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det franske periodiske Skrift: lievav enc^eko^e6icjue 1835^ 
Nr. 303, findes en Anmeldelse af dette Lexikon, i hvilken det 
blandt andet hedder: "d!e jietit clietionnaire est un cles vu-

le« ^>Iu8 8in»ulier8 c^ui aient jti8^ll' a 
N318 il e5t aitl'ieile 6'ima^inei-, eomment Nr. - -
L8t venu a g^^ren6re une lan^ue, tjui e8t si 6iMreQie 
6e eelle cle8 Nu8es ioinaine8." Dengang dsnne Anmeldelse 
forst kom mig for Oie, kunde jeg ikke vel tilfredsstille Anmel
derens Videlyst eller hans mulige Hnske om at faae at vide, 
hvorledes jeg var kommen til Kundskab om dette rotvelske 
Sprog. Det er et almindeligt, og vel ikke ugrundet Sagn, 
atZigeunerne, ihvor de end ere og opholde sig, straffe de "Si-
beknaspere" med Doden, som befindes at have robet deres hem
melige Sprog til Uvedkommende. Da jeg blev foranlediget 
til, og fik i Sinde at samle alle de Oplysninger, jeg kunde 
faae, om dette jydske Zigeunersprog, henvendte jeg mig forff 
til Hr. Major Undall, Znspeeteur ved Viborg Straffeanstalt, 
om han maastee kunde give mig Anviisning paa nogen der 
vcrrende Rotvelsker, som kunde og vilde v«re mig til Hjelp i 
denne Sag. Saaledes fik jeg fat paa en Mand paa om
trent 40 Aar, af den agte Zigeuner-Race, og fom hele sin 
Levetid havde streifet omkring, ikke alene i Jylland, men hele 
Tydskland igjennem, lige til, og endogsaa ind over de italien
ske, franske og hollandske Grcendfer. Han havde i denne Tid 
flere Gange, naar Noden drev. ham dertil, ladet sig hverve som 
Tambour eller simpel Soldat ved forskjellige fremmede Regi-
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menter, og saaledcS havde han divaanet flere Feltslag i Ita
lien, og ved Iena, og ved Breslau, og som en skyldig Taksi
gelse til "Mutter Maria, fordi han var kommen vel fra disse 
grumme Slagsmaal," som han udtrykte sig, havde han ladet 
et blodrsdt Kors indgrave paa sin hoire Arm. Men stedse 
var Lysten til det stie, ubundne Liv, hvortil han fra Barns-
been var vant, med uimodstaaelig Styrke vendt tilbage, og 
havde lokket ham til bestandig at lobe bort igjen fra den mi-
litaire Tvang. Han maatte erkjende Sandheden af det gcrngse 
Zigeuner-Mundheld, at "det er vanskeligt at loegge Kjeppen 
(Vandringsstaven) naar den forst er bleven varm i Haanden." 
I denne Vandringstid, da han havde levet i naturligt Wgte-
skab med flere Zigeunerinder, var han dog flere Gange, som 
af en ubevidst Drift, draget tilbage til sit Fodeland, Dan
mark; men naar han saa var bleven grebet og straffet paa 
kortere Tid for Losgcengeri og deslige, eller naar han ikke kunde 
see tidvei til paa anden Maade at undgaae Retfærdighedens 
Arm, forlod han atter sit Hjem, og drog til Tydstland. En
delig var han dog bleven ked af dette omstrejfende Liv, og 
vendte tilbage til sin Fodestavn, et Sted i Sender-Jylland, 
hvor han ved Arv fik et lidet Huus, med et tilliggende Stykke 
Jord, til Eiendom. Han havde nu fuldt og fast besluttet at 
bos«tte sig her i en fra Zigeunernes almindelige F«rdsels--Vei 
fjern Afkrog, var i Fcrrd med at gifte sig, og til den Ende 
soette Bo, det vil sige, anskaffe sig de til Livets fsrste Forne-
denheder allernodvendigste Redskaber, til Vcerdi et Par Rigs-
bankdaler. Han havde endogsaa, som han syntes, faaet Alt 
meget smukt indrettet, og fattedes blot en lille Jernkjedel, men 
vidste ingen Udvei til at skaffe sig den ved egne oekonomiske 
Kr«fter. Han stjal den altsaa i et narliggende Udflytterhuus, 
men havde hos sig selv besluttet, ikke alene at dette skulde 
v«re det sidste 'Nokken," han indlod sig i, men at han endog, 
det allerforste det blev ham muligt, vilde bringe Kjedlen til



bage igjen til dens Eier. UheldigviiS blev han opdaget som Ty
ven, og demt til Viborg Tugthuus i fem Aar; og hans Kjce-
reste som Hcrlcrske i eet Aar. Medens jeg i denne Tid ud
spurgte ham om det rotvelske Sprog, dulgte jeg ikke for ham 
min Forundring over, at han torde opdage mig denne Hem
melighed, da jeg vidste, at der blandt hans Kammerater var 
Livsstraf for denne Forbrydelse. Han tilstod, at dette var 
sandt; men for det forste haabebe han, ar de andre Rotvel-
skere ikke skulde faae at vide, at han havde opdaget noget, og 
desuden havde han foresat sig, saasnart han kom ud af Tugt
huset, ar begive sig lige til sit Hjem, og aldrig mere have no
get Sainqvem med dem. Men desvcecre er det netop i denne 
Tid bleven mig forsikkret, at de snue "Kjeldringer" havde 
faaet opsporet Forladeren af deres Sprog, og at de nogle Dage 
efterat han var kommen ud af Tugthuset sloge ham ihjel, den 
Stakkel, paa Veien i Noerheden af Kolding, forend han endnu 
naaede sit Hjem, hvor en Kone og en fattig men rolig Arne 
ventede ham, for at skjcenke hans aldrende Dage den Fred, han 
hidtil ikke havde kjendt i Livet. Jeg kan ikke dolge en synderlig 
bevcrget og veemodig Folelse ved al gjentage Sagnet om dette 
Drab, thi skjondt jeg vel ikke kan fsle Samvittighedsnag der
over, som om Broden var mig tilregnelig, saa meget mindre, 
som jeg aldrig brugte den ringeste Overtalelse eller nogetslags 
Lokkemad, for ar lede ham til at robe sin Hemmelighed; kan jeg 
dog ikke nagte for mig selv, at jeg jo alligevel, skjondt uskyldig, 
er Skyld i hans Dod; jeg kan ikke rive mig fra den Tanke, 
at han under den fortvivlede Kamp for sit Liv — thi der var? 
Flere om ham — og i sin Dodsstund har sendt mig sin Vrede, 
maaskee Forbandelse, fordi jeg var Aarsag i den Ulykke, som 
rammede ham. — Imidlertid tor jeg dog nu, uden at overtråde 
nogen Pligt, omtale og ncrrmere betegne denne min Kilde og 
fornemste Hjemmelsmand til dette Lexikon, hvilket jeg 
siden har kunnet forege med fiere mig meddeelte Bidrag. Jeg 
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kom da i en Tid jcevnlig til denne Mand, efter hans egen og 
min Leilighed, een eller to Timer ad Gangen, for at lcere det 
rotvelske Sprog af ham. I en af disse Undervisningstimer 
fulgte engang min Ven, Pastor S. S. Blicher, med mig, for 
at see min Lcrrer, og som Hospitant hore en lille Prove af vor 
Forelcesning. Jeg erindrer, at Blicher blandt andet bemmkede 
om ham, at "han saae ud som en Hog i et Bum." Det er 
rigtigt. Hans Blik var skarpt og sikkert som Rovfuglens, og 
blinkende som Kniven i vild Mands Haand. Man kunde tyde
lig see, ved hans forste Indtroedelse i et Vcerelse, hvor han ikke 
for havde vcrrct, at han ved et eneste ligesom uvilkaarligt lyn
snar spejdende Oiekast havde gjort sig saa bekjendt med Alt i 
Stuen, at jeg torde vedde paa, man strax kunde binde for hans 
Oine, eller fore ham ud af Stuen igjen, og han skulde dog 
kunne beskrive den, dens Udseende, Dore, Mobler, mdtil de 
mindste Ting, og disses Plads, saa noiagtig, som om han 
stod fri med aabne Hine midt i Vcerelset. Og i Sandhed Z hans 
Forstands, eller om man vil, hans Hjernes Livlighed lignede 
hans Aes. Kyndige ville vist ogsaa indromme, at det havde 
vceret mig umuligt, gjennem eet raat Menneske i en Tid af 30 
ti! 40 Timer at faae tilvejebragt, hvad jeg her har kunnet le
vere, naar ikke hans naturlige Klogt og livlige Fatte-Evne var 
kommen mig saa scerdeles til Hjelp. Ligesom en Rovfugl i et 
Buur lettelig tirres til Vrede, naar man blot, endog i den 
uskyldigste Hensigt, peger med Fingeren hen ad den: saaledes 
kom ofte min Notvelsker, naar jeg under mine Udsporgseler 
kunde komme til at yttre Formodning om en endog blot tilsy
neladende Modsigelse eller Urigtighed af ham i Sammenhold 
med hvad han for havde anbragt, i en saa sieblikkelig heftig 
Bevoegelse ved den ringeste Mistanke mod hans Sanddruhed, 
at Blodet foer ham til Hovedet og brcendte paa hans Kinder, og 
Ainene gnistrede, indtil jeg atter fik ham rolig ved at angive, 
at Fejltagelsen var paa min Side. Jeg glemmer ikke, med 
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hvilken inderlig'Glcrde og selvtilfreds Stolthed han horte paa 
inig, da jeg den sidste Tiine laste den rotvelske Samtale op sor 
ham, som er tilfoiel denne Bog, og han sor sorste Gang horte 
sit Sprog tales af en uindviet Mund, og vel ikke havde venter 
et saa glimrende Resultat af sine lingvistiske Forelæsninger. 
Det er denne samme Rotvelsker, som under Navn af Profes
soren — hvilken LErestitel han allerede havde faaet af sine 
Kammerater efter denne af ham aflagte Lcrrdoms-Prove — er 
skildret i Blichers naturtroe og naturkraftige Maleri "Kjeldringe-
Liv," som sindes i hans udgivne Noveller. — Men hvorledes 
forklarer man nu Tilstedeværelsen af en saa levende Ambition 
eller point ^lionneul- hos et saadant Menneske? Hvor ofte seer 
man ikke, at denne i sig selv cedle Spire, endog hos de Mennesker, 
i hvem den lige fra Fodselen er ligesom indplantet, og siden pleiet 
og ncrret ved Opdragelse, llnderviisning, private og officials Livs
forhold, og ved den deraf fremkaldte sleerartede Conflictmed andre 
dannede Mennesker, og deslige Pirringsmidler, henvisner og forsvin
der aldeles; medens den i al sin ømfindtlighed, om just ikke mo
ralske Reenhed — og hvor findes den? — vedligeholder sig, under 
den totale Mangel af alle hine Betingelser, kun mellem Fr«ks 
hed og Laster og midt i et heelt fortabt Livs Usselhed og Foragt. 

Den af Blicher i hans ovennavnte Novelle skildrede Linka 
Smcrlem er heller ikke cn blot poetisk Fiction. Jeg erindrer 
ikke rettere, end at Pastor Blicher den 27de Mai 1823 var 
tilstede med mig i Tugthuusgaarden i Viborg, da el Fruens 
timmer, velvoxent og stoerkt, forbrcmdt af Solen, med et deter
mineret Ansigt, traadte ind med en Mand paa Ryggen, og, 
uden at vårdige os eller nogen af de flere Tilstedeværende et 
Oiekast, spurgte sin Ledsager med bestemt Rolighed: "Hvor 
skal jeg hen?" og skred derpaa mellem os over Gaarden hen til 
den anviste Opgang. Denne Mand, som hun havde levet i et 
naturligt LEgteskab og havt flere Bom med, var vanfor baade 
paa Arme og Veen, og kunde aldeles ikke gaae. Hun maatte 
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altsaa boere ham. — Carl den Stores Datter er bleven beromt 
og b^sjunget, fordi hun bar sin Elsker paa sine Skuldre over 
en Gaardsplads, for at frelse ham fra Dsden, og sig selv fra 
Vancrre. Denne Qvinde har uden nogenslags tvingende Be
tingelse baaret sin Mage gjennem hele Livet, og dette Liv bestod 
i en uafbrudt Vandring. Friheden, den meest ubundne Frihed, 
som Dyrets paa Marken, en Frihed, som spatter alle borgerlige 
Forhold og religiose Opfordringer, alle conventionelle Former og 
Hensyn, er det Element, i hvilket hun var fedt og opfostret, og 
som har vcrret Betingelsen for hendes hele Liv; og alligevel har 
hun selv frivillig paalagt sig denne Pligt, og baaret dette Baand 
med en urokkelig Kraft og Troskab. Man kunde sige, at denne 
Evindelige Hengivenhed var en faver, en sjelden Blomst, svm 
havde forvildet sig hen paa Jyllands ode Heder og Sandveie, — og 
det var maaskee endogsaa ret smukt sagt; men jeg foler, at det 
ikke dermed er gjort; at der ligger mere, endnu langt mere i 
denne simple Historie; thi det forekommer mig, at den frem
kalder en oplivende, en ret hjertestyrkende Overbeviisning om, 
at Guddomsgnisten ikke kan og ikke skal udslukkes i os svage 
Mennesker, ,endog i vor dybeste Fornedrelse; at vi deraf kunne 
drage den Lcere, at vi aldrig tor glemme eller foragte Menne
skeheden i Mennesket, eller Mennesket i Lovovertræderen; og at 
vi, som maaskee hovmode os af Opdragelsens og Culturens og 
L«rdommens og den legale Moralitets og saa mange andre 
Fortrin, maatte gaae i os selv, og ydmyge os, og erkjende den 
ringeste blandt os for vor Broder eller Ssster; thi naar vi ikke 
bevare det ene fornodne: vogte Himmelgnisten i vort Inderste 
at den ei udslukkes; hvad have vi da, som er vores, at hovmode 
os af den ene over den anden. — Den omtalte Qvinde hed Bir
gitte Christensdatter. Hun var fsdt 1790 afvandrende For-
aldre, og hendes Fodested vides ikke, thi hendes hele Liv havde 
v«ret en Vandring uden Hjem eller noget fast Opholdstcd. Hun 
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og Mage, som varc inddsmte for LoSgcengeri, bleve confirme-
rede vaa een Dog i Viborg Tugthuus-Kirke. 

Jeg vil nu gaae over til almindeligere Betragtninger. 
I en Tid af 40Q Aar har i vor Berdensdeel levet et Folk 

af hemmelighedsfuld Oprindelse, hvis Eprog hentyder paa Ori
entens fjerne Egne, men hvis Historie er indhyllet i et tykt 
Morte: Zi geunerfolket. Der er vel nu ifolge de anstillede 
llndersogelser ingen Tvivl om, at Zigeunerne oprindelsen ere 
konme fra Ganges, da deres Sprog stemmer i flere Henseender 
paafaldende overeens med Hindus-Sprogene, hvis fklleds 
Kilde er Sanskrit. Dog har dette Zigeunernes Sprog natur-
ligviis liidt mange Om«ndringer, Udeladelser og Tilfatnj^Aex' 
efter de foifkjellige Landes Sprog, hvor de have opholdt sig. 
SaaledeS ere nu kun faa Spor af Hindus - Sproget tilbage 
blandt vore jydske Zigeunere, men et heelt andet efterhaanden 
fremkommet, sammensat af de forskelligste Bestanddele. 

