakar och hyskor var upphängda till förvaring (liksom
på en nyckelknippa)' (SAOB H 63).
191Slarv-red s. 'skräp, saker av ringa eller intet värde' (Ordl.).
I92Komm. ur ÅTA 8. 1503.
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Vara söm två tuppar på en sten.
Om två som icke gärna kunna sämjas.
Vara söm öörrn (orren) i spele'.
Som pratar öfverljudt och icke lämnar någon annan tillfälle att infalla.
Vara spettslig193 söm en hummelstör.
Ung och långspenslig mansperson. Spettsbog.194
Varä stark söm en Björn. En som rår med nå'rä marker.195
Vara stel i ögo' söm trädstikkur.
Innan man tvättar sig om morgonen.
Varä stel söm en pinne.
Vanartigt barn vid egensinnighetsutbrott.196
Varä stinn med glinä.197
Man vill gärna skratta men utbrottet passar icke för tillfället.
Vara stinnögdr söm en bakkhare. Nyfiken, öfverraskad.198
Vara stinnögdr söm en enbettsoxe.
Sperrade ögonuttryck till följd af ansträngning.
Vara stinnögdr söm en Hjelmäregös. Liktydigt [med nr 835].
Varä stor siratlig kar' söm kan stå rät under bole.
Speyttring om en för liten mansperson.
Vara stor söm halvä ja'. Nära nog liktydigt [med nr 8371.
Vara (inte ...) suggas minsta gris. Vill varä nån'ting.
Vara sullen söm en stökk. Uppsvälld af sjukdom.
Vara surmulen (muulu) söm en tjur. Vara så, se ond ut.
Varä svart söm bek. Difinition på färgen.
Vara svart söm en körp. Mörklaggd person. Spe.
Vara svart söm en tattäre.
Med svart hår och mörk hud. För tattare har man haft mycken fruktan
och afsky.
Varä så dann så 'n kan springa bena unda' sej.
Den som är för uppasslig på könet199 i älskogsväg.
Vara så dannt så de' hänger å' släpar.°
Som håller för mycket krus och uppassning på vissa personer hvilka anses för vänner.
193 Spetsligr (även spetskr) a. 'spenslig, mager och klen' (Ordl.).
194 Spets-bog s. 'spenslig, mager och klen karl; magert och klent djur' (Ordl.). Bet. kan

f.n. ej beläggas i andra källor; trol. rör det sig om en folketymologisk omtolkning av

spetsbov.
195Mark s.; viktenhet.
196Komm. ur ÅTA s. 1503.
197 Glinä v. 'grina, skratta'; uttr. betyder snarast 'full i skratt'.
198Komm. till nr 834, 835 och 836 ur ATA s. 1503; saknas i ms 347:70.
199 Könet, dvs. 'kvinnokönet, kvinnor'. Jfr ATA:s komm: »Som gema och med passion

går att söka begärligt föremål.»
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Varä (inte ...) så halt söm 'n linkar te'.
Mången klagar över brist i oträngdt mål.
Varä så länge söm talln ii' grön å' fölke' ä' öppe i bya'.
I fråga om beständighet och uthållighet i föresattser, jakande och
nekande sattser.
Varä så många så 'n håle kan inte' dra' döm på en hal is.
Man kan eller vill ej räkna talet.
Varä så inte' marra viskär på råmpa'.°
Om svagt dricka eller dålig dryck af hvad art som heldst.
Varä så nödi't söm te' ätä när 'n ä' hungrugr. Är nog bra nödigt.
Varä så omöjli't söm te' slö huve' i murn.
Begära något af ohjälpsam människa.
Varä så mykke söm 'n kan lägga på ögä'. Högst litet, intet.
Varä så sannt som Gud äger dagen. Helig försäkran.
Vara så stor skilnad söm på natt å' da'. Största skilnad.
Varä så säkert söm ett trädlås.° Tvärsäkert.
Varä så säkert söm två gånger två ä' fyra. Tvärsäkert.
Varä säker i pälsen.°
Person som tror sig själf vara säker. Kan väl gälla omdöme om andra och
är då en sanning.
Varä te' gömma gryn i.
Om person som kan bevara en hemlighet, vara tät.
Varä te' sej i traso'.
Som med särdeles ifver och värme omfattar en sak [ATA: även pickhogad].
Varä te' spränga bärg med. Stark uthållig sak, vara.
Varä tjökk söm en kornskyl. Ovanligt grotesk mansperson.
Varä tom söm en varg. Glupskt hungrig.
Varä trasugr så den enä trasa' kan slö den andrä ofäligr.
Det är då nog illa, kan ej vara värre.
Varä tri lortär hög.°
Speyttring om en liten mansperson och som vill vara någonting.
Varä trind söm en körv. Välfödt husdjur.
Varä tung söm bly, blytung.
Kropp som kan kännas tung i förhållande till sin massa. När man skryter att andras barn äro feta så gäller: blytung, joltung m.m. och då är
moder eller uppfostrarinna särdeles belåten.
Varä tung söm jola.°
De gamle beklaga sig så när de bli stelbentä: tungä så di kan gå genom
jola.
Vara tvärrt imot villa söm kärrnge' mot strömmen.
Som är omedgörlig, envis, oböjlig.
Varä tyst söm en mur. Säger således icke mycket.
Varä tät söm ett skinn. Om väf hvarmed man vill skryta.
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Vara tät söm en mur. Gäller växande säd.
Varä tät så 'nte' ormen kan gå 'gymöm. Liktydigt [med nr 872].
Vara (inte ...) torr bakom öro'.
Om pojkar eller ynglingar som väl anse sig för manliga men kvinnorna
vill icke ärkänna det. De gifver denna spetitel.
Vara torr söm tunder.200 Värkligen torr, eldfängd.
Vara ugglur i mösen.
Hemliga anslag eller fara hotar. Har alltid mystisk bemärkelse.
Varä undersam söm lekatten. Nyfiken.
Vara utstruken ur kar'ilfate' å' inskriven i kattkoppen.
Till en pojke för att antyda honom att icke rigta sina tankar för högt.
Vara vakker söm en dag.
Om en skapligr kvinna eller fullvuxen flicka.
Varä varmt så 'n kan steka strömming på vagga'.
Endera af solvärmen eller af brasan.
Varä med sina rättä fjädrar.
Om en vanvetting eller svag person gäller denna satts i nekande bemärkelse [dvs. »inte vara med sina ...»]; men den förnuftige kan väl ärkänna
det om sig sjelf om han vid något tillfälle varit mindre omtänksam.
Vara våt söm en tupp; så 'n inte' har en torr tråd på sej
Är väl icke rigtigt så alltid.
Vara (inte ...) värdt te' lägga te' öga.° Saken låter sig icke göra.
Varä värre än allä Sju Eldsundsböndra.
Ovanlig person till sinnelag, idrott201 och flere förhållanden. Eldsund
är en by å Vansö men hörande till Strengnäs landsförsamling, lärer förr
haft Sju bönder, nu blott fyra.202
Vara åv rätta ulla.
Om vanryktad person; äfven om egenskap hos materia som är dålig.
Varä ändå en strömming.
Något, dock icke ändå strömming. Uttrycket gäller då man blott får
något litet af hvad man bordt hafva.
Vetä att 'n ä' te'.° Om man icke uppfyllt sin pligt.
Vetä hvar 'n ska' hamnä d' stadnä. Platts, bostad.
Vetä hur mykke' mjöl ska' varä i en välling.
Difinition på en duglig hustru eller ämne därtill.
Vetä hvad 'n ger en hund i måle'.
Om den som gärna ser på hvad han skall gifva åt en behöfvande; snål.
Vetä hvar skonna klämmer.
Som har eller haft känning af ödets nycker.
200Tunder s. 'murket trä att tända med'. Jfr Folklivet 2 s. 93.
201Idrott s. 'sysselsättning, verksamhet'.

202Komm. ur ATA s. 1505.
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Vetä (inte ...) hvart de' taji land. Om sak som spårlöst försvunnit.
Veta ol åv inte'; ra' söm ja' visste ol åv inte' så fekk ja' mej enn
(menas örfil), äfven: hinna ja' visste ol åv någe' så fekk ja' mej enn.
öfverraskning, oförberedelse.
Vii/ii (inte ...) ha' för allt smör söm finns i Småland.
Då är heller icke värdt att truga gödt i ondt.
Villä med väla.
Som är växtlig och har trefnad, såväl djur som växter. Men nyttjas mäst
i nekande satts. Äfven i annan handtering då kemiska processer äro beroende af naturens invärkan.203
Villa (inte ...) nyttja mårå'fjesk,204 inte' någe' kväll-söl men e'
förbannade bra middifshvilä.
Detta är en god drängs pretentioner förutom en rätt försvarlig lön.
Skämt förstås.
Visa hvar brädna står ändå. Visa på dörren, utvisa.
Vråla på gåre'. 205
Se hvar ett brott är begånget utan att kunna finna gärningsmannen. —
Uttrycket var allmännare då rofdjuren skadade eller sönderslet innebyggarnes boskap och tillkommande boskap vid väder åf-e började hålla ett
förfärligt oljud; men nu är fråga om polis- eller åklagarerätt: att kåmmä
fram sedan märkena efter brottet synes vara bortsopade.206
Välja i väpling å' fastna i starr.
Om flickor som afvisat rätt goda friare för att till slut nödgas taga
sämre.
Vända näsa' i vädre.
Man förmodar eller förutser med ängslan att husfadren skall kola av =
dö.
Vändä åm blad.
Ändra uppförande, en person förtjenar sämre bemötande sedan han förvärkat det bättre.
Vändä hand.
1. Tid: med' ja' vände mi' hand: handvänning. 2. Duglighet i sysslor:
han kan inte' vändä si' hand te' någe' barästä yksa' å' spaden. 3. Sinne:
Han ä' söm te' vändä åm e' hand, blir 'n snart ond så blir 'n ågg snart glad
igen.
Vändä ut å' inn på sej.
Med magtspråk stäfja länge nog passerade dårskaper.
203Aminson kommenterar: »Snörrakt mot ordlistan». Detta är dock inte riktigt, ty i
Ordl. (Bidrag h. V s. 50) kommenterar GE det negerande uttrycket »han vill inte me
väla».
2"Mörö'fiesk s. 'onödig morgonbrådska, krusande'. Jfr not 49.
205Gör/går s. Se not 157.
206»Uttrycket .... bortsopade» ur ÅTA s. 1506.
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Väntä söm räven när 'n väntäd' på gumstaska' 207 att 'o' skulle fallä.°
Förgäfves, men: 'N väntär 'n te' för länge den söm väntär på någe' gödt;
de' ä' sanning som duger.
Väntä i Sju timmar. Vänttimmen är längre än klocktimmen.
Värker 'nte' i fingra på den söm gjolt en sak.
Han är nämligen död för lång tid sedan.
Väksä nir söm korömpa.
Om småväxta individer, folk som fä och mirä te'.
iikä så de' skrattär etter.° Fort.
Åka så de' står härligä te'.° Fort.
fikä så de' står lungt i bakka'.° Fort.
Ålka å' vändä å' körä hem igen.
Som kan genom slingrande tal hålla sig med flera partier, hylla skiljda
åsigter och vara hvars mans vän men ingen trogen.
Ätä (inte ...) buken ur led.° Dålig, knapp måltid.
Ätä där fate' ha' staji'. Blir dens lott som icke passar sin timma.
Äti' (ha ...) för mattä knallär.
Och kan således icke basa den man lofvat stryk.
Ätä hvad 'n får som Tälje katt. Ej vara kinkig (se Sägner om Tälje).208
Ätä live' ur. Den som icke hinner följa med, som är tandlös.209
Ätä öpp da'n lnaten. Men kanske icke gör skäl för dagspenningen.
Ätä öpp i törrfödä.
Ärfara långsamt hat af en person som man förfördelat.
Ätä söm röst äter järn.
Hotelse af den som vill göra sitt hat gällande.
Ätä så mykke söm e' halv ko.
Ordlek om en påle eller torrklabb som hittas i höbingen. En half ko kan
icke äta, icke heller trädbiten.
207 Gumstaslca s. Se not 185.
208Komm. ur ATA s. 1507.
209Jfr ATA s. 1507: »Som vill vid samportion

hvad på andelen tillkommer.»

ta brordeln ['brorslotten], äta mer än
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Ätä (inte ...) ur huse'.
Om den som i förhållande till andra i samma matlag är serdeles
glupsk.21°
Överge' helä världen d' krypa in i en gammel ost.
Man tänker sätta sig i ro och bortlägga allt bekymmer och bli lycklig
som en ost. Detta är tid nog när man blir så skral så man intet

örkär gå tie störpar för da'n, söm fel!' inte' i de' storä
helä ä' nå'n hiskeliger gång.211
210Komm. ur ATA s. 1507.
211 »Detta är ... gång» är av Ericsson utdraget och skrivet med stor stil för att

markera kapitlets slut.

BEFALLANDE UTTRYCK'

Adjö å' godnatt! kom igen på en halmtapp!
Afskedshälsning.
Alla makär di under si gryta men ingen bryr sej öm mi'.
Alla man' i rep!
Varen beredda något stundar! uppmaning till arbete.
Annammä! öm ja' ropar min mamma!
Vid personlig våldföring men på skämt. Äfven förbittringsuttryck öfver
obehörighet i gjord eller uraktlåten handling.
Blås Kajsa får du vind!2
Bry dej inte' öm bryne, så blir du 'nte' så lortug öm tryne'!
Antydning att ej någon bör deltaga i samtal eller gifva råd.
Bättre ha' ja' lärt (ha' Gud lärt mej) än te' glinä3 åt gammelt fölk!
Uppmaning att någon icke må betvifla ens redlighet; var ej rädd för det.
De' angår 'nte' tulln mykke' mindre snoken!4
Ej ondt att genom frågor söka efterforska nyheter.
De' ena du vill å' de' andra du ska' å' de' tredje du ä' tvungen te' göra!
Till den som prutar imot5 och är olydig.
De' faan står öpp å' nir i dej!
De' fikk du för du sparka grisen (på Nybron)!
Skämt öfver något missöde ansedt såsom vedergällning tagen i fantasien.
'ULMA ms 347:67 s. 67-79, ATA Anteckningar från Södermanland II, kopia i
ULMA acc.nr 33148 s. 1561-1568. I ms 347:67 förekommer inga förklaringar till
uttrycken, medan renskriften i ATA är fullständigt kommenterad. De upplysningar
som här ges (med rak stil), ett urval, är således alla ur ATA. Jfr Inledn. s. )0ffi f.
2Vanl. Blås Kajsa, blås! o. likn., ett anrop om vind, brukat av svenstalande fiskare,
huvudsakl. i Östersjön och Vänern. (G. Norlffi, Sv.Lm 1972 s. 61 ff.) — Med anknytning till den heliga Katarina, som åkallades i sjönöd? (Hjelmqvist 1903 s. 136 f.)
3 Glina v. 'skratta'.
4 Snok s. Nedsättande om person som snokar, kontrollerar eller undersöker (i onödan
eller väl nitiskt), särskilt om polis- eller tullman, men förr även om slö, tafatt eller
sluskig person (SAOB S 8165).
5 Pruta emot v. 'opponera sig, säga emot'.
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De' går fel!' ann åt mej, vore de' nå'n ann' så vure de' nte' så noga!
De' har du rätt i bläsen, du ä"nte' stjärnköpp(-kopf)6 olik!

En annans framställning ogillas i högsta grad; spe.
De' hör 'nte' hit de' hör te' Wallby prost!
Man vill hänvisa framställningen till en helt annan sak; förvilla.
De' ja"nte' hinner i da' hinner ja' i mörö.
De' kan ingen nekä Härrn peka när 'n håller sej pinne själv!
Svar på en framställning den man med ord men ej med tanke befaller; i
det hela satiriskt skämt.
Den söm ha' stuli' så ät!
Vid det ett ljus släckes så att rummet hvari flera personer vistas blir
mörkt.
De' ska' du få öm ja' aldri ha' sitt dej förr!
En begäran bifalles fortare än den hunnit framställas.
De' ska vi tro å' läggä bek7 på så drar de'.
Man tror alldeles icke hvad som säges.
De' sitter ett strå bakföre som håller igen!
Bemötandet af en hotelse af någon som vill göra en illa. Man anser
honom icke äga förmåga dertill.
De' ä' bondns ko å' bondns so å' bondns vretär, lätt döm gå så blir di
felle fetä!
Då någon talar om för annan att »ohägn» är inne på någons mark och
man unnar honom skadan.
De' ä' fel!' bötten i mej ögg fast de' ä' långt etter 'n!
Döm råtto' ä' du åv med!
Framställd satts förnekas; du får ej det du begär.
Dra' för sjutusan tri trappur öpp å' bultä på där ingen ä' hemmä!
Skämtsam afvisning.
Dra' in haka' de' faller dagg på 'na!
Hotelse; antydning att ej få mukkä;8 tvingas att tiga.
Du har ingen talan förr'n nämmare kvälln å' då ä' du 'nte hörd!
Man blir äfven med magtspråk tvingad att tiga.
Du får färsköl du förr än ja'!
Du ha' nte betalt de' kötte' du ha' äti'l
Till den som genom magtspråk förnekas ingå eller inlåta sig i handel;
man anses vara nog i skuld förut.
Du ha' nte' raka dej!
Man vill ej höra på personens tal; alldeles förneka.
6 Såväl Bläsen som Stjärnkopf är hästnamn; möjligen anses det senare finare?
7 Bek s. 'beck'.
8 Mucka v. 'protestera, opponera sig', belagt 1697 (SAOB M 1512).

136
Du ha' 'nte' tökka tummär!
Liktydigt [med ovanstående, nr 29].
Du höter söm en kar' men du slör te' söm en stakkäre!
Du ska' si ja' ska' allt skötä dej som du ä' sjukr te'!
Sakta men uthållande hämd.
Du slipper grisen!
Hotas bli utsluten från förmohn, njutning och umgänge. [Jfr nr 36.]
Du slipper snusä du har ingä dosä!
Liktydigt [med föregående, nr 33].
Du ä' rolig te' ha' med på kalas men du blir så sälla' bjugin!9 ;
Man antyder på spe andra personens opassande eller ogillade sätt att
vara.
Du slipper grisen!
Liktydigt [med ovanstående, jfr nr 33].
Du ä"nte börtä du när du ä' hemmä!
Klander af en annans yttring eller handling. Alltid i straffande ton och
mening.
Då gal räven!
Saken får aldrig ske.
Där ja' ha' vuri' med min bak där kommer 'nte' du med di näsä!
En gripande skymf mot en vederpart hvilken man vill nedsätta under
sig. Man anser sig mycket mer erfaren.
Där ligger en åv vårä!
Vid det någon faller.
Dövöra! hör du inte' hvad flintskalln säjer!
Straffande och i öfversittareton yttrad anmaning till någon som inte är
uppmärksam.
Fan fani de' sa sannt!
Betviflad sak får sken af sanning.
Fan i de' smöre'
Något som icke går efter önskan.
Far civ så römpur å' horn står i viidre7
Besked åt den som hotar att aflägsna sig.
Fri dej liten!
Uppmaning till någon att »stå på sej»; användes mest i kortspel, vid utslag af det kort man vill och förmodar skall råda.
Frågä mor å' si i spisen!
Till den som frågar efter något om hvars tillvaro eller tillfinnande man
icke vill göra besked.
9 Bjugin perf. part. till bjugä v. 'bjuda'.
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Får du harvä de' ja' plöjt, så tror ja' du gapär lagom!
Man vill genom framhållande af egna bedrifter nedtysta eller kufva en
annan.
Färs't öl å' lite' åvdrukki!
Man känner ännu icke den person med hvilken man kommit i beröring.
Föd mej i jår du, ska' ja' föd' dej åt åre!10
Välment skämt, men om uttrycket blir föd mej i år du, ja' ska' föd' dej åt
åre ja'! betyder det att man framdeles skall hämnas för egen tillfällig
underlägsenhet. Så [mycket] kan andemeningen i uttrycket förändras i så
obetydligt förändrad form.
Fölk först å' långörur sedn!
Som blir tillbakasatt.
Fölk förstå' sedn di söm bättre ä'!
Anses mera gripande.
Förbannäd' den söm äter bröd te' ärtvällingen!
Skämt, häntydande på hushållning och sparsamhet.
Gapä 'nte' så mykke du, 'n håle ii' en stor skälm, han kan kommä å'
skämmä sejll i halsen på dej!

Man vill der med öfverrrösta eller nedtysta en annan i träta.
Gråt inte' du Kämpendal du ska' få lånä min päruld 12
Till den som afgifver opåkallad tröst eller råd, eller på annat sätt vill
innästla sig i ens angelägenheter.
Gud bevar's ifrån faan å' vägglöss i tändra!
Gud ge öss godä år å' godt kvarnvatten!
Svar på en annans yttring att vilja aflägsna sig eller flytta. Antyder att
man icke saknar personen.
Gud nåd' den söm vette' fattäs!
Gud i himmelen å' far i farstu'!
Förundran öfver någonting.
Gärdsel å' stör, hånk, hånk, hånk!
Skämt och förvåningsuttryck då tvenne unga personer af olika kön
smeka hvarandra.
Gå gå du har en god gång!
Till någon som yttrar att aflägsna sig; man saknar honom ej. [Jfr nr 118.]
10/ får dial. uttal av 'i år'; åt åre 'nästa år; längre fram på året' (Ordl.).
11 Skämma sig v. 'förrätta sitt tarv'.

12Uttrycket har trol. sitt ursprung i C.M. Bellmans parentation över brännvins-

brännare Lundholm 15/10 17-69, dar följ. replikerna läses: »gråt intet Kempendal
Peruquen borta är ... Stor sak, ta min peruque ...». (Standarduppl. del IV, Bacchi
Orden, s. 52 f.) Om Kempendal/Kämpendahl se ibid., komm. s. 43 if.
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Gå yllä,13gå väl, gå ökke' de' vill!
Man försöker äfventyret.
Gå å' lägg dej, i mårå vill du öpp å' då får du 'nte'!
Straffande skämt till den som försöker en sak hvilken man icke anser
honom duglig till.
Gå å' lägg dej å hölj någe gammelt på dej!
Ha' ja' förr gått ha' du förr kummi'!
En väntad ankommer just då man är i begrepp att sjelf aflägsna sig.
Hakk, hakk, hakk, hakk tökken hakkho!
Skämtuttryck innefattande begreppet ack!
Har du 'nte' ruter får du ruttä med rövva!"
Helä vär'den fröjdär sej15 ,men (namn på person) -lilla går å' knöpär.16
Man vill framhålla sin anspråkslösa verksamhet, icke på ett pockande
sätt men man ger tillkänna att man blifvit stött eller förnärmad.
Hjärtans värk! lyft på båd kjol å' särk! (i kortspel).17
Huve åv å' kröppen i gryta'!
Afgörandets ögonblick.
Hundn vet hut å' katt vet kas18 men de' vet 'nte du ditt förbannade as!
Skarp tillrättavisning.
Huse' ä' mitt, huse' ä' mitt!
Spe och skämtliknelse öfver den som har en haltande gång.
Huse' ä' mitt å' surpallta' ä' dinä!
Antyder att man sjelf är härre på täppan.19
Hvad blåser de' nu för vädr?
Hvar ska' sleva varä öm 'o"nte' ska' varä i grytä?
Om den som man med afund ser vara väl tåld i andras samkväm.
Hugg över hetter spele'!2°
Hussj, så långt ja' har hem!
Man ogillar indirekte en annan persons tal eller handling.
13Y//ä dial. uttal av illa adv.
"Uttrycket saknas i ATA. Det torde höra till kortspelsterminologin.
15Väl i anslutning till J. Svedbergs psalm »Hela verlden fröjdes Herran», nr 268 i
den Wallinska psalmboken.
16Knöpär (dial.) pres. av knåpa v. 'arbeta långsamt och med småsaker'. Jfr knåpgöra
'tidsödande arbete med småsaker'.
17Endast i 347:67.
18Kas, kas ut! 'schas', vanligt rop till katter.
19Ur ATA s. 1564.
"Endast i 347:67.
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Hvad ska' n säjä öm de' här ondä söm flyger i vädre'l
Meningslöst utryck då man icke kan öppna samtal om något, samt:
Håhå, jaja, ständi't, men allävärst ibland!
Liktydigt och för att något ska sägas. Anses något som tecken till belefvenhet.
Här har du min labb, hjärtä kan ja' nte rivä ur mej!
[Stadfästande ett handslag.]
Här ska' ni få si på annä' malt än te' skramlä med haversådur!
Man vill framställa sig sjelf eller ett materiellt ting i en fördelaktigare
dager, ehuru genom godmodigt skämt.
Här ska' ni få si på gubben som mo121 malte' julaftön (julotta)!
Man antyder sig härmed sjelf varä styv.
Här ska' ni få si på ann' peppär!
Här ska' ni få si på lite' å' sedn på lite' mir!
Här ä' mod å' kar'äsinne, här ä' mod å' krafter inne!
Stolthetsyttring.
Höter du så slör ja' te'!
Och därmed är striden i full gång.
Här ska' ni få si på hampä som håller!
Man angifver sig som stark, färdig till handgemäng; eller ock framställer man en sak som kan mäta sig med en annan.
I allä fall å' i snöfall!
Meningslös yttring att väcka tankar.
I den tiden öppnade Petrus sin munn å' sade: Mor snyt flikka'!
Med detta uttryck tillkännagifver man att man icke lyssnar till en
annans anförande.
I helvite' ror di med trög men inte' med båtär!
Jag tror ej på möjligheten af hvad du säger! men man säger derföre icke:
du ljuger!
I helvites kläpp!
/ mitt skåp!
I möra bittigä med en ljusbitl22
[De tre sist anförda] antyder att så icke får ske men i olika grader.
I mård tigger ja' någe' men heller inte' går ja' förr'n ja' får någe'!
Godmodigt skämtuttryck vid besök hos en vän.
Ja' brukär 'nte' ditt lag mykke' mindre din fulä vane!
Ens beskyllning till annan återfaller derigenom på honom sjelf.
21Mo/ ipf. av mala v.
22 Endast i ATA.
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Ja' bryr mej 'nte' öm ditt prat barä ja' hadde dinä pengär!

