
ORDSPRÅK

cm hönan kan dricka vatten på nordsidan av ladugården på kyndelsmäss 8/2, så

går sädesärlan i plogfåran valborgsmäss eller på första maj (Mild vinter, tidig
vår.

Tranan bär ljus i säng vårdagjämningen 21 mars. Kvällslampan fick ej tändas.

Man fick lägga sej vid mörkrets inbrott.

Det är bättre att springa genom elden än att gå.

Mycket levat, men lite olevat. Den som stressar går en för tidig död till mötes.

Den säges också bränner sitt ljus i bägge ändar.

Första gången på våren man såg sädesärlan, skulle man hålla i något mycket långt.

Så lång skulle rågen bli det året.

Blev det mycket rönnbär skulle det bli snörik vinter.

Når domherrarna visade sej vid husen, blev det snö.

cm ugglor hoade nära.~tt hus nattetid, likaså om htmden skällde om natten,

skulle någon garmnal i släkten dö.

Når katten slickade sej, sas han vänta främmande.

Når flickor o pojkar kom i tonåren och började bli medvetna om sitt yttre. T.ex.

spelade sej, tvättade och karmnade sej extra mycket. Då sade man att de var i

~ och slyngelåren.

Myretter sades kunna ta bort fräknar. Man gick t~~l en ,~tack och gnodde sej med
myrar. (Fräknarna gick bort, skinnet också). -.

Grodblad sattes över småsår. (Läkarblackor).

Man satte blodiglar på dem, som hade sjukt blod. Eller också koppade man dem

med koppjärn.

Gran o tallstrtmt, samt björksav ansågs stärkande.

Grovt salt i badvattnet var också stärkande.

Brännt bröd fick man bra sångröst av.

Mögligt bröd, sas att man blev stark av. Förmodligen för att barnen inte skulle

vägra äta bränn o mögligt.
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RAMSORMAN ANVÄNDE NÄR MAN SKUULE LEKA KURRAGÖMMA, BLINDBOCK ELLER

DA'ITEN(TA FATT) för att räkna ut, vem som skulle stå.

Ärma mi, dänna mi mi sinka mi so, sibbedej sibbedo, extra lara, Kajsa sara,

äck väck vällingsäck, ut med dej. eller

Ole dale doff, kinke lane koff, koffre ane, binke bane, ole dale doff.

Har du sett min far, tocken häst han har, tocka lår, tocka ben, tocka skutt han
tar.

Ällinga, dällinga vatten spruta, slog en käring mitt på truta. Här ska du ha

ditt elaka troll för att du inte kan räkna till tolv. Ett, två tre, fyra och
så vidare.

Ening, tvåning, 3-ning, 4-ning, 5-ning, 6-ning, 7-ning, 8-ning, 9-ning tidning.

Räkna till Charlotta chall ett, chall 2, chall 3, chall4, chall 5 Charlotta.

Tre vita hästar stodo i ett stall - Piron Paron, Paff.

MANLEKTE: (utomhuslekar: Kasta boll. Sista paret ut. Kurragömma. Datten. Dunk.

Vippa pinne. Slå sälta. Spela kula. Hoppa hage.

Hoppa hopprep.

Inomhusl ekar : Lektes ofta på julgransplundringar: Ryska posten. Ett skepp kom-
me!:'lastat. Liten svala.

Gissa gåtor. Gömma ringen. Gömma nyckeln.

Danser man dansade mestadels kring granen men äv=en på skolgården:

Tjuv och tjuv det ska du heta....

Skära havre.

Små grodorna.

Så går vi runt om ett enris snår.

Sju vackra' flickor i en ring.

Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru kär:

Räven raskar över isen.

(Karusellen)

Nu så kommer julen....

Vi äro musikanter allt i från Skara borg.

Komska vi dansa du och jag.

Viljen ni veta, viljen ni förstå - Barnvisa.

Jungfrun hon går i rin~~n.
Rikemannen kommer stassande o s v.

Tillägg till Edits skrivor. Ingrid skrev detta hösten 96:

Skoputsning:

Man tog stekpannan och värmde den. Därefter lade man den på trappen med botten

upp. Ett par sockerbitar tuggades och spottades ut på den sotiga stekpannbotten.

Sockret smalt och bildade en röra tillsammans med sotet. Med detta gneds skorna
in. De blev blanka och fina.



Hjon som gick på roten och andra färgstarka personer jag minns från min barndom.

LUNTANNAo SUNTALEJ KARL TIlYRAS . KARL MED.LÄPPEN. . SKUTT FÖR FÖA

Andra orginal Gubben BRUCE högg ved till Ros~ndals skola, hade inga skor

bara 2 brädbitar med en hätta ovanpå. Bara fötter.

SÄVGUBBEN o KILLEBOCKEN KARL DRÄNG sOl1111ardräng

MOR LUSTIG LALLE KVARNSTRÖM BLÅBÄRSPELLE stod på torget.

PÅLKÄRINGEN PÅLS ELIN JULLE OCHI.<OLIN båda på fattiggården.

UDDGUMMAN . GÖK-LOVISA GÖK ANDERS, FINNLOVISA GÖK-DAVID

GUNTLACK RASKEN

3 bröder Bergrot Gwmar Axel Manne

ARTUR o LÅNGAHENNING-- Skärslipare LINDGREN - .

PÄRLFISKAREN f.d. sjöman

...