Hinduerne deeltes i 4 Kaster: 1) Prcrster, 2) Krigere, 
Z) Agerdyrkere og Kjobmoend, 4) Haaudva'rkere og Kunstnere. 
Disse Kaster indbefattede den crdlere eller adelige Deel af Fol
ket. De faakaldte Pari er derimod horte til ingen af disse 
Kaster. De ansaaes for et Udskud af Menneskeheden, for 
urene og crrelose, og da de undertrykles af de Adelige, og kun 
brugtes af dem til Forretninger, ved hvilke disse vilde ansee 
sig for besmittede: saa nedsank de i den dybeste moralske og 
physiske Fordærvelse. Mongolerne under Tamerlan ovcrsvom-
mede som en odelceggende Strom, foruden andre Lande, hele 
Indien, og alskens Gru og Fordarvelse betegnede hans Sei-
ers-Vei. Udbredelse af Muhamedanismen ved Zld og Svoerd 
var hans Losen. Alle, som kunde, maatte flygte. De Ade
lige, hvilke af religiose Grunde betragtede deres Fcedreland som 
noget Helligt, have rimeligviis vendt sig sydester til de an
dre Hinbus-Etammer, medens den forskudte Deel af Hindu
erne, Parias, som ikke kjendte til eller havde Sands for 
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nogtnslags religiose Indvirkninger, droge videre, eller, ved Over-
fyldelsen af de sydlige Provindser, nodtes til at dr«ge videre. 
I Norden truede den frygtelige Fiende. Altsaa M Reisen 
mod Vesten, hvor ved ttdlobet af Floden Jndus (som i Lan
dets Sprog hedder Sind, hvoraf formodentlige« Benævnel
sen Sin te kommer, som Zigeunerne tillcegge sig selv) Tsckinga-
nerne boede. Her opholdt P arierne sig, indtil de af Mongo
lerne treengtes bort tilligemed en Deel af Indbyggerne; og under 
det fcrlleds Navn Tschinganer eller Zin g aner (Zigeuner) 
droge de ud af Lander. (Ved Jndus boe endnu den Dog i 
Dag et Roverfolk, Tschinganer eller Zinganer, som i sler« Hen
seender have den storste Lighed med vore Zigeunere.) Hvilken 
Vei de derefter have taget, eller hvor de midlertidigen have 
opholdt sig, eller hvorlknge, findes der nu, saavidt jeg veed, 
intet Spor til. Kun kunde man maastee slutte af det dem 
tillagte Navn SEgypter, at de paa deres Vei til Europa 
have besogt og opholdt sig i Wgypten. Vist er det, at de 
kom til Europa i Begyndelsen af det 15de Aarhundrede (ef-
terat Tarmerlans 9delaggelses-Tog var soregaaet i den sidste 
Halvdeel af det 14de Aarhundrede), og udbredte sig efterhaan-
den overalt i samme, og ere uden Tvivl endnu i samme Aar
hundrede trcengte ind i Jylland. Her have de vedligeholdt 
sig lige til vor Tid; og da de efterhaanden mere og mere sta-
bilered'c sig i deres af den gjeldende Statsorden uafhængige 
V i r k s o m h e d ,  b e n æ v n e d e s  d e  m e d  f o r s k j e l l i g e  N a v n e :  T a t e r e  

Tartarer, fordi Zigeunerne ansaaes for at vare komne 
fra Tartariet; Kj eld rin g er^) af dereS fornemste Haund-

Ordet K j e l d  r i n g  kommer u d e n  Tvivl af Kjc deldreng (udtales 
Keeldreng) Kjedel flikker. Kjeld ringer maa have 
betegnet et vist SlagS Haandv<rrkere isolge den Sammenha'ng, hvori 
de bestandig navnes i Skattebrevene fra det t6de Aarhundrede, f. 
l.sx. "Alle Pebersvende, Kaardma'Nd, Skicvdere, Skomagere, Sme ^ 
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tenng, Kjedelflikkeri; Natm«ndsfolk, af det Hverv at 
flaae Heste, o« d«, hvilket endnu for ikke lccnge siden ansaaes 
af vor Almue sor besmittende og vancrrende. 

De Betragtninger og llnderssgelser, som her endnu kunde 
anstilles angaaende de af Herodot i 5te Bog af hans histo
riske Vcerk omtalte Sigynner (S'geuner), og angaae-nde de 
af Philosophen og Historieskriveren Apuleius i det 2det Aar-
hundrede skildrede, Zig<unere lignende, Vagabunder, som gjen-
nenistreisede Romerrigets og hvorvidt disse staae i nogen For
bindelse med eller vedkomme vore Zigeunere, samt om adskil
lige andre om Natmcendssolkenes Oprindelse fremsatte Gisnin-

de, Kjeldringer, Tjenestedrenge og alle Mollere stulle hver give 5 
Mk.'' (Jacobsen om det danske Skattevæsen under Christian lll og 
Frederik II Side 55.) Ja denne Benævnelse maa endog til fin Tid 
have betegnet et mere formuende Slags Haandvarkere, paar det f. 
Ex. i officielle Documenter hedder: "Af hver Ugedagsmand, Huus-
m a n d „  G a a r d m a n d ,  P e b e r s v e n d ,  J n d s t e d e m a n d  v a r  i n d k r < r v e t  e e n  
Daile-r,, men af hver Skrader, Skomager, Smed, Temmermand, 
Muurmvster og Kjeld ring to Daler." (ibid. S. 91). Disse 
Haandvmrkere maa have virret Kjedelflikkere (af hvilken Me
ning ogsaa Jacobsen er), hvilket sees af Ordets Etymologiei og 
deraf, at Oxdet Kjeld ring endnp bruges af den jydffe Almue 
om de vandrende Natm«ndssolk i Særdeleshed, om hvem det er 
notorijkt^ at deres fornemste Syssel har varet og er endnu hos 
den ganrle Stamme Kjedelflikkeri; og deraf, at intet andet 
Haandveerk nied nogenflags Grund kan angives at vcere bekgnet 
med dette Ord, hvilket (efter S. Blichers Bemærkning) heller ikke 
i Bondens Mund., og brugt i denne såregne Betydning, involverer 
nogen Forbrydelse, saa at Adjectivet skikkelig gjerne kan for
b i n d e s  m e d  S u b s t a n t i v e t  K j e l d  r i n g .  U d t r y k k e t  K j e d e l - D  r  e n g  
flader ikke vor Poastand, da Dreng i hiin Tid, som bekjendt, be
tydede hvad vi nu kalde Karl. Ordet bor ogsaa uden Tvivl 
s t r i v e s ,  s o m  d e t  o v e r a l t  u d t a l e s ,  K j e l d r i n g ,  i k k e  K j e l t r i n g ,  
da jeg Be veed^ at t i nogen lignende Forbindelse i Dansk udta
les som d. 
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ger og Meninger, vil jeg her forbigaae, da jeg agter ved en 
anden Leiliqhed noermere at undersoge disse blot historiske Ma
terier, som mindre vedkomme denne Sag. 

D e  o p r i n d e l i g e  a g t e  Z i g e u n e r e ,  h v i l k e  e n d n u ,  s o m  t i l  
en Udmærkelse, benævnes med Tilnavnet Tater, f. Ex. Ta-
ter-Adam, Tater-Christiane, o. d., og hvilke, som Fuldblods-
Racen her i Landet, baade ansee sig selv bedre end, og ikke 
lettelig mdlade sig i nogenslags Forbindelse med de ovrige 
Halvblods- eller ringere Brok-Zigeunere, ere vel endeel for
mindskede, men derimod er Stammen tilberligen indpodet med 
Landets egne Bern, og saaledes vel vedligeholdt; thi esterat 
Zigeunerne havde, saa at sige, bidt sig fast her i Landet, 
sloge naturligviis mange af vore Losgcengere, Forbrydere, De-
serteurer sig til dette Samfund, for der at finde et Tilflugts
sted for den forfolgende Retfærdighed. Nogle ere vel endog 
Levninger fra Christian IVs ulykkelige Krigstog i Tydstland, 
hvorved saa mange Fremmede gjcestede Jylland. 

De fleste af disse jydske Zigeuneres Bern fodes i For-
aldrenes fcedvanlige Nattely, i Lader, Stalde, Faarefolde, i 
en Groft paa Marken, under et Troc i Skoven, hvorsomhelst 
Fodfelsfmerterne tilfaldigviis maatte overfalde Moderen paa 
hendes Vandring. Dog nei! ikke engang denne Plet undes 
hende til nogle Timers Rolighed og Hvile under Naturens 
mattende Kamp. — Et Lovbud bestemmer, at et Barns Fode
sted tillige er dets Forsorgelsessted. — Derfor soge vedkommende 
Landbeboere paa enhver Maade at forhindre disse Vandreres 
Barfelfcrrd i deres District eller Commune; og saasnart de 
opdage en frugtsommelig Qvinde blandt dem, transportere de 
hende strax til et af Nabodistricterne. Opdage nu disses Be
boere det samme, bringes hun atter af dem til et andet Di
strict, og saaledes bliver den Ulykkelige uopholdelige« fort, ja
get, slcebt fra Sted til Sted, og det med stedse storre Zver 
og ubarmhjertigere Hurtighed, jo mere hun n«rmer sig Fode
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timen: faa at hun ofte paa en ussel, ilende og skumplende 
Pindevogn, uden et Straa til Leie, under aaben Himmel, maa 
fuldbyrde Fsdselen. — Dyrene paa Marken forundes dog af en
hver Iceger den nsdvendige Fred under deres Drægtighed og paa 
deres Fodeleie — og saaledes behandles Mennesker iblandt os! 

Forceldrene forge for, om muligt, strax at faae Barnet 
dsbt, thi at det bliver "christnet," er en Samvittighedssag for 
dem, og de undlade aldrig at opfylde denne Pligt, endskjsndt 
de ofte have de storste Vanskeligheder og Farer at bekcrmpe for 
at naae denne Hensigt, da netop denne nodtvungne ncrrmere 
Berorelse med Statens Auctoriteter ofte foranlediger deres An
holdelse og Afstraffelse for Lssgcengeri; og med Friheden er jo 
saaledes Alt tabt for dem. — Efter een eller faa Dages Op
hold, saasnart Moderen kan taale at vandre videre, forlader 
Familien den Spades Fodested, for at besoge nye Egne. Mo
deren slceber den Nyfodte om med sig fra Sted til Sted, ba
rende den paa Ryggen i et for disse Folk ejendommeligt, af 
Moderens og Barnets Garderobe sammenbundet og sammen
flettet Leie, eller i et Slags Vugge, som Foraldrene selv sam
menflikke af Pinde og Vidieqviste. Har Familien stere Bsrn, 
maae disse, saasnart de nogenlunde have Krwfter til at gaae, 
fslge Forceldrene til Fods. En faadan vandrende Familie kan 
undertiden voxe til otte eller ti Personer. Bornene opfodes i 
samme Vankundighed, som har voeret Forældrenes Arvelod; 
og alt hvad de lcrre af disse, er deres faa Haandfcerdigheder, 
deres S«dvaner, Lediggang, Laster og Forbrydelser, og iscrr, 
hvorledes de med meest Hcld skulde kunne undgaae Retfærdighe
dens Arm. Polygamie, Losagtighed, Blodskam, Drukkenskab, 
Tyveri, Bedrageri, Noveri ere de Laster, midt iblandt hvilke de 
fodes og opdrages, hvilke de dagligen have for Hie, som noget 
ganske sædvanligt og tilladeligt, og i hvilke de tildeels udtrykke
lig undervises. De af Landstrygerne, som ingen Bopcel have, 
blive sjeldcnt eonfirmerede, forend de for en eller anden Forbrn-
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delse indsattes i en Straffe-Anstalt, hvor de da blive underviste 
i Religion og confirmerede, hvilket de synes at satte vedborlig 
Priis paa. I den Viborgske Straffe-Anstalt er nasten hvert 
Aar Confirmation as saadanne Fanger, og der har flere Gange 
varet indtil tolv Confirmander, hvoriblandt Mennesker paa mere 
end 50 Aar, ja gamle Wgte- eller rettere Kjcrreste-Folk med 
samt deres voxne Bom. — Saasnart de Unge have naaet Mo-
denheds-Alderen, parre de sig, som oftest uden Ceremonie, og 
vandre saaledes samlede omkring, saalange som Tilboielighed 
og Vane byder det. Ofte forlade de hinanden paa samme 
Maade, og soge til andre, med hvem da det samme Forhold 
finder Sted. Ved Valget eller Omskiftelsen af saadanne Ledsa
gerinder (hvoraf en Mand ofte finder sig tjent med at have to 
for een) paa Livets og Jyllands Veie gjelder som oftest den 
Starteres Ret, hvorved Seierherren kun gjennem blodige 
Slagsmaal med modige Rivaler maa tilkampe sig Besiddelsen 
af den Elskede, enten denne er fri, eller for Hieblikket en Anden 
tilhorende; hvorimod han maaskee strax derefter maa friste den 
Overvundnes Skjebne i  Kamp med en endnu startere Medbejler. 
Saaledes kan en Nutids Zigeuner-Helene, ligesaavel som hun 
gråske, blive et liaarigt Tvistens-ZEble: hvorved hun sattes i 

den ubehagelige — eller behagelige — Nodvendighed, javnligen 
at maatte skifte Elsker og Herre. 

De nare sig ialmindelighed som Skorsteensfeiere, Glar-
mestere, Blikkenslagere, Kjedelflikkere, Skjarslibere, Klinkere, 
Svinesnidere, Hegtemagere. Dog maa herved bemarkes, at 
de ved at tilbyde og udove deslige, som oftest kun slet larte 
Haand-Faidigheder, samt ved Qvaksalveri, ved at tilbyde Smaa-
kram, ved at spaae, vise igjen, hexe, o. d., kun soge at aabne 
sig en Leilighed og bane sig en beqvemmere Vei til at tigge og 
stjale. Naar da saaledes en Flok af dem have forhvervet sig 
nogle Skillinger, eller noget niere af Fodemidler, end de strax 
kunne fortåre, komme de sadvanligen sammen paa et eller an
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det eensomt liggende Sted eller Udflytterhuus, hvoraf der i en
hver Egn findes nogle, som de have valgt til deres Forsam-
lings-Steder, hvor d« i Selskab med Andre i Suus og Duus 
sortcere deres Erhverv til sidste Kid, forend de stilles ad. Hvor
ledes de ofte i hele Horder hjemsoge og plage forskjellige Ste
der, findes paa en charaktenstisk Maade skildret i et til Vi-
borg-Samler (1822 Nr. 98) indsendt Stykke saaledes: 

Ln Dsnemsrek il g une nation nommee li i el-
lliingz: elle nest si j?olie, comme les sukres Ds-
nois, sagte einst ein reisender Franke, und er hat Recht. — 
Vorgestern hat eine saubere Gesellschast von 16 solchen "Kjel
drings" in dem hiesigen Dorfe einen Besuch abgestattet, und 
mit einem landlichen Mahle nebst einem BiHgen Reisegelde 
vorlieb genommen. Anfanglich schien es, als wollten sie nur 
durchziehen; sie mogen aber den Ausenthalt hier so lieblich ge-
funden haben, dasi sie zu ubernachten geruhcten, und sich bei 
verschiedenen Bauern einquartierten. Was im Dunkeln pas-
sierte, weis ich nicht genau, horte aber eine luftige Geige, die 
gewohnlich Tanzen und Trinken bedeutet. Am nachsten Tage 
— nicht zu fruh — begegnete mir eine Familie von dieser 
Ballgesellschaft: sie bestand aus dem Manne mit seinen zwei 
Weibern und drei Kindern. Der wackere Familienvater suhrte 
als ein Zeichen seiner Wurde drei Stocke bei sich, jedoch von 
ungleicher Grosze: der langste und dickste war den beiden Frauen 
nebst dem altesten crwachsenen Sohne ausschlieslich gewidmet; 
der zweite von mitlerer Grotze gehorte einem ohngefahr zwols-
jahrigen Knaben, und der dritte — eigcntlich nur eine abge-
schalte Weidenruthe — war bestimmt den kleinen zweijahrigen 
Kieldring zu cultiviren. Ich sahe wirklich alle drei holzerne 
Erzieher in Thatigkeit. Die beiden Kieldringinnen nebst den 
altesten jungen Herren nahmen die Lection sehr gelassen an, 
und man erkannte deutlich, datz so waS in der Tagesordnung 
ware. Es jammcrte mir aber um den kleinen Wicht; das 
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arme Ding war krank, und weinte vor Schmerzen; allein der 
ernste Patriarch durchprugelte es dem ungeachtet ganz 
weidlich, um es zum Zweigen zu bringen, welche Absicht er 
wahrscheinlich bald ^und — ganz erreichen wird. Heute kam 
ein Nachtrab — jedoch zu Fusse — von sieben Personen; und 
morgen konnen wir eine andere Rotte erwarten. Es geht 
hier beinahe wie in der Moldau und der Wallachei zu (wie-
wohl nicht vollig so schlimm): Der eine zieht herans, und der 
andere hinein; an Raumung des Landes wird aber nicht ge-
dacht. — Mochte doch dem Uinvesen ein Ende gemacht werden I" 

Disse Mennesker doe som oftest, ligesom de sodes, hvor 
Sottesengen under deres Vandring tilfoeldigviis falder. Kun 
meget faa af dem opnaae nogen hoi Alder: som en naturlig 
Fslge af deres uordentlige og toileslsse Levemaade og af det 
meget Ondt, de maae lide deels paa deres Vandringer deels 
i  Fængslerne. Der gives mange blandt dem, hvis Fodested 
ikke vides eller kan opsporges, og som deres hele Liv igjennem 
aldrig have havt eller kjendt noget Hjem eller nogetslags fast 
Opholdssted: saa at det med Sandhed kan siges, at Rave 
have Huler, og Himmelens Fugle Reder, men disse have ikke 
havt det, de kunde helde deres Hoved til. Kun have de hist 
og her nogle gode Venner, og visse Tilholdssteder, under 
Navn af Kuler, hvor de kunde soge Tilflugt, og tildeels 
bringe deres Tyvekoster i Forvaring til sikker Afscetning. 