Lindrigare afvisande af en annans framställning eller begäran.
Ja' ha' så när sagt någe' de' va' lykkä ja"nte' sad"e'!
Uttrycket är så godt som en afslöjad handling eller dold tillrättavisning; andemeningen griper nog sitt föremål.
Ja ja' säjer den såsen te' den pötatisen!
[Detta och det föregående är] otålighetsuttryck.
Ja' sir, ja' sir, ja' känner med käppen!
En annan påvisar hvad man icke vårdar sig om att se.
Ja' ska' lättä dej si hvems oksär du kör!
Man ämnar hålla personen i sträng tukt, till strängt arbete.
Ja' ska' skärä näsa' åv dej så får du gå i byggda å' slekä' tallrikar!23
Ja' ska' slö huve' åv dej får du gå i Stokkholm å' bärä bräder!24
Ja' ska' sparkä dej i -- så du ska' farä te' Pilkrog125
Skarpt hotande, tillrättavisande.
Ja' står här ja' med26gettra äter öpp kåln!
Man glömmer sig sjelf och sitt ärende.
Ja' vill görä könst på dej!
Man ledsnar vid personen.27
Ja' tror faan' rider märra!
Då något illa går.
Ja' vill inte' resä mej öpp sedn ja' nyss ha' sätt mej!
Man föraktar föreställd sak eller person.
Ja' visste nokk mor skulle dö 'o' gapä så yllä! 28
En förmodan är fullbordad.
Ja' sätter 'nte' mir värde på dej än på minä gamlä skor som ja' ha'
sliti' ut för sju år sedn!
Ja' ä"nte' så nogä kar', ja' ä"nte så nogä hullin!
Man nöjer sig med simpla tillställningar och är derföre lika nöjd och
belåten.
Jeppe va' ngen narr!29
Man är ej så lätt lurad som andra kan tro.
23Återfinns i ATA i formen: Slö näsa' åv dej så du får gå i byggda å' slekä tallrikär! (s.
1567).
241 ATA i formen: Slö huve' åv dej så du får gå i Stökkhölm å' bärä bräder!
(s. 1567).
25 Pillcrog: »en gestgifvargård mellan Tälje och Strengnäs» (ATA s. 1565).
26Med konj. 'medan'.
27Vanligare(?) »göra en konst i ngn» 'strunta i'.
28Se not 13.
29Anspelning på L. Holbergs teaterpjäs Jeppe paa Bierget.
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Juss' som ko köm så kalva skräddarn!
Gynnade omständigheter följa på hvarandra utan beräkning.
Klokka' ä' gjold för skräddare å' skomakäre men inte för ärli't folk.
Man rättar sig icke efter klockan utan tar tiden som han kommer.
Kömmer 'nte' dit hvarken med näbb heller skägg!
Kan ej jemföras med; uppnår ej de fullkomligheter som personen ifråga.
Köm nu å' inte' ha' ladda!
Nu är man beredd att möta hvad som helldst.
Körs ifrån faan' står nöll igen!
öfverraskning, förundran.
Litar du på mej då litär du allt på olita'!
Man kan eller vill ej hjelpa.
Ljus i Guds hus å' lampur i trädkörkii!
Fröjd öfver blossande grannlåt.
Lat'n gå han har en god gång! [Jfr nr 60.]
Mars (marsj, marsch) pannkakä!
Strängt befallande.
Min bak står i ljusan loge!
Kan du torn på den isalmen?30
Mindre fäl31 än Kungen!
Svar på en uppmaning att biträda eller dylikt. Snäsigt.
Nalle, vill du ha' nötter732
Under detta uttryck slår man till en annan en »flathase»33 under utseende af skämt, ehuru groft och på spe.
Nu dagas de' i Fjälla', i öråsen34 söver di än'!
Något oväntat kommer oväntandes.
Nu ä' du dum' Jonas!
Motparten kallas Jonas, heta hvad han vill.
När du kömmer te' min ålder, får du si hvad mej väller!
När hundn vardt död fekk du ärva koja'!
Erhållen afträdd platts. Skämt.
öpp ge vis!35
30Endast i ms 347:67. Torn: dial. för ton s.
31 Färd s. 'spår', även 'drift, fart', 'färd, väg', 'företag, bestyr'; oklart vad som avses.
Jfr not 177 s. 124.
32Uttrycket känns igen från C.M. Bellman, Fredmans ep. nr 33.
33Flathase s. 'plattfot, plattfotad person'. Ordet syns f.n. ha endast ett ytterligare
belägg, från Sunnerbo, Småland (OSD). Här bör bet, dock snarare vara 'örfil'.
34 Fjällan och Öråsen: »bebodda ställen, östligt och vestligt i Länna sn» (GE:s
komm).
35Ej i ATA, varför komm. saknas.
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Passä dej småländning!
Var uppasslig! Skämt.
Pratä de' kan du, men gå ut sedn de' blir mör't de' törs du 'nte'!
Man vill nedsätta och kufva den stolte och stortalige.
Res dej ko nyggä, får du ann' koliggä!
Med myndig och öfversittareton antyda en annan att uppstiga från
innehafvande nälgerplatts.
Ro hit med båten de' ä' Sand bärgens!
Man emottager det som bjudes
Russin kokäd' mor i körven, dålig loyddä va' de'!
Vid ruterfärgen i kortspel. Ruter anses i rang för de lägsta.36
Si på mej du, ja' töl te' si på ja'!
Uttryck åt den som ser en annan stint i synä.
Si på mej å' tro på Gud så blir du salig!
Liktydigt [med ovanstående].
Sir du mir 'n Vår Härre ha' skapä' så kan du gärnä stå där å' gapia37
Sitter ja' i vägen så lätt mej sittä!
Sitt stillä så länge du sitter törrt!
Sjung ut klökkäre, löna ä' likä stor!
Uppmaning att utsäga det man hör glunkäs.38
Skomakäre, håll dej ved din läst! så mår du alläbäst.
Skrattär du åt mej så skrattär du åt skapärnI 39
Godmodigt uttryck.
Skym unda'40 far din va' ngen glasmästäre!
Smörj dej 011e å' säj de' ä' ister!
Fägning rundfägnad'l bjudes; skämt, spe.
Sparkä men skrik inte'!
I kortspel; man utslår spaderkort och manar samma färg.
Sp'ött mej i syna!
Så skall promt ske, man vill ha sin vilja fram
36GE tillägger härefter: »Se afhandlingen om kortspel framdeles.» Någon sådan
tycks dock beklagligtvis inte föreligga.
37Detta uttryck och de båda följande endast i 347:67.
38 Glunkas v. 'visas, göras antydningar om', belagt 1614 (SAOB G 592).
39Detta uttryck och de nio följ. endast i 347:67.
40 Skymma undan v. 'gå ur vägen (så att man inte skymmer)'. Jfr skymundan s. Se
SAOB S 5576.
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Stöpp skeppäre! de' föll en båtsman i sjönn!
Stå öpp å' var en vestgöte!
Stå på dej! ja' ska' stå på dej med, ja'!
Så hette bynn å' bondn hette Blakkstä!
Så mykke' ha' ja' läst så aldri' blir ja' präst!

Man tror sig kunna genomskåda en misstänkt person.
Så långt du skrämer mej, så långt bär ja' dej tebaks!
Dvs, man är ej rädd för personen.
Så te' helvites te' hälga!
Öfverraskning; något oväntadt obehagligt har skett.
Så va' ja' med ögg söm inte' åt någe' i går!
Till den som infaller i annans tal och ej är väl mottagen där.
Sätt dej med du står, å' hvilä bena med du går!
Vänlig uppmaning till en annan att heldre sitta än stå. Skämt.
Sätt dej på de' du så blåser du (de') 'nte' bört!
Man betviflar hvad en annan (till egen fördel) anser för sanning.
Sörj inte' du för Pärs gäss för döm försörjer räven!
[Man skall] ej ge obehöriga råd heldst i sak som ej är så allmänt öppen.
Takk för alltjemP41
Takk ska' du ha, gödt ska' du få, ondt ska' dej aldri' trytä!
Ta' de' du Lasse!

Om något som önskas men ej kan erhållas.
Ta' me' sju å' en halv å' en fyrskaftäd kalv å' en åttendels bonde!
Ett slags försäkran att någonting måste ske; ed.
Ta' me' tusan ä"ke ja' härre i mitt hus öm ja' nte' ä' större än e' lus!
Man vill genom magtspråk göra sitt husbondevälde gällande.
Ta' ved di brädd, så blir du 'nte' rädd!
Till barn som gerna vill glötä42 ikring helä fate'.
Ta' ta' sötä finger alltid får felle ja'!
Då man blir förekommen
Ta' vakkert får du ta' flerä gånger!
Man bör ha hof 43 i händer
Tittä inte hit för då tittär du dej sjuk!
Varning för obehörig nyfikenhet.
Tittär du hit så har du dej en!
Liktydigt [med ovanst.] men på skämt.
Tittär du hit så ritär ja' åv dej!
[Såsom ovan.]
41Endast i 347:67.

42Glöta v. 'röra (i vatten o.likn.), rota' (SAOB G 639).
431-la hof i händer 'iaktta hovsamhet, bruka måtta'.
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Tro inte' ja' krusär för dej öm du vure så lång ogaför näsa' som du ä'
nida'före!

Yttring innebärande öfversitteri.
Trumf mant å' bror! ä"n inne ska' n ut!
Maning i kortspel.
Tyst min munn så ska' du få sökker!
Då någon söker utforska en hemlighet.
Tyst på läktärn med44 prästen söver!
Allmän tystnad anbefalles.
Tänk på äändn så gör du aldri' yllä!45
Va' knubben46 hemmä?!
Trösteuttryck då barn stöta sig.
Vakkrä barn hör Gud te'!
Var hofsam och måttlig!
Vill du 'nte' hettä du, så ska' du få hettä dudu! 47
Till den stötte.
Vill du så vill du! Ska' du så ska' du!
Man bör passa på en erbjuden förmohn innan det blir för sent.
Vägen vet ja' å' måle' kan ja'!
Man ämnar söka sig rätt för liden orätt.
Välkommen i de' grönä!
Varning för obehörigt ärende.
Väntä väntä ni, en gång får ja' skägg på mi' haha
Hämden kommer i sinom tid — eller: hvad nu fattas hoppas man få:
materiellt.
Väntä väntä ni, ännu en gång lägger ja' mi hönä på femtön ägg.148
Ä' oksen betalt!?
Någon höter såsom man ämnaRI slå till. Skämt.
Ä' de' vaks de'där!49
Ä' ja' nte' värdig dig så ä' ja' heller 'nte' så förbannade nödig!
Man tröstar sig öfver nekad förmohn.
At inte' för då dör du!
Till en enfaldig som icke i hast betänker sig att han en gång måste dö.
44Se not 26.
'Se not 13.
"Knubb, knubbe s. eg. 'fet, undersätsig människa'.
470m »du» resp. »Ni» som tilltal, jfr ordspråken nr 36 (407).
48Endast i 347:67. Innebörden torde vara densamma som i det närmast föregående
uttrycket (nr 178).
49Endast i 347:67.

ORDLEKAR EMELLAN TVÅ
PERSONER'
Person A: Ah!
Person B: Säjer du A, säjer ja' B: (att så skall ske).
A. Bondn slogg kärrnge' med ett kroku't träd, va' de' rätt de?
B. Nej de' va' kroku't.
A. De' regnar!
B. Lät 'e' regnä bara de' nte' regnar gubbär med spiknubbär i fåna.
A. De' ä' de' samma!
B. Sammä' ringer di öm söndä: då blir du klokkä å' ja' kläpp å' då
skämmer ja' mej2 på din läpp!
A. De' ä' mör't (mörkt) ute!
B. Ä' de' mört (fisk) så plokkä då!
A. De' ä' 'nte' värdt (obehöfligt)!
B. Nej vure de' vär't (värpt) så vure de' ägg då.
A. De' ä' synd öm 'n!
B. Ja' de' ä' skinn öm 'n fast de' ä' tunnt.
A. Di andrä!
B. Ja de' ä' svina de'.3
A. Domhär (dehär=dessa)!
B. Ja domhärrn har röd tröja.— flyger i träna — äter runnbär.
A. Du ljuger!
B. 1) Ljuger ja' så står ja' här (man ljuger ej uppsåtligt).
2) Ljuger ja' så tar ja' ingen ting för 'e' heller.
A. Du ä' full!
B. Vill du ingen fuller se, gå in uti din kammare och knackä sönder din
spegel.
A. En ann' gång!
B. 1) En ann' gång ä' en skälm.
2) Ann gången ringer di om söndä.
IULMA ms 347:67 s. 81-92, ATA: Antiqvariska anteckningar från Södermanland
IV, kopia i ULMA acc.nr 33148 s. 1569-1574. Jfr Inledn. s. XXLV if.
2Skämma sig v. 'förrätta sina naturbehov'.
3Tillägg i ATA: »Svinen hafva detta namn.»
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13. A. Fullt! (menas ifyllning af ett glas brännvin).
B. Fullt åt en bonde!
14. A. Får ja' n (får jag honom)?
B. Får-Jan ä' död å' knöpen4 har skinne' te' mössä.
15. A. Fähund!
B. Ja de' ä' bondns likstä hund de'.
16. A. Ge mej!
B. 1) Din far å' mor ga"nte hvarann' någe' å' deföre behöver 'nte vi
barna ge' hvarann' någe.
Fölk först å' långöron sen.
Fölk först å' sen di som bettre ä.
17. A. Ge mej si!
B. De' står 'nte' si på 'e'!5
18. A. God dag! Tack för sist!
B. 1) ja lägg 'e dennä!
2) Ja' de' va' jemt de' —
19. A. Gud da' bror!
B. Ja du bror å' ja' bodde i en stadl fuller va' du, värre va' ja'/du skämde
dej i bökso' men de' gjole 'nte' ja'.
20. A. Gudsfred!
B. 1) Gud sinne! så va' de' betalt.
Ja han sad' så bondn eigg när 'n köm i körka.
Ja så hälsäd' en bonde på en smed ögg.
(En person inkommer:) Gudsfred! (Till hunden:) Vet hut! Ä' far
hemmä? (öm hunden:) Må han bits?
21. A. (Gäspar).
B. Takk ska' du ha' för du gapä å"nte' bet mej.
A. Takk ska' du ha' för du såg håle å"nte' kröp inrzl
22. A. Ha/Wstadna)!
B. ja gryta ä' halt, ho' har barä tri fötter.
23. A. Ha' du sitt nå'n bonde med skinn under armen?6
B. Nej! ja' ha' sitt 'n med ögo'!

4Knöper m. 'person som är sakta uti sina rörelser och i sitt arbete' (Ordl.).
5Här liksom i uttrycket De' står 'nte' ta' på 'e' (under Ta'...) har ATA je' istället för
6Tillägg i ATA: eller med häkta i råkken.
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24. A. Ha' du sitt någe' hus med halmtak?
B. Nej, ja' ha' sitt 'e' med ägo'.
25. A. Har du nå'n fästmö?
B. Ja ja' har e' i hvar by å' två där di ä' vakkrä.
26. A. Hur gammel ä' du?
B. 1) Så gammel som gata.'
Så gammel som kråka.
Ja' ä' född ano Ett, ukä gammel med 'n håle.
27. A. Hur kommer de' te'?
B. De' kömmer te' de' söm andrä barn kömmer te'.
28. A. Hur mår du?
B. 1) Som göken, ja' slipper galä.
2) Å' de' går fell' ann.
A. Ja' de' ä' näst de' värrstä de'.
29. A. Hjelp mej!
B. Bra kar' hjelper sej själv.
30. A. Hvad?
B. 1) Hvad ått en bonde!
Vad ligger i Barvä milla'7 et par gråsteniir.
Vad ligger i Näshultä stad å' dit hinner 'nte' du i da'.
31. A. Hvad för sla' (slag, något)?
B. Hammarslag å' köppärnäsä!
32. A. Hvad går du etter (hvad ändamål)?
B. Jag går etter näsa' (näsan är alltid före).
33. A. Hvad har du för dej (menas sysselsättning)?
B. Näsa'.
34. A. Hvad hetter hundn?
B. Frågan.
A. Hurdå (hundarnas namn äro så).
35. A. Hvad har bondn te jul öm åre'?
Svaret blir alltid tvetydigt med afseende på jul och hjul.
36. A. Hvad kommer du etter (menas i hvad ärende)?
B. De' ska' varä så 'nte' fä ska' stångäs i fålla'.
37. A. (Tilltalande någon).
B. (Frågande) Hvad sad' du?
A. Aldeles som de' va'.
7 ATA: imylla.
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38. A. Hvad ska' ja' (du) görä?
B. 1) Du (ja') kan ta' ett par kattur å' körä å' vill inte' de' gå, så kan du
ta' en hund å' flå!
Flå fisär å' görä fin gerhandskär.
Kåvis,8 te' slö i baken på den som ä' frågvis. (Detta senare gäller
äfven svaret på frågan: Hvad ä' de'?)
39. A. Hvad skäller hundn på?
B. På nedrä käften.
40. A. Hvad tittär du etter (speja, söka)?
B. Etter näsa'.
41. A. Hvad ämnär du gå för väg?
B. Ja' ämnär gå sammä väg som räfven gekk när 'n tog Lisäs hönä.
42. A. Hvad ii' de' för da'?
B. (Det är thorsdag) Ja' håller 'nhär da 'n för Freda 'n.
(Det är fredag) Jo de' ii' fredä för allä som inte' får stryk.
43. A. Hvad ii' de' för träd?
B. 1) Sipåträd (träd att se på).
2) Fögeltramp.
44. A. Hvad(r)9 ä' katkesen?
B. På hylla.
45. A. Hvadfalls?
B. Ja gaphals kallär di dom som skriker i3gg.
46. A. Hvadsad?
B. Vassa' (vassarna) väkser i sjön di!
47. A. Hvar ska' ja' sittä?
B. Sätt dej på baken, så gjole mor di' när 'o' va' brud.
48. A. Hvar stikker di gässa nånstanster?
B. I knä' (eller i huve'). Svaret är här alternativt.
49. A. Hvar lägger du bena när du äter fisk heller kött?
Här blir svaret alltid tvetydigt och alternativt i anseende till meningen
om egna ben med fötterna, och fiskbenen; endera under bordet eller på
tallriken.

8 Kåvis a. 'frågvis, näsvis, munvig, kvicktänkt, pratsam, beskäftig' o.likn., belagt
framför allt i uppl. dial. men även i flera norrl. Finns även hos Ihre (1766). (OSD.)
9Dvs. hvad eller hvar; båda med uttalet va.
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50. A. Hvar ä' du hemmä?
B. 1) I Kjulä, där di ä' båd' vakkrä å' fulä.

I Barvä, där di kan båd' ljugii å' skarvä.
I sammä sokken som vårän klökkäre.
Där knuta vetträr uti° å' körstenli står på take.'
Ja' ä' hemmä hos vårä å' di känner mej nok.
Där gässa går barfotäd'.
Å' de' vet ja' så väl.
I Lännä där allä tiggäre ä' hemmä.
51. A. Hvar ä' far (eller annan person)?
B. I skjorta'.
52. A. Hvart ska' du gå?
B. 1) Dit näsa vänder sej.

Åt långä tå, vill du följä med så blir vi två.
Åt långä tå å köpa tråd å nål.
53. A. Hvart tar du vägen?
B. Under föttra.
54. A. Hvart togg han vägen?
B. Han vardt död å' begraven på e' ö, å' nu slipper klokkärns ko skiimmä

sej på hans grav.
55. A. Hvem bor dännä?
B. I självä bynn där bor en bonde

Å' strakstr bredved så bor 'n onde
Å' strakstr där bredved så bor en smed
Å' storä skälmär ä' di allä tre.
56. A. Hvems ä' de'?
B. Ta' e så blir de' ditt.
57. A och B (hviskar).
C. Jaså ni gör viskur med långä skaft men bind dom bra!

klökka'?
58. A. Hur mykke'
B. 1) Klökka' ä' gjoldr för skräddäre å' skomakäre men inte' för ärli't
föl k.
Ho' ä' lika mykke' söm 'o' var' i går så här dags.
Ho ä' trikvart på halvrasande.
Ja ho' ä' jemt, men de' går 'nte' allä klokkur Ukä.

10Vettra ut v. 'vetta, ha sitt läge åt ett håll'. Syns speciellt för Sdm.

11Vanlig form för 'skorsten i sörmländska mål.
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59. A. Håll!
B. 1) Ja håll ä"nte' bättre än anta' ondt.
2) Ja så säger di på flerä di håll.
60. A (Innevarande).
B. (Inkommande.) Ja' tror här ä' mirä fölk än i körka' (det är nämligen
vid den tid då ej gudstjent hålles och något större eller mindre antal
personer äro på ett ställe).
61. A (Innevarande).
B. (Inkommande.)
A. Ja' trodde de' va' fölk söm köm ja'.
62. A. Ja' drikker i ditt ställe!
B. Ja drikk i mitt skrälle nu du, så ska' ja' drikkä ur ditt skrälle sedn, ja'.
63. A. Ja' drömde!
B. Ja du drömde fell' öm rikel å' när du vaknäd' så ha' du fisi'.
64. A. Ja' går!
B. Ja gå gå, du har en god gång.
65. A. Jaha!
B. Han sad' så bondn när di hälsäd' på 'n ögg.
66. A. Ja' har ondt i huve'!
B. 1) Då ska' du bindä en tåt öm halsen annärs kan de' gå nir i den andrä
kröppen.
2) Ja de' ä' bevis på att du har huve' de'.

67. A. Ja' har ondt i magen (buken)!
B. Gå då te' far i hagen så blir du bra i magen.
(el. Gå då å' lyft på nörrä knuten så blir du bra i buken.)
68. A. Ja' ska' dö ifrån dej!
B. Ja dö [du], så römpur å' horn står i vädre'.
69. A. Ja' skulle ...
B. Ja ja' skulle ja' ögg men skuulln damp ikull å' så vardt de' e' gammel
ladä åv.

70. A. Ja' själv ...
B. Ja själv, han söm gekk ihjäl på Tälje dynghög.
71. A. Ja' tykkte
B. Ja tykkä å' drömmä de' ä' lik' mykke'.
72. A. Ja' vet inte' (svar på en fråga).
B. Hvem ha' gett dej huve' å' inte' vett?
73. A. Ja' vill följä med!
B. Ja' mä, de' ä fåra de'.
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74. A. Ja' ä' mätt!
B. Hur lång ä' du då?
75. A. Ja' ä' törstugr!
B. Ja' vet en bra brunn, pissä i näven å' slö i munn'.
76. A. Kan så ske (kan hända, tima)!?
B. Ja kannä, så å' sked, di ä' bra allätri.
77. A. Kan du gissa hur många ja' har så ska' du få alla åtta!
B. Du har fell' åtta då!
A. Körs så gissugr12 du va'.
78. A. Kömmer du etter mej (fråga till en inkommande om ärende)?
B. Ja inte' kommer ja' före (främlingar båda förstås).
79. A. Mykke'!
B. Mykke' kör di på vagnar.
80. A. Minä
B. Söm alla kallar för sinä.
81. A. Ni! ...
B. 1) Ni kallte bondn märra si
2) Ni sitter i helvite' å' hakkär kli.
82. A. Någe
B. Ja någe', de' ä' te' koka en mygg i nie vatten å' de' flöte söm blir på de'

niende vattne', de' ä' någe', de'.
83. A. Nåra ...
B. Ja nåra de' ii' tri, de'.
84. A. ökke'derii sida' öm näsa' vill du var' enögdr på?
B. (Svarar stundom) på ingendera, men bäst ä' te' var' enögd på bäggis.
85. A. öm ja' skulle ...
B. Ja öm inte' OM ha' vuri' i vägen ha' kärrgne' skjuti' björn'.
86. A. Ska' vi bytä (hästar)?
B. 1) Ja med e' sill å' e' kakä, så får du huve' å' höle imilla.'
2) Ja byt med märra så får du skvätten imilla'.
87. A. Ska' de' vara (bjudande en pris snus t.ex.)?
B. Nej de' ska gå åt.
88. A. Ska' vi slö vad?
B. Ja öm tri lortar i rad å' den som vinner får 'n ta.
12Gissuger, gissig adj. 'bra på att gissa, fyndig'. Tillägg i ATA: »Man härmar [med
formen gissugr] en dalkarl men tillämpar som skämt i hvardagliga lifvet.» Gissig är
emellertid belagt även från Närke, Södermanland, Uppland och Östergötland (
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89. A. Såg du någe' ute?
B. 1) Ja ja' såg hus å' vedkast/ å' där satt di' näsä fast.
2) Ja ellest ha' ja' nte kunnä kummi inn.
90. A. (Det är söndag och i kyrkan:) Såg du någon som vände baken åt
prästen?
B. Ja mångä!
A. Man ja' tror han vände sin bak själf!
91. A. Ta' ... (tag hit)!
B. 1) De' står 'nte' ta' på 'e'
2) Ta' ä' åvlyst å' stjälä får di 'nte'.
92. A. Ta' åv (i kortspel)!
B. Ja de' ä' 'nte' stort bättre än te' flå.
93. A. Takk ...!
B. 1) Takk ska' du ha, gödt ska' du få, å' ondt ska' dej aldri trytä.
2) Takkä på, takkä på! de' va' nte' så lite'.
94. A. Takkä (uppmaning till tacksamhet)!!
B. Ja ja' har felle e' takkä ja ögg, men ho' ä' ludin.
95. A. Tökke där ...
B. Tökke där de' e' tupplort, de'.
96. A. Vi ska' görä en lek!
B. Rivä ut ägo' å' slö in bek.
97. A. Å faan!
B. Å-fan ja de' ä' näkken de'.
98. A. Å sk—t ögg (förakt för en hotelse)!
B. Åskit de' ii' blålerä de'.
99. A. Ä' du ute å' åker?
B. Ja ha' du sitt nå'n åki' inne?
100. A. Ödsliten13 (som sliter mycket kläder)!
B. Ja di sliter kläder på Ö'na (slättbyggden) likä väl som i skogen.

13 Ödsliten a. 'som sliter mycket kläder', så som svaret anger. En bildn. till öda v.
'ödsla, förslösa'.
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SAMLADE BLAND ALLMOGEN INOM ÅKERS,
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Så länge man icke vet det, är det något, men sedan man man vet det, så är
det icke vad det var?
Svar: En gåta.

Om Människan och dess klädbonad m.m.
De' stog två flatur
På Stokkholms gatur
På di flato' stog två pinnär
På di pinna' stog två stölpar
På di stölpa' stog e' tunnä
På den tunna' stog e' kvarn
På den kvarna stog ett berg
På de' berge' växte en skog
Å' i den skogen växte de' kritter?
Fötterna. Benen. Låren. Bålen. Munnen. Hufvudskålen. Håret.
Parasitdjur.
På Kungens gata stog ett par stölpär
På di stölpa' stog en säkk
På den säkken stog e' flaska
På den flaska' stog ett knyte
På de' knyte' stog en skog
Å' i den skogen gekk allä Kungens svin? [forts.]
IULMA ms 347:72 s. 201-298. Ms B = ms 347:72 s. 299-333. Ms B utVr delar av
äldre och yngre redaktioner, som här har använts för jämförelser, pafyllning av
varianter och saknade gåtor. Jfr Inledn. s. )(XVI ff. Huvudnumreringen av issegåtorna är G. Ericssons; var. i marg., senare tillägg i ms (utan nr) och tillägg fran ms
B har av utg. förts till lämplig »huvudgåta» och försetts med dess nr jämte bokstav (a,
b, c osv.). ATA:s renskrift (kopia i ULMA ms 33148), daterad 12/2 1878, har
huvudsakl. använts för kontroll- av läsningar. För översikt över gåtorna hänvisas
till registret över enkla gåtsvar och gåttyper s. 243 ff.
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Fötter och benen. Bålen, magen. Bröstet med halsen. Hufvudet.
Håret. Parasitdjur.
[I marg.:] Två stakar = benen och fötter. Två ljus = låren. Tunna = bålen.
Smakäre = munnen. Luktäre = näsan. Tittäre = ögonen. Äng = håret på
hufvudet. Djur i bete = parasitdjur.

Lädtpinne i lädrhål, å' smikk smakk i baken?
Kvinna gifver barn di och klappar det på skinkan.
Rått kött i rått hål å' smikk smakk i ett ars'ål?
Lika med föregående.
En man på vår ö
Han va' hvit å' han va' röd
Han hade fötter som två ägg
Å' bak i nakken hade han skägg?
Mannens genitalium.
Om morgonen på fyrä ben
Om midda'n på två
Om kväll'n på tri?
Människan som barn krypande. Friska åldern fritt gående. Ålderdomen
stödjande sig med käppen.
De' stog två stakar
På vårän gata
På di staka stog e' tunna
På den tunna' stog en tratt
På den tratten stog ett klot
På de' klote' stog en skog
Å' i den skogen va' de' full med liv?
Människan.
De' lilla lena
Sitter 'mula' bena
Med små hår å' våta tårar?
Ögat. Hufvudskallen, ögonholen. Ögonhåren. Tårarna rinna.
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Lita lita lenä
Sitter 'milla' bena
Hål i 'na
Hår på 'na
Å' rinner vått?
Ögat.
ökke'derä sida' öm näsa' vill du varä enögdr på?
På bägge sidur.
Ludnä lenä
Sitter 'mula' bena
När de' gäller så kommer de' vått ut?
Ögat då man gråter.
Ett hus fullt med hvita kritter å' en röd kalv dansär midti?
Munnen med tungan och tänderna.
Somligä har inte'
Somligä har häl'ten
Å' somligä har altehop?
Barn, hvars föräldrar endera båda äro döda, eller endera lefva, eller
lefva båda.
Hvad ä' de' som går oppäter bakke
Å' utföre bakke å' bär ett manlår i munn'?
Stöfveln.
Hvad är som om da'n ä' fullt med kött å' blod å' om natta står å'
gapar?
Stöfveln.
Inte' har du å' inte' vill du ha'
Om du ågg hadde så ville du 'nte' mistä 'e' för helä världen
Men om du hittä 'e' på en väg så völäd2 du dej inte' ta' opp 'e'?
Ett flintskalligt hufvud.
Hvar möts allä gamlä skinnpälsär?
På bröstet.

2Völä4' (dej), ipf.

till våla, völa vårda sig v. 'ha vård/omsorg, bry sig om'.
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Gubben stakk sitt rödä stela
I mors ludna lenä
Så de' pörrä i låd.3
Frusna händer som stacks i gummans vantar [så luddet burrade upp sig] af
hastig rörelse och värme.
Far lad' sitt svarta stela
På mors fina ludna lena
När mor vakna
Så ha' fars slaknä
Å' då va' mors lena vått?
Kälade ['tjäladel handskar [på] en ylleväf, [som blir] fuktig af de upplenade handskarna.
Far for före med sitt rödä rännande/ränne
Mor kom e'ter med sitt grå grännande/gränne
Far körde sitt rödä rännande
I mors grå grännande
Så de' sad' puff i låd?
Bondens bara, frusna händer, gummans vantar som bonden tog på sig med
fart. [Jfr not 3.]
Ludi' ini, ludi' uta', å' ludi' ända ini snuta?
Vanten.
Far va' bårtä, när 'n kom hem med sitt stela stela
Så lad 'n de' i mors ludi ludi, lena lena
När fars stela stela vardt slanku't
Så vardt mors ludi lenä slasku't?
[nälade vantar eller handskar [lades i] skinntröjan som låg i
ugnsgluggen. [De] upplenade [och skinntröjan vart] våt.
Står i kött och blod om da'n
Om natta står å' gapar?
Känga eller sko. [Jfr nr 15.]

