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spiral af afskrællet bark

Skremej
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barkskalmeje

skjær¡mej 

$ én skre¡mæj, 

Skamej’ el. Skramej’ 



skræ·v 
skræbe 

skræbe

bark-lur



skræme
at skræme

to scream
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≠r≠ skar¡mej· 
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≠a≠ skar- skal≠ 
dissimilation
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æ skjærmej 
skærmæj·

å skårmej
skårmejed

skære skår- 

skremej skramej’ 
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skra- Schrammei

ska-, skar-  skær-, 
skjær-, skår-  skræ-, skre- skra-,

skarmej

skal¡mæj· 
$

morter 
mortel, mortels 
  

tærske træ·sk, 
tre·sk 

tröska dreschen
thresh



tæt afhjemlet

spredt afhjemlet
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stonnis

Hjo·ren 
skal¡mæj

Aakjærs beretning blev trykt af Tang Kristensen i Skattegraveren bd. 5 
(1886:189f.), og Hansen (1936) har hentet sin omtale i Skattegraveren bd.11 
(1889:136).



skalmeje,

fl øjte, 
pilefl øjte, barkfl øjte

barkhorn

barkelyd barki¡lyj‚

Brøle Brumlebasse

Skræme

Brøle Brumlebasse

brøle brumle·basse

 

skamæj $
Skalmej’ = Skrap Pige 

skarmejj, om en opskræp pen-
de kvinde skari¡mæj·, om utugtig kvinde

æ tø”t de war dæn gremést 
u‚ér æ hå∂ høt 



$
Ved Frokosten

skalmeje

Marie Grubbe

intet
skalmeje

jæn på ’Skalmejen’

skalmeje

kalamaía kálamos Kalamaia
 calamus

chalemie
schalmei.  

chalumeau

shawn 
kálamos 

Schall
Schallplatte

Schrammei



kalmus kalmes)

kalmus 
kalmer

kálamos halm
Halm 

k h
kálamos >  halm

cornu horn

skalmeje

skalmeje

$
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mand 
dreng 
karl knægt 

dreng 

pige.

Forfatteren er redaktør ved Jysk Ordbog



vor far  vor mor
madmor. 

sidste Vinter hjemme i Slagbænken var nu … ikke 
ene Magelighed … saa var der alligevel bedre Plads bag Anders 
Forkarls brede Ryg i Søren Vestergaards Karlekammer.

Saadan 
en stor Knægt, du græder da vel ikke? nejj, de kunne a da nok vide 

, du er jo snart en hel Karl! 



mænd kvinder. 
karlfolk kvindfolk 

smække i bukserne , det 
havde de fl este karlfolk i Velling i mine drengedage, både mænd og 
karle og drenge, også de helt små 

mandfolk 

folk  
karlmenneske . karl) kvindemenneske 

 mandfolk, karlfolk kvindfolk 

et en karlfolk, kvindfolk. 
karlfolker, kvindfolker 

karlfolk kvindfolk 
folk.  menneske

mand kvinde
mand

tækkemand, 
handelsmand bagerkone, kagekone 

De med forlov at spørge, hvor er den hér 
mand fra?

så og så mange mand til 
mands 

mand 
kone

kvinde kvind

det er et ondt liv at døje / med en arrig 
kvind at leve døww løww



en / den bitte lille

dreng pige 

når man i ældre tid slagtede en kalv, 
og der ventedes småbørn på gården, havde man den skik at kaste den 
afskårne doglap mod en port 
for at se, om det blev en dreng eller pige … er det en dreng, så stat 

, er det en pige, så drat .

Else igen i barselseng; / 
det blev en tøs denne gang. – dersom et pattebarn blev uroligt, lød 
det: “ ta en dram, bitte mor ) og læg knægten til patten, 
så skal den sgu nok blive rolig” . Søn datter

dreng drenge / drengi  / drenger knægt 
knægte / knægter pige piger tøs 

tøser knægt tøs 

når ældre mænd betegnes 
knægt, er det gerne for at antyde et eller andet ufordelagtigt 

tyveknægt

Knægt tøs 
knægt … bruges ofte som kammeratlig, fortrolig tiltale til 

drenge af mænd og karle, især af fædre eller voksne brødre: se nu hér, 
sådan skal det laves. de er så fjantede, de tøser – ja, knægte kan og 

være det da! dreng pige 

i skolen dér var det også tit galt; a ville nu helst gå og passe 
mig selv – eller a holdt mig til pigerne; drengene de var for volds



pige dreng
drenge og tøser

pige 
tøs

dreng knægt pige 
tøs  Dreng 

knægt  

A

C

C

C

A

B

B

mand-/kvind-
folker

dreng

knægt

tøs

knægte / knægter

knægt
da jeg var knægt



en 
knægt som røgter og skal vogte.  tøs 

tøs 
en bitte / lille pige.

knægter 

a kender ikke noget til , om den kone 
var mor til nogen knægte, enten drenge eller tøser. det marked var 
mest for de gamle og æ knæjt’ degnen 
kunne ikke styre knægtene 

hver for sig hedder det altid 
drengi og tøser.

knægt 
hun var jo ikke uden en knægt dengang.

drenge- 
pigeknægter

drenge piger. 