De hjemsoge iscer de mindst befolkede Egne, hvor de sik-
krest kunne drive deres Uvcesen, og hvor man, for at blive dem 
ffitkeligen qvit, maa forsyne baade deres Maver .og Punge, 
naar man ei vil udscette sig selv og sin Familie for folelig 
Hevn, som de udove ved Tyveri og iscer ved Ildspåsættelse. 
I den sidste Udaad have de uden Tvivl paa mange Steder, 
men yderst hemmcligt, gjort sig skyldige, ja ofte efter fore-
gaaende Undsigelse. Paa deres Vandringer nedtrcede de Land
mandens Enge emen ved ulovligt Fiskeri eller som Krybeskyt
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ter, og soge om Sommernatter deres Tilflugt i hans bedste 
Kornagre. 

Disse Natma'ndsfolk udgjsre i det mindste 800 Indivi
der, hvilket Antal vedligeholder sig ikke alene formedelst deres 
besynderlige Frugtbarhed, men ogsaa fordi alt liderligt Pak 
slaaer fig til dem og forener sig med dem. Ethvert Individ af 
disse 800 Mennesker, naar undtages de spcrde Born, er Lov-
Overtrcrder, hvilket finder Bestyrkelse i den Bemærkning, at i 
Viborg Tugrhuus vare den 1ste April 1835, af det hele Fange-
Antal, 194, de 88 Natmcrndsfolk og Omstrejfere. De be
tragte sig selv som aldeles frie og lose fra alle de Baand, der 
paaligge de ovrige Statsborgere, og derfor ansee de det ei 
heller for Uret at bestjæle Landets Zndvaanere, eftersom de ligge 
i bestandig Krig med dem, foragtes og forstodes af dem. De 
afgive Tilholds- og Tilflugts-Steder ikke alene for saadanne 
Mennesker, isar af Bondestanden, som ved Dovenskab og Lider
lighed have tilsat deres Formue, og nu onste at fortscrtte det 
samme Levnet, men ogsaa for undvegne Forbrydere, og det ofte 
af det farligste Slags. De bidrage faaledes bestandig til baade 
det physiske og moralske Ondes Formerclse og Udbredelse, og ud-
gjore en vedvarende Planteskole for Laster og Forbrydelser og al
fkens Uteerlighed. Det er en Sandhed, som Domstolene saa 
ofte have havt Beviser paa, siger Landsoverretsassessor Zorgen-
sen i sine "Betragtninger over Natmandsfolkcne," at der ncppe 
gives en Tyvssag, hvori jo een eller nogle af disse Folk ere 
fundne skyldige enten som Hovedmcend eller som Medvidere. 
De ere altsaa en sand Landeplage og en fordærvelig Udvnxt paa 
Statens Legeme. De fortåre aarlig en Va'rdi af over 40,000 
Nbd. Solv, da 27^ Species antages efter Olufsen at vcrre mi-
nimum af et Menneskes Fornodenhed i Danmark. Denne 
Capital, og langt mere, drages netop fra de fattigste Almues-
folk i Jylland, deels ved Tiggen og Stjcrlen, deels ved de over
ordentlige Delinqventomkostninger og mangfoldige LEgter i An-
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ledning af disse Kjeldringer, uden at omtale de svccre Omkost
ninger, det Offentlige maa udrede til deres Fcengsling og Af
straffelse. 

Nu maa end videre bemarkes, at naar endog nogen af 
disse Mennesker kunde faae i Sinde og beslutte sig til at fsrc 
et stille og arbejdsomt Liv blandt bosiddende Medborgere, saa 
kunne de ikke engang naae denne Hensigt, saasnart det robes, 
hvilket vanskeligt kan undgaaes, at de hore eller have hort til 
Natmomdsfolkene. Et Exempel vil oplyse Sagen: I Aaret 
28.. fik A. B. Lofte paa et Fcrstehuus paa Herregaarden 
C. Han drog da med lovligt Pas tilligemed sin Familie til delte 
sit nye Opholdssted. Som en duelig Haandvcerker fik han Tlr-
beide i Overflodighed, og da han saaledes havde sit gode Udkom
me, og var yndet af Herremanden og alle andre, fordi han r 
alle Henseender opforte sig vel, havde han allerede en Tid lang 
levet lykkelig og tilfreds her, og anmeldte nu ogsaa sine Born 
til Optagelse i  Sognets Skole. Men da der ved denne Lejlig
hed blev Sporgsmaal om adskillige Attester, som han af gode 
Grunde ikke kunde tilvejebringe, og det saaledes opklaredes, at 
han havde hort til Natmandsclassen, maatte han strax med sin 
Familie efter Vedkommendes Befaling forlade Sognet, og paa 
ny begynde sin Vandring — med hvilke bittre Folelser mod det 
Statssamfund, som saa ubarmhjertig forstod ham, og med 
hvilke fiendske Fors«tter mod det og dets Borgere, kan man fo
restille sig. — De bedre blandt disse Mennesker kunne saaledes 
ikke med den bedste Villie og de bedste Forsoetter ved egen Kraft 
blive deelagtige i det lovbundne Borgersamfunds Fordele. Det 
synes altsaa at vare en moralsk Pligt, at komme disse til Hjelp 
i  deres Anstrengelse for at naae en bedre Tilværelse. Men at 
de i  Almindelighed ingen Sands have for en faadan, er vist 
nsk» — Lxewjila illustrsnt. —^ En Kjeldring feiede skorste
nene i  en Pr«stegaard paa bestemte Tider. Engang udeblev han. 
Der hengik flere Aar. Endelig kom han igjen. Paa Prcr-
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stens Sporgsmaal, hvor han havde varet, fortalte han, at han 
langt nede i "ce Senden" havde tjent en Bonde, efter hvis 
Dod han agtede Enken, og levede et sorgfrit Liv. Da han 
nu blev spurgt, hvorfor han ikke blev der, men lsb hjem 
igjen, gav han det naive, men dunkle Svar: "Hvad der er 
kommen af Skidt, vil til Skidt." 

Et andet Exempel paa Kjarligheden til deres Stand er 
folgende: 

E n  K j e l d  r i n g ,  j e g  t r o e r  i  R i n d ,  H a m m e r u m  H e r r e d ,  
havde en Son, som fik Lyst til at h«ve sig over sin Stand, 
og efter Vesterjydens Exempel slaae sig til Handelen. Saa-
lange han blot handlede med Hegter og Bliktsi, havde Faderen 
intet derimod; men da Sonnen vilde udvide Negotien til 
Baand og Bandler, oprettes Faderens Wresfelelse, esxrit 
corxs — eller hvad man stal kalde det. Da Overtalelser og 
Trusler og Alt var forgjceves, raabte han harmfuld: "Siden 
Du skammer Dig ved Din FaderS haderlige Haandtering, saa 
g a a  a d  H e l v e d e  t i l ,  o g  b l i v  e n  K j s b m a n d  o g  e n  K j e l 
dring lange nok for mig!" 

Da det imidlertid er vist, at flere Familier af denne 
Tater-Race leve et meget ordentligt, arbejdsomt og anstandigt 
Liv, og man saaledes seer, at Humanitets-Gnisten ikke er ganske 
udslukket hos dem, men maaskee kun venter paa et oplivende 
Aandepust og en kraftig indgribende Haand, for i heiere eller 
mindre Grad at udvikles og gjennemvarme deres Vasen, og 
saaledes virke rensende og rettende paa den forvildede Natur: 
saa mener jeg, at man rettest burde behandle disse ulykkelige 
Mennesker som forvildede Bern, der ved en sindig Strenghed, 
som 4kke forbittrer eller forharder, skulle ledeS paa, eller, efter 
Omstandighederne, tvinges til at betrade den Vei, der fsrer 
til deres eget Vel. 

Uagtet denne Kaste ikke er indtraadt i noget borgerligt 
Forhold til Staten, og uagtet den, som en Affedning af de i 

(2) 
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Loven omtaltc Zigeunere og Tatere, kun lovstridige« existerer, 
fordrer dog Menneskelighed og den Nakke af Aar, hvori Sta
ten har taalt den, at dens Individer ikke behandles som For
brydere, eller med andre Ord, at Indskrænkning i deres Frihed 
ikke udstraktes videre, end Statens Sikkerhed gjor det nodvendigl. 
Her maa altsaa ikke tankes paa Tugthuse og Arrester, eller paa 
Anvendelsen af de bestaaende Straffe - Bestemmelser for Los-
gcengeri og Betleri, hvilke overalt, deels som midlertidige, deels 
som upassende efter disse Folks såregne Beskaffenhed, intet 
endeligt Resultat vilde udbringe« Altsaa vil såregne Forholds
regler fra det Offentliges Side og en radical Cur mod dette 
Onde vare nodvendig. Men Aarhundreders Erfaring har nok
som bekrceftet, at denne er umulig ved de forhaanden varende 
ordinaire Midler, som Politiet og Justitsen have til deres Dis
position. Man maa nemlig betanke, at denne Forbryder-sta-
ws in ved Medlemmernes Mangde, ved dereS indbyrdes 
Kjendskab til hverandre, ved deres Sammenhold og salleds 
Interesse, og ved den deraf flydende esxrid eorxg, som 
meer eller mindre finder Sted imellem dem, virkelig har con-
stitueret sig som en såregen betydelig Magt i Staten. Denne 
Magt bliver saa meget desto betydeligere netop i Jylland, 
fordi Terrainet her er saa sårdeles stort i Forhold til Folke
mængden, og fordi Justitsbetjenternes Politiedistricter ere for 
vidtløftige for en fyldestgørende Politie-Virksomhed, naar til
lige hensees til disse Mands ovrige mangfoldige Embedsfor
retninger. Naar nu endvidere betankes, at det er notori>kt, 
at ikke alene Sognefogderne og andre Politie-Officianter men 
ogsaa Almuen selv ere bange for Natmandsfolkene, og langt 
hellere ville lade dem i Ro, og lide af dem hvad ikke kan und-
gaacs, end gribe og angive dem, og derved drage deres Hevn 
og Forfslgelse over sig; og da det desuden er en Bestemmelse, 
at, naar Natmandsfolk anholdes i en Commune, og deres 
Hjemsted ikke lader sig udfinde, bliver denne Commune pligtig 
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> at forsorge dem, hvoraf naturligviis fslger, at ingen vil anholde 
i dem: saa seer man, at fra det Offentliges Side en betydeligere 
> extraordinair Magt er nodvendig til hin MagtS Bekcempelfe. 

Jeg vil tillade mig at anfore et Exempel paa disse Folks 
) Sammenhold og Kjeldringe-Snedighed, hvilket tillige vcere an-
s fort som et af de flere mig meddeelte Beviser paa den praktiske 
? Nytte, som dette Lexikon kan have medfort: 

En Fange blev efter udloben Straffetid lssladt fra Tugt-
I huset i Viborg. Strax efterat han var gaaet bort, finder 
' Inspecteurens Tjenestekarl et beskrevet Stykke Papir i Gaar-
l den; men da han ikke kan forftaae, hvad der staaer skrevet, 
> og troer, at det kun er sammensat for at narre Folk, vil 
! han kaste det bort. Imidlertid er Znspeeteuren kommen til, 
j og faaer at vide, at den nys udgangne Fange havde tabt 
! dette Papir. Jnspecteuren seer strax, at det er Rotvelfk, og 
! dechiffrerer det ved Hjelp af dette Lexikon. Haanden kan 
j han kjende at tilhore en gammel gjennemdreven Skjelm, som 
, endnu er i Tugthuset. Den skrevne Tyve-Jnstrux, som jeg 
/ vil overscette og afskrive, lyder saaledes: 

"Naar Du forlader Tugthuset, begiver Du Dig til L^', 
j som ligger henved 4 Mile fra Hersom. Der opholder Du Dig 
i i nogle Dage, og bestiller hvad Du kan. Derpaa gjsr Du 
^ Dig syg, medenS Du er paa Arbeide, og klager stcrrkt, forlader 
? Arbeidet og gaaer hjem, hvor Du lcegger Dig til Sengs, og 
c! bliver liggende en Dags Tid. Den folgende Dag, saasnart det 
il bliver msrkt, staaer Du op, tager Mad med Dig, og begiver 
L Dig om Natten til Omegnen af Hersom, hvor Du skjuler Dig 
» enten i en Skov eller i en Lade til den paafolgende Nat. Naar 

Klokken er 11, naar Folk sove tryggest efter fuldendt Dagsgjer-
n ning, forlader du dit skjulte Opholdssted, for efter Aftale at 
6 begive Dig til Gaarden. Du gaaer da rundt om Vaanings? 
H huset, for at udspeide, om Alt er roligt og stille. Skulde Du 

(2*) 
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stods paa en Huiid, maa Du vcere forsynet med Kjod, som » 
Du kaster til den, for at faae den til cit tie. Saasnart Alt 1 
er roligt, begiver Du Dig udenfor Storstuen, og gjor en Aab- -
ning paa en Tavle i Muren, hvongjennem Du kryber ind. 
Nu udforer Du Tyveriet af Penge og Solv, hvorom Du veed c 
Beskeed. Naar Du har udfort Tyveriet, begiver Du Dig z 
strax paa Hjemvejen til L'^, hvor Du atter ssger til Din 5 
Seng, og forbliver der syg et Par Dage. Derefter gaaer Du » 
atter paa Arbeide nogen Tid. Forinden Du atter naaer Lang- --
aae, kommer Du Selvet i en Pose, som Du sanker ned i en r 
Mose, og Tegnebogen med Pengene graver Du ned i et Jord- --
^>ige paa et afsides Sted uden at rode for meget i Jorden. . 
Her lader Du alting ligge, indtil Tyveriet er glemt, og Du i, 
hikker for Undersøgelse og Visitering, i Tilfalde at Mistanke 5 
skulde falde paa Dig." 

I Overensstemmelse med denne Anviisning blev der strax z 
gjennem vedkommende Retsbetjent gjort de hensigtsmæssigste 5 
Foranstaltninger efter Aftale med Beboerne paa Hersom; hvor- -
ved Tyven rigtig blev greben paa fersk Gjerning i det Hieblik ? 
da hcin gjennem den udbrudte Tavle i Vcrggen var kommen ri 
tnd i Stuen, som var mork, og i hvilken velbevæbnede Folk H 
allerede vare opstillede, for at vente paa og snappe Herr Urian. .i 

^)m eller hvorvidt de almindelige gjeldendr Lovbestemmelser ?! 
ere anvendelige paa disse Folk, vil jeg udaf Rets-Acter an-
fore et Exempel paa: 

Zens Pedersen, fodt i Hads Herred, kom i Novbr. 1798 8 
i Viborg Tugthuus paa 2 Aar. I Januar 1802 atter i i 
Tugthuset paa 2 Aar. I 1804 ligesaa paa 4 Aar. I 1809 6 
paa 8 Aar. I 1817 paa 16 Aar. Efter 6 Aars Straffetid 6 
hlev han benaadet. Faa Maaneder derefter kom han atter i i 
Tugthuset for at aftjene de resterende 10 Aar. I 1830 er- --i 
holdt han sin Frihed og Eftergivelse af de sidste 2 Aar. Z 5 
1831 kom han igjen i Tugthuset for at supplere de eftergivne s, 
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2 Aar. Z Z833 lesladt, men i ZL34 indsat i tugthuset paa 
4 Aar: altsammen for Losgcengeri og Tiggeri. — Jens Pe
dersen har saaledes tilbragt 32 Aar af sit Liv i Straffean
stalterne, foruden den Tid, hans Arrest har medtaget, og som 

MK ujAisr flere ^ ^ ^ 
Man seer af denne Biographie, som sved nogen meer eller 

mindre Variation er en Typus for alle de svrige Medlemmers 
af det jydske Vandreselskab, at de lovbestemte Straffe for disses 
Forseelser ikke naae deres Hensigt; thi saasnart et saadant Med
lem har udstaaet sin langere eller kortere Straf, vender han 
ubetinget strax tilbage til sit forrige Levnet: hvilket er saa meget 
baade lettere og mere indbydende for ham, da han i bemeldte 
moderlige Selskab tra'ffer gode Venner og en god Modtagelse 
(istedetfor Afsky og Tilbagestodelse udenfor samme) og mange 
nsdvendige Stottepuncter for sit mellem Forbrydelser og Farer 
vaklende og usikkre Vandreliv. Da disse Betingelser ikke findes 
udenfor Halvsen til Fordeel og Opmuntring for Losgcengere, vil 
jeg ikke bencegte den hidherende Lovgivnings Hensigtsmoessighed 
for den ovrige Deel af Riget. 