3 Pörrä ipf. till purra v. 'burra upp' o. likn. — LM, lod, lo, lå, s. (m. fl. former i dial.)
'ludd', avser egentligen hår på skinn, växtblad o. likn. samt ludd från nötta textilier,
som avfall efter vävning osv.
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Tie tinntär drar opp en fespåse på fjelltärberge'?
Tio fingrar drar upp byxor, som förr brukades utan hängslen, på baken,
stussen, gumpen.
Tie tittelungär drar opp täkke över dandulä berg?
Tio fingrar uppdrager byxorna.
Tie tittelungä drar opp en fespåse över flinthåla åsar (dandolä berg,
runtuna berg)?
Byxorna uppdragas öfver gumpen.
Hvad ä' de' som kungen gör å' hvar människa gör dagligen, å' om di
'nte' gör 'e' så blir de' gjolt ändå?
Torka sig sedan man tvättat sig.
Hvem ä' äldst gubben heller skägge'?
Skägget, ty det är till innan man blir gubbe.
Klokkärn å' klokkärns doter, prästen å' prästens husträ va' ute å' gikk
å' hittad' tri ägg å' fekk alla hvar sitt, hur gekk de' te'?
Klokkarens doter va' husträ åt prästen.
Hvem ä' djupare än den djupaste sjö?
Kjortelen som är utan botten.
1 e' stuga satt e' kärrng i hvart hörn å' hvar kärrng hadde tri karrngar
framför sej, hur många va' di då?
Blott fyra.
Ett halvtjåg kvistar på två grenar
Som sitter fast vid samma stam
Di väl ha' gjolt hvad knafft du menar
Att uti ol kan sägas fram
Så mykke' stort å' skönt å' härli't
Som uti väla finnes till
Nu ha' ja' sagt dej gåta'
Å' du kan gissa om du vill?
Fingrarna.
Min fader han är
Hans moder jag blef
Barnet jag födde är min moders man?
En dotter gaf sin fader di i fängelset.
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Hvem släppte förstä fjärten på Kälkestä skog?4
Baken.
Hvem slog ihjäl fjärndeln åv världen?
Kain slog ihjäl Abel.
Gumma' vardt död å' begraven å' hängde aandn kvar i take'?
Hon hade blåst upp tarmskinn innan hon blef död och upphängt i taket.
Hvad ä' de' som den rike stoppär i fikka' men den fattige kastär bört?
Snorn.
De' bodde e' flikkä i Södrm'land
Som hadde tie finger på hvar hand
Fem å' tjuge på händer å' fötter; huru förstås det?
Skilj gåtan i sattsen med komma[tecken: ... hade tio fingrar, på var hand
fem, och ...]
Hvem är den lykkligäste?
Den nöjdäste.
Hvad ä' de' som mäst vill ha'?
Ögonen, ty de vilja ha' allt hvad de se.
Hvad är det bästa och värrsta af allt hvad människan äger?
Hennes egen tunga.
Hvad är det som är fullt med kärlek
Som spisar5 all kristenhet
Som är hvarken stekt heller kokt
Men är hvar dag deras mat?
Kvinnans bröst.
Hvilket är det bedrägligaste vatten?
Det som faller ur en argsinnt kvinnas ögon.
Hvilken är mannens käraste vän och värrsta ovän?
Hans egen hustru.
Hvad är det renaste embete?
Krukmakaren.
4Kälkesta(d) skog: vanligt uttryck för 'urminnes tid' är »sedan den tiden Adam bodde
i Kälkestad», känt sedan 1600-talet.
5 Spisa v. 'bespisa, utspisa, traktera'.
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Hvem har huggit ved på sin moder?
Adam.
Hvem har blifvit död, men icke född?
Adam och Eva.
Hvad är det som hvarken Gud eller Påfven har men gemene man har
hvar dag?
En like.
Två gångande, två slängande
En mysande, två nysande
Två tittande, två hörande
Å' så allä kungens kritter ogapå?
Benen. Armarna. Munnen. Näsan. Ögonen. Öronen. Parasiterna i håret.
Sker de' så sker de'
Å' sker de' inte' så sker de' likäväl?
Om man torkar sig då man är våt.
Liten som e' lus, brun som e' mus
Kläder land å' rike ändå inte' kungens hus?
Linfröet.
En ung man gick förbi ett kloster. En nunna ville tala vid honom förebärande slägtskap. Man frågade: hur nära? Hon svarade: Min mors enda
dotter är hans mor?
Det var då hennes son.
Hvem går te' sjön å' drikker å' lämnär buken hemmä kvar?
Kudden hvars var skulle bykas.
En död fot värmer en levande?
En varm järnfot uppvärmer en frusen fot.
Fyra flikkur dansär i ett linne?
Fyra pinnar innom härfvan på korset på nystfoten.
Lite' som ett ägg
Men hinner's kring vårän körkvägg?
Nystan och trådens sträckning.

6 Hinna v. 'räcka till, förslå'.

161

Hvad ä' de' för tyg som ingen skräddare kan sy någe' åv?
Far-tyg och Sattyg.
Ludi' ludi' lårv trind som en kört'
Ligger på låre', tittar i håle' å' vill inn?
Kardad ullkam7 som skall spinnas och då genomlöpa sländan.
För lite' åt en, lagom åt två, för mykke' åt tri?
Ett hemligt ord.
Den som gör det, han vill icke hafva det, och den som skall nyttja det
(ligga däri) vet ej när det sker.
En likkista.
Den livlösä åt åpp den oföddä
Under jol, under sol
Högt opp i en talltopp?
En till döden dömd skulle lösa gåtan och tog en gris ur magen på en sugga
samt lade en jordtorfva på sitt hufvud och uppsteg uti en tall hvarest han
uppåt grisen.
Ut gekk rådlös, in kom råd
Sju lungur, sju tungur
Å' alla piper di i ett huved?
En till döden dömd skulle få nåd om han kunde utfinna en gåta den ingen
kunde upplösa. [Han] kom in efter det han sökt ämne därtill[:] sju
råttungar som låg i sitt bo uti ett gammalt skalleben efter ett kalfhufvud.
Två liv, e' själ, gjole e'ter Guds befallning men kunde inte' ändå bli
salig?
Hvalfisken med Jonas i magen. Jonas som människa med själ. Utsprutade
Jonas men hvalfisken kunde ej bli salig.8

7 Ullkam s. 'kardad, hoprullad ulltott'.
8Se även nr 64 och 65r. Jona (Jonas) är den femte av Gamla testamentets s.k. mindre

profeter. Jona fick enl. Jon. 1:1, 2 Kon. 14:25 gudomlig befallning att predika bättring
1 Ninive, Assyriens huvudstad. Han flydde emellertid på ett skepp, som p.g.a. Jonas
synd höll på att gå under i en storm. Jona bekände och bad att bli kastad över bord,
vilket skedde. En jätteval slukade honom men sprutade ut honom efter tre dagar, då
Jona begav sig till Ninive och fullföljde sitt gudomliga uppdrag. Jona ansågs vara en
förebild för Kristus (Matt. 12:38 ff.).
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64. Levändes lik i levandes kista
Levändes kista i gungande grav?
Jonas i hvalfiskens buk.

Hvad ä' sötäre än sött? Sömnen.
Hvad ä' lättare än lätt? Tanken.
Hvem önskar sig vara enögder?
Den som intet öga har.
Inte' har ja' å' inte' vill ja' ha', å' om ja' dgg hadde 'e' så ville ja'
'nte' mistä 'e' för helä världen?
Ett öga.
Hvad är för skiljnad emellan en präst och en vägvisare?
De visa båda vägen men kunna ej själfva gå den. [Bör vara 'likhet mellan'
liksom i 65d.]
Hvad är för skiljnad mellan fruntimmer och ett vagnsskjul?
Redskapen skjutes in.
Hvad är för skiljnad på en målare och en strut?
Målaren är vriden i hufvudet men struten i nedra änden.
[Hvad är för skiljnad mellan] apotekare och kuk?
Apot. räknar dropparna men ej den senare.
Hvad är för skiljnad mellan en soffa och en kortlek?
I soffan sticker knekten fram men i kortleken sticker [man] fram knekten.
Om dagen en stege, om natten en orm?
Kängremmen.
Hvad har man på högra handen då man går ut och in ur ett hus eller
en trädgård?
Sina fem fingrar.
Jag har ingen kropp men synes ändå, likväl kan aldrig solen skina på
mig?
Skuggan.
Jag är icke det jag är, ty vore jag det jag är, så skulle jag icke vara det
jag är?
Skuggan.
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65 1. En blind såg en hare springa öfver vägen
En lam löpte fatt honom
En naken stoppade honom på sig, hvad är det?
En lögn.

Hvad är det som bär sin herre men blir af honom själf buren?
Skosulan.
När är en narr klokast?
När han tiger.
Hvilken är den rikaste?
Den som minst behöfver.
Än synlig, än osynlig, än kort, än jättelång, än här, än där, än åter
försvunnen; är intet, men är dock någonting?
Skuggan.

Ungdom ser mig ej; den fega ser mig där jag ej finns
Dåren söker mig, men den kloke flyr mig?
Faran.
En man låg begrafven, grafven gick omkring med honom
Men hans likkista fanns hvarken i himmelen eller på jorden?
Jonas i Hvalfiskens buk.
Hvilka lif kunna ej dödas?
Snörlif.
Hvad är det som luktar först när man inkommer på apoteket?
Näsan.
Fem jungfrur klädr åf hvarann' å' på hvarann' så fort di hinner?
Strumpstickorna.
När lurär drängen bondn som mäst?
När mjölk och vatten blandas så dricker bonden först och det tjocka eller
mjölken sjunker till botten, åt drängen.
65 x. Två fruntimmer stodo på hvar sin sida om hafvet och tvättade sig
samt torkade sig på samma handduk?
[De torkade sig] af solens värma.
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I min Herres sällskap jemt jag är
Han mig lyfter och jag honom bär
Jag är ofta kanske nog besvärlig
Men alltid är jag ändå oumbärlig?
Kryckan.
Hvad behöfver människan (kvinnan) som bäst när hon lämnat kropp
och själ ifrån sig?
Ölsupa sedan hon födt barn.
Fingerringen
Syster for te' syster över hav
Bar i hand två bottenlösä kar;
Dom bar 'o' när 'o' bryggde
Dom bar 'o' när 'o' bak/id'
Dom bar 'o' när 'o' födde barna.
Breda fingerringar.9
Syster gekk te' syster över have
Där lånte 'o' de' bottenlösä kare'
De' bryggde 'o' med, de' bak/id 'o' med
Å' de' gjole 'o' allt hvad 'o' ville med?
Fingerringen jämnbred.
Lite' å' klent, naku't å' rent
De' hinnerl° så långt som de' räkker? (höljer å' täcker?)
Fingerringen.
Ett bottenlöst kar, som ungä hustru har
De' höljer å' täkker
Så långt som de' räkker
Å' de' de' bar 'o' i all' sin' dar?
Fingerringen.

9»Förr nyttjades mycket breda och tunna fingerrringar som vid det man lade dem på
en plan de liknade formen af ett kar.» (Anm. i ATA till nr 66.)
10Se not 6.
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Om kärleken
Ute står Mörkt å' Muli'
Å' inne skiner de' klarä
Ä' de' någen som på mi gåta kan svara? sad' han
De' kan ja'! sad' hon
Ja' tappad' ett äple i fjol, hvem fekk de'? sad' han
De' fekk ja'! sad' ho'
Som ja? sad' han
Nej! sad' ho'
Som du? sad' han
Ja! sad' ho'
öfver jord? sad' han. Nej! sad' ho'
Neder jord? sad' han. Ja'! sad' ho'
När duken dra's åv, å' tall'n blir bar,
horne' klyvs i äändn
Då kommer ja'! sad' ho' — Hvad är det?
En brud satt vid bröllopsbordet och hennes fordne älskare inträder antydande sig hafva hästar med namnet Mörk å' Mulen för att bortföra henne.
Hon efterfrågade en kärlekspant, hvilken efter hennes antydan är död.
Det var en flicka. När borden bli afdukade och tuppen gal så förklarar
hon sig beredd att följa honom och fly.
God dag mitt värda brudepar!
Ett år i dag sedn ett äple ja' skar:
Hvem ä' som kan svara mej på mitt tal? sad' han
De' kan ja'! sad' ho'
Va' de' ho? sad' han. Nej! sad' ho'
Va' de' han? sad' han. Ja! sad' ho'
På jord? sad' han. Nej! sad' ho'
Under jord? sad' han. Ja! sad' ho'
När får ja' kommä? sad' han
När Eka baras" å' fura törkäs [forts.]
11 Baras s. 'bli bar'. Var. till denna rad är flera, se t.ex. nr 70 r. 13 (duken dras av och
tallen blir bar), nr 72 r. 11, 13 (enen torkas och granen barkas ... och linet läggs
ihop). Ek, en, tall osv, bör tolkas som ek-bord, ene-stop, trätallrikar o.likn., dvs.
»när tallrikar och bord är tomma, stopen tömda och allt bärs ut». Observera att
även linet läggs ihop, dvs. »duken dras av». En bokstavlig tolkning tycks kunna få
en vidare utveckling som t.ex. »när gräset gror och eken grönskas», vilket torde vara
fallet i nr 73 r. 5. Likn. i Runa 1848 nr 50 (granen torkas och enen barras).
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Å' di som nu lever dör
Å' di som vakär söver
Å' den dödä vakär över den levande [forts.]
Å' allä järnlukkur slås igen
Å' horne' klyvs i lilländan
Då får du kommä
Å' då ska' ja' knyta ett bälte om din bak
Med tie ändär å' ingen knut — ?
En älskare som förut vunnit hennes kärlek och med henne haft ett gossebarn som var dödt. Hon antyder honom om befrielsens timme då borden
äro afdukade, ljusen släckta, elden släckt och spjällen fällda, folket
sofva och tuppen gal. Då lofvar hon at omsluta honom och sammanknäppa sina tio fingrar och så följa honom.
Ja' kastäd' ett äple i rosendelund för ett år sedn
Ja' trotts undrä ibland de hundräd'
Hvem de' öpphittäd', sad' han
De' gjole ja'! sad' ho'
Som du? sad' han. Nej! sad' ho'
Som ja'? sad' han. Ja! sad' ho
Ofva' jord? sad' han. Nej! sad' ho'
Under jord? sad' han. Ja! sad' ho
Kom te' mej när di stadnär som nu går
När eldn å' vattne' möts åt
När ena törkäs å' grana bark/Is
Å' tuppen klyver sej i iii/ändan
Å' line' läggs ihop!
Då ska' ja' knappa ett bälte om din bak
Med tie ändär å' ingen knut — ?
Läsningen lika med föregående.
Håhå jaja! Ett år i dag, ett äple ja' skar
Vardt de' han? sad' han. Nej! sad' ho'
Vardt de' ho'? sad' han. Ja! sad' ho
När får ja' kommä? sad' han
När gräse' gror å' Eka grönskäs
Å' den döde vakär över den levande
Då får du kommä te' mej
Å' då ska' ja' knytä om dej med tie ändär
å' ingen knut—? [forts.]
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Läsningen lika med föreg. fastän tiden synes härdas12 längre framåt.
74. Du sir på mej de' sir nog ja'
Hvad du tänker de' vet ja'
När ja' ville då ville 'nte' du
Nu vill du, då kan inte' ja'
Men kom te' mej när ja' nte' har
Så ska du få hvad du vill ha'?
[Du ville inte] ha mig till maka, [men kom tillbaka när jag] blifver enka.
75. Hvad är det som liknar skyn i sin gång
lykkan i sin gåfva, hönan i sin kärlek
och gåsen i sitt tidsfördrif?
En ostadig flickas kärlek som drifves hit och dit af fåfängan och
nyckerna.
Hvad är det nödvändigaste vid ett bröllop?

Ja-ordet, ty eljes blef det icke något af.
Flickan gråter i år åt hvad hon skrattade i fjol?

I fjol yttrade hon skadeglädje åt sin likes olycka. I år har hon blifvit
drabbad däraf sjelf.

Himlakropparna, Skapelsen och Naturen
76. Hvad är det som ett helt kungarike med allt sitt krigsfolk icke kan
mota eller hindra?
Solens och månans gång.
77. En hand full, ett land fullt, dock icke ändå ett land fullt. Hvad är
det?

Törken och dimman.
78. De' kom en fögel vädrlös
Sätte sej på gärdsgåln ärlös
Så kom Fru fotlös
Å' åt öpp'n munnlös?
Snöflingan i lugnt väder. Solen smälte snön.

12Tiden synes härdas [ATA: härda] längre framåt, 'tidpunkten tycks framflyttad'.
Härda, kan betyda 'vara, fortvara' i äldre språk.
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78 a. De kom en fogel flygande fjädrlös
Satte sej på trädet löflös
Så kom jungfru munnlös
Å åt opp fogel fjädrlös?
[Variant i marg. till ovanst.]

De' kom en fågel flygande vinglös, bringlös
De' kom e' jungfru gångande handlös, tandlös
Stekte fågeln pannlös
Åt öpp'n munnlös?
Snöflingan af solen bortsmält.
Min fader hade pengar som ingen kunde räkna
Min moder hade ett lakan som ingen kunde sömma
Min broder hade en vagn som ingen kunde skjuta
Min syster hade ett äple som ingen kunde bita?
Stjärnorna. Himlahvalfvet. Karlavagnen. Solen eller månan.
Hvem spelad' när Gud skafte ['skapade] världen?
Visheten.
Jag vet ett hus som har flera fönster än kungens hus men alla sitter på
take'?
Stjärnhimmelen och hvalfvet.
Hvad ä' de' som du tykker å' ja' tykker
ä' ändå inte' sannt?
Att himmelen står ned bakom skogen.
De' kom en åkande hästlös
Sätte sej på gärdsgåln fotlös
Så kom sola å' åt öpp'n?
Snöflingan smält af solen.

alla människor tykker men
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Dani'113 kommer med ljus
Som inte' e' kärrng kan rymma i ett krus?
Dagens annalkande.
Hvem segläd' innä' fadren vardt född?
Röken; elden är rökens fader.
Sonn går åt skogen hinnä' 14 fadrn ä' födder?
Röken, se föreg.
En vagn utan tyg: hvad är det?
Karlavagnen.
En ande utan liv
Ropär i sin födelsetid?
Fjärten.
De' föddes en fögel i världen här
Utan vingär å' utan fjädr
Hade ande men inte' liv
Men ropar i sin födelsetid?
Fjärten.
Hvilket är det vidaste men minst farliga vatten?
Daggen.
En skog utan löv
Gator utan stöv15
Hus utan rök
Folk utan kök
Land utan tjufvar
Sällskap utan kärlek?
Klart vatten hvari [löv] afspeglas. Paradiset. Himmelens innevånare:
Enoch och Elias.16 Himmelriket. Helvitet.
13 Daniel kommer med ljus:. »Årets kortaste dag inträffar kort efter Danielsdagen»
(Bidrag h. 5 s. 69). I den julianska kalendern var Daniels dag 11 dec., i den
gregorianska 21 dec.
14 Hinnä' konj. 'innan'.
15Stöv s. 'ryktdamm, hästdamm'; här väl enbart 'damm'.
16Enoch och Elias, himmelens innevånare: Elias var profet i Israels rike under 900talet f. Kr. Vid hög ålder drog han sig undan i öknen tillsammans med sin lärjunge
och efterträdare Elisa. Medan de samtalade, kom en brinnande vagn med brinnande
hästar och förde Elias upp til himlen (2 Kon. 2). Elias ansågs vara en av dem som
skulle bana väg för Messias. Även Enoch (hebr. Henok, Hanok, 1 Mos. 5:18 if.)
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Jag såg tre starka: de voro stora och arbetade hvar för sig. Den ene
sade: jag önskar det vore natt; den andre: jag önskar det vore dag; den
tredje: att det vore hvarken natt heller dag?
Solen. Månan. En ström.
Hvilket är det starkaste men °synligaste ting?
Lim som sammanheftar trädet ['träet].
Huru långt är från jorden till solen?
Blott ett ögonkast.
Hvad är som är högre än ett hus men brinner som ett vaxljus?
En stjärna.
Nattgammelt huved, hundra' års kropp?
Snön på stubben.
Hur långt är från öster till Vester?
En dagsresa för solen.
Hvad ä' sötäre än sött? Sömnen
Hvad ä' fetare än fett? Jorden
Hvar finns de' fagräste djur? I himmelen
Hvar har solen sitt säte? I Öster
Hvart flyga svalorna om hösten? I Öster
Hvem bygger den bredäste bro? Isen
Hvar lever fisken som bäst uti ro? Under isen
Hvem ropar högre än tranan? Åskan
Hvem är hvitare än Svanan? Englarna.
Hvad ä' trindäre än de' trindaste hjul? Solen
Hvad ä' de' fagraste djur? Englarna
Hvar är vägen som bredast?
Hvar ligger människan som ledast?
[Svaren är enl. ATA: Till helvitet (r. 3), I helvetet (r. 4).117

sades ha blivit levande upptagen från jorden (Hebr. 1:5). I den senare judendomen
spelar han en framstående roll såsom kännare av de yttersta tingen.
17»Syndens väg» enl. G.O. Hylten-Cavallius, Gåtor och spörsmål från Värend, nr
67 (SvLm 11.8, 1882), jfr »Vägen till det onda» (Bidrag h. 2 s. 92). Spörsmålen i nr 99
och 100 överensstämmer till största delen med dem i str. 5-7 i folkvisan Sven
Svanvit (Geijer—Afzelius, Svenska fokvisor nr 39, Sthlm 1880).
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101. Hvad ä' de' som har' vari' från världens begynnelse d' blir te'
världens ände å' ä' ändå inte' mir 'n fjorton dar gammelt?
Ny och Nedan.
101 a. Hvad är som växer med roten opp och toppen ner, ser solen men ej
samma dag?
Takisen.
101 b. Knappt var fadren kommen till världen förrän sonen satt på taket?
Elden och röken. [Ms B.]
101 c. Hvad är som går utföre trappan utan att trampa på trappstigen?
Röken. [Ms B.]
101 d. En outsläcklig törst jag har, fast allt vått jag i mig drar?
Jorden. [Ms B.]
101 e. Jag är hälften mörker, hälften ljus, man ser mig något, men ser ändå
intet?
Töcknet. [Ms B.]
101 f. Jag följer min moder jemt, lefver blott genom henne och då hon dör
kan jag icke länge öfverlefva henne. När hon är störst så är jag minst, men
blir hon sjuk så blir jag stor, och ju större jag blir desto mera undflyr man
mig?
Elden och röken. [Ms B.]
101 g. Än här, än där; den lättaste vind lyder jag; huru tjock jag än är så
griper man förgäfves efter mig. Den som ej blundar for mig skylle sig själf?
Röken. [Ms B.]
101 h. När man ser det så ser man det intet; men då man intet ser det så ser
man det bäst?
Mörkret. [Ms B.]
101 i. Än är det nyttigt, än skadligt; än önskar man det, än fruktar man
det?
Regnet. [Ms B.]
101 j. Högt i höjden, krokugt i böjden, och har ett underligt skaft?
Regnbogen. [Ms B.]
101 k. Mången tror jag ständigt går
Fast jag alltid stilla står? Solen. [M sB.]
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Bostaden
Inte' ute, inte' inne å' inte' under bar himmel?
Fönstret.
Hvad ä' de' som takkär hvar man för sist?
Dörrhandtaget.
Hvad ä' de' som mäst brukas å' minst nämns?
Dörrhandtaget.18
Hvad ä' de' som tittär hvar man i baken?
Tröskeln.
Hvad ä' de' som ä' midt imilla' varmt å' kallt?
Spjället.
Hvad ä' de' som går ut å' inn såhär svartä gryn?
Spjället.
Svart i bakken, toffs i nakken
Korn i kräva' men kan inte' galä?
Pörtet med [halmtak och] säd på lafven.
De' stog en gubbe bart i vrå
som va klädd i barä lappär
Fram kom flikkurna ändå
å' lappä-gubben klappär?
Kakelugnen.
Mor låg å' ångräd', Far gekk
skrångläd' 19
Så stakk han in 'n, Så vred 'n ikring 'n
Å så drog 'n ut 'n, Å så fekk mor ro te servä?
[Mor ångrade eller var osäker om] att hon glömt läsa igen matboden. [Far
gick] afklädd i blotta linnet. [Så stack han in] nyckeln, [vred omkring den
och drog ut den och] igenläste dörren.

18 »Gångjämet» enl. Bidrag nr 67.
19 Skrångläd' ipf. till skrångla v. 'gå dåligt, osäkert och vingligt'.
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Kyrkan
De' stog en sten på vår ren
Fyrä fötter å' ingä ben
Hvit som kritä, svart som bek
Där va' bröd men inte' bakiid'
Där va' öl (vin) men inte' bryggt
Där va' lik men inte' svept (dödt)
Där va' barn men inte' födt
Där va' brud (spel) men inte' bröllop?
Kyrkan. Murarna och yttre taket. Oblaterna. Vinet. Bilder i kroppsstorlek. Kristusbarnets bild. Mariabilden.
Hur många körkvägar har ni?
Ingen, ty kyrkan kan ej gå.
Hvad gör prästen först han kommer på predikstolen?
Stadnar.
Hvem sjunger högst i kyrkan?
Flugorna i taket.
Hvad går högst i kyrkan?
Ljudet.
Hvad ä' de' tynn'stä imilla' varmt å' kallt?
Glasrutorna.
Står på sten
Sträkker ben
Tjuter i ett malmhorn?
Kyrkan med tom och klockor.
Hvar ligger största linnet?
På kyrkogården.
Hvem är mindre än myggen
Men bär kyrkan på ryggen?
Sandkornet.
Som talar utan tungä
Som rapar utan lungä
Som deltar i fröjd och smärta
Men har hvarken känsla eller hjärta? Kyrkklockan.
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Hvilken fogel är alltid i vädret
Hans like icke lefver
Hans vingar äro gjorda i elden
Och när han blir hungrig, så äter han upp sju oxar i målet?
Tuppen på kyrktornet; han kan alldrig bli hungrig.
Bondn stog på logen å' gjole ånken bånken
Så fekk 'n hörä pinkä linkä
Så sätte 'n de' ludnä i de' kluvnä
å' åkte te' Fesjutä?
[Bonden stod och] tröskade. [Då fick han höra] kyrkklockorna, [satte]
hästen i skaklorna [och for till] kyrkan(?)
Far stog på tretti' tänder
Så fekk han hörä Bingbång
Så tog han de' ludnä
Å sätte i de kluvnä
Å' åkte te' Lurn.
[Far stod på] harfven, fick höra kyrkklockorna. [Så tog han] hästen [och
satte mellan] åkdonets skaklar [och åkte till] kyrkstapeln, [som liknade]
en lur.
Hvad ä' de' för skilnäd på körkstånd å' äktä stånd?
[Svaret saknas.]
124 a. Hvem vänder ryggen åt prästen i kyrkan?
Ingen, ty han vänder sin egen rygg själf.
124 b. Hvem gör första ljudet i kyrkan?
Kyrknyckeln vid kringvridningen.
124 c. Hvilken trampar så hårdt att hela staden hör det?
Ringaren i kyrktornet.
124 d. Hvem går på tvärn in i kyrkan?
Lindebarnet som skall kristnas.
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Näring och njutning
Som går öppäter kopparberge'
Uybre kopparberge'
Genom vatten och träd
Å' människan med?
Brännvinet. (Åkers härad)
Utomlands huved
Innomlands skinn
Hemgjoldä inälvur?
Kork. Flaska. Brännvin. (Näshulta)
Okke' vill du ha': Buulln på skuulln
Eller plätten på sten?
Kolorten, småkkä. Kaka eller bulle i ugnen. (Åkers härad)
Okke' vill du ha': e' kistä full med guldringär
Eller e' kistä full med smådjevlär?
Ormar. Ärter eller gryn. (Åkers härad)
Lapp på lapp men ingen söm?
Kålhufvudet. (Allmänt)
De' röda stikker de' svartä i baken så pörlo'l kommer opp?
Elden under pannan för matens kokning. (Allmänt)
Trind som sola svart som jola med en romp i äändn?
Stekpannan. (Allmänt)
Hvad ä' de' för bit på brödkaka' som inte' hundn vill ha'?
Holet.
Hvem mölär2 bröd 'mulla' bena å' gräver nir i dynghögen?
Den som tuggar och nedsväljer.
Gumma' satt på rena
Å' hadde brunt 'milla' bena
Fram kom boondn å' stakk sitt i
Å' e'ter kommer drängen å' stakk sitt i med?
Gumman hade välling i en stenkruka och bonden och drängen kom med
hvarsin sked för att äta.