størrings-, storris- koltringsknægt 
stantlings- stumlingsknægt bæls

blev en dreng af en eller anden grund 
holdt tilbage i hjemmet ud over den sædvanlige alder, 8-10 år, var 
han en “ kjælle knæjt”  , og der blev skoset 

 til forældrene.
knægt tøs så skulle der en knægt 



med (til at passe på køerne, når de gik løse om efteråret).  han 
havde jo en knægt eller sådan han kunne da ikke 
tærske, det lignede noget.  

dreng pige tje ne-
stedreng … der udfører drengearbejdet (passer køer og kalve og får) 
kaldes kun æ dreng: vi skal have en dreng, 

  jeg var dreng hjemme.  
at tjene for dreng / 

pige 
a vil ik’ være dreng for dig , te du 
ved det!

bælsdreng, lillepige 
hyrdedreng, gåsepige 

dreng 
karl føerkarl , andenkarl og 
dreng; betegnelsen dreng er nok til at angive, at han passede køer; 
havde han været med i marken, havde han været tredjekarl.  

piger pige … 
svarer både til dreng og karl, idet der ikke sættes noget skel mellem 
den ukonfi rmerede … og den konfi rmerede, voksne pige.  

knægt det er kun en ung 
knægt (en der lige er konfi rmeret) … tjenestekarl.

dreng 



gårdens egne folk 
gravede tørvene: karlene skar tørven, og pigerne skød dem ud, dvs. 
trillede dem på en trillebør … til l iggepladsen.

karl pige

førstekarl, andenkarl, 
yngstekarl dreng storpige, 
lil lepige ringestpige, andenpige, 
modsættes bedstepige; ligeledes bedstekarl og andenkarl

det er træls at være bæls ), det er pral at være karl.  

svend 
mø e 

mø gik efter e svend … (ved høstarbejdet).

i 
Vejle-egnen  bruges endnu svend om enhver tjenestekarl 
på landet; “ manden og hans svend; han har (holder) to svende” .  

svend 

karl pige 

ung mand / pige “ vor piger”  kan være både 
tjenestepigerne og deres egne piger, tøserne

når æ mand ville 
holde af hans kone, tænkte han altid på æ pige.  



man skal se en pige i æ bagetrug 
og ikke i en dansestue

dreng var han nap 
, karl blev han knap , og mand har han 

aldrig været en mand, der blev gift meget ung kom rigtig 
under pisken …, en tøffelhelt.

karl pige han 
er gårdmand, det vil sige, han er nu karl, for han er ikke gift.

gammel karl / pige En 
gammel, træt og falmet pige, / hun kommer her så tit, så tit.

dreng
dreng 

mand kone – 

unge folk folk 4.3. mænd / mænder  
koner / kvinder  

æ kat knurrer ikke, før den får 
mus, og en pige ikke, før hun får hus!  



vi havde gantedes for meget; 
så tyktes de gamle , vi skulle til hobe ; vi 
fi k et jordløst hus og to goldmalkede køer 

; så sad vi dér og døjede.

mand 
kone 

så døde æ 
mand

min mand. 
er 

jer mand / manden hjemme?
konen / æ kone  husbond madmor 

husbond … bruges ikke mere, men 
gav udtryk for større ærbødighed end det nu brugte: manden.

folk folk 4.2 b 

vore folk   folk 6

folk folk 2

i høsten var der travlt over hele linjen; forkarlen 
og pigen gik forrest , derefter 
kom andenkarlen og lillepigen, maaske hjulpen af drengen, bagest 
kom husmanden og hans kone.  – manden målte 
selv kornet op , drengen holdt sækken ... og karlen 
bar på loftet.  en mand eller 
en karl eller en dreng kravlede ind i ovnen 



var hun en dygtig kone, skulle hun nok få hendes piger lært at spinde; 
min mor og hendes bedste 2-3 piger spandt, og æ tøseller æ lille pige 
haspede eller vandt det spundne garn af rokketenene.

Else 
mand og Per kone.  

Hun kan lære sine piger at sti … dvs. arbejde rask; siges om en skrap 
husmoder. han 

er så fedtet, at han ikke kan unde sine folk 
føden.

Mand kone 

Mand 

mand karl kom 
nu, alle mand!  det kan der være noget i, som manden sagde, han 
spyttede i Vesterhavet! hvor er den mand fra?, kan man spørge den 
fremmede, så undgår man det lovlig fortrolige “ du” , og De bruges 
ikke. kvinde 

kone kone 

mand kone 

de(n) gamle 
gammel mand kone

nej se, mens á var mand (= havde 
ejendommen) .  



Og Lille Lars sled og spiste og sov sig frem gennem årene og op gennem 
graderne: hyrdedreng, knægt, andenkarl.



“ Vor mor”  i gården var 
som regel ikke karrig med lidt fødevarer , når “ vor far”  kunne 
slippe lidt billigere 

wærr bonde
kwæn, kona

dreng

dreng  

pige … svarer både til dreng og karl, 
idet der ikke sættes noget skel mellem den ukonfi rmerede skolepige og den konfi rme-
rede voksne pige. 

han var en god dreng 
drenge



vore folk 
folk 4.2 a. – 



emling? 

pløs

til halvs
magaj

kramskurv

snøttig snøttelig

regngalle

springhest

kumpe

musehøjtid

kløterbøsse