"Disse Menneskers Kaar ere altsaa ikke bedre end de vilde 
Dyrs. De have Fedeland, men intet Hjem, og kunne ei en
gang nyde den fattige Trost, at dse ved egen Arne, og hvile de 
trcrlte Lemmer hos henfarne Sloegt og Venner. De ere frem
mede i deres eget Fcedreland, og de ere mere udlcrndiske end Jo-
derne. Den ringeste Bonde skyer dem som urene Dyr; det Kar, 
hvoraf han uvillig stiller deres Hunger, og slukker deres Tsrst, 
skulde intet formaae ham til selv at bruge. Han scrtter det paa 
Jorden ved Siden af Hundekoppen, og vilde i Nodsfald hellere 
betjene sig af denne end af hint. Men det sorgeligste er dog den 
Uvidenhed, i hvilken de hendrage deres dyriske Liv: de vide ei en
gang, at der er et bedre til. Om Gud hore de kun hcendelsess 
viis tale som et dem uvedkommende Vcesen; og lcrre forst ar 
fjende hans Bud, naar de uvitterlige« have overtraadt dem. De 



22 

undervises forst om deres Pligter, naar de straffes, fordi de : 
have forssmt dem, og det ofte i en Lllder, da de efter Na- -
turens Orden snart maae fremtmde for en hsiere, men sikkert l 
barmhjertigere Dommer. Ja man synes med fuldgyldig Grund ( 
at torde paastaae, at Forceldre (Staten) der have forssmt Bor- -
nenes Opdragelse, og ladet dem opvoxe i Uvidenhed, have : 
tabt deres Net til siden at straffe dem: Skylden for disses ? 
Brede maa falde tilbage paa dem selv. For sildig er da den i 
almindelige Klage, at Bornens gjore dem Skam og Hjerte- -
sorg. 

Ved nu at sammenfatte under eet Blik alle de fore- -
gaaende Bemærkninger og Oplysninger vil det formodentlig l 
staae klart og afgjort for EnhverS Bevidsthed, at det omhand- -
lede Selskab bor oploses fra Grunden, og at det Offentlige 5 
ikke bor ophore med sin didsigtende Virksomhed, forend dette : 
Maal er fuldstandigen opnaaet. Men endogsaa naar dette 5 
kunde siges at vcere skeet, maatte den i dette Aiemed institu- -
erede extraordinaire Politiemagt ikke ophore dermed, men ved- , 
blive i sin Function, indtil det sidste Spor af hint Selskab, > 
som saadant, var forsvundet, og kun Mindet derom tilbage. 

Jeg tillader mig altsaa at foreslaae Folgende: 

Et ridende Politie eller Gensd'armerie maatte oprettes, , 
for at scette de forskjellige faste Politie-Zurisdictioner i noermere 5 
Forbindelse med hverandre, og sor med Kraft, Hurtighed og Be-
stemthed at virke til Udforelsen af Politie-Opsynets Foranstalt- -
ninger til at paagribe og overhovedet ssrge for Udryddelsen af s 
disse Landstrygere. — Storrelsen af dette Corps maatte ansees ^ 
tilstrcekkelig, naar det bestod af 100 eller maaskee 50 Mand un- -
der en sindig Anforer med Kraft og Conduite: hvilke Egenskaber ) 
ogsaa maatte findes hos de commandeerte Under-Befalende, ^ 
hvis Antal formeentligen maatte vcere forholdsviis storre end ved ( 
Lt almindeligt Troppecorps. 
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Dette Corps kunde maaskee ogsaa tjene til at opdage og 
forebygge andre af de meest gcengse Contraventioner mod Anord
ninger, der sigte til Statssamfundets Vel. Saaledes kunde det 
tillige understotte det faste Politie til Ordens Vedligeholdelse ved 
Strandinger, fornemmelig for at forebygge Tyverier og Udplyn
dringer; og assistere Toldvasenet med Hensyn saavel til Smug
leri i Almindelighed paa Kysterne, som til de Vogne, der, som 
man siger, gjennemklydse Jylland med indsmuglet Gods. Dette 
Gensd'armerie blev saaledes ogsaa et Douanecorps, hvilket maa
skee maa ansees for lige saa nodvendigt til Lands, som det er 
fundet fornodent til Soes ved Toldvcesenets Krydsbaade. Dog 
indrommes det, at denne sidstnævnte Tjeneste som Douaner kun 
kan ansees som en Biting ved dette Corps, saalcrnge de<s Stor-
relse er indskrænket til 50 Mand, eller saalcmge det endnu maa 
anvende sin meeste Tid paa Anholdelsen og Udryddelsen af Los-
gcengernes saste Stok i Jylland. Men naar dette Hverv er til 
Ende, vil det maaskee findes i flere Henseender hensigtsmæssigt 
og gavnligt for det Offentlige, at Douanetjenesten blev en stadig 
og vcesentlig Deel af Corpsets Virksomhed. Da kunde maaskee 
Bekostningerne paa Toldlinien ved den jydske Grcendse anvendes 
til dette Corpses Vedligeholdelse; og ved Toldvæsenet kunde vist
nok i det Hele skee overordentlige Besparelser tildeels til For-
deel for denne Indretning. 

Den meest oekonomiske Maade dette Corps kunde sam
mensattes paa, vilde voere, naar Chefen alene var fast ansat, 
men Officererne og Underofficererne kommanderedes dertil fra 
de forskjellige Regimenter; hvorved deres egentlige Gage bespa
redes, og kun det saa nodvendige Cantonnements-Tillceg vilde 
blive at udrede. Hestene kunde afgives af det eller de Caval-
lerie-Regimenter, som havde Stamheste, hvilke alligevel skulle 
underholdes offentlige«, og nu paa denne Maade kunde gjore 
offentlig Nytte. Udgiften paa Hesteholdet vilde saaledes blive 
ubetydelig. Hvorhos jeg antager, al Ofsikrer og Mandjkab 
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vilde vinde betydeligt i Uddannelse og Brugbarhed ved denne 
Tjeneste, uden at tale om den Leilighed til en forbedret Oeko-
nomie, som herved aabnedes for flere fortjente Militaire. Der 
fsrste Tjeneste-Aar blev naturligviis det vanskeligste for dette 
Corps, men siden vilde Tingen jcrvne sig selv, og det blev da 
kun den indfsrte Orden, som skulde vedligeholdes. 

2. 
Der maatte i enhver af de 3 Provindser, Nsrre-Zylland, 

Slesvig, og Holsteen, oprettes en Tvangsarbeidsanstalt, hvori 
enhver arbeidsfsr og dog orkeslss Person, som ikke kunde godt-
gjsre, at han ernoerede sig lovligt, uden saadan foregaaende 
Vidtlsftighed og Bekostning, som ere uundgaaelige fsrend en 
Straffedom kan afsiges, kunde indfattes i Medfor af Forordn. 
21de Aug. 1829 §. 1. For Tvangsanstalten i Jylland vilde 
formeentligen Viborg v«re det beqvemmeste Sted saavel for
medelst dens Beliggenhed midt i Provindsen som Forbedrings
husets Tilvoerelse der, da Arbeidshuset kunde soettes i Forbin
delse med samme, saaledes at begge Stiftelser i mange Maa-
der kunde underststte hinanden til deres falleds Formaal: La
sternes og Forbrydelsernes Formindskelse. — Denne Tvangs-
anstalt kunde ogsaa sattes i Forbindelse med Fattigv«sens-Be-
styrelsen; thi til Arbeidshuset kunde da tillige henvises alle de 
arbeidsfsre Mennesker, der ssge Almisse under Paaskud af at 
de ingen Fortjeneste kunne finde; hvilken Grundregel ogsaa er 
etableret i den nye engelske Fattigvasenslov, at nemlig kun 
smaae Born, Oldinger og Syge, kort sagt, til at arbeide al
deles udygtige Personer have Adgang til offentlig Understst-
telse paa anden Maade end ved at forhjelpes ind i et Arbeids-
huus. Gavnligheden af saadanne Arbejdsanstalter i enkelte 
Kjobftcrder erkjendes allevegne, uagtet de medfore Communerne 
en uforholdsincrssig og trykkende Byrde; men denne vilde blive 
lettet og maaskee aldeles borttaget, naar en Arbejdsanstalt 
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for hele Provindsen gjorde de sårskilte Mindre Anstalter ufor-
nsdne. 

Medens dette forberededes, hvortil formeentligen skulde 
gives et Aar, maatte samtlige Under-Ovrigheder gjennem Sog
nefogderne ssge at erholde Losgoengerne indroullerede ved Navn 
og Alder, for, om muligt, at komme til Kundskab om disses 
Antal og s«dvanlige Tilholdssteder; og fra den Tid Arbejds
anstalterne traadte i Virksomhed, maatte Losgcengernes Anhol
delse og Indsættelse i samme foretages, og deres Tilstedebli-
velse sikkres ved egne, tildeels strenge Lovbestemmelser. Saa-
vidt muligt, maatte Arbejdsanstalterne ved en sindig og human 
Bestyrelse indrettes saaledes, at de ikke med Grund kunde be
tragtes af Natmoendsfolkene som et Onde: hvorfor ogsaa de, 
som hidtil havde levet i et naturligt Wgteskab, maatte tillades at 
indgaae et borgerligt, og Bsrnene, ved at anbringes som Tje
nende, efterhaanden drages ind blandt Statens svrige Borgere, 
og for svrigt behandles som Opfostringshuusborn eller efter de 
gjeldende Lovbestemmelser for Bsrn af Forceldre, som ifslge egen 
Forseelse blive bersvede deres Frihed, at nemlig Fartigvoesenet 
midlertidige« tage Bernene under sit Voergemaal og sin Forsorg. 
Men denne midlertidige Foranstaltning maatte i dette Tilfalde 
i Medfsr af Z—18—17 gives, ikke en bestandig, men en 
efter Hensigten nodvendig Vedvarenhed, der omtrent vilde om
fatte en Slcegtsalder — langt fra ikke til Tab, men tvertimod 
efter alle Omstændigheder til stsrste Besparelse og Gavn for det 
Offentlige: hvilket nu skal omtales. 

Udgifterne til dette Corps's Underholdning og overhovedet 
til de Foranstaltninger, der maatte ansees fornodne til Stands
ningen af de omhandlede Landstrygeres Uordener kunde, foruden 
de forhen n«vnte Kilder, for storste Delen afholdes af de jydske 
Amters Rcparlilionsfonds eller Delinqventcasser, og de dertil 
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svarende Casser i Hertugdømmerne. Thi regner man, at disse 
800 orkeslose Mennesker af Landets Producter til ikke ringeste 
Nytte fortåre en Vardi af over 40,000 Rbdlr. om Aaret, som 
nu vilde spares; regner man, at det Offentlige vilde spare de 
uhyre Delinqvent-Omkostninger, og Bonden de mange Wgter, 
der maa ydes for disse Kjeldringers Skyld, og at Landmanden 
fik Sikkerhed for Person og Eiendom, hvilken paa mange Maa-
der fravendes ham af Natmoendsfolkene, ved Trusler, Tiggeri, 
Tyveri, Roveri, Plyndring, Jldspaasattelse (oftest af Hevngjer-
righed); naar man beteenker, hvilken Rekrutering denne Stamme 
afgiver til vore Straffe-Anstalter og Fcrngsler (ncesten det Halve 
af Fange-Antallet i Viborg Tugthuus); betcenker man, naar 
denne foiende og indbydende Leilighed til Forbrydelser ophorte, 
hvilken Besparelse i Straffe-Anstalterne deraf vilde flyde; naar 
man endelig betamker den uendelige Maengde af Ulykker som der
ved vilde afvcerges, og disse hoist beklagelsesværdige Menneskers 
ssrgelige Tilstand, som ved Fodselen, ja ved Undfangelsen selv 
allerede ere stemplede til Fordcervelse: saa vil man see, at Sagen 
er af yderste Vigtighed, og at den Opoffrelse, der er bragr i 
Forslag, er saare ubetydelig mod hvad disse Mennesker koste og 
ville vedblive at koste Landet, ifald ikke en radical Cur anven
des mod dem; ligesom det og vil v«re klart, at Landalmuen 
med Glade vilde gjore betydelige Opoffrelser for at befries fra 
dette bestandig tcerende Onde. 

I forrige Aar anstilledes et Slags Klappejagt efter disse 
Natmcendssolk, hvoraf Resultatet, naar jeg ikke feiler, var, at 
man lcerte at kjende, hvor betydelig deres Masse er, og at indser, 
at en saadan Jagt er kun til trykkende Byrde for Delinqvent-
Casserne, uden Nytte for det Offentlige, da alle de fangne, ester 
udstaaet Vand- og Brods-Straf eller nogen Tid tilbragt i Tugt
huset, begynde strax deres gamle Levnet igjen. Heraf sees da 
Nodvendigheden af, baade at diSse Folk holdes bestandig en 
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veliee af Politiet og Gensd'armeriet, og at de ikke komme paa 
fri Fod igjen, naar de forst cre fangne. 

At et saadant ridende Politie virkelig kan og vil gjsre den 
tilsigtede Nytte, har Erfaring allerede givet et Beviis for ved et 
Forsog, som en jydsk Retsbetjent dermed har anstillet, og som 
vandt almindeligt Bifald. Men da denne Foranstaltning ingen 
Understøttelse fandt, maatte den bortfalde. 
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^)e saakaldte omreisende Natmcrndsfolk i Jylland, hvilke 
kalde sig selv ikkun de Reisen de, tale indbyrdes, for ikke 
a t  f o r s t a a e s  a f  A n d r e ,  e t  e g e t  S p r o g ,  h v i l k e t  d e  k a l d e  R o t  -
v e l s k ( s o m  u d l e d e s  a f  R o t ,  c n  B e t l e r  e l l e r  K j e l d r i n g ,  
h v i l k e t  a t t e r  a n s e e s  f o r  R o d e n  t i l  O r d e t  a t  s a m m e n r o d e  
s i g )  e l l e r  P r c r v e l i q v a n t s p r o g e t  ( s :  d e  S k j s n t t a l e n -
des Sprog, af proeveler, taler, og qvant, smukt). Af 
A n d r e  b e n c r v n e s  d e t t e  S p r o g  a l m i n d e l i g e «  K j e l d  r i n g  e - L a 
tin. Man har troet, at cn Samling, som ncrrvarende, af 
dette Sprogs Ord kunde vare nyttig og tildeels nodvendig for 
de jydske Justits- og Politie-Betjentc med Hensyn til Forhorer 
over disse Folk eller til andre eventuelle Beroringspuncter med 
samme, og at den maaskee ogsaa i forskjellige Henseender kunde 
interessere Flere af det danske Publicum: derfor udgives denne 
liden Ordsamling, hvori ogsaa forekomme nogle Ord af det 
Sprog, som de i Tydskland og tilgromdsende Egne omstrejfende 
Z i g e u n e r e  i n d b y r d e s  t a l e ,  o g  s o m  a f  d e m  k a l d e s  R o m a n i s  
eller Romanist. Disse Ord sindes i Bogen mcrrkede med 
r. bag ved sig. Forresten ere de fleste ro tv elske Ord ogsaa 
b r u g e l i g e  i  R o  m a n i  s k e n .  

Alle Substantiverne i bemeldte Sprog ere af Fcrlledskjon-
net, f. Ex. en l'rszijzert, en Hest, "I'rs^perten, Hesten, 
undtagen ed Verdum, et Navn. Substantivernes bestemte 
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Artikel cr som i Dansken (som: Byltes, Seng, v)Itesen, 
Sengen), eller udtrykkes ved ce (engelsk: ide) foran Ordet, 
eller bruges slet ikke, saasom: Hesten lober hurtigere end 
j e g ,  s e  l ' r s x p e r t  s l i m e r  f i s t l e r  e n 6  m i n n o s e s .  K o r 
net er daarligt iaar, s steg er Isk i^'srm. Substanti
vernes Pluralis dannes, som i Dansk, ved at lcegge r eller 
er, undertiden s, til Singularis, s. Skadelle, en Lo, Lksdel-
ler, Loer; NsZAes, en Naal, NgAAeser, Naale. Genitiv dan
nes som i Dansk, eller ved Hjelp af Pronomen sin: Hovens 
Nurris ell. ss Hov! sin Nurris, Hundens Mund. 