1 Pörla s. 'liten rund kula' (vanligen 'fårpiller').
2Mtilär: pres. till mäla v., 'småtugga torrvaror, äta bröd utan sovel'.
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Pjevä stog ved pjuk22
Å' pjuk hadde slirvä slarvä i sin buk
Fram kom pjeskil
Å' pjeskil på pjevä
Å' pjevä på pjuk
Å' pjuk ikull
Å' ingenderä ville ha' skuld
För att pjuker damp ikull? [forts.]
Gumman [stod vid] grytan [som innehöll] disktrasa eller kött att koka.
[Fram kom] bonden [för att] smeka, hdskä23. Och gumman föll på grytan
så hon föll omkull.
Ett kvarter långt ja' menär
Stikk in 'milla' bena
Stikk ut å' stikk inn
Te' buken blir trind?
Knif, gaffel eller sked, hvarmed man äter tills man blir mätt.
Bondn gekk te' sitt vissä
Å' stakk 'a' så de' pissä
Han törkä 'na med24'o' va' våt
Å' kysste när 'n kom åt?
Tappade dricka, aftorkade svickan samt drack ur kärlet.
Pirrvil stog ved pjuk
Å' slet slarvur i sin buk
Så kom kroklutä
Å' skuffäd te' pirrvil
Å' pirrvil på pjuk
Å' pjuk ikull?
Pojken stod vid grytan och åt kött olofligt. Så kom en gammal [krokig]
gumma och skuffade till pojken [så pojken föll på grytan och grytan
omkull].
Skinn te' väggär å' skinn te' tak å' ett trädlås te' dörr?
Korfven igensatt med trädsticka.
22Pjuk s. 'liten ugn, spis eller gryta på elden; liten kolmila' (Ordl.); i allm. ett ord för
'liten hög' av skilda slag.
23 Hås1ä, håska v. 'smeka'. Endast känt från Sdm: Strängnäs skogsbygd och Över-Selö
(Rietz).
24Med konj. 'medan'.
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Hvem takär sej själv i bondns hus?
Mjölken som täckes af grädden.
Far gekk ut med sitt vissä
Stakk mor så 'o' pissä
Mor pissäd' å' far drakk
Mor låg stillä å' far stakk?
Bonden tappade dricka ur tunnan och drack samt insatte svickan igen.
E' kullugr mor å' tri huv-lösä barn?
Grytan med sina tre fötter.
De' kom en pojke te' en by
å' där satt en resande
å' där stog två bräkande
å' två långande
fyra hängande
å' barä blå röken syntes?
Korf till rökning.25
Tag täkkelset af!
Fingret begraf!
Ta' opp 'e' igen!
Lägg över igen!?
Då man tager snus ur en dosa.
När ä' fläske' som sämst i kåln?
När svinen går i kållandet.
Hvad får 'n på köpe' när 'n köper bröd i bagärbodn?
Holet på kakan.
Hvad gör du när du äter?
Brukär munn' ty annärs skull 'n svälja helt.
Ett kvarter långt ja' menär
De' går båd ut å' inn
De går imilla' bena
Å' gör buken trind?
Knif eller sked.

25»Uppgifves vara korf till rökning men svarets rigtighet betviflas här.» (ATA ,
anm.)
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De' satt e' gumma på e' lukkä
Å skura si svarta kurremuttä
Så kom bondn hem med en långdingelidang
Å' bondn sad': Om ja' fikke satta min långdingelidang i di kurremuttä,
hvad de' flöte skulle rinna (puttra)?
[Gumman skurar en] gryta. [Bonden kommer med] en ål hvilken han
föreslog skulle kokas i grytan.
Hvad ä' de' för kopp som ingen kan äta eller drikkä ur?
Biskop och Jakop (Jakob).
Ludi' i snuten, men gör så gödt i buken?
Maltkornet.
151 a. Hvad är det tyngsta af allt?
Vara hungrig och se en annan äta.
151 b. Hvilken dryck är starkast?
Vattnet, ty det kan bära ett skepp.
151 c. Hvad är det som är bättre än guld, bättre än Gud, värre än Satan,
som de döda äta, men hvaraf de lefvande skulle dö om de åto det?
Intet.
151 d. Man kokar den icke, man sväljer den icke och ändå smakar den så
mången väl?
Tobak.
151 e. Det är få rätter man äter utan mig och ändå äter man aldrig mig
allena?
Saltet.
151 f. Gumma' bakar åf de' som ä' oppäti' förut?
Lånat bröd förut som af baket skulle återbetalas.
151 g. På ett läsförhör frågade prästen en pojke: Hvad fadren gjorde? Han
söker det han icke vill ha: Svin hol. Hvad modren gjorde? Bakar bröd af
det som är uppätet förut: lånat bröd. Hvad systren gjorde? Gråter öfver
det hon skrattade åt i fjol: födt ett barn.
[Svaren är givna i själva berättelsen: svinhål, lånat bröd (se nr 151 f.),
fött ett barn.]
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151 h. Pjevä stog på pjuk, drog slatfour i sin buk
In kom pjullsmagä (gumman)
Pjullsmagä på pjevä å' pjevä på pjuk å' pjuk ikull?
Pigan skulle olofligen skära rökt fläsk öfver badstuguugnen och gumman
själf kom och antastade henne så att handgemäng uppstod.
151 i. Ligger som en bock, pissär som en bock, men ä' hvarken bock eller
stock?
Drickstunnan.
151 j. Brunt i rota, hvitt i toppen, ligger under skinnfäll å' gör godt
kroppen?
Öl eller dricka i karet under jäsningen.

Frukt och rotsaker samt växter
Rödt huved (kappa, kåpa) å' svartr hatt
Sitter ute om julenatt?
Nyponet.
Står i bakken
Rödt i nakken
Korn i kräva men kan inte' hakkä?
Nyponet.
De' va' en kar', de' va' ngen kar'
Han gekk en väg, de' va' ngen väg
Han hittad' en ting, de' va' ngenting
Å' ha' n veta' de' inte' ha' vari någe'
Så ha' n inte' taji' öpp 'e'?
En nöt som ingen kärna var uti.
154 a. Ha' ja' sitt 'e'
Så ha' ja' lätt bli 'e'
Men som ja' 'nte såg 'e'
Så tog ja' opp 'e'?
[Var. i marg. till ovanst.]
Jag klädes naken av
Och lägges 'mellan benen
Dock finnes jag ibland
Så hård som själva stenen
Med brakande till sist jag sprikker [forts.]
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Och man mitt goda gods i ho/et stikker?
Nöten hvars skal bräckes och kärnan uppätes.
Kommer di så kommer di 'nte'
Men kommer di 'nte' så kommer di?
En bonde sådde ärter och sade för sig själf: Om kråkorna kommer och uppäter äterna så kommer de icke upp men uteblir kråkorna så komma nog
ärterna.
Ludin ved rota, röd om nosa
Står i sänga å' vill i fölk?
Moroten i planteringssängen duglig att äta.
Yst som ost, Fat å' kost
Bär löv, har svans
Men ä"nte' fd ändå?
Rofvan.

Två trög å' två trögs ämnen
En pik å' en påk å' e' prästmössä?
Ekollonet i särskilda delar.
Grönt ståndande, brunt hängande
Gör så godt i pigo' som i drängarna?
Körsbärsträdet och bäret.
Gossen stakk sitt rödä i flikkans rödä
Ho' sad' takk å' de' sad' smakk
Å' han gekk sin väg med stumpen?
Körsbäret. Munnen. Skaftet på körsbäret.
Kom å' ta' med' ja' håller opp
Si hur rödt de' lyser! sad' flicka'?
Hon upplyftade en kvist med röda vinbär bjudande någon att smaka däraf.
Drängen å' piga' möttes på e' ren
Drängen tog fram sitt röda flen2
Å' stakk 'milla' pigas ben
Å' när de' kom ut så va' de' barä nakken igen?
Körsbär. Munnen med tänderna. Skaftet och kärnan.
1Se not 24.
2Flen s.

allm. för 'hård knöl i mjukare ämnen' (Ordl.).
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De' va' e' jungfru ståndandes
Kom en Härre gångandes
Han tog sitt sötä
Å' stakk i hennes blöta
Ho' sad' takk
Å' de' sad' smakk
Å' han tog stumpen tebaks?
Körsbäret. Munnen. Skaftet på körsbäret.
Till en början hvit som snön
Blir jag sedermera grön
Och till slutet röd som blod
Då först är jag rigtigt god?
Körsbäret.
De' står en mann i Åkerland
Som har grå huva, röder luvä
Han kan vikkä, han kan stikkä
Inte' gå blott stillä stå?
Tisteln med fröhus och blommor.
166 a. Hvilken tid sår bonden lin?
Aldrig; han sår ej lin utan linfrö.

Humlan ['humlen]
Raker spaker far
Ringlugr kringlugr mor
Nubbugr28 trubbugr son
Flimsugr flamsugr do ter?
Stören. Hummelrefvan. Peplan.29 Bladen.
En liten skinntrinnter
Kryper in om vintern
Kryper ut om våren
Med grönä kläder å' småkrusu't hår?
Humleplantan.

28 Nubbugr a.

'knubbig och kortväxt'.
'knopp på humlerevor, humlekoppa'.

29 Pepla /peppla s.
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Lån ggenglugr far
Krokryggugr mor
Ringlugr kringlugr doter,
Lurvugr3° trubbugr son?
Humlen med stör osv.
Hvem går längre än vägen räkker?
Hummelrefvan som går längre än stören.
Långr skrånglugr far
Ringlugr kringlugr mor
Sliddrugr sladdrugr doter
Knubbugr trubbugr son
Humlan med stör osv.
171 a. Stake te' far
Slake te' mor
Flake te' son
Klase te' doter?
Humlen med stör, refva, blad osv.

Ägget
Hvad ä' de' som inte' två karär kan bärä på e' stång men ja' kan bärä
i min näve?
Ägget.
De' kom e' tunnä från främmande land
Med tunnä laggär (två sorters öl) å' inga band
Med två slags öl i?
Ägget.
De' kom e' tunnä från inland
Å' gekk åt utland
Med två slags drikkä
Men hadde hvarken tapp heller svikkä?
Ägget.

"Lurugr a. 'sömnig; beskänkt'. Humle används ju vid ölbryggning och innehåller
även ett sömngivande ämne, lupullin.
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Lillä tryne låg i vråna
Lörvä tör-oä låg uppå 'na?
Hönan på ägg tu l kläckning.
Ett hus fullt med mat men ingen dörr före?
Ägget.
Minne lilla låg på take'
Minne lillä trilla nir
Ingen man
I detta land
Minne lilla hjälpa kan?
Ägget sönderslagit.
Ett klöster som har hvarken dörr heller fönster, men ändå växer där kött å'
ben därinne och hvaraf många tager sin näring?
Ägget, hvarur kycklingen kommer.
Lillä trylle låg på hylle
Lill' trylle tryllä nir
Ingen man i detta land
Lillä trylle hjälpa kan?
Ägget sönderslagit.
Tilletallet ned erfallet
Tilletallet sönderslajet'
Ingen man i detta land
Som tilletallet bygga kan?
Ägget sönderslagit.'
180 a. Ålle bålle låg på skålle
Ålle bålle trilla nir
Ingen man i vårt land
Ålle bålle bota kan?
Ägget.
180 b. Huru många löskokta ägg kan en fastande arbetskarl äta upp?
Ett, sedan är han ej fastande.
31Från Österhaninge enl. ATA nr 177.
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180 c. Lillä bulle
Trilläd utför' skulle
Ingen man i detta land
Lilla bulle laga kan?
Ägget.

Smörtjärnan ['smörkärnan']
Firrn på hylla' å' firra' i vrå
Firrn i firra' å' firrn te' gå
Firr fir! sad' firrn i firra'?
(Fenn firra; Österhanninge)
Smörtjäman, stafven och tjärningen Fkämingera
Finnten på hylla' å' finnta' i vrå
Finnten i finnta å' finnten te' gå
Finnt finnt! sad' finnten i finnta'?
Smörtjärnan, stafven och gärningen.
Pinn' på hylla å' förra' i vrå
(eller: pinn' på hylla å' hylla i vrå)
Pinn' i förra å' pinn' te' gå
Å' de' så de' sad' förr i förra?
Tjäman, stafven och gärningen.
De' knivlär å' de' knavlär32
Under hustras navle
I de' de där djupa' höle'?
Tjärningen försiggår i rummet lägre än nafvelns läge.
De' puttlär33 å' de' fräser
Å' de' jäser
Inunder bondgummans mage
I de' där djupa höle'?
Lika med föregående.
32Exakta betydelser på knivla och knavla torde vara svårt att ge. Det finns ett smål.
belägg på knivla 'stöta, slå' som är tänkbart även här, och knavla får kanske ses som
en ordlek av det slag som är så typisk för gåtorna (ordpar med vokalbyte eller
allitteration). De besläktade verben lcnava 'gnaga' och knavra 'knapra' finns också i
OSD.
33 Puttla v. 'puttra'; ett verb som i flera dial. uttrycker något av allmän oro: 'gå omkring och stöka, flytta hit och dit' o. likn.
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Bokstäfver
186. En liten ting jag är som finns i alla land
Inte' i Sverrige, men i Danmark
Inte' i fisk men i lax
Inte' i korn men i hafverax
Inte' i järn å' stål, men i smedns hamrar
Som alltid slår å' slamrär?
Bokstafven A.
186 a. Jag är en liten ting
Som finns i alla kamrar
I järn jag finnes ej
Men väl i Smedens hamrar
Jag finnes ej i fisk
Men väl i all slags lax
Jag finnes ej i korn
Men väl i hafverax?
[Var. i marg. till föreg.]
187. Inte' finns i öster, inte' i vester
Inte' i Söder, inte' i norr
Inte' i Södrm'land, inte' i Stokkholm
Men i Skinnärviken
I Jungfrun är det främst
Fast hvarken på kropp eller kläder?
Bokstafven I.
187 a. En jungfru bär mig främst
Och pigan längre neder
Hos Fröken finns jag ej
På hvarken kropp ell' kläder?
Bokstafven I. [Var. i marg. till föreg.]
188. Finns i Stokkholm, men inte' i Sverrige
Finns i kalf men inte' i ko?
Bokstafven L.
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Ja' vet en ting som finns i himlen och på jorden
Men hvarken uti öst, syd, vester eller norden
I solen finns det ej men klart i solens ljus
I kyrkan finns det ej och saknas uti hus
Jungfrun har det främst och pigan bättre neder
Men Fröken bär det ej på hvarken kropp ell' kläder?
Bokstafven I.
Midt uppi Karin, i ändan på Pär?
Bokstafen R.
Två hönur å' tre: hur mykke' gör d?
Bokstafven D gör ingenting.
Tretton kråkur å' tre'
Hur många fötter har d(e)?
D har inga fötter.
192 a. Från ett land i söder
Kommer nitton bröder
Allä voro stumma
En del voro krumma
Dock de med sig hade
Nio man som lade
Ut med mycket snille
Hvad de stumma ville
Önskar ni att veta
Hvad de nitton heta
Samt de nio tolkar
Skall om ni ej skolkar
Med er tankegåfva
Innom några stunder
Tyda gåtans under?
Svenska alfabetet.
192 b. Hvarmed slutar dagen och hvarmed börjar natten?
Bostafven N.
192 c. Hvarmed slutar evigheten?
Med bokstafven N.
192 d. Hvilken är mellersta bokstafven iABC osv.?
Bokstafven B.
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192 e. Hur sknfver man kivande råttfälla med fyra bokstäfver?
Katt.
192 f. Huru skn:fves torrt gräs med två bokstä:fver?
Hö.
192 g. Hvarmed har döden sin början?
Med bokstafven D.
192 h. Ingen och någen va två bröder
När någen gekk ut följde ingen med
Hvem vardt inne då?
Och. [Ms Bl
Bref
Hvad ä' de' som far ofver vatten å' land
Å' kan båd' talä å' svarä?
Ett bref.
Utan fot jag vandrar öfver dal och höjd
Utan munn jag bådar både kval och fröjd
Flikkan vid sitt hjärta mången gång mig lagt
Säger tusend' gånger om hvad jag har sagt
Ofta dit jag kommer
Blåses i trumpet
Käre, varen om er,
Gissen — Hvad är det?
Ett bref.1
Pennan
Mor mi tappäd' mej: de' va' e' flikkä som hittäd' mej
Så rakäd' di mej, så skrapäd' di mej
Så rev di själa ur mej
Så körde di mej i ett mör't hål
Å' lärde mej svarä för lag å' rätt?
Gåspennan.
När 'o' va' levande va' o' klen å' slaker
När 'o' va' död så vardt 'o' styv å' starker
Å' gjole båd' ondt å' gådt?
Gåspennan.
lAnm.: »Synes vara modern och ny.»(ATA nr 238.)
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När han levde va' n svagr
E'ter döden vardt 'n starker
Gör ofta en liten sak te' stor
Te' ondt å' gödt är 'n lika tjenligr
Den enä ger 'n glädje, den andrä sörg
Och är mångens stridsvapen?
Skrifpennan.
Åv kött å' blod är ja' opprunnen
Men ingen blod ä' i mej funnen
Höga Herrär ha' mej buri'
Med hvassä knivar i mej skuri'
Mången har ja' högt öppsatt
Å' mången ha' ja' nederlaggt?
Gåspennan.
Mi mor gekk ut på e' fager äng
Å' tappäd' bört mej
Så hittäd' mej en hurtigr dräng
Han formerad' opp mej
Först högg 'n huve' åv mej
Så rev han själa ur mej
Så stoppad 'n mej i ett hål
Som va' svart som köl?
Gåspennan.
Ja' ä' åv den natur ibland i skogen vara
Men när ja' livlös blir min heder man föröker
Herrärs bord ja' alven frid besöker?'
På kongärs
Skrifpennan.
Jag är född af ett levande liv
Fast ja' själv ä' ett livlöst ting
Jag kan tillställa strid och kiv
Och kärlek och gyllne ring;
När mitt huve' man skuri bört
Doppa' nir mej i hav så skumt
Blir mitt tal åv skiftrik sört
Båd' snillrikt å' klokt å' dumt?
Gåspennan.
'Även i ATA:s ms har gåtan denna utformning. Troligen föreligger fel och
missuppfattningar. 1 Bidrag h.5 (nr 216) lyder sista raden: »Ja även friden söker».
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201 a. Det är en främmande sak, medan han lefde var han svag
Efter döden stark, till det onda och goda är han villig;
den ene förskaffar han fröjd, en annan sorg och bekymmer?
Skrifpennan, gåspennan.
201 b. Af djur är jag kommen, men lif jag ej äger
Och tigande ständigt dig mycket dock säger?
Pennan.
Klockan
Hvad ä' de' som går natt å' da' å' inte' kommer åv rumme'?
Klockan.
Hvad ä' de' som hugger natt å' da' å' inte' får ut nå'n spån?
Klockan.
Hvad ä' de' som slår å"nte' har nå'rä händer?
Klockan.
Den trognaste tjenaren i huset jag är
Ett vakande öga för alla jag bär
Hem kommer drängen han sträkker mitt ben
De' enä han sträkker de' andrä han drar
Midt uppå buken med handen han tar
I huved' där ä' ett fasli allarm
I buken där röres hvarevigä tarm?
Klockan vid uppdragningen.
Mi rompä ja' skakäd' å' begge minä lår
Nu bredr ja' ut minä grenär
Nu släpper ja' nir minä stenär
I detta djupa hål?
Klockan uppdrages och nedgår.
En liten tärna i huset jag är
Ett vakande öga för andra ja' bär
De' kommer par påjkär som lyfter å drar
Den enä på magen med handen han tar
När andrä får såvä då har jag inga ro
Många storä saker uti mig bo
Uti mitt bröst ä' ett fasli't allarm [forts.]
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Uti min buk där vändes hvar tarm
Ja' har ben som tåtelstrån36
Å' fötter som stora klubbar37 ?
Klockan.
Inn kommer drängen å' sträkkte mitt ben
midt öfver fläkken han tog?
Drager upp klockan.
Ljuset

Innuti ludi' som en gris
Uta'på hal som en is?
Talgljuset.
Förr ha' ja' vari' smaler å' lång
Å' mykke' veker i live'
Nu ha' ja' vurti stel som e' stång
Ty kvinnfölka ha' mej drivi'
Doppad' mej först i hare' så hett
Å' sedn så trädde di mej på ett spett
Å' ja' va' den fagraste bland allä
hadde en tråd å' den nöp di åv
Å' mina ben bland sopo' må falla?
Talgljuset under sin tillverkning och nyttjande.38
210 a. fag kostade min far livfet när jag föddes; och när jag är uppfödd och
fullväxt, blir jag frisk och sund förtärd vid sakta eld?
Talgljuset.
210 b. För tre skilling kan man få hela rummet fullt?
Skenet af ett 3-skillingsljus.
210 c. Hvilka ljus brinna längre: talgljus eller vaxljus, formljus el. stöpljus?
Intet blir längre, de bli alla kortare.

36Tåtel s. är namnet på gräs av flera släkten.
37 K/ubb s. 'klamp, kubb'.

38Anm.: »Denna gåta fanns till redan 1818.» (ATA nr 229.)
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210 d. Ej ben ej hufvud ej kropp jag har
Och dock på fönster och vägg jag far
Det finns ej någon i världen här
Som mig kan fånga, hur snabb han är?
Ljusstrålen.
210 e. Hvad är som tränger genom fönster och de minsta springor utan
ringaste buller?
Ljusstrålen, skenet.

Ugnen och sopstången
Ett hus fullt med röda krittär
Å' en grön kalv (kullä) dansär midt i?
Ugnen med eldkolen och sopruskan.
Nedan för medjan ofvanför knä
När man kör in den så dryper de' åv den
Å' när man drar ut den så röker de' åv den?
Den kroppsställning hvaruti sopstången39 handteras. — Den doppas i
vatten — och efter begagnande [har den ]fattat eld.
Grön gekk 'o' in, röd kom 'o' ut
Nikkä på nakken å' vardt straxter död?
Ugnssopan.4°
Jonäs i bakken
Nikkä' på nakken
In gekk 'n grön å' ut kom 'n röd
va' straxtr död?
Nikkä' på nakken
Ugnssopan.
Fullt fös41 med rödä kor
E' jungfru föser dom ut?
Eldkolen utsopas med risruskan.

39 Sopstång s. 'kvastskaft'; här avses troligen kvast för ugnens rengöring,

»ugnssopa», som blöts innan man använder den. Jfr nr 213.
4°Se not 39.
41Fös s. 'fösande av kreatur', ett svåröversättligt subst. till verbet fösa i följ. rad. Fös

s. i denna bet. kan f.n. ej beläggas i annan källa.
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Kvarn och mjölnare
I en fyrhörnig kvarn stog en mjölnare, jemte fyra säkkär i hvart hörn.
På hvar säkk satt fyra kattur å' hvar katta hadde e' råtta i munn'; hur
många fötter blir de'?
Blott mjölnarens två, ty de öfriga voro tassar.
Hvad ä' de' bästä i kvarna?
Att säkken inte' kan tala för då skulle mången mjölnare bli tjuf.
Hvem
Säkken.

mjölnärns bästä hjälpare?

Hela natta ha' ja' vaka'
I svarta håle' ha' ja' taka (tagit)
Ja' hållt så hålt i piggen
Så de' gjole ondt i ryggen?
Med handen laggt säd i kvarnögat. Stått lutad öfver kvarnen, som stod i
ett hörn, under malningen. Pinnen hvarmedelst stenen kringföres.
Hela natta ha' ja' vaka
Å' rumla' över ett hål
Minä knän ha' bunka'42
Min gump ha' runkii'
Spa långt te hålla i?
Handkvarnen i gång.43
En under å' en ogapå
Rövva runkär pinn står?
Kvarnstenarna, malningen och pinnen.
En under å' en oga'på
En i näven som kan stå
Gumpen runkär då å' då
Ja' håller så hårdt i styggen
Så de' gjole ondt i ryggen
Mala på handkvarnen.

42 Bunka v. 'dunka, slå'.
43Anm.; »Ordet spa kan ej här förstås. En annan gång förekommer spanä. I praktiskt

eller allmänt språk finns det icke. Synes betyda längd.» (ATA nr 192.)
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Håhå, två grå
En under å' en oga'på
Ett kvarter lång pinne
När 'n runkär på pinn'
Börjär helä värke te' gå?
Handkvarnen och mala.
Hvad II' de' för stenär som ä' nyttigäst under sola?
Kvarnstenarna.
Två rulltär ligger på hvarann' å' kulltär"
En under å' en ogapå, gumpen runkär å' pinn' står.
Handkvarnen.
Två galtär grå, grymtar när di får (som ger sej när di får)
Men tiger när di 'nte' får?
Kvarnstenarna.
Hvem springer kring kring å' sk-r hvitt?
Kvarnstenarna.
Två grå, en under å' en oga'på
Ta' stumpen i näven å' lät baken gå?
Handkvarnen.
228 a. Hvarföre nyttjar mjölnaren hvit hatt i kvarnen?
För att betäcka hufvudet.
228 b. Hvad köper mjölnaren hvit hatt före?
För penningar.
228 c. Hvad är för folk som lef-ver af väder och vatten?
Mjölnare.
228 d. Hur kan två tunnsäckar fyllas med en tunna säd?
Säckarna i hvarann.
228 e. Hvar komma alla säckar ihop?
I sömmarna.
228 f. Jag kikar åt alla trakter af världen, och ser intet; men när folket ser
på mig så vet det genast hvarut jag ser?
Väderkvarnen.

"Kulla v. vanl. 'småspringa, tulta (om barn)'; även 'vältra, trilla runt' o. likn.
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Tobakspipan
Ett kvarter långt ja' menär, kanhända å någe' mir
De' brukas för lusten, för musten
Imilla' ett par ludnä läppär?
Tobakspipan.
Inte' för nöd skull men barä för roskull
Å' barä te' å' förlustä sej med imilla' ett par ludnä läppär?
Tobakspipan.
Ett kvarter lång stump uti böxo' han hank
Han nyttjäs för lust å' gjole god must'
Imilla' ett par ludnä läppär?
Tobakspipan, snuggä.
En liten ting ja' har [som] i minä böxur hänger
Ett kvarter heller två kanhändä någe' länger
De' gör mig god lust, De' gör mej god must
Imilla' ett par ludnä läppär?
Tobakspipan.

232 a. Man kokar den inte', man steker den inte', man äter den inte'
Man dricker den inte' å' ändå smakar det så mången väl?
Tobak.
232 b. Kvarter långt å' lite' länger
Mulla' lår å' böxur hänger
Tages med hast å' brukäs med list
Imilla' två ludnä läppar?
Tobakspipan.

Fiolen
Innantill holig, utantill fröjdefull
Sjunger väl, utan tunga?
Fiolen.
Skoga skriker, fölke springer
Hästa' rider på fåra?
Fiolen.
Skogen skriker, hästa' springer på fåra?
Fiolen.
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Huggen åv stubbe, kluven åv tall
Lammäd i fårhus, föläd i stall?
Fiolen.
236 a. Jag blef född i skogen, man dödade mig. Medan jag lefde var jag
stum, men som död sjunger jag stundom rätt väl.
Fiolen.
236 b. Huggen åf stubbe, klufven åf tall
Lammäd i fårhus, föläd i stall
Hänger på väggen å' låter trill trall?
Fiolen.

Spinna
Midt uppå buken där börjär en lek
Midt imilla bena där hussär45 ett strek"
Inn i lilla håle' där harvär de' inn?
Spinningen sker midt för buken. Snöret löper midt för benens mellanrum på
spinnråcken. Gamet löper in i sländan.
Midt uppå buken där börjär de' leken
Midt imilla' låra där sleker47 de' svegen"
1 ett litet hol där kryper de' inn?
En pinne som är tillfälligtvis anbragt för att styra snöret och hvaremot
detta löper. [Detta är GE:s kommentar till svegen.]
Midt uppå buken där ligger ett strek
Midt imilla' låra där håller de' sin lek
Ä' i lilla håle ä' mästä glädjen?
Spinningen.
Som springer kring kring å' samkär bölä?
Rullen på spinnråcken [som springer runt och samlar börda].

"Hussär pres. sg. av hussa v., här kanske 'löpa, rusa fram' o. likn. Jfr GE:s Ordl.:
hussä fram 'i tvärtag framåtskridande', hussä iväg 'framskuffad häftigt', hussär med'
skicka småärenden o. dyl.
46 Strek s. 'streck'; även 'väg, led' (Ordl.).
47 Sleka v. 'slicka'; även 'runka, rycka fram och åter' (Rietz).
"Sveg s. 'böjlig, smal gren eller kvist, böjl. käpp eller spö'; även 'penis' (Ordl.).