Adjcctiverne compareres ved at lcrgge r ell. er til i Com-
parativus, og st eller est i Superlativus, som: side, sider, 
8iI)L8t, sand, sandere, sandest; rnultrum, lnultrunier, inul-
irumest, megen, mere, meest; forresten blive de uforandrede i 
alle Forhold. 

De danske Pronomina bruges; men som cssus vdllc^v! 
af de personlige Pronomina (jeg, du, han, hun, Plur. vi, I, 
de) bruges de til disse svarende Pronomina possessiva, eller i 
Mangel heraf, deres Genitiver, med tillagt Endestavelse noses 
^hvori o altid er lang), f. Ex. mig, ininnoses; dig, uinnoses; 
hans, ham, Ksnznoses; hendes, hende, den6e8noses; sig hed
der Kgnskoses ell« den6e8no8es (engelsk: diin8elt, der8el/); 
os, vornoses; Eders, Eder, ^erno8es; deres, dem, Zeresno-
s«8 (eontraet: ^ernoses). Han slaaer mig, Llsn 6i8er min-
N08L8. Jeg slaaer ham, a 6!ser dan8nv8e8. ^sennilien tor» 
Islilier vorno8k8. Han narrer sig selv, dan stulter dans-
noses sjolist. Denne Form bruges ogsaa, hvor Possessivet 
staaer absolut, f. Ex. Hvis er det Bord? Det er mit, vort:c. 
Hv^tsris er 6en l'vAAert? minnoses, vornoses ete. (fransk: 
le mieo, le notre ete.), og ofte istedetfor de forbundne Pos
sessiva og essus reeti af de personlige Pronomina, naar paa 
dem hviler nogen Accent eller noget Eftertryk, f. Ex. Det er 
ikke min Hat, men din, Oet er rot minnoses Overman, 
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men Zinnoses; Jeg har ikke syet Kjolen, men det har Du, 
N i n n o s e s  k s r  r o t  s t i k l e t  s s  k o l i k e l ^ o i ,  m e n  v i n n o -
ses. 

Alle Verber danneS eens og regelmoessigen, saasom: mur-
r i s e r ,  m u r r i s e 6 e ,  l i s r  m u r r i s e t ,  g j s e r ,  g j s e d e ,  h a r  
gjset, uden Forskjel paa Singularis og Pluralis. 

De Ord, som fattes i dette Sprog, tage de af Dansken, 
og scette blot turis") til Enden; dog gjelder dette for det meeste 
kun Nomina og Verba, thi Partiklerne bruge de ncrsten uden 
Forandring af Dansken, f. Ex. Han har faaet sin Dom, lian 
kar kRAAet sin vomtgri s. Min Kjole er hvid, minnoses 
Rokkelxoi er li vi cltsri s. Tyven sprang over Gjerdet, og 
lob sin Vei, ^ ̂ X6^er sxran^tsris over I^oslinA, oA 
slwie^ om^or. Denne Endelse tsris er saaledes bleven saa 
gcengs i Rotvelsken, at den bruges ogsaa hvor den ikke behoves, 
i Enden af rotvelske Ord, ogsaa med Plural-Endelsen, s. Ex. 
Det er lsliwris Virum ilVss, det er daarligt Veir iaften. Den 
olmsk Nsie I^TAAer multrum Ilovltariser, den gamle Kone 
holder mange Hunde. 

P r o e v e l i q  v a n t s k e n ,  s o m  e g e n t l i g e n  i n d b e f a t t e r  b a a d e  
Rotvelsken og Romanisken, indeholder, som man vil 
see, Ord af forskjellig Oprindelse og af forskjellige Sprog, f. Ex. 
8 k m i r  ( h e b r a i s k :  ^ O O ) ,  V a g t ;  I Z o l i s  ( g r c r s k :  ^ s ) ,  B y ;  
(Målline (latinsk: ^Zllins), Hone; liss (italiensk: casa), Huuv; 
lislzes (spansk: esbe^s), Hoved; slones (engelsk: slone), 
alene; Isk (svensk: elali), slem, slet; Lonneliav (indisk), Guld; 
Natini el. Necline (arabisk), Land; dekan! (persist), hjemme. 
Om der maaskee desuden findes Rod eller Spor af andre mig 
ubekjendte Sprog, maae vore Polyglotter opdage. 

En Afart afRomanifken er det faakaldte Loshonko-
d e s h  M > ) ,  d e t  h e l l i g e  S p r o g ,  e l l e r :  C h o -

') I den Endelse isris er a altid lang. 
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k o m l o s h o n  d e t  k l o g e  S p r o g ,  h v i l k e t  i k k e  
bruges almindeligcn blandt Zigeunerne, men er ligesom en Ud-
vext paa, eller Tilvext til Romanisten, og bruges ogsaa af andre 
lcrrde Tyve og Bedragere, hvilke naturligviis finde Haandlangere 
og Medhjelpere blandt Zigeunerne, hvem altsaa dette Sprog paa 
denne Maade indblases til videre indbyrdes Forplantning. Det 
har for en stor Deel sin Oprindelse fra Hebraisken, hvorved 
denne Bastard for saavidt synes at robe sine Fcedre; men da det 
ncrsten ikke bruges af vore Ro tv el ske re, har jeg ei indfort 
det i Ordbogen selv, mtn vil her give nogle faa Prsver deraf: 
varsel, Jern. 
IierlwA, voldeligen. 
lammes, Sandhed. 
Heides, Slag, Hug. 
.lom, Dag. 
Isek, en Kone. 
Krumlil Backen, Skriver-

pult. 
en Hund. 

lisosef, Solv. 
I.eil, Nat. 
I^mlievexler, Bedrager ved at 

vcxle Penge. 
I^uxxer, et Uhr. 

Nesummen, Penge. 
Nolilium, en Stad. 

Tyv ved Pengeom-
vexling. 

^k'eK'el'n, lade (en Bosse), 
romen, at see. 
LeliNrsens^ieler, en Hceler. 
Zclisemes, Solen. 
Lelilieekner, en Forråder. 
Le^ortenLeller, Tyv i Kram

boder. 
trilles, i Morkningen. 
l'gillesANnger, Tyv om Af

tenen, i Morkningen. 
Som en Prove af det rotvelske Sprog er der efter Ord

bogen tilfoiet en liden Samtale mellem to Notvelskere. 

N. V. Dorph. 



Notvelsk -Dansk. 

A. 

^Zvai, Vand; Hav; So. 
slones, alene. 
^ntru, TEg. ^ 

B. 
Bsltman, r. Ovn, Kakkelovn. 
Lskra, et Faar. 
Bsllert, en Kjedel. 
LslIertmssnZer, en Kjedel-

fiikker. (mssnFer, arbeider). 
Lslo, et Sviin. 
Lalora, en Griis. 
Landes, Baand. 
Lare el. Lsrr, en Steen. 
LsrraZ, Fnat, Skurv, Kloe, 

Skab. 
Bek, uterus. 
deliZni, hjemme. 
Lels, Bylt, Pose, Pung, 

Scrk, Vadsoek.(kUllmmA r.) 
Len^^er, I) en Bog. 2) 

en Skolemester. 
denkakker, lceser« 

^xrvss, Fangst (som gjsres 
ved Tyveri, Indbrud, Be
drageri o. d.). 

denner, lcescr, snakker, 
de^iitt r., drukken, beskjoen-

ket. (s. b^5kn). 
kerimer, betaler. 
Lerimelse, Betaling, 
beslumrer, besover, 
deskunneret, skiden, beskidt, 

snavset, (af Lkunner). 
Iiestimer, betaler. 
LinZs, en Mand, Hosbonde, 

Herre, Vert. 
Llaa-Natini, Preussen, 
klggrer, taler, siger, snakker, 

kalder, raaber, svarer. 
Blankes, Broendeviin. (Knux. 

liatscke^l r.). 
Bliv6e, et Vindueffodde. 
LlollmZer, Blaar. 



Llssris, Melk. 
KI-Lriler, malker. 
volis, en Vy. 

cn Flaske. 
Lommert, et Skrin. 
Lvr, en lybsk Skilling. 

Buxer. 
Lrall, en Lomme. (I.um-

Lumrniii). 
Lratrum, en Broder. 
Lrunsli, Kaffe« (8ek>vsr!2» 

IINA i.) 
IZruuuekinAs, en Sognefoged. 
Lr^nnili, en Neg. 
LrBAert, et Faar (tiliim). 
Lumwili, cn Kiste, Koffert. 
Lumser, cn Hyrde. 
dutlali, sulten, hungrig (af 

kutter, spiser, og Isk, som 
mangler, er berovet). 

vutla^, Sult, Hunger. 
Kutlali^er, sulter. 
LutninA, Spise, Fode, Kost, 

Mad. 

Lutkok, en Spiseskee. 
ZZutltreKiin, et Spisekammer, 
kuttenom, udenom. 
kutter, spiser, bider. 
Lutter,', Spise, Mad. 
L^Ites, en Seng. 
Lv^skinAs, en Vert i en Kro, 

i et Gjestgiversted. (af 
ser og LinAg). 

I^seu, drukken, beffjoenket. 
(ke^ii^t r>). 

kvser, drikker. 
ZZ)^s1ig88, Vertshuus, Kro, 

Gjestgiversted. (af kvier og 
Ii388). 

K7)'8l3li, tsrstig. (af b^er, 
drikker, og lak, manglende). 

Lselikeutrseliker, en And. 
LoKel8-Nstini, Meklenborg. 

(see Natiui). 
LoI1i68, Q-vceg. 
Lcirreu, en Byrde, Dragt 

(Brcende, Ved, o. d.). 

DanZensIi, en Hammer, Axe. 
Deis, Dag. 
Oe!s-I^vvni, Solen. (I^s-

vvni betyder baade Solen 
og Maanen, hvorfor denne 
kaldes 8va8-I^svvni). 

der(Adv.). 

VIZIo, Tsrkloede, Halsklcrdc, 
(see KIiu6e8). 

OiU, en Pige, Kjmeste. 
et Skjsrt. 

6 i n n o l e 8 ,  d i g ;  d u ;  d i n ;  dit. 
(see Forerindringcn). 

Hiler, slaaer. 
(3) 



clilei' 6nust, slaaerdsd, slaaer 
ihjel. De Linder dises, 
de Mcend slaaes. 

viskes, Aller. Skoie til vi-
skes, gaae til Alters. 

Diskoiter, (eg. Pryglepenge 
af 6i8er og liuitei') Prygl, 
Hug, Bank. 

DoAZels, en Gave, Almisse. 
tlogZei', giver. 
Domes, et Huus. 
clraller, dandser (ringler). 
Drallers, Dands. 
Driil r., et Baand. 
Dissksv^lvo, en Muurmester. 
Duel, Penge. (I^ovi). 

li^el-IZLls, Penge-Pung. 
6uler, doer. 
6ull8t, dod. 
Dulles, Meel. 
DuKesxiUiinA, en usel Tig

ger, som gaaer for hver 
Mands Der, og lader sig 
nsie med hvad Meel, Brod-
stumper og andet Affald, 
man vil give ham. 

6^6er, skylder, er i Gjeld. 
6)'<ZiA, skyldig, i Gjeld. 
D^nlinA, Duun, Fjeder. 
DvaUinZ, Dor, Port. 
Dsemmer r., Nakker, Bod-

del, Natmand, (see desser). 

E. 
klmtsris, Historie, Fortcrlling, M^vem, Udflugt, Undvi-

Mventyr. gelse. ?akke 
Lr6rum, Jord, Zorden; Leer; undflye, undvige. 

Torv. 

I'skker, gjsr. I^ovmgn, 
tcend Lyset. se Dv^l-
linA til, luk Dsren. ^ 
Lakker ^oslinAer, jeg la
ver Pandekager. I^skke 
L^ltelen, rede Sengen. 

I'Maris, Lsier, Lystighed. 
?'e16es, Mark,Markjord,Ager. 

I?e!6I^ne, Kartoffel. (Na-
trill r.). 

ki'eldmisvert, en Hare. (af 
Nisvert, en Kat). 

I^'e1tu8, en Hud. 
k'ennei'ili, en Ost. 
desser, Nakker, Boddel, Nat

mand. (Dsemmer r.). 
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listsiis, fem. 
iirAen, fire. 
jlasclrer, toer, vasker. 
I^I^a^er, Pandekage, -Wgges 

kage. 
^Isg^ert, Fad, Tallerken; m 

Baad. (1'eIIirum r.). 
, d. s. s. ?Iu^ik. 

sliml'liei-, groeder. 
?Iuxi^i, et Wble. 

Pis. 

ilul^er, pisser. 
^liMes, Pis; Vand; Flod. 
tlusklskipissetmngt. (seelali). 
I^luslieslinss^er, Somand, 

Matros. 
?I^vter, Fyld. 
?Ioitel3, Pibe. 
^I^iter, dander. 
^orlsenA Forkloede; Omhceng 

(om en Seng). 
korlaklier, angiver, forraader, 

forer i Fortred. 
forlunser, horer, forstaaer; 

forhorer sig, fritter, korlun-
ter utes, fritter, udfritter. 

Lor^asser, foelger. 
^orllnW, Forhor, Ret, Ret

tergang. (I^nslinZ). 
torleliauer r.,dolger, forvarer, 

gjemmer. (8oIkorer). 
I^orltsnlle8, en Pot. 

k'orvesteZ, en Vest.' 
?08linA, Ar, Mcerke, Aftegn; 

Bcxger, Dram; et Gjerde, 
Dige; Alt hvad der bages 
eller steges i en Stegepande; 
Pandekage, o. d.; Hvad 
der tages og nydes paa een-
gang: En Pibe Tobak, en 
P r i s  T o b a k ,  e n  S n a p s ,  
enKop Kaffe, en Do s i s 
D r a a b e r ,  e n M u n d f u l d ,  
e n  S k e e f u l d  o .  s .  v .  

losleler,, laver, bager, 
k'rsir, en Karl, Mand. 
dunkel, Iuveel, ZEdelsteen, 

Diamant. 
^nnIienK^ver, en Smed. 
?unkeli388, en Smede saf 

?uukes, Ild, og lisgs). 
kunder, kroender, antoender; 

steger, koger. 
k"unlierliit8, Ildstedet paa 

Skorstenen. 
^un1ie8, Ild, Ildebrand. 

?gkli6 ?unl;e8, stikke Ild. 
?nnke8-ligml)e8, Flintsteen. 
I^ue1i8 r., Guld, Guldpenge, 

en Ducat. 
fuser, stjoeler. 
I?3?me, en Haand. 
k'lirwril'er, Forer, Formand. 

(3^) 



36 

G. 

el. Oaus, Landsby. 
, Spise. 

(^,3'i, en Kone. (see Naie). 
(^sllins, en Hone cl. Hane. 

(Lt)rAen r.). 
Oslonis, et Vindue. 
(?aro, LEg. 
<Z>38les, Korn (undt. Bog

hvede). 
t^elz, et Hul. 
Onter, Folk, Mennesker, 
l^ere, Groft, Hule. 
(^ellke, en Soster. 
(^elidrer, Soskende. 
(^elifei-, Navn (Verkum). 

Byg. 
I!ude. 
Glas. 

Olgrmkakker, en Glarmester 
(af fMiei-, gjsr). 

et Vindue, en Rude. 

, Nogle. 
(^ottels, Sukker. 

en Hest. 
Orsminili, en Haand. 

en Handske, 
Vante (af ?oi, et Klcede, 
Klcedenion). 

stor. 
^i-ofninA, en Gryde (af Jern; 

see ?aloil8). 
Oroller, Gryn. 
(?roteQlzwA8, Herremand, 

Stormand. 
(?rumsIinA, et Barn. 
ZrumsIiliAlak, frugtsommelig 

(af <^rllmsIinA, Barn, og 
lak, bespcendt med). 

Jceger, Skytte. 
Kaal. 

Ouru, en O^e. 
en Ko. 

UgAnZ, en Bonde. (s. T'ulle). 
Hitnj, en Brond. 
Iiansnoses, ham, sig, hans. 
lie^Iiger, deler. 
kiZZel, her, hid. 
Hoelistadlei', en Tigger, som 

giver sig ud for at have 
Mret i nogen anseeligere 

Stilling, for derved at til
vende sig Noget. 

Roi, Brod. (Nsro). 
Hok'-Lalimsn, Bagerovn. 
Holdes, en Flaske. 
Holtes, Trce, Brcende, Skov, 

Krat, Busk. (linsAZert). 
HoltesbinAg, Skovfoged, 
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Skovrider. (LinZs, Hos
bond, Herre). 

IloItesmsenAer, Tommer-
mand. (mssn^er, arbeider). 