196
240 a. Rundt uppe på taket, långt faller det ned?
Nystanet med upprepadt garn.
240 b. Ludi ludi lårf, trind som en körf?
I ett lite' hål där smylär49 de' in?
Ullkammen in i spinråckssländan.
240 c. En triller å' en traller å' en smakkaballer
Å' en sabeltut?
Spinnråcken i värksamhet.
240 d. Som huggen åf stubbe, smiden50 i smedja och tager sin föda i fårhuset?
Kardan hvarmed ullen kardas.
240 e. En triller å en traller, en fnurr51 å en skraller52?
Spinnråcken i gång.

Väfva
Hvem lyfter på låra
Å' skiljer ut håra
Så lillä sparfven har sin gång?
Kvinnan som trampar för att få — skälet så att — spolen må kunna löpa.
Bonden gekk te' granne sin:
Får ja' lånä pigan din
Te' stoppa in å' fjuttä på?
Piga' ä' lika god ändå?
Pigan skulle väfva.
Lätta på låre' gör binä53 i håre'
Kör pampen i skurra54?
Kvinnan sitter och väfver.

49 Smyla v. 'smeka, kurtisera' (Sdm enl. Rietz: smila 633a).
"Smiden sup. av smida v., som böjs starkt i GE:s texter.
51 Fnurr s. 'knut, (hop)vridning'. Exakt bet. är här svår att finna.
52 Skraller s. väl till skrallugr a. 'svag, sjuk, bräcklig'.
53 Binä dial. för 'bena' s., vanlig skrivn. hos GE.
54 Skurra' (best. sg.) torde vara en variant av det sörmländska skura, 'skåra' s.

Eftersom hela åtan är ett typiskt exempel på folklig grovkornighet, måste man väl
här också första pamp s. 'stor kniv, stort svärd' som tvetydigt.
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243 a. Höj på låre'! Töj på håre'!
Ett kvarters lång pinne regerar därinne?
Väfspolen vid det man väfver.

Synålen
De' kom e' jungfru från främmande land
Med ett ögä (likväl intet ofärdig) och ingen hand
Men kunde ändå göra gagn?
Synålen.
Jag vet ett litet land
Inte' större än min hand
Därinne bor en enögder man ibland
Han ä"nte' mykke stor
Han ä' nyttig åt mor
Å' kryper ut å' inn
Igenom skinn?
Nålhuset, nålen och syningen.
De' kom en man från främmande land
Mastar En öga hette han
Inte' kunde 'n sitta å' inte' kunde han stå
men nok gekk 'n inn när en ann' sköt på?
Synålen och syningen.
Stålhästen går på silverberg
Å' svansen blir allt stäkkugäre å' stäkkugäre?55
Synålen med tråden och fingerborgen.
De' kom e' jungfru från främmande land
Som va' armlös, tarmlös å' enögd
Men kunde ändå hjälpa mången människa fram?
Synålen.
248 a. Jag har ett litet öga, är slät, snabb och ren, dock utan öga vore jag af
ingen nytta. De skönaste saker förfärdigar jag mera genom konst än
styrka. Min kropp hvilar sig ofta i ett hus af guld; den som icke med
försigtighet umgås med mig får ofta blöda för min skull?
Synålen.
55 Stäkkugäre

komp. till stäkkug, stackug a. 'kort'.
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248 b. Större än e' lus, mindre än e' mus
Med flera fönster än på kungens hus?
Fingerborgen.
248 c. En liten ting i ett hus aktas ganska ringa
Hufvud har det väl men fötter har det inga
När det styfva står då kan det sitt embet'l görä
Men när det slaknar bort då kan det ingen röra?
Knappnålen.

Åderlåtningen
Ja' vet en liten ting di ple' i böxo' bärä
När jungfrun de' får si så blir 'o' så förfäräd
Men lyfter ändå särken öpp
Å' släpper 't på sin barä kropp
Å' där 'o' mäst ä' fet å' trind
Där lätter 'o' 'e' stikkä in?
Åderdonet [bärs i] byxfickan. [Åderlåtningen sker] på den fylliga armen
vanligtvis. [Stikkä in avser] själfva åderlåtningen.
(Stundom lyder så: När jungfrun älskar börd2/ då drar 'o' särken opp)
Ja' vet en liten ting som uti böxo' finns
När jungfrun det behöver
Så drar 'o' särken opp å' släpper't på sin barä kropp
När jungfrun ha' förnummi' att nå'ra droppär runni'
Så blir 'o' så gladr att ho' si helst' funni'
Så takkör 'o' Gud för hjälpa ho' ha' fått?
Åderjämet och åderlåtningen.
En liten ting ja' vet som du i böxo' bär
När då de' rätt ska' göräs (föräs)
Ska' de' med händer föräs (göras)]
Då drar ja' opp min hvitä särk
Sen nyttjär du ditt värk
När tåren hafver runni'
Så ha' ja' snart förnummi'
Att ja' mi helsä funni'? Åderlåtningen.
1 Embete s. här 'uppgift, syssla'.

2 Vad börd här står för är oklart. Möjl. 'avkastning, skörd, frukt'? Jfr möjl. en ovanl.

bet. 'själens jämvikt, sinneslugn' (SAOB B 4894).
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Åka, rida — Häst, oxe, tross m.m.
Hvad it' de' basta bondn har om hjula (Jula)?
Frågan är alternativ. Menas det vagnshjul så är det jämringen, men menas
det julhögtiden så blir det godt äta och dricka.
Hvad ä' de' som sir ut som en hästsko men it' nte' ändå en hästsko?
En märrsko.
Fyra svarta grenar
De vet hvad ja' menar
Håle stog yppe' å' ja' körde in
Gud löne dej! Gödt gjole de' mej, takk!
Fyra hästfötter. Hemlig vink åt den som utlånat en häst och hvilken nu inledts genom stalldörren. Tacksamhetsyttring följer.
Ut tog ja' 'n, in satte ja' 'n
Gud signe dej! Gådt gjole de' mej!
Hvad ville han? sad' bondn
Hvad sad"n? sad' gumma'
Inte' vet ja'! sad' piga'?
Pigan har utlånat en häst utan husbondens vetskap och denne återlämnades jämte afgifven tacksamhetsyttring under hemligt tal att ingen kunde
det förstå.
Tu skråv å' e' skrompä
Sex fötter å' e' rompä?
En karl rider på en mager häst.
Bondn tog ut den stora långa
Å' satte den i den stora kluvna
Så sätte 'n sej på
Så bar de' te' gå
Te Fesjutä?
Hästen (kallas stora långa i Länna) [sattes mellan] kärrans skallmur
['skalman [eller] skaklor och [bonden] åkte till kvarnen. [Ms B:] Ända te'
fesjutä.
Tri liv å' två själar
Åtta fötter å' fyra hälar?
Två personer rida på en häst.
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Fyra underdunder
Två fläkt-af-isär
Å' en påfjokk?
Vagnshjulen. Hästarna. Körsvennen.
Fyra svarta grenar, Du vet hvad ja' menär
Ut tog ja"n, inn sätte ja' n
Gud signa dej! Gödt gjole de' mej
Hvad sa' n'? sad' bond'n
Ja' hörde 'nte'! sad' gumma'
Ja' vet inte' ! sad' piga'?
Någon som hemlighetsfullt återlämnade en lånad häst.
Två små springer förut
Två stora springer e'ter
Springer fort ibland
Men hinner aldri' fram?
Fram och bakhjul under vagnen.
Fyrä joldunder, fyra öppstunder
Två lödposar, en pösajunter?
Vagnshjulen. Styltorna som spärrar lasset eller stakar hvaremellan
lasset ligger. Oxar eller dragare. Körsvennen.
Fyra underdunder, Åtta tillertallär
Två fläktävadr å' en påfjutt?
Vagnshjulen. Hästfötterna. Svansarna. Körsvennen eller piskan.
Fyra vrimplivrampler
Fyra trimplitrampler
En påhängare
Å' en e'terslängäre?
Vagnshjulen. Hästfötterna. Kusken. Piskan.
Fyra jungfrur dansar på en väg men ingendera hinner hvarann'?
Vagnshjulen.
Två huve'n, sex fötter, tie tår
Fyra fötter i rörelse; hur ska' n de' förstå?
En man rider på en häst.
Hvem går oppäter bakke å' utföre bakke å' skär breda remmar?
Plogen.
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Ludin Orv på ludin tallrik?
Oxe eller häst ligger på gräsplanen.
Skinn te' väggar å' skinn te' tak
Å' järnsyllär under?
En skodd häst.
Hur många söm behöver en välskodder häst?
Ingä ty han är skodd förut.
Stinn ståndande 'mulla' ett par ludna bukär?
Oxstocken58 mellan oxarna.
Sätt ludi i kluvi', sätt dej på å' lät' 'e' gå
Ända fram te' fesmusä!?
Hästen sattes för kärran och man åkte till kvarnen.
Tjugefyra hål i e' knippa'
Å' en runkärut i hvart hål?
Harfbölet, trädvirket med holen. Harfpinnen.
273 a. De' står för mej, som skulle i dej
Om de' vure i dej å' ja' vure på dej
Så skulle ja' klå dej så hvitä löddern skulle rinnä clv dej?
En brödkaka eller hafre stod för en häst på hvilken man skulle rida.
[Ms B nr 255.]
273 b. Hvad är för skiljnad emellan en advokat och ett vagnshjul?
Båda måste smörjas. [Ms B.]
273 c. När man sätter dem på fötterna så gå de på hufvudet?
Hästsöm. [Ms B.]
273 d. Hvad är det för djur som har 32 stekta hufvuden och ett rått på
samma kropp?
Hästen med 32 sömhuvuden i fötterna. [Ms B.]

Färd på vattnet, fisk och redskap, bro m.m.
Den döde bär den levande på ryggen?
En båt med folk på.

580xstock s. 'dragstång vid körning med oxar'.

202

Jag döder är och i mig lever jag
Levande under mig går
Levande över mig svingar
Levande i mig går
Levande på mig aktar
Heldst den som i min ände står?
Båten.
E' åvlång skripä59 å' baken (rövva) nämst (därnäst)
Där boondn doppär som alläbäst?
[B: Där åker bonden som alläbästl
Själfva ökstocken. [Man] sitter därpå. [Doppar] med årorna.
Hvad gör bondn för ro skull?
Åror.
Hur djuft ä' de' te' sjöbotten?
Så långt som sten' sjunker.
En gäst kom in i ett värdshus, då sprang huse' ut genom fönstre',
värden vardt i gästen kvarsittande?
Gästen är en fisknot, när ho' kommer i sjön, som ä' fiskens hus, och går ut
genom notholen, då fisken, som är värden blir i noten fången.
Hvem drar å' åker på samma gång?
Seglet på en båt.
Hvem går på ryggen till kyrkan?
Båten.
Hvad ä' de' som ä' uta' liv
Bär föda åt levande
Ligger under dem, bär dem
Går över dem
Å' har dödn i faggo'?
Ett krigsskepp, som går öfver fiskarna.
Jag mången börda öfver böljan bär
Förutom att en enda tum mig flytta
En länk jag mellan skiljda stränder är
Och ingen neka kan att jag gör nytta?
En bro.
59 S1cripa s.

'spricka, klyfta; det kvinnliga könsorganet.
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283 a. Förr hade jag lif och lefvande var
Och kunde lefvande föda
Men nu är jag död och lefvande bär
Och går öfver lefvande och döda?
Skeppet.

Tuppen och hönsen. Gåsen
Hvem ä' de' som lever odöpt å' ä' två gånger född?
Kycklingen.
När har e' höna masta fjädra' på sej?
När tuppen älskar henne.
Dagsens märke stog på åkers bote60
Så kom grå fote å' tog bårt dagsens märke
Å' for över bondens lång måse
Å' över hus tras fägräste blomme?
Tuppen [stod på] gödselhögen. Så kom höken [över] ägornas vidd och
[hustruns] blommande linåker.
Säg tupp tupp å' inga hönä!?
Tupp tupp (höna får ej nämnas).
De' stog en gubbe ved våran vägg
Med horn te' läppar å' skinn te' skägg
Å' tusend' lappar på si kappa?
Tuppen i sin utstyrsel och beklädnad. [Ms B: skägg = skyllur.]
De' kom en man ifrån Kanans land
Med långt rödt slakt skägg
Dansäd' barfotäd på sina fötter som de barfotäd' munkär,
har många hustrur men hvilär hos dom ingendera
utan söver ensam på sina bara fötter?
Tuppen.
Dagveten stog på åkerboten å' klöv horn?
Tuppen på gödselhögen gal.
Hvem har namn åv alla träd i skogen?
Tuppen, ty alla träd ha' tupp = topp. (Sg. tupp, pl. tuppur.)

60ÅIcers bote, åkerbot 's. 'dynghög,

upplagd på åkern', ord spec. för Sdm.
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De' kom en man ifrån Nobbenoriska furstendömet. Inte' va' n klädd i
ylle, inte' i linne, inte virkäd, inte' sydd. Han va' barfotäd å hade
spörrär, å' hade läppär åv horn å' skägg utåv läder: älskär stort jordbruk
och har mångä hustrur, men låg hos ingen. Han gjorde sin sömn sittande?
Tuppen i sin drägt. [B: Tuppen klädd i fjäder, med hönorna omkring sig
krafsande i jordeni61
Salig far han gubbe var
Stor i munn' å' pratäd' bra
Mångä hustrur hadde han visst
Men alldri' stog han i körka' skrift?62
Tuppen.63
Hvad är som går oppäter bakke utföre backe å' bär en dunkudde på
ryggen?
Gåsen.
294 a. Hvem har största näsduken?
Tuppen och hönan, som gnida näbben mot jorden. [Ms B.]
294 b. En gås gick före två gäss
En gås gick efter två gäss
En gås gick emellan två gäss
Huru många gäss vore de?
Tre. [Ms B.]
294 c. Utan att nånsin på tron hafva suttit
Bär jag dock en ståtlig krona
Sporrar jag har. Men från att rida
Herren mig i nåder [mål förskona
Ringa man är jag, väktare bara
Men har dock af kvinnor en otalig skara
Och som en sultan regerar jag dem
Gissa hvem jag är?
Tuppen. [Ms B.]
294 d. Hvad är som kryper igenom gärdesgården och har en kloss i sig?
Hönan med ägget. [Ms B.]
61Från Ärila sn enl. ATA nr 365.

62Stå skrift 'inställa sig för kyrkoplikt, underkasta sig kyrklig rannsakning (SAOB

S 4839).
63Från Ärila sn enl. ATA nr 366.
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294 e. Hvart flyga de masta foglar hän?
Dit näbben pekar. [Ms B.]

Kon och dess mjölkande. Kalfvar m.m.
Hvem gapar över vattne' å' inte' får någe med?
Koskällan.
Fyra hängande, fyra gångande
Två stå i ly," två stå i sky
Å' två visär vägen te' by?
Spenarna. Benen. Öronen. Hornen. Ögonen.
Fyra gångände, fyra hängände
Två ljus, två spjut
Å' en litentalltär65 bake' ter?
Kon, ben, spenar, ögon, horn och svans.
Tri ting på ett berg
En ting stog kvar
En ting gekk utföre
En ting gekk avsides?
Träcken [blev kvar]. Urinen som rann. En ko som gick därifrån.
Gumma' stog i ftiggusdörra å' höllt i si fibbelurä
Så om en bonde från här å' där
Å' hadde ett lass med läppetär
Så sad' gumma': Om ditt läppetär låge i mi fibbelurä så vure ho' likkre
än 'o' ä'?
[Gumman stod i fähusdörren och höll i sin] ko. [Bonden kom] från obekant
ställe. Läppetär = hö.66
lyskäd sina fibbelurär
Gumma' satt i fäggusdörra
Så kom en man med sina tibbernärär
Å' gumma' sad': Om di tibbernärä vurde mi så kunde minä fibbelurär
dansä?
[Gumman löskade sina] kalvar. Tibbernärä = höskrinda eller hölass (?)

64 Stå i ly, 'stå och väga, vara osäker' (Ordl.).
65 Talltär pres. av tallta v. 'tulta'.
66Jfr Rietz 421a: läppe-tära f. 'litet foder' jämte gåtan nr 10 (av samma slag som nr

299) ur Runa 1847. Hylten-Cavallius (SvLm 11.8 nr 75) förklarar fibbelura med 'får'
och läppatär med 'täring för fårens läppar' dvs. 'lövkärvar'.
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Ludin körv på ludin tallrik?
En ko ligger i gräset och hvilar.
Fyra fötter i bakken å' k-t-a' (genit.)67 över nakken.
En ko som en kvinna mjölkar.
Körs å' krångel midtpå f-tt-r (genit.) i bäggis ändar?
Två kor stångas.
Fyrä jungfrur sitter på en dy (dyna?) å' spinner hvit tråd?
Fyra spenar på ett juver. Mjölkstrålarna då kvinnan mjölkar kon.
[Ms l31 Hvad är det som sitter på en dy och spinner hvit tråd?
En kvinna mjölkar en ko på en äng.
Bölja' går, stölpa' står
Tie drar fyra?
En ko mjölkas.
Bräka" bredt med låra
Vik unda håra!
Ta' i pinnsyln69 å' si rätt i kuttlura"?
Kvinna mjölkar en ko.
Tie drar fyra; hvad ä' de'?
När kon mjölkas.
Två stå i sky, två stå i ly
Två visar vägen te' by
Fyrä hän gäre, fyra dän gäre
En trattär71 bakeler?
Kon i sin gestallt.
Två synär vägen, två rödjer vägen
Fyrä gångände, fyra hängande
Å' en trattär e'ter?
Kon i sin gestallt.

67 K-t-a, kutta (med var., t.ex. kuttlura nr 306; jfr nr 380 med not 71) torde jämtefitta
(nr 303) och mus (nr 375) vara de vanligaste folkl. benämningarna på det kvinnliga
könsorganet. Se Rietz 365b (kunnta), 140a (fitta) och 448b (mus).
68 Bräkä, imper. av bräka v. 'stå brett med benen'.
69 Pinnsyl s. 'grov syl varmed hål görs för pinnar eller grövre skopliggar'; skomakarverktyg. Här väl om kons spenar.
70Se not 67.
71Tratta v. 'småningom följa efter, följa med' (Ordl.).
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Fåret
Ludi ludi lårv trind som en körv72
Kör imilla' låra så de eldär i håra?
Lammet som diar.
Hvem stakk förstä stynge' på Adams päls?
Gumsen. [Ms B: förstä sjunge'.73 ]
En liten skinntrinnter
Sitter inkrupen över vintern
Kryper ut imot vår
Å' har små knollrugä hår?
Nyfödt larri.74
312 a. Hvarföre äta de hvita fåren mera än de svarta?
Därföre att det är mera af de hvita. [Ms B.]

Svin
Bondn gekk å' letäd' e'ter de' n inte' ville ha?
Svinhöl, hol på gärdesgård.
Okke' vill du ha' de' som kryper genom gärdsgåln heller de' som går
över gärdsgåln?
Ormen. Galten. [Ms B: Ormen kryper under, men galten går öfver.]
Hvad ä' de' som går oppäter bakke
Å' utföre bakke
Å' bär e' gräddsked i munn'?
Fargalten.75
Bondn motäd' åt ollo'skog med nie svin å' Miste tri; å' när bondn
motäd' hem dom om hösten så hadde han tålv fullgöddä svin? (hvarken
dödt eller födt)
Drängen het Miste. [Ms B: De tre han motade till bondens nio blef tölf.]76

72Jfr nr 58 med nästan samma ordalydelse men ett helt annat svar på gåtan.
73 Sjung s. 'stygn'.

74Från Österhaninge enl. ATA nr 329.
75»Fargalten med fradgan i munnen.» (ATA nr 332.)
76Från Vansö sn enl. ATA nr 336.
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När kan 'n få ett svin för godt pris?
När man ger en supare ett rus.
Ja' vet en skog där kråka' sitter i å' åker?
Kråkan eller skatan på svinryggen.
318 a. Hvad ä' de' på de' orenligaste djur som användes till renlighet?
Borsten, svinborst. [Ms B.]

Hunden
De' stog en hund på Brunkeberg
Han skällde över have'
Nu nämner ja' hans namn:
Hvad hette han?
Hunden het Hvad.
De' stog en hund på Brunkeberg
Nu heter han som du som ja': som topp som träd
Som folk som fä I
Som alla djur som i skogen ä'
Nu! återigen ja' nämner hans namn:
Men hvad hette han?
Hunden het Nu.
De' stog en hund på Brunkeberg
Han skällde så de' hördes över have'
Han hette så mykke som du som ja'
Som topp som träd
Som fölk som fä
Som allä di djur som i skogen il'
Då! ja' nämnde min hunds namn
Hvad hette han?
Hunden het Då.
De' stog en hund på Brunkeberg
Han skällde över have
Han hette så mykke' som du som ja'
Som topp som träd, som fölk som fä
Som allä di djur som i skogen ä'
Sagdt är hans namn, hvad hette han? Han hette Sagdt.
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322 a. Fru Lund hade en hund
Han hette Som du
som ja' etc.?
Söm. [Ms B.]
Två blinkom blank
Fyrä rakom sten
En bulleri bas
Å' ett bessmansskaft?
Hunden med ögon, ben, kropp och svans.

Hvarföre löper hunden tre slag omkring innan han lägger sig?
Emedan han vill söka bästa hufvudgärden.
Hvarföre dricker icke hundarne vatten?
Ty de kunna intet dricka utan blott läppja.
Tvåben satt på triben gnog (gnof)på ett ben
Så kom fyrben å' tog ett ben dv tvåben
Men då tog tvåben te' triben å' slog te' fyrben
Så fyrben gnall å' släppte (släffte) ettben?
En person, människa [sitter på] en trifotstol som förr brukats [och gnager
på ett] ben hvarpå kött var el. varit. Fyrben = hunden skrek, gnällde af
stryket.
326 a. Hvad ä' de' för bit på kaka' som inte' hundn vill ha?
Holet. [Ms B.]
326 b. Hvad är det som är ondt och godt på en gång?
Bandhunden. [Ms B.]

Katten och råttan
De' långa hänger, De' ludna sitter å' tänker:
Akk om ja' hadde dej i mej?
Katten satt och ljustrade på77 korfven.
Ho' i vrå å' han oppå
Stumpen gekk: ja' tror visst han fekk?
Råttan. Katten tog henne och viftade med svansen.

77 Ljustra på v. 'lura på, lurpassa'.
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328 a. Tyst smög 'n in, tyst smög 'n på
Stumpen gekk
Tror vist 'n fekk?
[Var. till nr 328 ur Ms B.]

Före som ett nystan
Midtpå som en säkk
Å' e'ter som en käpp?
Katten med hufvud, kropp och svans.
Fyra filinker, fem hornharkur på hvar filink
Två mushål, ett feshål å' ett feshålsskaft?
Fötterna och klorna [på katten]. Mushål = a) genitalier b) munnen. Arset,
anus. Svansen.78
330 a. Fyrä pikkelinker, fem holinårkur på hvarje pikkelink
Nåra mushår å ett mushölskaft?
[Var. till föreg. i marg.]

Hvad' ä' de' för djur som har kropp som en katt
Huve som en katt
Fötter som en katt
Klor som en katt, men a"nte' ändå nå'n katt?
En katta.
Hvem ä' ugnkartir (ungkarär)?
Murärn å' katten.
Hvad ä' de' som aldri' händer, har händt eller kan hända?
Att e råtta bygger bo i en levande katts örä.
Snabbä tog snälla under trinnfil
Å' hoppäd' ut genom glasknappen
Å' hoppäd' Copp över långsammen
Å' opp på kroknäbbä tak?
Katten tog råttan under syllen [trinnfil] på ett hus(?), [hoppade genom]
fönstret eller en glugg, [upp på en] vedtrafve eller kast [och upp på] hönshustaket.79

78Från Ärila sn enl. ATA nr 348.
79Från Kloster sn enl. ATA nr 352.
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Tri skallar i en skalle
Tölv fötter i en skalle?
En råtta hade bo uti en benskalle och hade två ungar.
Ludin som ett lo, a"nte' lo;
Rompä som en katt, ä' 'nte' katt;
Fly som en fisk, men a"ngen fisk?
En råtta.
Hvem har e' svart sammetströjä på sej åre' kring?
Mullvaden.
Pittevikkus gekk in i flinthålä berg å' bet kontenarveln den långa
Kungen kom nir åv flinthåla berg å' tog pittevikkus te' fånga?
Råttan gick in i bakugnen och tog korfven. Kungen = katten.80
338 a. Killevippus gick in i de' skadliga berg
Å' knep kontenarfveln den långa
Ner kommer Kungen åf flinthålä berg
Å' tog killevippus te' fånga?
[Var. ur ms B till nr 388. Flinthålä berg förklaras med 'ofvanpå ugnen'.]

Skatan
Ludi' ludi' lättä
Hoppäd' över stat ta
Ludi' som ett får, men egde aldri' ett fårahår?
Skatan.
Hvitt som kritä (klitä), svart som bek
Dansär som e' jungfru, gnäggar som en häst?
Skatan.
En död vaktar flere tusende döda för de lefvande?
En död skata som var upphängd för at afskrämma de lefvande från att
borttaga nors som var upplaggd till torkning.
Hvit som en svan, svart som en kolbrand
Hoppär som en hare, går som en man?
Skatan.

80Från Vansö sn enl. ATA nr 354.
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Loppor, löss och andra smådjur
När ja' gekk d' lad' mej
Kom en svart man å' bad mej
Han bad å' ja' nekäd'
Han stakk å' ja' bräkäd' (brekäd')
Å' innä' ja' hant vändi mej ikring
Så hadde han ändå piggen in?
(eller: Inni ja' ha' kring mig vändt
Så ha' n piggen i mig rännt)
Loppan. (Åkers härad)
De' kom en ungersven te' mej sent om en kväll
Han bad å' ja' nekäd'
Han stakk å' ja' bräkäd'
Han ga' sej inte' förr'n han fekk piggen in?
Loppan. (Vestra Rekarne, Vestermo sn)
Hur många loppur går de' i en kappe?
Inga g å r dit ty alla vill dän.
De' kom en liten svarter en te' mej sedn ja' nyss ha lagt mej
Först bakbandt han mej, så bakstakk han mej
Å' sedn sätte han en liten sting på mej?
Loppan. (Österhanninge)
Svartlasse kom å' bad mej
Han stakk å' ja' bräkäd'
Han bad å' ja' nekäd'
Å' ha' ja"nte' om mej vändt
Så ha' n piggen i mej rännt?
Loppan. (Settersta sn, Vansö sn)81
Liten å' lätt
Hoppär över slätt
Ingen man i detta land
Betslär henne rätt?
Loppan.

81»Ordagrannt lika i Vansö» (ATA nr 374).
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Hvad ä' de' som går över ditt förstånd?
Loppan.82
Den dödä drar den levande ur snåre'?
Kammen hvarmed lössen borttagas ur håret.
Hvad ä' de' trognaste djur?
Lusa som följer skälmen i galgen
Svart som bek men ä"nte' bek;
Flyger som en fågel men ä"nte' fågel
Påtär som en gris men ä"ngen gris?
Tordyfveln.
352 a. De' gekk e' so på en mo; under moen var de' kvarn, under kvarna va'
de' säkk å under säkken va' de' två käppar?
Lusen och människan.
352 b. Hvilket djur nämnes först i bibeln?
Bi (biet).
352 c. Jag är en liten sven som uti mörkret plär
Ej vara kåt dock har hos kvinfolk lust att ligga
Till dans och tidsfördrif min' fötter är helt pigga
Dock aktar ej om det musik ell' intet är
Det är min profession att uppå läder sticka
Men I ungkarlar, som er önsken alltid ha
Mitt rum och frihet hos en öm och vacker flicka
Jag rår er akten att I eder ej bedra'?
Loppan. [Ms Bl
352 d. Hvad är som är röd död, svart lefvande och går baklänges som en
repslagare?
Kräftan.
352 e. Ibland var han stor och ibland var han liten men väl gjord?
Blodigeln.

82»Lössen i håret» enl. ATA nr 377.
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Gärdesgård och stör
Hvad ä' de' som går oppäter bakke
Å' utföre bakke å' står ändå stilla?
Gärdesgården.
Köra flissa' i flössa'
Så de står i koffsa'?83;
Då man öfverstörar en gärdesgård.
Som kan stå i ett kattfat
men inte får rum i ett oxbås?
Gärdsgårds eller humlestören.
Bondn gekk åt bakken satte nir en stör
Å' när 'n gekk dädn så tog 'n håle med sej?
Satte cacares.84 Håle = hans egen bak.