Ilornikliel, en Ko, Stud, 
Tyr, Oxe. 

IIuZiLninZ, Huggejcrn. 
Iiunliei-, opholder sig, er, bli

ver, sidder; scetter; ligger; 
tagger. Hunlig i Lnel-

I. 

^ 8 ,  I l d .  
et Aar. 

i6ei8, idag. 
^enniken, Djcrvelen. 
jeinoses, Eder, Eders, I. 

itu, istykker. 
igaar. 

joten i., sove.(sliiinme6ii,'er). 
^ole, Vogn, Skubkarre, 

en Kalv. 

liss/en, vcrre, sidde i Tugt
huset. Hun li Dinnolez, 
sat Dig ned. Hgn Iiuu-
liecls isvas, han 
stod Vagt mat. 

IIviZ-Nc>tini, Hsterrig. (see 
Natini). 

11«^, et Led, Markled. 
lisener, haver, faaer. 
Wvl, en Hund. (^ulike!). 

Isda el. I8wc>, Kammer, Væ
relse. 

il vis (af tvis, to) itu, istyk
ker. itvis, isen, 
bryde itu. 

^ulikert, Kjedel. 
^uliliel, en Hund. (see 

^summ, en V«g. 
Luus. (s. kullili). 

K. 
Ksbes, Hoved. 
I»sim, en Iode. 
Iislv58, Bryllup. 
lialslin^, en Stovle. 
lialsIinAfgliliei-, Skomager, 
jambes, en Steen, 
kiamintlsntei', Skorsteenfeier. 
liarnintaiis, et Kjokken. 
Usmire, en Stue, et Varelse. 

Iiamp3ni, en Klokke, et Uhr. 
ligxvils, en Flaske, en Pcegel. 
lianAi'i, Tobak. 
lisss, Gaard, Huus, Hjem. 

IK288, hjemme, lil lisss, 
hjem. 

lissli, Skov; Kjep, Stav, 
Stok. (see Ltunnes). 

liaslert, Flest. 
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Kstl^e6i, Brcendeviin. (s. 
Llsnkes; Knux). 

Kaviir, Slag, Liigsald. 
kavirer, faaer Slag. 
Ke^r, Huus. 
Kemlel r., Skjorte, Scerk. 

(I^imsk). 
kess, klog, fiffig. 
kimter, kommer. 
Kiss, Pengepung. 
kjorer, stj«ler. 
Klorer, en Tyv. 
IMi, hastig, strax; frisk, rafl, 

munter. 
Kit, en Hytte. 
Kitlen, Arrest. 
Klamoni, Laas, Nogle. 
Kles^i, Bosse, Pisto! (8ne1-

ler, Kristsl). 
KIi<1in, Nogle. 
Mim, et Faar (s. LrWZert). 
KIin6es, Torklcede, Halsklade. 

(DiZlo). 
Klinger, Boghvede. 
Klinger-Hof, Hvedebrod, siint 

Brod, Kage. 
Klinker, en Smed. 
Klixxes, en Sax. 
Klirobuskero, en Arrestfor

varer (s. 8)'o6er). 
Klnmnig r., Bylt, Pakke, 

Vadsoek (Reis). 

KngAAert, en Skov (Hol-
tes). 

Knsrris, Hoved. 
Kaass, Straf, Straffetid. 
Knss^er, en Karl, Knos. 
Knu^>, Brcendeviin. (Lian-

kes. Kat^e6i). 
knuser, kjender. 
Knsskkert, en Tand. 
Knss^es, en Knap. 
Knssvels, en Dreng, Pog, 

Son. 
Koli, Toi (usyet). 
Kraeliert, Neisekuffert. 
Krans, en Mark, et Mark

stykke (Penge). 
Krims, Solv. 
KriKa6i, en Hat (s. Over

man), det samme som 8ts6i. 
KriKal, Bosse, Pistol. (8nel> 

ler. Klesai r.). 
Krikar, Kiste, Koffert, Skrin. 
Krov6er, en Mester, Haand-

vcerksmester. (NaluZZer). 
Kl-ummik, en Ko, Oxe, Tyr. 

Krunimiker, Q-vceg. 
Kr^tliuA, en Urtegaard, Have. 
KrMAes, Kjsd. 
Krolles, Haar, Uld, Laad. 
Kuller, Hagl, Bossehagl. 
Kultes, en Kniv (8sZum). 
kumbeier, kjeber. 
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Kmt, en Skilling, Sosling. 

Kotter, Penge. Miler-

I^Zrslle, en Hegte. 

I.3in!A, Nat. (s. Lvss). 
I^sits, Violin. 
luZitsnex, Violinspiller, Mu

sikant. 

lait, Z) Alt hvad der ikke duer 
i physisk Henseende: ond, 
slet,daarlig, svag, syg, grim, 
nsel: Vnum, slet Veir; 
lali Llserig, daarlig Melk; 
lali i W^eslin^er, svag, 
syg i Fsdderne. (Alt hvad 
der ikke duer i moralsk Hen
seende hedder laseres, som» 
sl<sc?re8 linss^ei', en slet 
Karl. Det Modsatte af 
begge Ordene er c^vsm). 
2) lidende af, betrcengt, be
svaret »ned: Ai'umsIiiiAlsl!, 
(5etu laborgns) frugtsom
melig; skunnerlali. 3) li
dende af Mangel paa: dm-
liili, slllten; tlumwerlali, 
sovnig. Z disse to sidste 
Bemærkelser heftes det bag 
til et andet Ord. 

Fortred, Knibe^ 

Forlegenhed; Opror, Trcette. 

, Tunge. 

Reis, Pengepung. (1,0-

vi). 

1.an6ruln, Land. 
l^urAener, en Tyv. 
I,avoni, Solen eller Maanen; 

8vas-I.itvc»ni, Maanen: 

I)eis-!^3vvni, Solen. 

I^enZlinAer, Buxer. (Vsit 
linder). 

I^ennili, en Soldat. (?Zlma-

gum). 
lumes, Lerred, Linned. 

Skjorte, Scerk.(Iiem-

8el i-.). 
luni, et Pas, Reisepas. 

I.okke8, et Hul, Hule, Kule. 

loni, nei. 
I.c»vi, Penge. (s. Duel, 

kioiter). 
I^vkass, en Lygte. (eg. Lys-

huus). 

hovman, et Lys, en Lampe 

(I^Drisli x.). 
I.0vman8cZillgs, en Lysestage. 

I.umfuiumik, en Lomme. (s. 

(IZrsIl). 
en Daler, Banko

seddel. 
lunlelsk, dov, tunghorig. (af 

lunser, horer, og lak, mang

lende). 
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lunter, hsrer. 
lut, bange. 
I.uttrum, Lsgn; Liv. 
I.uNrumer, en Logner. 

Na6rum, Moder. 
Nsie, en Kone. 
Nai-Iiokkel^oi, et Skjort. 
NsIuAAer, en Mester, Haand-

vcerksmester. (see I<rov6er). 
inLUAJve, tigge. 
Nsnterik, Sirts, Katun. 
NZi'uIIik, en Kat. 

vert). 
Narv, Brod. (s. Hot). 
Nss el. Nuts, Kjod. 
Naslematten, Tyvekoster. 
Nstini. Stat, Rige, Konge

rige; liod-Nstini, Dan
mark; Llg^-N^tini, Preus
sen; Hvill-Natiui, Hster-
rig (efter Munderingernes 
Hoved - Farve),; LoKels-
Natini, Meklenborg. 

Nsiri!! r., Kartoffel, (s. 

Njflvert, en Kat. 
Nicl^eis, Middag. 
Nigels, en Kniv. 

I^nslInA, Forhsr, Ret, Ret
tergang. (s. ^ortmse). 

I^senAelinA, en Pslse. 

mimisk, liden, ^idt; smaa; 
faa; mimisk (^Iline, en 
Kylling; ctogA minnotes 
mimisk kvi! giv mig lidt 
Hl! mimisk Noiter, faa 
Skillinger. 

miuuolss, mig, min, mit, 
mine, jeg. 

Nollivo, Bly. 
Normer-, Morgen, imorgen. 
multrum, megen, meget, 

mange. 
Numeli, Lys. 
Uurris, 1) en Mund: 

minnoles clin Nurris, giv 
mig et Kys; 2) en Mund
fuld, en Snaps, en Taar. 

murriler, bruger Mund, muk
ker, knurrer, gjser; kysser. 

Nuts, see Nss. 
mssnAer, arbeider. 
Nsenger, en Arbeider, saa-

som: HoltesmWNZer. 
NsenAeri, Arbeide. 
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N. 

^gAZes, en Naal. 
niAAel, ned. 
nodes, nei. 

r., et Lys, en Lampe, 
(s. I^ovman). 

Nokkelokkes (af Nokker, 
Tyv, og lakkes, Hul), 

O. 

OKIinF, et Hie. (Lolieun-
linZ r.). 

olin8k, gammel. 
0x^68, op. 
omkor, bort. Lkoie oinlior, 

undvige. 
Oue8t, en Hue, en Hat. 
OverbinZ8, see Overlinker. 
Overman, en Hat. 

P 
?aclrum, en Fader. 
?3llngZUln, en Soldat, (s. 

I^ennik). 
?snges, Tobak. ?anAe8beIs, 

Tobakspung. 
Vand, Hav, Es. 

OZvai). 
?»p!n, en Gaas. 

Gryde, Potte, Kruk
ke, Krus (af Leer. See 
Oro^nin^). 

Tyvehul, Arrest. (Stile-
zienne r.). 

nokker, tager, griber, hefter, 
arresterer; stjceler, plyndrer. 

Nokker, en Tyv, Rover. (8ju-
ri8er). 

Nokkeri, Tyveri, Rsveri. 

Overlinker kaldes enhver O-
ver-Auctoritet fra den Re-
gjerende indtil Byfogden el
ler Herredsfogden inclusive. 
Over-8inker el.0verI)InZ8 
vver (hinsides)^Avsi, Kon
gen. 

Overlrrediin, Overstue, Loft. 
(see Ltrebun). 

?enne, eller: 
?ennekg88, Opholdssted, Til

hold, Herberg. 
xenner, opholder sig. 
?e8linA, en Fod, et Been 

(cru8). 
?ikIinA, Ssm. 
?iri, Blod. 
?1»Mnnik, en Tegnebog, 

Brevtaske. 
?1alsinke, en Gaas. 
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Fjeder. 

?oier, Klceder, Gangklceder. 
^ollevnw, Dyne, Pude. 
?ov!inZ, ^ Sssling el. 1 

Dritling. 
?riwer, en Prast. 
xi-imkg^er, cegtevier. 
?rinMuiiner, et LEg. 
?i'WveIdinZs (af jzrssveler, 

taler, og Lings, Mand, 
Herre), en Skolemester, 

^rssvelsr, taler, snakker. 
(af ^rssveler, 

taler, og godt, smukt) 
en Smukttalende, kaldes En, 
der forstaaer og taler det 
Rotvelske eller Romanifke, 
og som horer eller har hort 
til Banden. 

?rWveIkssL (af xrssvelLl' og 

liass, Huus, Bygning), en 
Skole. 

?i'NveIknWveIz, Skoledreng, 
?ullik, en Luus. (^lup). 

en Skrceder. 
(stikler). 

?ulte8, Grsd. 
?ulver, Krudt. 
xump, skyldig (i Pengesager), 
xulnxer, borger, tager paa 

Borg. 
?uur, en Rumpe. 
kuries, et Sviin. 
?ur^e5-desser, en Svine-

snider. (Vessel', Rakker). 
?ul'Ke8-KrDAes,Svine-Kjsd, 

Flesk. 
?WZer, en forgiftet Pande

kage at give Gaard-Hunde, 
naar et Tyveri skal iv«rk-
scettes. 

Q. 
<zvant, Alt hvad der duer: 

god, brav, smuk. UssAZs 
Duel til faae Penge 

tilgode. At vcere c^vsnt, 
gode Venner (med En). 

R. 
ravik, forrykt, gal, arrig, vred. 
Ksvikke6, Galskab, Vrede. 
reMsrer, tigger. 
keAZJsrer', en Tigger. 
Uetse, ketsdori, en And. 

kiKant, Bly. 
kiAsIummill, en Rigsdaler-

seddel, Rigsdaler, 
kimlueke, Flsde. 
rimler iudes, bryder ind, 



gjsr Indbrud. 
kin^el, Dands. 
riu^ler, dandser. (s. traller), 
koi, 
kokkelpoi, en Kjole, Kofte. 
rot, ikke, intet, ingen. 
kotlo, Rug. 
kuk, Brcende. 
kullili, en Vogn, et Vognlås. 
ralliker, kjorer. 

LsAuiu, en Kniv. (s. Kul-
tes). 

Salker, Jern. 
LsKer-Kstun, godt Katun, 

Damask. 
Lliaim, en Vinduesrude. 
Lkak, Kul. 
Ltlglnlzoni, Tobakspibe, ts. 

k'loitels). 

Lclieunlin^ r., et 9ie. (d. 
s. s. Oklin^). 

LIirJZliker, en Tyv. 
Lkurexeun e!. Leliureri, 

Tyveri. 
8Kurer, en Tyv« 
Leli^varxlinA r., Kaffe. (s. 

Krunali). 
8ero, en So. 
8jsinmeit, en Kirke. 
Ljsmes r., lueml^rum virile. 
3jaugert, det samme som 

kuller, en Melle; Plur. kul
lers, Msller. 

kullerbin^s, en Moller, 
kumni, en Kone. (s. Nsie). 
kup, Sslv. 
kupsjot, en Snedker, 
kuskes, Straa, Halm. 
k^elilinZ, Urt, Blomst. 
K(!6-Natini, Danmark. 

Lummert; af 
sjarmer, synger. 
Hsvver, borer, broekker. 
Løvver, en Mejsel, et Brak

jern. 
lide, ja, jo, sandt, Sandhed. 
Lilzekngs^er, Ven, Stald

broder, Kammerat, (af s!-
ke, sand, agte, og Knas-
xer, Karl). 

Linker, Enhver som har Auc-
toritet. (s. Oversinker og 
Iln^ersinker). 

Ljocler, en Arrestforvarer.(Kl!> 
robuskero). 

sjoZer, god, brav, smuk. 
Ljoli, et Torv, Marked. 
8)uel-t. (s. 8jzmes). 
8^'uriser, en Tyv, Rever, 

(s. Mkker). 
LjoitunF, en Baad, Jolle. 
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sjolist, selv, samme. 
Lliabelle^ en Lo, en Lade. 
LkeitlinA, en Stylte. 8Iiois 

xss 8!ieit1ioZer^ gaae paa 
Stylter. 

8kiuo^ Tin. 
skoier^ gaaer, reiser. 
8koier^. en Vandrer, en Rei

sende, Landlober. 
Lkrssler ^ en Degn. 
Llirgnl^IinA^ en Ert. 
Llirilzelitelse^ en Skrivelse, et 

Brev, Hvad der er skrevet. 
skribenter ̂  skriver. 
8kri^toris^ et Brev, en Skri

velse. 
Skrue-VII!^ en Skjoge. 
lkruer, eoeo. 

Lkruxxeliass^ en Herregaard. 
skrupler, hsvler. 
Lliru^t^ris, en Karte. 
8kunuer^ Lort. 
8kuunerIi388^Natskrin,Vand-

huus. 
l'1iunuerl3li (af 8kunner og 

betmngt med), ffide-
trcrngr. 

8kunt, Skarn, Meg, Gjode. 
^liunteri ̂  Slaveri. (Vor6i) 

8tor 8kuureri^ Rasphuus. 
L^uattalilier, Skider, Skide-

ager. 
l^M'e Iisnsvosos^ at tie. 

81ius Vinrlvles? ti stille! 
tag Dig iagt! 

8koitlinA, en Skoite. 
l1issre8, skarns, skjelmsk, slet, 

ond, nedrig, som ikke duer 
i moralsk Forstand. 

8Iissreleri, Skjelmstykke, For
tred, Larm, Spektakel, 
Oprer. 

8!anAert, en Aal, en Snog. 
l1uinme6irer, sover.(jozenr.) 

Llummslisss, Opholdssted, 
Tilholdssted, Herberg. 

llummerlsli, sovnig. 

LIvtninA, en Nogle. 
8Iimir^ Vagt, Post, Vcrgter. 

I^vem Iiuulier 8Iimir i-
svss? Hvem staaer Vagt i 
Nat? 

8rnis^ Smsr. 
LmunAkrt ell.LmunAes, Fedt, 

Toelg. 
smselLm^ Zigeuner, Tater. 
Lillvis^ uterus. 