Tiden
De' stog ett träd på min faders gård
Med tolv grenar
På hvar gren va' de' fyra bon
Å' i hvart bo va' de' sju ungar
Å' hvar unge hadde sina särskildtä besynnerliga namn?
Året. Tolf månader. Fyra veckor. Sju dagar. Dagarnas namn.
357 a. De' stog ett träd på min faders gård med tolf grenar, på hvar gren
va' fyra bon, i hvart bo va' sju ungar, å' hvar unge hade sina egna
underliga namn? [Var. till 3571
Nar förökas värdlen som mast?
Om natten, förmodar man.
Hvad tid skall man gå till Stockholm och möta alla barfotäd?
När som heldst om man är barfotad själf.
83Med hänsyn till gåtornas förkärlek för tvetydighet kan flissa', flössa' och koffsa
tänkas ha följ. betydelser: flissa' (best. sg) torde vara en (för gåtan spec.?) form av
flisa s. 'stenskärva eller här snarare 'årderbill';flössa' (best. sg) kan möjl. sammanställas med ett i andra dial. belagtflåss m. 'lång lös lugg på vävnad' o. likn. Koffsa s.

är ett täml. allm. ord för 'piga, ung ogift kvinna; smutsigt slarvigt fruntimmer'.
84 Cacares, ett subst. (med hemgjorda pluralformer?) med bet. 'avföring, kack'. Det
folkl. subst., liksom kacka v. (bada framför allt i barnspråket), är av hög ålder och
har motsvarigheter i de flesta indoeur. språkfamiljer. Jfr lat. cacare v. 'förrätta sitt
tarv'.
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Hvilken är den längsta dag på året?
Den som har den kortaste natt.
360 a. Hvilken är den längsta dag?
Riksdagen.
360 b. Hvilken dag är det som solen icke går ned?
Den innevarande.
360 c. Än längre, än kortare; tvenne gånger lika lång och kort?
Dagen, höst och vår.
360 d. Jag är gammal men alltid ung: med jemna steg vandrar jag öfver
allt; Vinter och sommar, dag och natt: för många går jag långsamt, för
andra för fort; man vill gärna döda mig och likväl vore det synd?
Tiden.
360 e. Vi äro bror och syster och oskiljaktige, men vi hata hvarandra så
att den ena flyr vid den andres åsyn?
Dagen och natten.

Hvarjehanda göromål
Buk imot buk å' låt den långa gå in?
En kvinna rengör en drickstunna.
Mor å' far låg i sänga å' såg ut genom fönstre'
Å' då börjäd' de' på å' tjokknä å' tjokknä
Å' far sad': Vill du ta' imot så ska' ja' föra in?
Å' de' var Mor med om
Å' far han förde in å' mor ho' togg imot helä natta
Ändä te' de' börjäd' på te' å' storskvala?
Det började mulna. Ta imot —föra in = menas hö och säd som var torrt.
Det började regna.
Svin drar lin omkring träd genom fa
Igenom en liten järnväg?
Svin = borsten. Drar lin = linnegarn hvaraf becktråden är gjord. Trä[d] =
lästen. Fä = lädret af boskapshud. Järnväg = holet efter sylen.
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Två lår å' två klunsär
Ju mir 'n jönsär85 ju mir går 'n inn?
En man står och borrar med borr.
Svin drar lin kring träd genom fä
Å' genom näverskogen, på en människa?
Skomakare lagar en näfverbottnad sko sittande på människofoten.
Hvad ä' de' som ökäs men inte' minskäs?
Synden och byken — samt holen på klädesplagg.
Far å' mor gekk opp i otta'
Milla' särken
skjortta'
Far sätte de' ludnä
Imilla' de' kluvnä
Å' de' sad' jokk jokk helä otta'
Imilla särken å' skjortta'?
Det ludna = linet. Det kluvna = bråken. Jock, jock = ljudet af linbråkningen. Bråkningen skedde vexlande emellan kvinnor och männer och således emellan särken och skjortan.
Tjuge liv å' fjorton själar
En del gör ingenting
En del arbetar som trillar
Somliga går rätt fram
Somligä rundteri kring
Somliga tar fram å' somliga stikker in
En del rykker unda' för den som stikker in
En del runkär på pinn'
Av alltehop blir de' en stor hög trind
Å' som i båd' fölk å' fä slinker inn?
Tröskvärket med dragare och arbetspersonal i full verksamhet.
Trinntrinneritrissen pissen
Vanten över ranten?
Slipstenen. Vattnet som rinner därpå. Handen. Slipstenen i full fart.

85Jönsa v. 'skämta, bära sig åt som en Jöns'.
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Hvarjehanda
Hvad är som löper över en väg å' har hvarken kött eller blod?
En blykula skjuten ur ett gevär.

Ett fyrkantigt djur utan hufvud, men som ändå ofta förtär rika
männers egodelar?
Tärningen.
En vagn utan tyg? Karlvagnen
En galge utan tjyv? Frälsarens kors
En kyss utan kärlek? Judaskyssen
Fogel som äter tre års gammal frukt?
Staren som äter enbär.
De' va' på ett ställe ja' va' inne
Å' där fanns hvarken vett eller sinne?
Spegeln hvaruti man ser sig själf.
Hvad ä' de' för skil'nad på en stege å' e' piga?
Hvad er de för skil'näd på ett vagnshus å' e' pig — -s.86
ökke ä' bäst, tron eller hoppet?
Hoppet är bäst, ty om jag kommer till ett dike och står och tror så blir det
ej närmare men hoppar jag så kommer jag öfver.
Trinndt å' trångt, spanä långt
Kungens hästar orka inte' draga det?
Brunnen.
Hvem råder om allä laggkärl?
Bandet.
Hvad är lättäste arbetet?
Fyra händer draga

87

86Ericsson har inte givit gåtans svar, förmodligen emedan det är grovt. Utbytes
»skillnad» mot »likhet» (jfr liknande frågor, t. ex. nr 65c, d, 273b) blir svaret
lättfunnet och —s kan knappast förstås som annat än mus. Jfr not 67.
87 En1. GE:s sifferskrift, ett slags chiffer (se Folklivet 3 s. 219) tolkas detta
»(... draga) upp en sårk». Sork kan avse såväl djuret som 'liten pojke', men ingendera
ger här god bet. Chiffret tyder på annat: i vulgärspråket betyder dra' Opp 'släppa sig'.
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379 a. Jag såg ett undligt djur för ögonen stånda. Det djuret var af fyrfotsstam och hvar fot hade ett hufvud. Det djuret hade en hiskelig mage. Det
var med fjäder uppfylldt men utanpå magert. Det djuret hade ett hiskeligt läte, det jamade som kattor, det hväste som ormar, det knarkade som
gamla dörrar i råvädr?
Vaggan.
379 b. Hvad ä' de' som hänger imilla piga' å' drängen?
Vattensån.
379 c. Diss mir n' tar ifrån, diss större blir de'
Diss mir 'n lägger te, diss mindre blir de'?
Ett hål.
379 d. Hvad är bättre än Gud, sämre än synden, de döda äta det, och om de
lefvande åto det så skulle de dö?
Intet.
379 e. Hvad kommer efter yttersta domen?
Första sönd. i Advent.
379 f. Den som äter mig blir aldrig mätt; den som har mig blir aldrig rik;
den som ser mig måste vara blind; den som hör mig döf; och den som tänker
på mig tänker als intet; hvad är det?
Intet.
379 g. Jag är varm när det är kallt, kall när det är varmt, mörk när det är
ljust och ljus när det är mörkt?
Källare.
379 h.88 En brun hund går dagligen och nosar i alla vrår?
Sopkvasten.
379 i. Hvem är som går åt skogen (baklänges) och ser tillbaka?
Yxan.
379 j. Tvenne hol å' tvenne fingrar, gör stort mindre och skiljer mycket åt?
En sax.
379 k. Kroku't väkst, kroku't täljdt
Väft å' spunni', kalkä å' barkä'
Ini som en gris, uta'på som en is?
Ridsadeln.
88Nr 379 h —379 r utgör gåtor om varjehanda, tagna från flera olika sidor i ms B.
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379 1. Hvem bär tyngsta bördan på näbben?
Betsmanet.
379 m. Hvem bär den största bördan i bondens hus?
Spiselstöttsan.
379 n. En svart lapp sitter i ett varmt ho!?
Spjället.
379 o. Svart i bakken, toffs i nakken
Korn i kräva men kan inte' hakkä?
Pörte med halmtak och säd på lafven.
379 p. Hvilken drar ut sitt arbete i längden, men gör det ändå på bestämd
tid färdigt?
Repslagaren.
379 q. Hvilket är skomakarens bästa verktyg?
Tänderna.
379 r. Hvem är som säger alltid sanning?
Spegeln.

Äng och betning
380. De' stog e' flikkä ved sjöavik
Å' tvätta' si svarta kuttlukkä
Så kom en ung man ridändes, frågte:
Om han skulle få släppa sin pik (stånd pik)
1 hennes lårvik
Nej, för Gud! De' får ej du!
För när 'o' ä' luden så a"o' förbjuden
Å' när 'o' ä' hvit så törs ingen dit?
Kuttlucka = [här] gryta som hon skurade.89 Pik = häst; förekommer i
denna benämning ofta till och med i hvardagsspråket i Länna. Lårvik
äng med det namnet. Luden [Ms B: ludin — förbjugin] gräsbeväxt. Hvit
snöbetäckt.

89 Kutt4ukkä s. förklaras med 'braxenpanka' i GEs Ordlista. Även som fiskbenämning torde ordet vara tvetydigt. Jfr not 67.
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En bonde begynte (begärte) släppa sin pik
1 mi' ludna vik
För han skulle få fjeggä?
Begärde släppa sin häst uti ängen till at fjeggä 'beta'.90 [Sannolikt ofullständig.]

Ja' gekk mej ut åt luttä luttä
Å' tvätta' mi svarta kuttlukkä
Så kom en hammäre
Å' ville släppa sin röda pik
1 mi' ludna vik
Nej! Den ha' Gud själv skapä
Å ibland så ä"o' rakad
Men just nu ä"o' förbjugin
För si 'o' ä' ludin?
[Var. till de sista raderna:

Nej! för Gudi. De' ä' förbjudi
Den ha' Gud själv skapa
Å' nu ä"o' så nyss rakad.
Luttä luttär = källa hvarvid man bykte. Kuttlucka = gryta eller panna.
Hammäre = mansperson. Pik = häst. Vik = äng. Rakäd = afbergad. Ludin
= gräsbeväxt.

Granngumma' sade te' granngumma' si:
Får ja' låna Ressefessa' di
Med91 ja' ressefessär Runta mi
Så ska' du få släppa di Hornmultäskultä
På mi Ressefessäruntti?
Ressefessa = härf hvarmed man räfsar hö. Runta = äng. Hornmultaskulta
= ko.

"Fjeggä v. 'slå kort gräs, vanligen på ett fubbligt sätt'. Dock även 'gnida, klå, om
hästar, som på lek kla varandra samt 'fu bbla och hafsä' (Ordl.). Något av den senare
bet, torde finnas i fjeggä stad (nr 384), ung. 'hasta iväg', medan fjeggä 'beta'
återkommer i nr 385.

91Med konj. 'medan'.

221

Grannbondn gekk te' grannkvinna'
Å' begärte släppa sin Sik
I hennes ludna vik
Nej! Nu i:1' 'o' brun
Å' då ä' 'o' ved sin rättä fasun
När 'o' ä' skalläd
Då vill alla
Men när 'o' ä' hvit
Då vill ingen dit
Å' bondn lyfte på låre'
Å fjeggä' stad?
Sik = häst. Vik = ängen. Brun = Tåtelbeväxt. Skalläd = Afmejad. Då vill
alla = Begagna sig af att beta. Hvit = snöbetäckt. Lyfte på låre' = satte
sig på hästen att rida, och fjeggä 'stad = red bort.92
De' sått e' flikkä på rena
Å' hadde brunt 'mula' bena
Så kom en ungersven te' na
Å' begärte får körä in med sin pik
I hennes vik
Han står d' gnäggar
De' hörs han vill fjeggä
Men ho' svor på de' nte' va ludi'
Ånga ä' visst grön
Fager å' skön
När 'o' ä' rakäd
Då vill alla gapa
Men när 'o' hvit
Då törs ingen dit?
Flickan hade en stenkruka med välling [mellan benen]. Pik = häst. Vik =
äng. Fjeggä = äta gräs. Ludi = afbärgad. Gapa = vilja begagna sig af betning. Hvit = snöbetäckt.

92Se not 90.
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Gumma' stog på Hättentottä
Å' tvätta si göskeffåttä
Så kom en Härre ridändes'
Å' bad te' å' få släpp' sin pik
1 hennas vik
Men ho' svor nej
De' blir 'ute' åv förr'n 'o' blir skalläd (rakad)
De' ludna ä' förbjugi'
För alla som om far?
Hattentottä = äng. Göskefjöttä = mjölkbytta eller stäfva. Pik = häst. Vik
= äng. Skalläd = afbärgad.

Gåtor häntydande på rofdjurens besök
Tvåben stog på tjugefyra ben å' ropte: Vindspjäll! Släpp Rundband
lös för navärskafta äter opp alla våra rotmöss?
Tvåben = dräng eller bonden. Tjugofyraben = harf. Vindspjäll = bonden
eller hustrun. Rundband = hunden. Navarskaften = vargarna. Rotmöss =
fåren.
Bondn stog på de Hundra å' små
Å' ropäd': Pigä
Dalkulla!
Släpp ut Rännbläsen!
För Flinker i fjälla
Håller på tar Dagveten
På Åkerboten?
Hundra och små = sannolikt logen. [Bonden ropar på piga eller hustru.]
Rännbläsen = hunden. Flinker = räfven. Dagveten = tuppen. Åkerboten =
gödselhögen, dynghögen.
Bondn stog på gate' på tjugefyra fötter å' ropäd': Dagrad'! Släpp
Mullbra! För Ramfot äter opp Rotnos?
Tjugofyra fötter = harfven med 24 pinnar. Da grad' = hustrun. Mullbra =
hunden. Ramfot = vargen. Rotnos = suggan.
Bondn stog på hundra å' små
Ropäd' på Skrälle
Släpp ut Skrämbuka
För Är/inga går på Bärlinge
Å' tar bört Rotmössa?
[Gåtans lösning är den samma som för nr 389. Skrälle förklaras 'hustrun
som är sjuklig'. Bärlinge = åker, äng eller hage.]
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Far stog på si Rökelsedämmä (dämä?) å' rofte på si Helgafrämja
(framma?): Släpp Säten, ta' Möten d' skilj di stora Väplinga' 'från di
små?
Rökelsedämma = stuga eller möjligen kolmila. Helgafrämja = hustrun
som på armen bär ett barn [Säten]. Möten = hund eller skrämredskap.
Väplingar = vargar. De små = fåren. [Jfr nr 398.]
Bondn stog på Hunkä Punka
Fikk han hörä Pingli Skälla
Så gekk han i si Röka kula
Å' sad' te' si Lortpullä:
Kast' från dej Skvättingen!
Lokkä te' dej Vättingen (afven Regnborg)
För Gråninga'
Håller på med Väplinga på gäle?
[Bonden stod på logen och fick höra skällkon, alt. fårskällan. Han gick
till sin stuga och sade till sin hustru: lägg ifrån dig barnet, locka till dig
hunden, för vargarna håller på med fåren på gärdet.]
Tvåben stog på tjugefyräben
Rofte åt Vind-spjäll:
Släpp ut Ludiben
För skogsråtto' äter opp Rotmössa på gäle?
[Gåtans lösning är den samma som för nr 387,389 och 390.]
Bondn stog på Dundertäljä'
Å' rofte: Rosenlilja!
Släpp ut Rännfält
För Flinker i fjäll
Äter opp Dagveten
På Åkerboten?
Dundertälja = logen. Rosenlilja = hustru, dotter eller piga. [För övr.
benämningar se nr 388.]
Gubben (bonden) täkkte tak med tölvhundräd' rev:
Ta' brannt! ta' brannt!
Gumma kom ut!
För Villbäkk tar Dagsens Ordning på Åkersta bruk.
Gubben lade rörtak. Villbäck = räfven. Dagsens ordning = tuppen på åkertäppan.
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Far stog på tretti' tänder (fötter)
Å' rofte: Spikspjäll!
Lös på Lurbak
För Lån gskafta (eller Rakenskafta)
Kom från Fiskefjäll
Å' tar hört Kraffse?
[Jfr nr 387, 389, 390 och 393. Lån gskafta etc. säges vara vargarna eller
andra rofdjur, Kraffse höns eller andra husdjur.]
Bondn stog på Hunkä pjunkä
Så fekk än hörä pinkä linkä
Gekk 'n in te' Snorbillä
Å' sad': Gråbo dansär med Tättinga på gate?
[Jfr nr 392.]
Gubben stog på Rökevind
Så ropäd' han åt drängen sin:
Släpp Sinkeln, ta' te' vinkeln
För Gråkatto' dansar med rotmössa?
Rökevind = kolmila(?) Sin kel = klubba(?) Vinkel = yxa. Gråkattor =
vargar. Rotmöss = får eller svin. [Jfr nr 391.]

STICKORDSREGISTER TILL ORDSPRÅK, ORDSTÄV OCH TALESÄTT'
Siffrorna hänvisar till sida.
abborre 1, 79, 103

Adams kalf 91
adel 13
adelsman 27, 34
advent 123
advokat 23
aga v. 6
agnar 9
akta sig 18
almanacka 114
aln 55
amen i kyrkan 125
and, änder s. 64
andra bullar 69
anntäppgärdsgård 126
apa 1, 100
aprilsnö 1
arbeta ihjäl sig 100
arbete 20, 21, 26, 124
arbetskarl 118
Arboga öl 99
arm s. 35, 95, 100
arvinge 1
aska 32, 85
askpåse 111
asplöv 84,506
auktion 100
auktionist 79

avsked 86
avund (åvund) 76
avundsjuk (åvensjuk) 12,
34
backhare 128
bagarbod 127
bagare 64, 69
bak 'bakdel' 14, 34, 40,
126
baka 8, 10,44
bakdag 17
bakved 107
bakfot 27,44, 87
bakstol 105
bannor 2,42
barberare 72
bark 90
barkbröd 16
barm 33
barn 1, 2, 16, 22, 27, 28,
31,33, 94, 117
barnbarn 35
bamfot 98
bammage 2
bamminne 2
bamskor 109
Barva klockare 64
beck 128

beckstycke 81
bedja 25
bedrägeri 44
bedraga 10,39, 41
begrava 63
begära 8
bekymmer 10, 84
bekymra 2
ben 17, 18,31, 128
benig 31
berg 24,36
berömma 2
besk a.35
besmanskrok 100
besvär 27,31
betala 13
betalas 124
bevara 2
bi s.11
bibel 63
binda v. 22
biskop 17
bittida 90, 105, 119
bjuda (bjugä) 29
bjuda på dricka 75
björn 33, 126
blad 131

1Registret vilar på utgivarens personliga urval och gör ej anspråk på fullständighet.
Orden återfinns under sin rikssvenska form; verbformer under infinitivformen,
substantiv under singularformen osv. Ordklass har angivits endast då tveksamhet
har ansetts kunna föreligga. De tre kapitlens initialord, som ju redan står i alfabetisk
ordning, är i regel ej medtagna. Inte heller har mycket vanliga ord medtagits (exv.
veta, kunna, vilja, bra, bättre osv.), även om de är betydelsefulla i uttrycket. Så har
också ordstävens många bonden, käringen, pigan, drängen uteslutits, medan de mera
udda hantverkarna, tiggarna, tjuvarna osv. förtecknats. Register av denna typ kan
inte bli konsekvent, men förhoppningsvis kan det bidra till att sökt uttryck eller
ämnesgrupp lättare återfinns.
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blaggamsskjorta 116
blank 36,117
bleckslagarstånd 60
blind 20, 28; den blinde
66
blind kärring 100, 122
blod 2, 64, 125
blodig skjorta 99
blodig tand 86
blunda 5
blytung 129
blåsa s. 14
blöda 15
blötbalja 77
bock 'gethane' 23, 33,
77, 106, 126
bocka sig 27
bog 84
bonde 2, 17, 22, 24, 35,
36, 37, 93, 98, 119
bondbam 118
bondmatsäck 43
bopåle 109
bord 8, 76,88, 110, 113,
118, 128
borga 25
borgen 6
borgmästare 79, 125
borsta 37
bort adv. 25
borta 3
bot 'lapp' 2
bot för sot 86
bot-år 24
botten 14, 38
bottenlös 117
bord och bänkar 88
brandvakt 79
brinna 22, 118
brinna upp 98
brud 68, 74, 75, 106
brudhål 83
brunn 65, 74, 93, 103
brygga v. 8,42

bryta 28
bräde 82
bräder127
bränna sig 8
bränna upp 63,64
brännvin 25, 34, 39, 79
bröd 3, 4, 12, 14, 16, 26,
38, 40, 41, 57, 66,82, 103
bröllop 66, 83
bud 20
buk 7, 12, 23, 93, 95,
117, 119, 132
bukvärk 12
bulle 10, 74, 87, 88
bullersam 118
buntmakare 80
bur 16
by 40, 42
byggmästare 59
byk 'stortvätt' 94
byka 58, 79
bytta 2, 90, 123
byttpinne 27
byxa (böksur) 44, 100,
125
byxknapp 80
bås 31
båsa 'sätta i bås 17
båt 8, 108
båtsman 56
bäck 14,30, 32, 90
bädda 42
bär 122, 126
bärfis 110
böndag 55
böja 13
börda (böla) 28
börja 47
början 2
dag 3, 23, 28, 32
dager 90, 117
dagfattig 47
Daghäradsboma 122
dagkarl 62

dagsregn 74
dagsverke 15
daler 11
dalkarl 68, 76, 80, 127
dank s. 42, 116
dann 45, 128,
dansa 4, 26, 28, 34, 55
degspade 76
degtråg 84
dimpa 56
disktrasa 126
djur 73
djäkne 72, 91
djärv 29
djävlavälling 103
doktor 20, 23, 24, 34
doms. 12
domare 59
don efter person 118
dotter 5, 89
drav 41
dricka v. 42
droppe 6
dräng 20, 30, 35, 40, 45
dröm 117
drömma 41
du 2, 21
dum 31, 118
dygd 15
dymmel 59
dyngpuss 73
dynt och de dödas ben
119
dån 98
dåre 38
dö 30, 46, 85, 94, 100
död s. 29, 46
död a. 16, 20, 30, 51,52,
64
dödgrävare 57
dörr 18, 20,63, 86
dörrhål 70
ed 'löfte' 19
efterslug 2
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eftersläng 25
eget bord 113
eklut 110
ekorre 31
elak 118
eld 8, 12, 16, 20, 33, 59,
86, 91, 113, 118, 120,
126, 127
eld i håret 75
eld och aska 99
elände 20, 29, 65
enbettsoxe 128
enögd 11
fan 3, 8, 16, 17, 21, 31,
91, 94, 107, 119
Fader Vår 27, 77
falskhet 21
fanomme 35
far i farstun 66
fara 26
fargalt 10
farlig 17
farmor 95, 114, 125
farstu 16, 55, 66, 107,
119
fast adv. 22
fastände 14
fat 6, 13, 112, 132
fattas 65
fattig 5,6, 8, 21, 28,30,
91, 118
fattigdom 22
fattigman 22
fattigstu'präst 104
fel s. 31, 51
fela 'göra fel' 19
feber 126
femma, en annan ... 60,
105
femte hjulet 93
fet 47, 118
fett 86, 87
fiende 88, 93
finger 6, 15, 102, 108,

109,132
finne 'finsk person' 63,
64
fiol 126
fis 88, 93
fisk 23, 27, 45, 60, 79, 97
fiskfång 22
fjäder 123, 130
flaska 62
flicka 26
flit 22
flitig 118
flott s. 8, 13, 14,59
fluga 20, 21, 56, 77, 110,
111
flundra 71
fly v. 2
flyga 32
flyta 85,86, 108
flåbuse 93
fläka sig 108
fläsk 8, 74
fogde 106
folk 16, 22
fort adv. 22
fot 33
fotlång 90
fredag 44
fresta 22
fria (exv. till en flicka)
29,31
frisk 34
frisk luft 62
fru 45, 72, 78
frukt 48
frusen 33
frysa 16, 39, 82
fråga s. 22
fråga v. 21
frörova 113
ful fisk 118
fula hunden 88
full 'berusad' 13; 'fylld'
23

full med fan 119
fult väder 119
fundering 20
fyrk 11
fyrskaft 111
fågel 5, 10, 14, 15, 16, 26,
28, 98, 102, 122
fågelsång 22
får 54
fårhuvud 118
fårris 106
fäkritter 124
färdask 86
fästman 23
fästmö 14, 23
född av folk 119
fölad i farstun 119
följas åt 59
förbjuden 23
förgå 1
förlåta 28
förord 23
föräldrar 41
förråret 98
församling 17, 97
förskjuta 3
förslug 2
förstånd 7
försök 23
förtjäna 23
förtära 28
förvara sig 14
fösa 10
(på) gaffeln 95
galen gris 114
galen kittel 85
galen tunna 97
gammal 16, 23, 24, 46
gammaldom 'ålderdom'
28
gamla hunden 119
gammal i gården 119
gammal ost 82
gammal som gatan 119
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gapa 6, 100
gråta 10, 34, 44
gardeshop 9
grått papper 86
gardin 112
gräs 13, 30, 60, 94
gardist 62, 72, 80
gröning 87, 93
garngryta 99
grön 94; det gröna 80
garvarracka 124
gröna löss 94
gast 108, 125
grön tröja 93
gavel 83
gröt 10, 33, 57, 73, 84,
ge med sig 64
92, 104, 115, 120
gesäll 63
grötbössa 108
get 5, 12, 19
grötfat 76, 118, 126
getingbil(Da 117
grötsalt 93
gifta. 19,84
grötspad 114
giftas 35
gubbe 12, 24
gifta sig 16, 35, 75
gud 7,64
gill 90
Gud 6, 16, 23,24, 46, 93,
gissa galet 61
94, 114, 115, 118, 129
glad 23, 119
Guds gärning 77
glimma 17
Guds namn 5
glina 'skratta' 128
Guds ord 91
glädja sig 32
Guds rike 11, 28
glädje 35,37, 43
guld 5, 17, 24, 30, 46, 96,
glödpannkaka 60
103, 109, 116, 119
glömma 27,35, 41
gult som vax 120
glömmas 5
gumse 67, 69
gnaga 12, 31
gumskätte 112
gnet s. 33
gumstaska 129, 132
gnist(r)a s., se på
gymnasist 72
gnist rur 47, 69
gå på vattnet 60
gorr s. 131
gångskor 89
granne 20, 26,42
gårdmellan (Almilla) 6
grimma 45
gås 19, 57, 76, 127
grind 103
gåsunge 91, 104
gris 13, 14, 17, 24, 33, 73, gädda 41, 71
79, 101, 109, 110, 123,
gärde (gäle) 17, 116
124, 128
gärdsgård 26,34, 36,80,
groda 60, 101
85
grop 6,34
gäst 20,45
grund s.58
gästabud 21, 24
gruva sig 18 32
göda 17, 38
grymta 24
gödning 25, 26
gryn 77, 129
gök 98, 103
gryta 13, 18,45
gömma 7, 27, 38
grå som aska 120
gömmas 13

ha och mista 100, 111
hacka v. 121

hackor, inte gå för ... 57,
92
haka 84
hake 24
hakring 127
hal 129
halka s. 70
halm 83
halmstrå 79
hals 89, 91
halsgrop 111
halt 133; (den) halte 34
halta 30
halvöre 89
hamna 130
hampa som håller 120
hampskog 126
hand, händer 17, 21, 22,
29, 52
hand i hår 120
handla ärligt 80
hantverk 9
hare 30, 61, 63, 76
harfot 109
harkrank (hdrkrånk) 18,
86
haruggla 68
harm 25
harva 69
hat 6
hata 25
hatt 19, 22
heder 9, 10 16, 25
hej 32
helig 19
helvete 17, 25, 61, 127
hem adv. 25
hemma 3, 39, 43, 118,
120
hemmagjord och
medskickad 120
herre 1, 4, 16, 20, 25, 26,
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27, 29, 30, 66
herre över ... 65
herrgårdsgill 121
herrgårdsklocka 72
herrgårdsvällingklocka
72
het 16, 17,47, 120
himmel 105
himmelrike 25
hin håle 25, 41, 55, 61,
63, 64, 66, 68, 70, 71, 80,
103, 110, 118, 119
hin håle hinner få
tofflorna på 117
hin håle i en sprucken
burk 107
hin håle kan inte dra på
hal is 129
hi och ha 90, 127
Hjälmaregös 128
hjälpa 30
hjärta 46
honung 11
hopp 25,45
hora s. 4, 26, 41,44
horunge 25
horn 19, 23
hornlykta 101
horn i sidan 94
hosta s. 28
hov s. (exv. kunga-) 7
hud 81
hugga 9
huld eller skyld 94
hull och skinn 102
humlegård 126
humlestör 128
humlesäck 84
hund 1,4, 5, 12, 14, 16,
18, 25, 26, 27, 29, 30, 32,
55, 62, 68, 95, 100, 103,
106, 114, 119, 124
hund i samma skinn
127

hund i ärmarna 94
hund och katt 125
hundgryn 103
hundhuvud 83
hundkaffe 84
hundlega 4
hundtaska 126
hundålder 100
hunger 18, 25
hungra 23
hungrig 7, 20
hus 6, 82, 133
hus efter fä 120
husbonde 20, 25, 87
husfattig 64
hustru 45, 78
hut 25
huvud 38,43, 78, 96, 98,
114, 127
huvud på rätta änden
96
huvudhår 21
hylla s. 102, 115
hynda 25, 26,92
håg 5, 26
hål s. 15, 17, 20, 26, 89,
121
hålkaka 116, 121
hålla ord 9, 10
håll(e)n s. bsg.
'ordhållighet' 29
hår 18, 29, 32, 37, 39,59
hår av hin 118
hårrep 8, 101
hårstrå 98
hård som flinta 121
häkta s. 12, 69
hälsa s. 30
hälsodag (helsda') 12
hänga 48
hänga näsa (över) 124
hänga sig 8
hängas 78
häst 16, 24, 25, 32, 64,

65, 74, 80
häst och vagn 89
hästbyte 122
hö 41, 99
hötapp 106
hög i själen 121
höga hyllan 102
högsta hönset 121
högmod 26
höger 32
hök 18,46
hökklo 58
hökröv 10
höna 4, 20, 22, 35, 72,
76, 78, 91, 111
höns 19, 68, 88, 102, 107,
108
hönshus 92
hönslort 79
hönsträck 65
höra 8,32
höstnatt 26
höstrik 124
il 'hast, brådska' 27
inbillning 27
is 123
ister 92,110
jakt 91 (fartyg); 119
jama 37
jord 11, 27, 122, 129
Josefs skada 105
jul 63, 92, 106
julafton 63, 69
julotta 75, 110
jämka 98
jämn 122
jämra sig 18
järn 7,31, 132
järnport 24
järntofflor 92
kaffe 65
kaka 9, 14, 17, 27,40
kakstad 'mage' 99
kalas 3, 6, 35,36, 75, 125
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kalv 16, 22, 37,44, 62,
85, 100
kalva 35
kalvkött 95
kalvskinn 31
kam 109
kant 124
karbas 73, 77
karl 28,41, 122
karlfat 130
karl för sin hatt 122
karl till knäna 122
kasino 65
kasta på backen 89
katt 4, 7, 17, 18, 19, 23,
56, 59, 65, 72, 73, 76, 77,
80, 90, 92, 105, 124, 125,
126, 127, 132
kattkopp 130
kattunge 99, 123
killing 77
kilträ 25
kink s. 63
kirra v. 19
kista 7
kjol 122
kjolsäck 21, 87
klar 122
klavbundet nöt 95
klave 23
klen 50
klia 32, 43, 83
klippa v. (klefft 'färdigt')
75
klo 48
klocka 4, 18
klockare 35, 55, 114, 120
klok a., adv. 3, 8, 21
(en) klok 21, 51
klot (klort) 4
klubba s. 15,46
klut 14
Må 32
klåda 21

kläda av sig 59
kläder 24
klämma v. 13, 130
klöver 109
knapp s. 69
knappnål (knöppnål) 6
knep 28
knippa 99
kniv 7, 17, 20, 93
kniv på strupe 120
knivskaft 122
knut 61, 126
ko 15, 17, 19, 23, 32,35,
56, 66, 69, 75, 81,88, 92,
122, 124, 132
kodags 122
kodöd 21
kogubbe 123
kohorn 41
korumpa 132
koskälla 76, jfr skälla
kock 17, 20, 27,33
koka 42
kol 28 (trä-), 33(?), 95
komma sams 74
konfekt 83
konst 16, 21, 28, 52
koppa v. 97
kopparnot 85
kopparslagare 62
korn 20
kornskyl 129
korp 5,97, 127, 128
kors 26, 102, 105, 112
kort 'spelkort' 28
kort a.28
kort om gott 93
korv 1, 18,30, 57, 73, 78,
89, 124, 129
korvkittel 9
korvspad 122
korvsticka 3, 118
kost 92
kosta 52

kringla 127
kristendom 51
kritter 15
krog 72, 73
krok 20
krokig 13,39
kronans mynt 84
kropp 28
kruka 52
krus s. 'trugande' 23
krut 18, 38, 100, 127
kruthorn 95
krydda s. 25, 70
krypa 32, 72
kråka 64, 85, 119
kråkskit 94
kråksång 88
kräfta 78
kröka 35
kröka sig 20
kull 'barnkull' 12
kullig 'utan horn', om
ko 19
kung 13,59, 76, 80, 110,
124
kusk 32,89
kuva 53
kvarn 9, 19, 79, 87, 116
kvarnsten 63
kvarnvinge 63, 70
kvast 1,33, 106
kvastmakare 63
kvick 122
kvinna 28,30
kvinnfolk 28
kvinnfolksgöra 28
kvist 115
kväll 5
kvällsmat 123
kvälls-söl 131
kyrka 19, 31, 39,49, 53,
67, 70, 76, 97, 99, 109,
119, 125
kyrkdörr 14
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kyrksocken 68
kyrktak 100
kyrktjuv 25
kyrktorn 61
kyrkogård 65, 70
kyss 61
kyssa 31, 71, 77
kål 10, 12, 13, 110, 111
kålsupare 122
kåthet 5
käft 10
kälke 42, 106
kälkmärke 93
källa 26
känd 6
käpp 4, 19, 28, 97, 100,
122
käppen och säcken 90
kär 72
kärr(i)ng 7, 12, 13, 15,
21, 45, 93, 98, 99, 105,
197, 122, 129
kärr(i)ngdöd 21
kärr(i)ngträta 31, 43
kärlek 28, 54
kärleksgnabb 28
kärna (tjärnä) v. 114
kärr 124
kärra s. 34, 109
köksa 61
köp 24
köpa 9, 11, 15, 38
köpman 37
köra i sjön 57
köra sönder 67
kött 14
kött och kål 108
köttmånglare 107
lada s. 18
laddörr 109
lag 'påbud 28
lagom 16, 28
lake 125
lammunge 71

landsväg 13
lapp (pappers-) 112
lappa 92, 100, 116
lass 20, 26, 35
lat 5, 23, 28, 48, 50
(den) late 5,48
le v. 70
ledsen 122
lejd p.a. 52
lek 10
lekatt 130
lekstuga 123
lergök 122
lerpuss 57
leva 11, 14, 29,31
leva och ha hälsan 65
lever och lungor 111
lida 'plågas' 10,42
ligga i sjön 71
lik s. 71
likkista 97, 109
likpsalm 84
like s. 28
limstång 111
linjera 77
link och halt 91
linka 129
list 'knep' 52
liv 'levnad' 10, 28, 29,
86, 94
liv i ludd 69, 123
ljud i skällan 83
ljuga 8, 23, 40, 42, 61, 70,
113
ljugarsten 112
ljus s. 42,56, 106, 116
ljuv s. 95
lock 2
lock på byttan 123
(ta i) loft(et) 115
loppa 61
lort 19, 96, 129
lortig 21
lova 'ge löfte' 5, 9, 10, 49

loven 'löfte' 29
ludd 14, 123
luden 33
lugn 123
lukta 17, 19, 40
lunta 103
lura (ngn) 69
lus, löss 11, 18, 33, 35,
71, 72, 82, 89, 91, 106
lusa (sig) 70
lusig 69, 124
lycka 'medgång' 4, 7, 16,
29, 52, 63, 124
lyckas 29
lycklig 59, 123
lycklig som en ost 123,
133
lyda 8
lån 116
låna 9, 14,88, 89
långgata 24
lånsäck 29, 31
lår 'ben-del' 101
lårben 97
läder 13,45, 78
lädersäck 113
lägga sig i 13, 58
lägga till ögat 130
Lännamatsäck 123
länsman 61, 71, 78
läpp 82
lära v. 10, 11, 20,43
lärkvinge 122
läsa 29
läsa (över en böld) 74
lögn 29,33, 36, 61, 63
lök 40
lök på laxen 102
lön 29, 87
löna 102
lös och slö, gå på ... 56
madam 78
mage 5, 15, 20, 25, 29,
30,39, 45, 95
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magnet 30
maka åt sig 77
maka/make 24, 27
makt som mod 95
mala 9, 45
man ur huse 90
mara 125
markatta 78
marknad 117, 127
mask (exv. dagg-) 23
mat 19, 23, 31, 41, 52,
123
mata 25
matmoder 104
matsäck 10,33
matros 78
medgång 27
menlös 70
middagsvila 131
minnas 33, 38
minne 13
miss 'katt' 106
missväxtår 18
mista 48
mjöl 10, 14, 33, 35, 38,
67, 121 130
mjölgröt 65
mjölnare 12, 66, 68, 76
mjölk 23, 99, 112
mjölka 'ge mjölk' 5, 15,
103
mjölklammunge 3
mod, friskt ... 22
mod eller blod 94
moder 5
morgon 14, 20
morgondag 52
morgonsorg 9
morgonstund 30
mota vall 65,69
morot 104
motgång 42
motväder 39,66
mule 21, 29

mull 24,46
mun 7, 13,33, 93, 96, 98,
101, 115, 119, 122, 123,
124, 125
mun på skaft 95
munk 18, 116
mur 126, 129, 130
mus, möss 35, 78, 106
(de) myndiga 19
mynt 7
myra 97
måg 15,42
mål 'tal' 32; 'siktpunkt'
51
målare 28, 66
måndagsarbete 30
måne 11, 63
månsken 92
mår 'sankmark' 90
människa 30, 35, 124
märr 3, 7, 29,41, 43,49,
68, 72
märrlår 21
mästare 21, 47, 51, 66,
91
mästerman 55
mätt 22, 35,47
mö 41
möda s. 9, 27, 43
mödom 60
mögligt bröd 82
mör i mun' 124
mössa 57, 87, 106, 125
nagel 97
naken nakug 31
nalle 67, 83
namn 16, 40
nappa v. 31
narr 2, 25, 26
narra 47, 77
narri 64
natt 7, 23, 31
nattgammal 35
neka 48

Ni 2, (21)
nittonde spritten 121
njugg 31
nordanväder 31, 106
nordanväderstö 43
norra näven 110
nors 125
nykter 13
nyttig 1
nyårsdag 71
nådår 107
nål 100, 112
näbb 26
näbbar och klor 117
nära ögat 61
näsa 7, 9, 19, 87, 96, 104,
113, 115, 124, 125, 131
näsan i blöt 102
nässla 19, 60
nässelkvast 70
nässelrugge 80
näve 38, 110, 116, 118
näver 91
nöd 5, 12, 31, 32, 37
nöjd 9, 51, 124
nötskrika 93
objuden 106
offer 24
ogjort väder 110
ogådd 'ogången' 94
ok 50
olja 91
olycka 16, 21, 22, 23, 36,
37, 42, 61, 65
omöjlig 129
ombytlig 79
ordsvam 'ordmängd' 29
ord (o/) 10, 11, 14, 21,
24,42, 52, 91, 95, 124,
131
ordning 55, 69, 76
orka 27
orm 38, 78, 130
oro 14, 27
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orre 73, 128
orsak 51
orättfärdig 21
orätt 31
ost 39, 123, 133
ostskiva 74
osäker 114
otid 2,21
oträde s. 113
ovän 9, 14
ovänskap 23
oxe 4, 15, 17, 21, 24,31,
37,39, 56, 62, 66, 77
92, 124
oxhud 4,31
palt 94, 101, 106
pannkaka 43,56, 123
pannkaksmörja 114
pannskaft 126
pengar 9, 24,30, 36,49,
53
penning 21, 39
peppar 52, 71
pest 27
piga 45
pigsol 15
pinne 4, 36, 119, 127,
128
pipa s. 36, 61, 86, 111
piska s. 29
piska v. 15, 29,55, 62,
64, 68, 73, 78
pisksläng 87, 99
pissa 39,68, 71, 92, 108
pisspotta 1
pitt 103
plåga s. 4
plöja 29,34, 44
pojke 12, 25,44
pojklår 95
portläger 19
potatis 17
prat 19, 36
prima 'sladdra' 30

process 50
processa 39
prost/prostinna 118
präst 4, 5, 17, 18, 23, 34,
39,43, 59, 73, 75,77, 79,
92, 102
prästens byxor 100
prästficka 117
prästgård 34
prästlämpor 67
pung (penning-) 8, 14,
27, 101
pytt pytt falleralla 127
påksläng 70
påle 88
påse 21,45, 88, 116, 121
päls 129
pärla s. 32, 103
pörtdörr 14
pörtrök 71
rak i ryggen 124
rak rumpa 90
rackarens dotter 56
raka v. 72
rapp 99
reda sig själv 79
regnvädersdag 108
rem 4, 85, 111
renlig 65, 76
rep 33
repslagare 60
rida 76, 105
rik 8, 22, 24, 27, 39;
(den) rike 6
riksdag 98
riksdagsman 62
rinna 39,43
ris (för bestraffn.) 52, 93
ro s. 14
(för) ro skull 32
roa sig 73
rock 94, 118
rompa, se rumpa
ropa 12, 43

ros 28, 109
rospigg 58, 71
rost 132
rote 91
rova 68
rubb och stubb 91
rum 12,47
rummel 88
rumpa 17, 19, 25, 26,32,
77, 99, 127
rusthåll 104
ruttet finger 78
ruttna 70
rygg 11, 13, 32, 98,
114, 115, 124, 125
ryka (röka) 12, 17
rykte 24,39
ryk och ränn 107
ryttarkamp '-häst' 99
ryttarmärr 126
rå a. 56
råd s. 'utväg' 3, 24, 28,
113
råda 23, 35,36
rådlös 26
råg 57
rågsäde 114
råtta 15, 38, 41,45, 78,
80, 116
räcka 'förslå' 29, 40
rädd(er) 17, 39, 63, 125
ränngam 110
rännsten 62, 77
räta spik 62
rätta ullen 130
rättvisa 63
räv 19, 39, 56, 61, 72, 76,
77, 80, 95, 99, 107, 132
räv bakom örat 95
rävkrok 49
röd 40, 51
röd i synen 125
röda hundarna 77
rök 40
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röka, se ryka
rönnbär (runn-) 61
röv 69
sadelmakare 77
sakta glöd 111
salt a. 13
salt s. 27, 38, 44, 52
saltkorn 38
sams 125
sanning 10, 29, 36, 95
sarv 123
sed 25, 26
segla 95
sele (sälja) 101
sidbena 102
sill 104
silver (selver) 24, 60
silverskål 6
silvertumlare 96
sinne 78
(det) sista 58
sju bykar 71
sju dagar i veckan 96
sju för tu 108
sju gamla gärdsgårdar
105
sju gånger 125
sju knutar 57
sju kyrksocknar 114
sju sidor 99
sju skinn 96
sju skinnfällar 96, 103
sju sorger 90
sju stugor 104
sju timmar 132
sju vintrar 109
sjuk a. 7, 17,34;
(den) sjuke 15, 20
sjunga 7, 10
själ och pina 82
sjö 45, 72, 93, 111, 118
skada s. 20, 40, 46, 48
(den) skallige 18
skam 10, 19, 20, 22,36,

40, 82, 94, 120, 123
skank (skånk) 94
skata 38, 46, 60
sked skid 6, 10,30, 33,
35, 115
skepp 43, 96
skillnad 18, 129
skinn 24,33, 40,42, 96,
102, 104
skinn på näsan 96
skinnbyxknä 13
skinnpäls 16
skit 22, 33, 36
skjorta 81, 116
skjutsmärr 126
sko, skor 5, 13, 14, 16,
25, 31, 39, 41, 50, 111,
130
sko-par 97
sko-torg 9
skodd 92, 125
skog 14, 40,43, 97, 118
skojare 59
skola s. 115
skolmästare 73
skomakare 12, 40, 61,
62,66, 72, 77, 81
skona v. 20
skopa s. 86
skorsten 40,67
skorv 91, 103
skorva s. 45
skorvig 16
skratt 108
skratta 8, 10, 33, 41,44,
132
skrifta sig 18
skrik 73
skrika s. 80, 123
skrin 99
skrivas 12
skrock (skrok) 108
skruv 85, 91
skruvstäd 7

skrynkla s. 14, 86
skräddare 55, 61, 93,
106
skuffa ikull 67
skvallersmörgås 87
skyla 22
skylt 84
skål och vägg 106
skåp 41, 45, 96
skåpråtta 118
skägg 119
skälla (ko-) s. 22
skälm 52
skämma 23
skämma sig 15, 38, 56,
58, 59, 66, 69
skämmas 16
skärslipare 91, 101
skörask 109
slaga s. 65
slagbult 60
slakta 17,38, 75
slamra 45
slav 87, 92
slev 17, 86
slicka (slekä) 29,47
slipsten 80
slug 3, 11,16
slungsten 121
slunka till 58
slut för idag 64
slå ihjäl 107
slå ikull sig 67, 70
slå till 'inträffa 58
slåss 74
slåtterkalas 73
släde 20
släkt s. 42, 92, 104, 114
släkt med släkten 125
släng 86
släppa efter 48
slödder 35
smak 6, 45
smaka 13, 14, 52
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smaka fågel 60
smed 41, 65, 70, 74
smeka 29
smida 31,70
smål (smd/) s. 99, 125
smålänning 66
smått och gott 63
småtarmar 18
smäll 32
smör 15, 25, 38,41, 74,
107, 131
smörköp 83
smörja s. 45
snara s. 61
snarka 20
sned s. 102
snok 41, 117
snor 41, 111
snorig 119
snus-kur 101
snyta sig 19
snyta ur näsan 125
snål 8,34, 126
snålhet 10, 41
snö 6, 13
snödriva 62
so 41, 98
socker 27
sol 124
solvarg 89
soldat 66
sommar 20, 21
sopa v. 32, 33, 47
sopbacke 97
sopor 1, 97
soppa 27
sorg 6, 7, 13,35, 37,43
sot 'sjukdom' 29
sova 11, 20
spara 6, 14, 31, 38
sparka 41, 50, 72
sparv 42
spegel 125
spel (exv. kort-) 17

spelare 42
spelman 119
spendersbyxor 115
spett 44
spetsgård 112
spik 59, 62, 85, 87, 109,
117
spilla 59
spinna 31,34
spiritus 101
spisöl 21
spisölstapp 122
spjäll 115
spjärna mot udden 62
spotta 9, 10, 17, 34, 47,
64, 127
springa v. 10
springa ikull 66,68
springa kapp 44
spränga berg 24
spy 57
spå 23
spåkäring 42, 77
spädgris 44
spänna bälte 120
spänne 16
spö 105
spöke 65,69
spörja 30
stackare 33
stackare du 113
stark 8, 27, 128
starr (ett gräs) 131
stat 'ståt' 42
statdräng 66
stav (tiggar-) 41
steka 42, 96
sten 32,34, 45
stia 43
sticka s. 93
sticka ut 37
stinnögd 128
stjäla 6, 21, 27, 44,57,
71, 107

stjälpa 20
stjärt 111
stock 128
stock i vägg 102
stol 108
stomme 'stubb 8
storklocka 104
storm 43, 82
straff 59
strunta i 60
stryk 42, 44, 67, 79
strå 18, 102
sträcka sig 27
ström 129
strömming 63, 72, 130
stuga 16, 35,50, 63, 104
stump 36
stumpen a. 53
stut 'tjur' 124
styrka s. 69
styver s. 20, 21
stång 98
städsla 78
stämma v. 14
stöp s. 111
stövel 77
stövelkrage 95
sugga 5, 13, 16, 24,36,
43, 53,68, 71, 74, 80, 88,
116, 128, 128
suggrumpa 101
svullen (sullen) 128
sunnanväderssnö 43
sup 59, 89, 94
supa 35,42
surmulen 128
surpalt 26
svagdricka 124
svala s. 21
svalunge 88
svalas 'bli sval' 16
svart 128
svart på vitt 87
svarta tjuren 100
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sveda s. 21
sveda v. 33
(en) svensk 25
svettig 82
svicka 38
svida 60
svin 1, 9, 10, 32,36, 65,
76, 119
svulten (sulten) 33
svält 52
svälta 16, 43, 44, 47
svältare 125
svära v. 19
svärfolk 15
svärta sig 102
sylta s. 71
syn 'synförmåga' 74
synd s. 12, 13, 87
syrs-genitalier 96
såll 127
sår s. 41
såstång 4
säck 9,31, 33,52,
90, 109, 111, 116, 121
sälja 9,38
säng 76
sängbräde 66
sänghalm 115
särk 73, 116
Södermanlandsmatsäck
123
söm (hästsko-) 65
söndag 36
sötja v. 33
söta mjölken 87
ta land 128
ta sig 81
tacka v. 124
tag, ha tag 68
takis 122
talgoxe 74
tala 13, 33, 34, 36, 39,53
talan 94
tall 129

tallkotte 64
tallrik 18, 64
tand 5, 32,44, 53, 86
tand för tunga 44, 53, 96
tanke 1
tapp 38,41
tappa 'förlora' 37,38, 97
tarm 35, 95
taska 99
tattare 44, 128
tegelsten 117
text 55
thevatten 61
tid 1, 2, 44,53
tiga 15, 20, 26, 36, 38, 44,
53,62, 71, 111
tigga 6, 116
tiggare 3, 11, 15, 21, 27,
41,44, 48,55, 64, 66, 70,
72, 79, 113, 116
tiggarkäring 65
tiggarpojke 65
tillfälle 53
till orda 116
timme 112, 132
tinga 35
titta 22, 87
tjock 122
tjur 100, 107, 128
tjuta 10
tjuv (tjyv) 19, 20, 21,36,
44,53, 56, 63, 73, 74, 127
tjäla (käla) ur 58
tjäna 44
tjänare 44
tjärad näver 91
tjärfiärding 74
tok(er) s. 3, 19, 21, 37,
38, 44, 50, 53
tok 'tokeri' 9
(på) tok 50
tokig 3, 16, 82
tom 8,44, 129
tordyvel 69

torg 14, 38
torgdag 75
torka v. 76
tornväktare 57
torpare 25
torparkalv 117
torr 130
torrföda 133
torrt skinn 126
torsdag 81
torsdagskväll 44
torva 45
trampa 79
trampa på tårna 74
trampa sig 10
trappa 60
trasa s. 8, 129
trasig 129
tre lortar hög 129
trilla ikull 58
trind 51, 129
trogen 11
troll (trull) 12, 36, 49,
116
truga 18, 29
trumma s. 8, 127
trut 'mun' 10,36, 44,93,
117
tryne 36
trå 'trängta' 13
tråd 12
träck 76, 92
trä (träd) 'vedträ' 22
träben (träd-) 53, 59, 112
trägubbe (träd-) 64
träskor (träd-) 16
trästicka (träd-) 128
träd 47,48, 52, 53
trädgårdsmästare 33
träkyrka 118
trälås 129
trägen 45
träta s. 28, 31
träta v. 11, 13, 21, 36, 44
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trög 22
trögbaser s. 44
tröja 40
tröska (tryskä) 57, 65
tuggas. 11
tugga v. 61, 62
tulla v. 66
tumme 98
tung 129
tunga s. 44, 98, 129
tunna 43, 77, 97, 112
tunnbindare 77
tupp 3, 4, 19, 67, 69, 74,
75, 76, 102, 128, 130
tuva 20
tvista 9
tvång 26
två gånger två 129
tvåstyver 79
tvärficka 94
tvätta 53
(en) tysk 25, 56, 62
tystlåten 118
tålig 21
tång 7
tälgkniv 109
Tälje katt 132
tända eld 58, 127
tänka 53
tärning 28
tät 129
tö 13
töm 87
törnbuske 106
törst 39
udd på sticka 93
uggla 130
ugn 36, 93, 96, 106
ull 7, 71, 73, 95, 130
ulv 10, 54
undersam 130
(en) ung(er), den unge
20, 21,41, 45, 53
ungdom 28,45, 79

unge s. 38, 46
uppäten 13
urverk 91
urväder 126
usel 51
utestängd 46
uträkning 46
utter 66
utväg 70
uv 46
vacker 8, 130
vackert väder 56
vagga 74, 75
vagn 20
vagnshjul 29
vaka v. 10
vakna 73
vallpojke 108
vana (vaan) 46, 54
vante 18, 83, 92, 103,
110, 112, 116, 121
Vapenhusolle
(våkenhus-) 89
vardagsgrann 25, 121
varg 48, 55, 60, 64, 74,
80, 129
varken ha eller ta 121
varm 130
varm (het) gröt 92
varma servetter
(salveter) 114
varnagel 59
varpa v. 33
vass s. 36
vatten 12, 20, 26, 52, 84,
87, 92, 97, 115, 127
vattendryck (vatt ' drick)
124
vattna (hästen) 64
vattvälling 103
vax 81
vecka s.36
vett 4, 34, 41
vev 84

vidja (vedja ) 31
vildstyring 9
vilja s. 34,47
vinge 32,50
vink 88
vinna 9, 12, 45, 46
vinst 27, 43, 48
vinter 18
vinterny 112
vis 26, 47
visa s. 7, 46, 52, 124
visdom 46
vishet 41
viska v. 8, 18, 61
vissla 57
visthusbod 74
vit i synen 120
vit som snö 120
våga 9,46
våplycka 60
Vår Herre 19, 32, 46, 47
Vår Herre Kristus
(Xtus) 30
vårfattig 121
våt 130
väder 83, 97, 113, 126,
131
väderkvarn 88
väg 25,47
vägg 97, 102, 105, 106,
127, 130,131
vägglus, -löss 63, 110
välde 36
välling 9, 35, 54, 72, 130
vällingfat 56
vällust 33
välmening 79
välsigna 14, 52
vält 70, 77
vän s. 7, 9, 11, 12, 14, 15,
16, 17, 25, 27, 38, 42, 47,
54
vänskap 23
vända om en hand 127
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vända sig 25
vänster 32
vänta 33
väppling 131
värld (bsg. villa) 47, 133
värpa 19,47
väst (klädesplagg) 16,
19,87
västgöte 57, 123
väva 33
vävstol 61
växa 13
växt s. 119
yngla ynga 25
yxa 9, 71, 99, 131
yxhammarsläng 13
yxskaft 63, 66, 123
ä 14,30, 94
åderlåta 97
åka 34, 47
åker 30
åkerhöns 18
åklagare 12
ål 123
ångra 16
år 3, 21, 24
årsskratt 108
årsväxt 33
åska 57
åskmoln 111
åsna 53
återhälle 36
återkast 31
äfsing 103
ägg 14, 20, 22, 38, 47, 59,
107
älska 5
ändamålsenlig 73
ände 54, 55
änka 59
äpple 37, 47
ära s. 10, 27
ära v. 20
ärkebiskop 104

ärlig 44,47
ärthalm 23, 98
ärtvälling 11
ärtåker 16, 67, 116
äta 8, 12, 15, 31,33, 57,
95, 106, 112, 120, 125,
129
äta upp 10, 19
ättika 65
öga, ögon 8, 11, 12, 13,
22,30, 37,40, 45,54, 87,
88,96, 97,98, 105 109,
117, 128, 129, 130
ögonlock 74
ökstock 114
öl 23, 108, 116
ömsa 81
önska 33, 38
öra, öron 18, 41, 59, 84,
90, 98, 120
örfil 43, 57, 63, 117
överman 16, 27

PERSONNAMNSREGISTER1
TILL SAMTLIGA KAPITEL

Abel 159

Abraham 34
Adam 34, 90, 108, 123, 159 (med
not 4), 160, 207
Anders Danielsson 70
Arve 55
Askfis 56
Backa-Jösse 60, 64
Barken 126
Bellman 60, 77
Blomster 73
Bläsen 135
Bodstugen 67
Bohusudden 78
Boman 56
Brinken 62
Brita 4, 75
Da(h)lström 91
Daniel 3, 169
David 59, 88, 105
Dunder 67
Ekholm 75
Elias 169
Enoch 169
Eva 34, 160
Fagra 75
Falbergskan (Falbär'ska) 69
Farfarstomten (?) 63
Filen 60
Föllingen (?) 73
Greta 103

Grubben 68
Grålle 68
Gudman 64
Hallingen 56, 74
Halt-Jan 66
Hjul-Jan 67
Hobergsgubben 78
Holm-Jan 70
Humla (mäster Humla) 73
Håkan 42
Jakob 74, 178
Jan 56
Jeppe 140
Jon 57
Jona 161, 162, 163
Jonas, 141, 191
Josef 74 (not 53), 105
Jöns 65,216
Jösse 64,77
Kain 159
Kajsa 134
Kani 83, 117
Karl Andersson 55,56, 60, 78
Kattsammil 56
Kellman 65
Kniper 100
Kojen 71
Krog-Jan 59
Kuljan 55
Kämpendal 137
Köllstedt 61

lÄven några hästnamn, namn på sagofigurer o. likn. Till dialektskrivning har ingen
hänsyn tagits.
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Lasse 61, 143
Lasse Hare 56, 59
Lasse m(j)ölnare 69
Lisa 148
Ljusen 72
Lode (Loden) 62
Lömmar-011e 59
Lunkentus 55
Luther 61
Lången 68
Macken 60
Markulfus 78
Marta (Märta) 84
Matts 115
Mickel 115
Mosen (Moses?) 57
Moses 113
Målar-Annika 123
Målle 75
Måns 123
Mårten 68
Möss-Lasse 57
Newhaken (New-Haken) 79
Nisse 77
011e 13, 103, 142
Orre (kung Orre) 110
Pelle 57
Pelle Grön 69
Pelle Nisse 76
Petrus 39
Platin 63
Präst-Lasse 69
Pälle räv 72
Pär 76, 143, 115
Pär i Valla 66
Pär Jonsson 60, 62, 68
Pär Sylvander 76
Raskus 65
Rosenlund 84
Rudbecken 68,78
Sacken 60
Samuel 56
Sandbärgen 142
Sara 34

Sara (blinda Sara) 80
Sara (halta Sara) 66
Segroten (Skäggroten,
Siegroth?) 74
Sjuman 57,80
Skinn-Jan 75
Skinnar-011e 72, 73
Skötta 79
Skåp-Jöns (Skåp-Jan) 66
Snickar-Pelle 58
Snuva 74
Spö-Jan 77
Stallkurre 59
Stjärnkopf 135
Strömmen 79
Sundtorpen 64
Sväng-Pelle 69
Tallkottamaj a 76
Tamen 78
Tingren 68
Tok-Jerker 61
Tovsten 58
Tras-Jan 67
Uris (Stora Uris) 58
Vadsbro-Jan 64
Vattskvalpen 76
Westin 73
Våkenhus-011e ('döden') 89
Åla 61

ORTNAMNSREGISTER1
TILL SAMTLIGA KAPITEL
Siffrorna hänvisar till sida.