8neIIKas8^ Arrest, Tugthuus. 
8ueIIer^ en Bosse. 
8ui^tari3^ et Korsklccde. 
Lnurris^ 1) en Stegepande; 

2) en Rok. 
luurriser, spinder. 

8noAZert, en Ncese, Snude, 
Tryne. I>urAe8.8lwAgert, 
en Svine-Tryne. 
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8«!>k. en Gylden (31 Skl. cou-
rant). 

8oZer, en Krammer, Kjob-
mand, Pranger. 

LyFerliass, en Krambod, (af 
8o^er og Kass). 

Lo^si'Iiielziin, det samme. 
8<znnelisv, Guld. 
8o5Aen, en Hest. 
8ot^ri8, en Hrond, Kilde. 
8^SNNL8^ Suppe. 
8^>r3NAez, Salt. 
8^rsvel8^ en Seddel, en Lap, 

et Pas. 
8pi-eUinA, et Lagen, et Sen

gelagen. 
ZxrinAei^ Faar, Vceder. 
8tg<li, en Hat, (s. Over-

man) det samme som liri-
llacli. 

lliklei^ syer. 
8ti1ilei'^ en Skrceder. 
liilen r-.^ anholde, scrtte fast. 

(s. noloer). 
8tUej?enne r. ̂  Arrest, (s. 

Noklielolikes). 
8wi'lnkoli8, Stad, Kjebstced. 

(s. L0I18). 
8ti'36es, en Gade, et Strcede. 

en Strompe. (s. 
8treii1inA). 

8trediin^ Stue, Kammer, 
Vcerelse, Bod. 

8treit1inA ^ en Strompe. 
(8traiZ). 

8treIiA, en Vei, Landevei. 
(s. Virum). 

8tromer^ en Omlober. 
kulter^ bedrager, narrer, for

forer, lokker. 
8wlteri^ Bedrageri, Kneb. 
8ti2nne8^ en Kjep, Stav, 

Stok. (kJ8k). 
8t^It3l-!8^ en Krykke. 
8t7rAen en Hsne. (s. 

(Målline). 
lu^^er, stjceler. 
8vL8^ Nat, Aften, Aften og 

Nat (engelsk: ni^kt). Kimt 
til minnoses ilVss! Kom 
til mig iaften! (I^iniZ). 

8va8-Llltnin^ Aftensmad. 
8vg8-I^3voni, Maanen. See 

I^avoni. 
8vummi^i ^ en Fisk. 
svommiker^ fisker, meder. 
8o68lin^ Honning, Sukker. 
Ixellioi'ei'^ see solliorer. 
8.-Vroies, Hvrighed« 
lciHiorer ell. iNlliorer ^ dol-

ger, forvarer, gjemmer. (5or-
le^sner r.). 
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T 

lstsris, en Morian, Neger, 

lellirum r., en Tallerken, et 

Fad. (MsZZei-t). 

teskes, sammen, tilsammen, 
ialt. 

likkert, et Uhr, en Klokke« 

loAAert, et Bord. 

lommes, Afmagt, Besvi

melse. 

lrgnmgn, Ost. 

lrax^ert, en Hest. 

lrsxxertxvi , Hestedcekken. 

lrZ^xerttoslin^er, en He

stehandler. 

lrsx^ertllioili, Hestesko, 
trafiker, rider. 
trss, tre. 

lrillinZ, en Ect. 

lrin^els, en Polse. 

lritlinZ, en Sko. lritlin-

U. 

Iln^erlmlier, enhver under

ordnet Auctoritet, fra By-

fogden eller Herredsfogden 

exclusive, og nedad: Betjent, 

V< 

Valin, Glas. 
VsitlinZer, Buxer. (I^enF-

Zer, Skotoi, Fodtsi. 

lritlin^-Nalu^^er, en Sko

magermester. (NsluZAer, 

en Haandvccrksmester). 

lrumK'skker, Kort, Spille-

Kort. ^Mie-lrumtkak-

lier, spille Kort. 

lulle, en Bonde, luller, 

Bsnder, Landsbyfolk, Folk. 

(HgZni). 
lverm, Garn, Traad. 

tvis, to; itvis, itu. 

tvistgris, imellem, mellemst, 

tyrer, seer, synes. 

lyrik, 9>e. 
tvrlsli (af tvre, at see, og 

I3K, som har Mangel paa, 

erberovet), lilind. 

lyttrum, Toi. 

lseve, Lade, stor Kiste. 

Opsynsmand, Raadstuetje-

ner, Sognefoged 0. ds. 

utes, ud. 

I in Zer). 

V»n6rum, en stor Vceg,Muur. 
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Vantes^ en Vcrg. 
Verdum, et Ord, et Navn. 

Virum ̂  !l) Veir, Vind; 2) 
Vci. 

dum. 

Vc>r6!^ Slaveri, (s. 8kun-
teri). 

vornvles^. oS, vor, vi. Llaar 
vornoses Verbum! slig 
os dit Navn! 



Wa nfk  -Notve l sk .  

^lal, LlanAert. 
Aar, 
Afmagt, Besvimelse, l'ommes. 
Aften, 8vs8. 
Ager, ?6l6es. 
alene, slones. 
Almisse, OoAZels. 
Alter, vi^ies. 8koio ti! vi° 

Ilies, gaae til Alters. 
And, IZR^enwWl^er. 
Anfører, ^'Lrtariler, 0?or-

knliei'. 
angiver, korlaltlier. 

A. 

anholder, nolilier^ noklier 
Last. 

antoender, salder an, fsklier 
^unlies, funker-. 

Ar, ^osIinF. 
arbeider, insenZer-. 
Arbeide, NsenZeri. 
Arrest, ^okkelo^es. 
arresterer, (see anholder). 
Arrestforvarer, 8)'ocier. lili-

roda^ero. 
arrig, rsvili. 

B. 

Baad, 8)mwn^ ^IsZZert. 
Baand, Landes. 
bager, Loleler. 
Bagerovn, Hoskaliman. 
bander, iloiter. 

bange, lut. 
Bank, Prygl, vlslwiter. 
Bankoseddel, ^uinmik^ liigs-. 

lummili. 
Barn, ei-umsIinA. 



49 

bedrager, liulter. 

Bedrag, Ltulterl. 

Been, Fod, ?esIinF. 

beskjcenket, b^sen. Kepii5t r. 

besover, Izellumrer. 

betaler, kenmer, decimer. 

Betaling, LerimeI5e. 

bider, buNer. 

Bissekræmmer, LoZer. 

Blaar, Lloilin^er. 

blind, lyrisk. 

Blod, ?iri. 

Blomst, H^clilinA. 

Bly, liiiksnt, Nollivo. 

Bog, Lenkaliker. 

Boghvede, Klinger. 

Bonde, l'ulle. 

Bord, l'oZALrt. 

borer, brakker, hsvvei-. 

borger, tager paa Borg, pum

per. 

bort, omlior. 

brav, hvsnt. 

Brev, 8lir!pt2ris, 81<rilzen-
te!5e. 

Brevtaske, ?1gtLniuIl. 

Broder, Lrgtrum. 

bryder itu, islcker iken eller 

bryder ind, rimler 

in6e8. 
Bryllup, Ksloss. 

Broende, Holtes. 
broender, funder. 

Brod, Hot, Nsro. 

Brcendeviin, Llsnltes, livup, 

K3t5de6i. 
Brond, Lot^i^s, Hanj. 

Buxer, Vsitlin^er, LraZge-

ler, I^en^IinAer. 

By, Lolis. 

Byfoged, Overlinlier. 

Byg, Oib. 

Bylt, IZels. KIumniA r. 
Boeger, k'osIinA. 
Boddel, desser. 

Bssse, Zneller, kile5si, 

Tag, Deis. 
Daler, I^ummik. 

Damask, Lslter-Iistun. 

dandser, 61'gIIer, ringler. 

Dands, Drallers, liin^el. 

Danmark, Rod-Ngtini. 

Degn, Lkrssler. 

deler, IielliAer. 

der (Adv.), 6iAAeI. 

Diamant, k'unliel. 

dig, dinnvles. 

Dige, k'osIInA. 

Djcevelen, ^enni1<en. 

Dragt, Byrde, Burrens 

(4) 
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Dram, V'osIinZ, Uurris 
(Mund, Mundfuld). 

Dreng, Knssvels. 
drikker, b^ser. 
drukken, dzlea. 
Drcek, L1;unt. 
Du, (naar Accenten eller Ef

tertrykket hviler derpaa) 6in-

E.  
Eder, Jer, ^ernoles. 

F. 
faaer, kDAZer. 
Faar, LrssZert, Wim, Ls-

l^rs. 
Fad, ^IsZZert. 
Fader, ?s6rum. 
Fangst (ved Tyveri, Indbrud 

o. d.), ^.xross. 
Fedt, LiNunAert ell. Lmun^es. 
fem, ktdaris. 
Fjeder, v/nIiaA, ?or. 
Fiolin, I^aits. 
Violinspiller, I^aitsner. 
fire, LrZen. 
Fist, Lvommik. 
fister, 5vumwi^er, 
Flaste, Loinmil!, I^olZes. 
Flest, ?llrZes-LrseAe8 (<Svis 

ne-Kjsd). Kssterl. 
Flintsteen, ?un1teL.Kar»de8. 

noles. 
Ducat, k'uek«. 
Duun, v^nUnF. 
Dyne, ?c>Ueviim. 
dser, 6uter. 
dsd, 6uuA. 
Dsr, vvsUing. 
dsv, lunlelali. 

Ert, LlLraMliaF, 1"riI1!nA. 

Flode, I^imwelie. 
Fnat, 
Fod, ?e«IinA. 
Fodtei, IlslsllnAer, l'riUin-

Ker. 
Folk, denter. 
fordolgcr, tcilliorer. lorlokau-

er r. 
Forhor, k'orl'mN. 
Forklccde, k'orsssllF. 
Formand, li'gi-tsril'er. 
forraader, lorlakkei'. 

forrykt, ravili. 
forstaaer, korljizaser. 
Fortred, I.3^eri, Slissreleri 
fritter, iorlunter Mes. 
Fyld, M^vter. 
Fccngsel, MZen, Lnellists. 
Fode, LutninZ, Lntteri. 
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gaaer, 5kv!er. 
Gaard, Ks88. 
Gaas, ?Iatknks. 
Gade, 8trs6e8. 
gammel, olm8k. 
Garn, l'verm. 

Gave, OvZAels. 

Gjcstgiver, L^sdinZs. 

Gjestgivergaard, L^8k»8S. 

Gjode, Lkunt. 

gjoer, murriser. 

gjor, takker. 

giver, 6ogger. 
Glarmester, (^Isrmlakker. 

Glas, Olsrm, Vslia. 
god, hvant, sjoger. 
grader, tlimtker. 
griber, nvkker. 
grim, lak. 
Griis, Lslors. 
Grod, ?ultes. 
Groft, Oere. 
Gryde (af Leer), ?steils. 

- - (af Jern), OroiainF. 
Gryn, (^roller. 
Guld, Lonneks^. ?ueli8 r. 

Gylden (31 Skl. cour.), Los. 
Goesling, mimisk ?1slliake. 

Haand, Orsmmik, li'seme. 

Haar, liixilles. 

Hagl (af Bly), Kuller. 

Halm, Ruskes. 

Halsklcede, lilincle«, Di^Io. 

Hammer, vZngensk. 

Handelsmand, Lo^er. 

Handske, (^r3mmik-?oi. 

Hane, OslliQe. 

Hare, ^elclm^avsrt. 

Hat, Overmzn. Lts^i, K»i-

Ks6i. 
Have, lir^tlinZ. 

haver, lisener. 

Hegte, I^s^rstke. 

Herberg, Llummerlisss, ?eu-

neksss. 

her, IiiZ^el. 

Herregaard, Lkru^peksss. 

Herremand, OverliinZz, Oro-

iendinA8. 
Hest, l'rs^xert, Losgen, (^ra. 

Hestedoekken, l'rg^ertooi. 

Hestehandler, l'rs^^erttos-

linder. 
Hestesko, l'ra^xertl'koik. 

Hjem, Kclss. Gaa hjem! 

skoi til lisss! 

hjemme, i Ks88, Izeksni. 

Historie, l^rntsris. 
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Honning, LodsIinF. 

horer, skruer. 

Hore, 8krue6ill. 

Hoved, Kåbes, Knsrris. 

Hud, dellus. 

Hue, OueK. 

Huggejern, Hu^isninA. 

Hul, Moltkes. 

Hule, Oere. 

Hund, Hovl, ^uZgel. 

Hunger, Lutlsli. 
hungrer, butlakker. 

hungrig, butlali. 

Huus, vomes^ K288, lielir. 

Hvedebrod, KlinAer-I^los. 

Hyrde, Lumler. 

hoefter, scrtter fast, nokker. 

Hone, (Målline. Lt^r^en r. 

horer, lunler, 5orlun5er. 

hovler, lliru^er. 

I. 
ja, lide. 
ialt, te^6es. 
jeg, (naar Eftertryk hviler der-

paa) minnoles. 

Zern, La/ter. 

igaar, i^oltes. 

ihjelslaaer, ciiter cluuK (slaaer 

dod). 

ikke, rot. 

Ild, bunkes, 

ilde, lak. 

Ildsted, ?unli6rliits. 

imorgen, mormer. 

ingen, rot. 

Jord, ^l,'6rum. 

istykker, itvis, isen. 

Ja'ger, Or)'nl^>ekt. 

Iode, Ksim. 

K. 

Kaal, Oronniker. 

Kaffe, Lrunsk. Leliv/ar?!-

linA r. 

Kakkelovn, Kamin.IZaknian r. 

kalder, Izlaarer. 

Kalv, ^orko. 

Kammer, Ltreiziin, lska el. 

Isms. 
Kammerat, Libeknss^er. 

Karte, Lkru^tsris. 

Karl, Knaster, k'rsir. 

Kartoffel,I^elclli^ns.Natrill r. 

Kat, Njavert, Narullik. 

Kjedel, Lalleit^ ^ublzert. 

Kjedelflikker, LsIIertmWNZer^ 

Kjeldring, skseres linas^er, 

Hiseres LinAS. 
fjender, Iinuler. 

Kjep, stunnes, Kssli. 

Kilde, Lowris. 
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Kjole, kokkel^o!. 

Kippe, L?8li285. 

Kirke, Ljawinert, el!. L^sa-

Zert. 
Kiste, Lummik, l'seve, Kr!» 

liar. 
kjcer, c^vsnt. 

Kjcereste, vill. 

kjober, kumbeler. 

Kjobmand, LoZer. 

Kjobstoed, Lwi-mkolis. 

Kjsd, lirX^es^ Nas el. Nuts. 
Kjskken, liawintsris. 
kjon, c^vgnt. 

Klcrde (usyet), Ko!!. Kloe-
der, Gangklceder, ?oier. 

Klokke, liikkert, I^3lu^2ui. 
Kloe, Udslet, LsrrsZ. 
Knap, IinX^xe8. 
Kneb, Bedrageri, lækkeri, 

8tulteri, LkRre^eri. 
Knibe, Forlegenhed, lækkeri. 
Kniv, Kultes, Niliels, 8a-

gum. 
Knos, Knssxer. 

knurrer, murriler. 

Ko, Krummik, Lolltes, Hor-, 

vikkel, Ourunji. 

Laas, Klsmoui. 

Lade (til Korn), Lksbells. 

Lade, stor Kiste, Ise ve. 

Koffert, Lumm!k. 
Kofte, Lokkelpoi. 
koger, funker (scii?.). 
kommer, liimter. 
Kone, Nsie, Numni, (z>a'u 
Konge, OverdinZ8 over ^ 

gvsi. 
Korn (undt. Boghvede), (Z» 

llL8. 
Korsklcede, Ln!j?tsri8. 
Kort, Spillekort, ^rumtkak 

lier. 
Kost, Fode, LutnillA, Lut 

terl. 
Krambod, ZoAerlirelzim, Lo 

Aerlia88. 
Krat, Skov, H0ltS8. 
Kro, Vertshuus, L/8ke»85. 
Krudt, ?u1ver. 
Krukke (af Leer), ?ateils, 
Krykke, 8t^1tsri8. 
Kroemmer, 8oZer. 
Kul, Llial«. 
Kule, dokkes. 
Kylling, inlmi8k (Islliao. 
kysser, murriler. 
Kys, AIurri8. 

Lagen, 8xretIinA. 

Lam, mimi8k LrRZert. 

Lampe, I^ovmaa. NDri8k r 
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Land, I^snclrum. 
Landlober, Llivier. 