Arboga, stad 99 (Arbögii öl)
Barva (Barva), sn i Österrekarne hd 64 147, 149, (Barvä klökkäre) 70
Blacksta (Blakkstä), (oklart) 143
Brunkeberg, (ås i Stockholm) 208
Daga härad, (Daghärd'sbo'na) 122
Dal, (oklart) 100

Danmark, 185
Dunker, sn i Villåttinge och Österrekame hd 67, 69, 75
Eldsund, by Vansö sn (Eldsundsböndra) 130
England, 37,89
Eskilstuna, stad 69
Fjällan, »bebott ställe» i Länna sn 141
Hammarby, sn i Österrekarne hd 74, 76
Hjälmaren, (Hjelmäregös) 132
Hjärpiberg, by i Barva sn 70
Härad, sn i Åkers hd 62
Jäder, sn i Österrrekarne hd 61
Kanans land 203
Karlstad (Karlstäd), stad 73, 101
Kjula (Tjulä), sn i Österrekame hd 76, 149
Kloster, sn i Österrekame hd 210
Kristinehamn, stad (kors i ... ) 73
Kälkestad (Kälk'städ), 108, 123, 159
Länna (Lännä), sn i Åkers hd 58 (Lännabonde), 64, 71, 199, 123, 141, 219
Mariefred, stad 75
Norrbro (Nörrbro), (i Stockholm) 66
Norrström (Nörrström), (i Stockholm) 93
Nybron, (oklart) 134
Näshulta, sn i Österrekarne hd 147, 175
Pilkrog, by i Ytterjärna sn, Öknebo hd, med känd gästgivargård 140
Ramshammar, by i Kjula sn 76
Rinkesta, herrgård i Ärla sn (Rink'stä gålsdräng) 63
Rom, stad 38,39, 51, 127
Selebo härad 154
Sätersta (Settersta), sn i Rönö hd 212
Skinnarviken, (i Stockholm) 185
Skundem, sjö i Dunkers sn 67

1Faktiska och fiktiva ortnamn. Gustaf Ericssons stavning återges endast då den inte
överensstämmer med uppslagsformen.
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Spabo, (Spabo hynda) 92
Stockholm (Stokkholm), stad 63, 71, 75, 140, 185, 214
Strängnäs, stad 85, 91, 176
Sverige (Sverrge) 64, (Schvejden) 62, 103, 185
Sägen (ortnamn?) 83, 117
Söderfjärden, Mälarvik vid Strängnäs 127
Södermanland, 176, 185,203
Toresund (Thoresund), sn i Selebo hd 62, 122
Tosterön, (Toster) 55
Tovesta (Tofvesta), gård i Länna sn 58
Trollhättan, stad 76
Tumbo, sn i Västerrekarne hd (Tumbo länsman) 78
Tälje (Södertälje), stad 117, (Tälje katt) 136
Vadsbro, gård i Dunkers sn 64
Valla, (oklart) 66
Vallby, (oklart) 135
Vansö, sn i Åkers hd 130, 207, 211, 212
Villåttinge härad, 154
Vingåker, sn i Oppunda hd (Wingdkrär) 85
Västermo, sn i Västerrekarne hd 212
Västerrekarne härad, 212
Åkers härad, 55, 57, 58, 62, 64, 154, 175, 211, 212
Åmål, stad 61
Åsby, (på Tosterön) 55
Ärla (Ärila), sn i Österrrekame hd 69, 73, 80, 204, 210
Öråsen, »bebott ställe» i Länna sn 141
Österhaninge (österhanninge), sn i Sotholms hd, Sthlms län 183, 184,
207, 212
Österrekame härad, 55,57, 63, 68, 69, 74, 80, 119
Överselö (Öfver-Selti), sn i Selebo hd 176

REGISTER ÖVER ENKLA GÅTSVAR
OCH GÅTTYPER
Siffrorna hänvisar till gåtornas nummer
Gåtor om elementen, himlakropparna, årstiderna, dagen och natten
Daggen 91
Dimma, torka 77
Elden och röken, eldkolen 86, 87,
101b, c, f, g, 130, 215
Fågel Fjäderlös 78, 78a, 79
Himmelen 80, 82, 83
Jorden 101d
Karlavagnen 80, 88,372
Ljusstrålen 210d, e
Månen, ny och nedan 76, 93, 101
Mörkret 10h
Regnet 101i
Regnbågen 101j
Sandkornet 119
Skuggan 65j, k, p
Snö och is 84, 97, 101a (se även Fågel
Fjäderlös)
Solen 65x, 76, 80, 93, 101k
Stjärnorna 80, 96, 372
Tiden, årstiderna, dygnet 85, 357,
357a, 360, 360a-e
Töcknet 101e

Flintskallen 16
Händerna 18, 20
Kvinnan 43, 44,75, 75b
Kvinnobröstet, modersmjölken 3, 4,
42
Lorten 356
Munnen 12,41
Människan i allmänhet 1, 2, 7,49
Människans åldrar 6
Penis och pung 5
Skägget 28
Snoret 37
Torka sig 27,50
Tungan 41
Tårarna 8, 9, 11,43
Tänderna 379q
Åderlåtningen 249-251
Ögat 8, 9, 10, 11,40, 65a, b

Gåtor om djurvärlden
Biet 352b
Blodigeln 352e
Fåret, lammet, ullen 58, 240b, 310312
Gåsen 294
Gåtor om människan och Hunden 323-326, 326b
Hästen 254-260, 263, 264, 266, 268,
människokroppen
269,
272, 273d
Baken 34
Hönan 175, 285, 294, 294a, d
Barnet, dopbarnet 13, 124d
Kalven 300
Fingrarna 24-26, 32, 65i
Fjärten 89, 90, 379
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Katten 327, 328, 328a, 329, 330, 330a,
331,334
Kon, mjölkningen, skällan 295-299,
301-309
Kråkan 318
Kräftan 352d
Kycklingen 284
Loppan 343, 344, 345-349, 352c
Lusen 351, 352a
Mullvaden 337
Ormen 314
Råttan 333, 335, 336, 338, 338a
Skatan 318,339-342
Staren 373
Svinet, svinborst, svinhål 145, 313316, 318, 318b
Tordyveln 352
Tuppen 286, 288-293, 294a, c

Repslagaren 379p
Skomakaren 363, 365, 379q
Mjölnaren 216, 228a, c
Krukmakaren 45
Ringaren 124c

Gåtor om mannens redskap och
verksamheter
Borren 364
Fisknoten 279
Gevärskulan 370
Harven 273
Hästskosöm 273c
Limmet 94
Plogen 267
Sadeln 379k
Slipsten, slipning 369
Tobakspipan 229-232, 232, 232b
Tröskverk, tröska 368
Gåtor om växter och frukter
Tunnbandet 378
Ekollonet 159
Tärningen 371
Humlen 167-171, 171a
Vagnen, vagnshjulen 259, 261-265
Kålen 129, 379e
Yxan 379i
Körsbärsträdet, körsbäret 160, 161- Årderstången 271
165
Lin, linfröet 51, 166a
Gåtor om kvinnans redskap och
Moroten 157
verksamheter
Nyponet 152, 153
Fingerborgen 247, 248b
Nöten 154, 154a, 155
Kardan 240d
Rovan 158
Linbråkningen 367
Tisteln 166
Knappnålen 248c
Vinbären 162
Nystanet 56, 240a
Nystfoten 55
Gåtor om yrkesmän och yrkesut- Skottspolen 243a
övning
Smörkärnan, kämandet 181-185
Prästen 113, 124a
Spinnrocken, spinning 237-240,
Klockaren 29
240c, e
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Brödet 151f
Fläsket 145
Korven 139, 143
Maltet 151
Gåtor om kläder, ringar, möbler, Mjölken 140
Saltet 151e
husgeråd m.m.
Snuset 144
Besmanet 379 1
Tobaken 151d, 232a
Bestick 136, 141, 151i, 148
Tobakspipan 229-232, 232a, b
Byxor 24-26
Ägget 172-180, 180a—c
Dricksankaret 137, 361
Ölet 151j
Elden på härden 130
Ölsupan 65z
Fiolen 233-236, 236a, b.
Grytan 142
Gåtor om gärden, husen och bron
Huvudkudden 53
Bron 283
Kammen 350
Brunnen 377
Kjorteln 30
Dörrhandtaget 103,104
Klockan, uppdragningen 202-208
Fönstret 102
Kniven 148
Glasrutoma 116
Kryckan 65y
Gärdesgården 353-355
Kängremmen 65h
Kakelugnen 109
Ringen 66-69
Källaren 379g
Saxen 379j
Pörtet 108, 3790
Skon 23
Spisstolpen
379m
Skosulan 65m
Spjället 106, 107, 379n
Spegeln 374, 379r
Takisen 101a
Stekpannan 131
Tröskeln 105
Stöveln 14, 15
Ugnen 211
Talgljuset 209, 210, 210a—c
Ugnssopan 211-214, 379h
Gåtor om kvarn och mäld
Vaggan 379a
Handkvarnen, malning 219-228
Vanten 18-22
Kvarnstenarna
224, 226, 227
Vattusån 379b
Väderkvamen 228f
Öltunnan 151i
Mjölsäcken 217, 218, 228d, e
Gåtor om födoämnen, tobak och
Gåtor om båt och skepp
snus
Båten 274-276, 281
Brännvinet 125, 126

Strumpstickorna 65u
Synålen, sömnad 244-248, 248a
Vävstolen, vävning 241-243, 243a
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Krigsskeppet 282
Seglet 280
Skeppet 283a

Enkla gåtfrågor, ofta skämtgåtor 17,
39, 54, 65n, o, t, v, 75a, b, 95, 98, 113,
114, 124a, 133, 133,145-147, 151b, c,
166a, 180b, 210c, 228a, b, 273c, 277,
278, 294e, 312a, 314, 324, 326a, b, 332,
358, 359, 360b

Gåtor om brevet och pennan
Brevet 193, 194
Gåspennan 195, 196, 198, 199, 201,
201a
Likhets- och olikhetsgåtor 65c-g,
Skrivpennan 197, 200, 201a, b
124, 273b, 375
Gåtor om kyrkan och kistan
Korset 372
Kyrkan 111, 112, 114, 115, 117, 122,
123
Kyrkklockan 117, 120, 122, 123
Kyrknyckeln 124b
Kyrkogården 118
Kyrktuppen 121
Likkistan 60
Bibelanknutna gåtor
Adam och Eva 46,47
Enok, Elias 92
Gud, påven 48
Himmelriket 92
Jona 63, 64, 65r
Judas 372
Kam och Abel 35

Namngåtor 319-322, 322a
Ordleksgåtor 57, 65s, 150, 156, 192h,
252, 253, 277, 287, 291, 317, 325, 331,
332, 345, 352b, 360a, 376
Räknegåtor 13, 31, 38, 216, 256, 258,
259, 270, 273d, 294b, 305, 307, 316,
335, 345, 379c
Släktskapsgåtor 29, 33, 52
Berättelse- och kombinationsgåtor
12, 24-26, 92, 93, 99, 100, 110, 111,
122, 123, 126-128, 134, 135, 138, 143,
149, 151g, h, 156, 163, 164, 194, 210,
212, 219, 245-247, 254-264, 272,
273a, 279, 286, 292, 299, 300, 326, 334,
335a, 338, 343, 344, 352a, 352c, 356,
357, 357a, 360d, 361, 362, 367, 368,
379a, 380-398

Abstrakta gätsvar 54, 59, 65, 651,

65q, 81, 115, 151c, 326a, 366, 376, Halslösnings- och dödsgåtor 36, 61,
379c, 379d-f
62
Bokstavsgåtor 186, 186a, 187, 187a, Kärleksgåtor 70-75, 335a
188-192, 192a-g

CITERAD LITTERATUR
Bellman, C.M.: Bacchi orden. Standardupplaga utg. av Bellmanssällskapet IV. Sthlm 1932.
Fredmans epistlar. Standardupplaga I. Sthlm 1927.
Bidrag till Södermanlands äldre kulturhistoria 1—IX. Sthlm, Strengnäs
& Uppsala 1877-1897. (Cit. Bidrag.)
Campbell, Å.: Om litterärt och folkligt i svenska gåtsamlingar från
medeltiden till 1900. (I: Saga och Sed 1942, s. 27 ff.)
Dalin, 0. von: Then swänska Argus (veckoskrift) 1732-34.
Djurklou, G., se Sahlgren, J.
Dybeck, R.: Runa. Tidskrift 1847-74.
Ericsson, G.: Folklivet i Åkers och Rekarne härader 1-3, utg. av M.
Hellquist. (Skrifter utgivna av Dialekt- och folkminnesarkivet i
Uppsala. Ser. B:181-3.) Uppsala 1989-1992. (Cit. Folklivet 1-3.)
Ordlista ur Åkers och Öster-Rekarne härads folkspråk. (Bidrag I s. 39
ff., II s. 31 ff., III s. 49 ff., IV s. 27 ff., V s. 32 ff.) Sthlm 1877-1884.
(Cit. Ordl.)
Geijer, G. och Afzelius: A., Svenska folkvisor. Sthlm 1880.
Grubb, Christopher Larsson: Penu Proverbiale. Thet är: Ett ymnigt Förråd
aff allehanda Gamble och Nye Swenske Ordseder och Lärespråk.
Sthlm 1678.
Gåtor, frågelista nr 32, utg. av Landsmålsarkivet i Uppsala 1930 av H.
Geijer och Å. Campbell.
Hellquist, M.: Bättre grå kaka än ingen smaka. Ordspråk och talesätt i
övre Norrland. (Skrifter utgivna av Dialekt-, ortnamns- och
folkminnesarkivet i Umeå. Serie C nr 7.) Sthlm 1986.
Hesselman, B.: Bröllopsdikter på dialekt från 1600- och 1700-talen.
(Nordiska texter och undersökningar nr 10.) Uppsala 1937.
Hjelmqvist, Th.: Bibliska personers namn med sekundär användning i nysvenskan. Lund 1901.
Förnamn och familjenamn. Lund 1903.
Hylt&I-Cavallius, G.: Swenska Gåtor ifrån Forntiden (1836). Hskr. i
Kungl. biblioteket, sign. V.s.5.
Gåtor och Spörsmål från Värend. (I: Svenska landsmål 11.8, 1882.)
Ihre, J.: Glossarium Suiogothicum. Uppsala 1766.
Jansson, S.-B.: Folkminnessamlaren. (I: Folklivet 1, s. LII ff.)
Klintberg, B. af, Folkliga hotelser. (I: Svenska landsmål 1984, s. 91 ff.)
Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid. Malmö 1956-1978.
Låle (Laale), Peder: Ordsprog. Kbhvn 1979.

248
Norihn, G.: »Blås Kajsa». Kring en svensk sjömanstradition. (I: Svenska
landsmål 1972 s. 61 ff.).
Nyman, Å., Barnfoten. En egendomlig benämning på en måltid. (I:Liten
festskrift till Erik Olof Bergfors, s. 13 ff.) Uppsala 1981.
Rietz, J.E.: Svenskt dialektlexikon. Ordbok öfver svenska allmogespråket (1862-1867). Fotolitogr. reprod. Lund 1962.
Rudebeck, P.: Småländska Antiquiteter. (Hskr. i Kungl. biblioteket, delvis tr. i Runa 1843.)
Sahlgren, J.: Gabriel Djurklous gåtor utgivna ... (I: Saga och Sed 1942, s.
1 ff.)
SAOB. Ordbok över svenska språket utg. av Svenska Akademien. Lund
1898—.
Ström, Fr.: Svenska folkgåtor. Sthlm 1939.
Svenska landsmål och svenskt folkliv. Tidskrift utgiven av Dialekt- och
folkminnesarkivet i Uppsala 1878—. (Cit. SvLm.)
Sydow, W. von: Om gåtor och gåtsystematik. (I: Folkminnen och folktankar 1915, s. 65 f.)
Sorensen Vedel, A.: Hundrede udualde Danske viser. Ribe 1541.
Taylor, A.: The Proverb. Copenhagen 1962.
Wahlund, P.E.: Osed och Ordsed. 1 234 gamla svenska ordspråk och talesätt. 2 upp!. Lund 1988.
Wessman, V.E.V.: Gåtor. Finlands svenska folkdiktning IV. Hfors 1949.
Anigmata Eller Spörsmåls Book, 2 uppl. 1641.

FÖRKORTNINGAR
ATA
Antikvarisk-Topografiska arkivet.
Bidrag Bidrag till Södermanlands äldre kulturhistoria. Se ovan.
Ord!. G. Ericsson, Ordlista ur Åkers och Öster-Rekame härads
folkspråk. Se ovan.
OSD
Arkivet för Ordbok över Sveriges dialekter.
SAOB Ordbok över svenska språket utg. av Svenska Akademien. Se
ovan.
SAOB Arkiv Samlingarna till SAOB.
Sdm
Södermanland.
Sm
Småland.
SFF
Södermanlands fomminnesförening.
SvLm Svenska landsmål och svenskt folkliv. Se ovan.
ULMA Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala.

Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala
(f.d. Landsmåls- och follcminnesarkivet)
ULMA

Skrifter:

Ser. A: Folkmål
D. 0. Zetterholm, Dialektgeografiska undersökningar. 1-2. 1940.
C. 8z. P. A. Säve-H. Gustavson, Gotländsk ordbok. Bd 1. A-N. 1940.- Bd 2. 0-Ö. 1945.
J. V. Lindgren, Ordbok över Burträskmålet, utg. av D. 0. och M. Zetterholm. 1940.
Manne Eriksson, Hjäll och ture samt andra ord för översäng och övervåning. 1943.
Carin Pihl, Verben i Överkalixmålet. 1948.
Aug. Schagerström, Grammatik över Gräsömålet i Uppland, utg. av Manne Eriksson. 1949.
K.-H. Dahlstedt, Det svenska Vilhelminamålet. 1. A. Text. B. Kartor. 1950. -2. A. Text. B.
Kartor och tabeller. 1960-62.
81-2. Roger Wadström, Svenska kvamtermer. 1. 1952. Omtr. 1986. -2. 1984.
Petrus Envall, Tiveden, Isala och Husum. 1952.
D. 0. Zetterholm, Dialektgeografiska undersökningar. 3-4. 1953.
K.-H. Dahlstedt, Efterledsapokope i nordsvenska dialekter. 1955.
121-2. Pehr Stenberg, Ordbok över Umemålet (1804), utg. av Gusten Widmark. 1. Inledning. Ordbok.
1966. -2. Kommentar. 1973.
Sigurd Fries, Slätt och stätta i Norden. Ett verbalabstrakts betydelseutveckling och ett bidrag
till studiet av hägnadsterminologien. 1964.
Carin Pihl, Prepositioner och adverb i Övericalixinålet. 1970.
Folke Hedblom, En hälsingedialekt i Amerika. 1978.
H. Enström-S. Söderström, Enångersmålet. Ordlista över en dialekt i Hälsingland. 1990.
Gerd Eklund, Vrist - brist - rist. Utvecklingen av gammalt uddljudande wr i nordiska, särskilt
svenska, dialekter. 1991.
Margareta Källskog, Attityd, interferens, genitivsyntax. Studier i nutida överkalixmål. 1992.
Anna Westerberg, Utvecklingen av gammalt kort a framför Id och nd i svenska dialekter.
1991.
Eva Kärrlander, Skrabbig och skraltig, karsk och katig. En semantisk studie av dialektala
adjektiv för hälsotillstånd. 1993.
Birgit Eaker, Adjektivet grann i svenska dialekter. En semantisk och dialektgeografisk
undersökning. 1993.
Uppländska. Språkprov med kommentar. 1993.
Sven Söderström, Amäsmålet. Ordbok över en ångermanländsk dialekt. Under utgivning.
1

Ser. B: Folkminnen och folkliv
Ella Odstedt, Varulven i svensk tradition. 1943.
Julius Ejdestam, Årseldamas samband med boskapsskötsel och åkerbruk i Sverige. 1944.
Levi Johansson, Bebyggelse och folkliv i det gamla Frostviken. 1947. - Nytr. utg. av Frostvikens hembygdsförening. Gäddede 1967.
41-2. Linnar Linnarsson, Bygd, by och gård. Gammal bygd och folkkultur i Gäsene, Laske och
Skånings härader. 1. 1948. -2. 1950.
Åke Campbell, Från vildmark till bygd. En etnologisk undersökning av nybyggarkulturen i
Lappland före industrialismens genombrott. 1948. - Faks.-utg. Två förläggare, Umeå 1982.
(Nord. skr. 10.)
Otto Blixt, Det gamla Grangärde. Skogsbruk. 1950.

Arvid Emvik, Glaskogen. Bygd, arbetsliv och folkkultur i Jösse, Nordmarks och Gullbergs
härader under 1800-talet. 1951.
Lars Levander, Älvdalskt arbetsliv, utg. av Stig Björklund. 1953.
Nils Dencker, Sveriges sånglekar. Sammanpamingslekar och friarlekar. 1960.
K.-H. Dahlstedt-A. Ivarsson, Register till 0. P. Pettersson, Gamla byar i Vilhelmina. 1960. Faks.-utg. Två förläggare, Umeå 1982. (Norrl. skr. 8:2 och Kungl. Skytteanska samf. handl.
23:2.)
Ragnar Bjersby, Traditionsbärare på Gotland vid 1800-talets mitt. En undersökning rörande
P.-A. Säves sagesmän. 1964.
121-2. Arvid Emvik, Folkminnen från Glaskogen. Sägen, tro och sed i västvärmländska skogsbygder.
1. 1966. - 2. 1968.
Göran Rosander, Herrarbete. Dalfolkets säsongvisa arbetsvandringar i jämförande belysning.
1967.
Arvid Emvik, Evi gläjja och andra marknader i Värmland. 1978.
Georg Bergfors, Ordspråk, talesätt och hänn på ytterlännäsmål. 1981.
Wolter Ehn, Byordningar från mälarlänen. Stockholms, Södermanlands, Uppsala och
Västmanlands län. 1982.
Otto Blixt, Det gamla Grangärde. Boskapsskötsel. 1985.
181-4. Gustaf Ericsson, Follclivet i Åkers och Rekame härader. 1. Arbete och redskap. Anteckningar
för 1830-40-talen. 1989. 2. Livet i helg och söcken. 1990. 3. Tro, vantro, övertro. 1992.
4. Talesätt och gåtor. 1993. Utg. av Magdalena Hellquist.
Jan-Inge Wall, Hon var en gång tagen under jorden ... Visionsdikt och sjukdomsbot i
gotländska trolldomsprocesser. 1989.
Sagor från Edsele, upptecknade av Frans Bergvall. Utg. av Åsa Nyman och Karl-Hampus
Dahlstedt. 1991.
Wolter Ehn, Mötet mellan centralt och lokalt. En studie i uppländska byordningar. 1991.

Ser. C: Lapskt språk och lapsk kultur
1.
H. Grundström, Lulelapsk ordbok. Bd 1. 1948.- Bd 2. 1950.- Bd 3. 1951.- Bd 4. 1954.
Lapska sånger. 1. Jonas Eriksson Steggos sånger. Texten utg. av H. Grundström. Musikalisk
transkription av A. 0. Väisänen. 1958. -2. Sånger från Arjeplog och Arvidsjaur. Texten utg.
av H. Grundström. Musikalisk transkription av S. Smedeby. 1963.
Phebe Fjellström, Lapskt silver. 1-2. 1962.
Gustav Hasselbrink, Siidlappisches Wörterbuch. Bd. 1. Grammatik. Wörterbuch. Å-Flytt-edh.
1981.- Bd. 2. Fnuske-Nuöggietidh. 1983. - Bd 3. Nuögie-Yvd'e. Bilder. 1985.
Några sägner, seder och bruk, upptecknade efter lapparna i Åsele och Lycksele lappmark samt
Herjedalen sommaren 1917 af Torkel Tomasson. Red. av L. Lindin och Il. Rydving. 1988.

Ser. D: Dialektordböcker från Dalarna, Gotland och andra landskap
1.

2.

L. Levander -1.-S. Björklund, Ordbok över folkmålen i övre Dalarna. Bd 1. A-F. Häfte 1-8,
text. 1961-1968. - Häfte 9, illustrationer till bd. 1. 1970. - Bd. 2. G-K. Häfte 10-18, text.
1970-1980. - Häfte 19, illustrationer till bd 2. 1980.- Bd 3. L-R. Häfte 20-28, text 1981-89.
Häfte 29, illustrationer till bd 3. 1989. Bd. 4.5-. Häfte 30, text. 1991. Häfte 31, text. 1993.
M. Klintberg-H. Gustavson, Ordbok över Laumålet på Gotland. Bd. 1. A-H. Häfte 1-5, text.
1972-1974. - Häfte 6, illustrationer till bd 1. 1975. - Bd 2. I-0. Häfte 7-11, text. 1975-1977.
Häfte 12, illustrationer till bd 2. 1978. - Bd 3. P-Spörjdager. Häfte 13-17, text. 1978-1980.
Häfte 18, illustrationer till bd 3. 1981. - Bd 4. Stabba-Ö. Häfte 19-25, text. Grammatik.
Rättelser och tillägg. 1982-1985. - Häfte 26, illustrationer till bd 4. 1986.

Skriftserien (SkrULMA) utges av Dialekt- och follcrninnesarkivet i Uppsala, Östra Ågatan
27. Postadress: Box 1743, S-751 47 Uppsala.

Han tyckte sig ha levat förgäves, indelte soldaten Käcks
son, torparen och metallarbetaren Gustaf Ericsson från
Södermanland, när han 1894 lämnade det jordiska. Ett långt
livs bemödanden att teckna ned bygdens folkminnen hade
inte tagits emot som han hoppats. Men det var nog bara så,
att tiden inte var mogen. Efter honom fanns över 7000 handskrivna sidor, personligt, kunnigt, utförligt och ofta roligt
skildrande allt ifrån barndop till skörd, dräkt, besvärjelser,
visor och gåtor.
Den här föreliggande fjärde delen av hans uppteckningar,
fristående liksom de övriga tre, upptar tusentals ordspråk,
ordstäv, talesätt av skilda slag och flera hundra gåtor,
många beledsagade av Ericssons egna muttranden i
mustaschen. En skatt av ord och uttryck, mustiga, oanständiga eller fulla av livsvisdom, alla bär de vittne om Gustaf
Ericssons livsgärning — och om att svenska språket sannerligen inte är fattigt.

»Rent ska vi ha, sa gumman
torka' bordet med katten.»