Landsby, Lolls, Oal, el« (^aue. 
Lap, Seddel, Lpravels. 
laver, Lalilier, Losseler (om 

Mad). 
Led, Markled, 
Lerred, I^Imes. 
liden, mimisli. 

liderlig, laseres. 
ligger, liunlier. 
Liv, I^uttrum. 
Lo, L^slielle. 
Loft, Overlirelnin. 
lokker, bedrager, Kulter. 

Lomme, I.umlumm!Ii, Lrsll. 
lukker, fslt^er til. 
Luus, >^ux. 
Lygte, I^ovligss. 
Lys, I^ovmsn, Numeli. 
Lysestage, I^ovmsndstlinZz. 
lyv.'r, klssrer I^uttrum. 
lcrgger, liunlier. 
Lces, Vognlces, Rnllili. 
laser, benner, keufakker. 
lsber, skoler liilli. 
Lsgn, Hiuttrnm. 
Lsgner, I^uttrumer. 
Lsier, k^slitaris. 

Maanen, Lvss-I^gvoni. 
Mad, Lutning, Lutteri. 

malker, bl Driler. 

Mand, Lin AS. 
mange, multrum. 

Mark, Markjord, I^elcZes. 
Mark (Penge), Krans. 
Marked, 8jok. 
Matros, k'IiMesknasPer. 
meder, fisker, tvommilier. 
Meel, Dulles. 
megen, multrum. 
Meisel, Ljavver. 
Meklenburg, Loll'els-Alstin!. 
Melk, Llseris. 

mellem, tvistsris. 
mellemst, tviswris. 
Mennesker, Lenter. 
Mester, Haandvarksmester, 

Rrov6er, ^sIuA^er. 
Middag, M<l6eis. 
mig, ininnoles. 
min, minnoles. 
Moder, Ngtlrum. 
Morgen, Zloiiuer. 
Mund, Aurris. 
munter, liilii. 
Muurmester, Dtsslil'vslve. 
Muur, V»n6ium. 
Musikant, I^sitsner. 
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M«rke, Aftegn, koslinF. 
Msg, Skam. 

N. 

Naal, ^aZZes. 

Nadver, 8v38butninZ. 
narrer, 5wlter. 
Nat, Lv38, I^siniA. 

Natmand, desser. Osem-

mer r. 

Natskrin, Z^unnerligLS. 

Molle, Ruller, Plur. Rullers. 
Moller, liullerljinZs. 

Navn, et VeiKuin, (Zellser. 

ned, niAZel. 

Neg, Lrvunili. 

nei, nodes, loni. 

Ncese, 8noAZert. 

Nogle, lilamoui, LI^winZ, 

RliZin. 

O. 

Omhceng, I^orfDNF. 

ond, Isk. 

op, o^cles. 

opholder sig, liunker, xenner. 

Opholdssted, 8Iummeli28s, 

?enne, ?ennelia8s. 

Oprsr, I^slilleri, 8^sere5eri. 

Optoier, lakker!, Lliszre-

5eri. 

Ord, Verbum, 

os, vorno5es. 

Ost, l'raumsn, k'ennerili. 

Ovn, lismiu. Ls^msa r. 

Oxe, l^uru. 

Pakke, KlumnlA, Lels. 

Pande (til Steg), Zuurris. 

Pandekage, k'osIlnF^Isaller. 

Pas, Reisepas, 8j?ra-

vel8, l^oslin^. 
Penge, Ouel, Kmter, I^ovi. 

Pibe, j^lvitels, Ll^smlzyni. 
Pibe Tobak, Usling?su-

ges. 

P. 
Pige, VIII. 

Pis, I^lu8li. 

pisser, Hulker, 
pissetrcengt, llusltlsli. 
Port, OvsllinA. 
Pose, Lels. 

Pot, Z^0rlisn<le8. 

Potte (af Leer), ?ateil5. 

Preussen^, Llas-QlsUui. 
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Proest, ?iimer. 
Pranger, 8o^er. 
Prygl, Oiskoiter. 

Pude, ?ol!eviim. 
Pung, Lels, (til Penge) Duel-

Lels, KLiter-Lel8, liizz. 
Tobakspung, ^anAesIzelg. 

Polse, I^senAelinA, I'rinZels. 
Pcegel, lispeils. 

Q. 
O-vceg, lirummlker, Lolkeser. 

R. 

raaber, klgarer. 

Rakker, fesser. Ossmmer r. 
rasende, rsvik. 
Rasphuus, Kor 8kunteri. 
reder (Sengen), lakker (L7I-

tele»). 

reiser, vandrer, skoler. 
rider, trsppiker. 
Rige, Kongerige, Natini. 

Rigsdaler, RiZsIummik. 
Rok, Lnurris. 
Rude, (zlimlier, Ldalw, (-la-

rik. 
Rug, liotlo. 
Rumpe, ?uur. 

rever, nokker. 
Rover, Nokker, L^juriler. 

S. 
Salt, 8prgn^es. 

sammen, ielu6es. 
sand, sandt. Sandhed, lide. 
Sax, Klippes. 
Seddel, 8prsve1s, I^ummik. 
seer, t^rer. 
selv, sjoliK. 
sidder, Iiunker. 
sig, Iiansiioses. 
siger, dlsarer. 
Skab, Udslet, LarrZZ. 
Skarn, Mog, 8kunt. 

Skarn, skarns (om et Men

neske) , skseres. 

Skee, Spiseskes, LutKok. 
skiden, deskunneret. 
Skider, 8kunll'akker. 
skidetrcengt, skunnerlsk. 
Skidt, 8kunt. 
Skilling (Sssling), kioit; 

lybsk Skilling, Lor; Sos-
ling el. 1 Dritling, 
lillA. 

Skjorte, I^imsk. Iiem5e1 r. 
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Skjsrt, OiU-Iiokkelpoi, el

ler: Nsi-I^ok^elpoi. 

skjuler, soli^orer. 

Sko, l'ritlinA. 

Skole, ?rseve1kg88. 

Skoledreng, ?rssveI1inBvel8. 

Skolemester, ?rWve1IziuZ8, 

Len^kker. 
Skomager, IritlinA-NaluZ-

luAZer, KsI^inAlskker. 
Skorsteen, Ii3min. 

Skorsteenfeier, Ksminilanser. 

Skov, Holtes, Kna^Zert, 

Ugtlz. 
Skovfoged, Holtesliin^. 

Skovrider, IZo1tesl>iug8. 

Skoite, Lkoitlin^. 

Skrider, I'uIIikpriklier, 

Luller. 
Skrin, liriksr, Bommert, 

skriver, skribenter. 

Skrivelse, 8kri!zenteI5e. 

Skurv, Larrs^. 

skylder, er i Gjoeld, cZ^cler. 

skyldig, i Gjeld, pump, av6iZ. 

Skytte, Or^uspekt. 

slaaer, cli^er. >laaes, 6i5e8. 

Slag ^Sygdoln), Ksviir. 
Faaer Slag, ka virer. 

Slaveri, 8kuuteri, Vorcli. 

sniaae, miiuisk. 

Smed, k'uukenll)'ver, lilin-

lier. 

Smede, ?un^eli388. 
smuk, hvant, ^o^er. 
Snior, Lmis. 
snakker, KIsarer, prseveler, 

kenuer. 

Snaps, I^08linA, Karris. 

Snedker, Bup^ot. 

Snude, LnvAAert. 

Sognefoged, Lrunnel»inZ8. 

Solen, Vei8-I^3voni. 

Soldat, lusnnik, ?slina-

Zum. 
sover, Ilumrue^irer. ^'osen r. 

ar sove. 
spiller (Kort), lakker (1'rumt-

Laller). 
spinder, Inurriler. 

Spise, Lutteri, Lutnin^. 

spiser, kutter. 

Spisekammer, ZZutltrediio. 

Spiseskes, Lutltoli. 

staaer, liunker. 

Stad, 3tc>rm!zoli8. 

Staldbroder, Lideknasper. 

Stat, Nutiui. 

Stav, 8tunne8, Kalk. 
Steen, lismbes, Lsre ell. 

Lsrr. 

steger, lunlier. 

stjcrler, nokker, supper, kjo-

rer, tuser. 

stor, Aroclrum. 

Støvle, lialslinA. 
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Straa, Rn5ke5. 
Straf, Straffetid, Knsss. 
Strand, 
strax, IMi. 
Strsmpe, LtreiilinA, LtrsiZ. 
Stud, see Ko. 
Stue, Ltrekiin, liamire. 
Stylter, LlieitlinAer. 
Stovle, KsIsIinA. 
Sukker, LoilzlinA, Oottels« 
sulten, butlsli. 
Suppe, L^snnes. 
svag, lali. 
svarer, tzlssrer. 
SviN, I>UI'AL8, Lslo. 
Svinesnider, ?urAes-I«'es5er. 
svirer, b^ler. 

syer, stttiler. 
syg,  lak.  

synes, ivrer. 
synger, Harmer. 
Scek, Lels. 
scelger, Lor^ssler. 
S«rk, I^imsli. Kem5et. 
scrtter, I^unlier. 
Seskende, (^elilirer. 
So, ^.Avai. 
Selv, Krims, Ru^>. 
Som, ?i1ilinF. 
Somand, k'Iulliesknssxer. 
Son, Knssvels. 
Soster, (^elibe. 
ssvnig, llummerlsk. 

Taar, Mundfuld, klurris. 
tager, nokker. 
taler, Iilggrer, ^irWveler. 
Tallerken, k'IgAAert. 1'eIIi-

rum r. 
Tand, lillsskkert, 
Tarer, Zmselem. 
Tegnebog, ?jgtiinnik. 
jeg tier, skuder minno^es. 
Tigger, keAZssrer, Oultes-

^>iItrinA, Hoeklislzler. 
tigger, reAZsarer^ msnAs-

ver. 

tilsammen, teltes. 
Tin, 8kmo. 
to, tvis. 
Tobak, ?anA68, lian^ri. 
Tobakspibe, k'w'itels. LIism-

Iiolii. 
toer, tlsaZrer. 
Torv, 8joli. 
Traad, IVerw. 
Tr«, Holtes, Kask. 
trcrngt, Isk. 
Tratte, lækkeri. 
tre, tras. 
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Tryne, LllvAgert. 
Tunge, 

tunghsrig, lun^elsk. 

Tyr, see Ko. 

Tyv, Nokker, Lkrsenker, 
Lkurer. 

Tyveri, Mkkeri, Skure-
^>enn. 

Tcelg, LmunZes eller Lmrm-
Zert. 

tander, takker sn, lakker 
bunkes. 

Tsi, 1?Mrum. 
Tømmermand, HoltesmDa-

Zer. 
Tsrklcede, lilin6es, vi^Io. 
tsrstig, b^slak. 

ud, ute5. 
udenom, buttenom. 
Uhr, kikkert, Kamxsni. 
Uld, lirolles. 
undviger, lkoier omlior, tsk-

Vadscek, IZels, KlumniA. 
Vagt, Lkmir. 
Vand, ^Zvsi, ?sni. 
Vandhuus, Zkunnerksss. 
Vante, (-rammik^vi. 
vafkcr, tlaa^rer. 
Vei, Virum. 
Veir, Virum, 
vel, HVkmt. 
Ven, Lideknss^er. 
Vert (i et Vertshuus), 

ker ^t?i»veni. 
Urt, RyckIivA. 
usel, lak. 
Uveir, Isk Virum. 

dinZs; (i et privat Huus) 
Ving8. 

West, I^orvelies. 
Vindue, Olimller. 
Vogn, HuIIik. 
vred, rsvik. 
Vrede, Ravik1ie6. 
Vag, Vantes, 5umm. 
Vagter, Lkmir. 
Varelse, Ltrekiia. 

Z. 
Zigeuner, Lmselem. 
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Wble, k'Iuxili ell. ?1suxik. Kgtevier, xrim^er-. 

Wg, ?r!m5kunner, ^.ntru, LElling, mlmisli LZslilien 

(^sro. lrsskker. 

S. 
Hie, 0IUinF, l'/rili, 8ekeun- Ssterrig, Kvi6-UgUni. 

jinF r. Hvrighed, Ovetllnliei-, 3«: 

Hl, ko i. rores. 



Tvis Skoierer vtnveler tefades. 

A n d e r S  R i m s e r .  

bivant Mormer, Knasper! 

P e i t e r  K r s l l e S .  

O^vant Mormer, Sibeknasper! 

A n d e r s .  
Minnoses tyrer, dinnoses er en Prceveliqvant. 

P e i t e r .  
Sibe, Knasper! 

A n d e r S .  

Blaar minnoses dit Verbum! 

P e i t e r .  
Peiter KrslleS. 

A n d e r s .  
Hvor kimter Dinnoses frataris? 

P e i t e r .  
Fra Bsffelsmatini. 

A n d e r s .  
Har Dinnoses sakket Funkes paa ce Rullerbings sin KasS 

isvas? 

P e i t e r .  
Nobes; « Bings har sakket det sjolist. Vornoses maa 

jo ret sakke Funkes; dct sakker Tuller sjslist. 
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AnderS. 

Sibe, men de blaarer dog, det er vornoseS, som sakker 

det. 

P e i t c r. 

Det er sjolist. Genter troertaris det rot. Vornoses be-

hsvertaris rot at funke Kasser eller Domeser, for « Tuller 

dogger vornoses Altingtaris uden Berimelse eller Mangen. 

Det er en qvant Tidtaris at floie i. 

A n d e r s .  
Du blaarer sibe, det er sjoger Tidtaris for Skoierknas-

pcre. Krcrges og Hof er Tullers Butstrebincr fuldtaris af, 

og Blankes hcegger man for en Krans « Forstandes. Kisti, 

Knaoper! vi skal hcegge Ringeltaris isvas. 

P e i t e r. 

Q-vant! qvant! hvortaris? 

A n d e r S .  

Z vornoses Pennekass i Overlund. Der kimter multrum 

og grodrum Genter, multrumer end tredivtaris Skoicrer med 

Maier og Diller: der kimter ce Klirobaskero og en Undersinkcr 

fra Stormbolis, en Fluskesknasper, som er rimset utes fra 

Snelkassen i Blaamatini, og hcegger Duel som Grolier; en 

Nullerkncevels, som har suppet Duftes til Foslinger; tras 

Purgessessere, og Clas Pullikpnkker med den mimisk Puur, — 

qvant Knaspere tesades! Vil dinnoses vcere Skibeknasper i 

qvant Faktaris? 

P e i t e r. 

Sibe, sibe! men a hcegger rot Maie. 

A n d e r s .  
A stal dogge Dinnoses en af minnoses; hvor er din

noses ? 

P e i t e r. 

Hun var grumslinglak, saa lod a hendesnoses hunke i 

Nsrrevelling. Hvor multruin Maier hagger Dinnoses? 
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A n d e r s .  
Nu hcegger a kun fifta ri s. Den sjettaris kastcd Stun-

nes med Zens Latiner igsstes^). 

P e i t e r. 
Men minnoses tyred^ Scerores havde nekket hansnoses. 

A n d e r s .  
Han var nekket i tvis Zarms, men saa vilde han rot 

hunke multrumer i Kitgen, saa nskked han Safter af hanS-

noses Oimselk), hcengtaris det paa « Oversinker sin Dvalling, 

og floied omhor. 
P e i t e r. 

Hvad Butning hcegger vi isvas? 

A n d e r s .  
Spannes og Galliner, sunket Bcekkentrcrkkere, Purges-

krceges og Klingerpultes. Vi skulde hcegget tvistaris af ce Skraa-

ler sine Platfinker, men Navtaris nokked deresnoses igostes 

Svas. 
P e  i t e  r .  

A knuser rot den Kno-vels, som skoier med Dinnoses. 

A n d e r s .  
Det er vor Laitsner, som ffoied omhor i G r u n d f o r ,  da 

de multrum Skoierer blev nokket. 

P e i t e r. 
Hvorfor nokkede detans deresnoses? 

')Naar et reifcnde Mandfolk kaster sin Kjep til et reisende 

Fruentimmer, vil han dermed sige, at han vil have hende. Tager 

hun hans Kjep, og kaster sin igjen til ham, saa samtykker hun, og 

folger med ham; lader hun den ligge, giver hun ham derved Kur
ven. Denne Forbindelse anfees almindeligen som den ubrsdeligste 

n<rst efter lovligt TEgteflab, og pleier ordentligviis kun ai ophaves 

med Familiefaderens eller den i Familien Mldstes Minde cg ester 

hans Tilladelse. 
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A n d e r s .  
Poul Rolandsen og Peder Olesen var bysen; saa fakked 

de Skoereseri om en Dill, doggcd kisti paa Sneggerten, og trak? 

taris Kultescr paa ce Strades. Saa blev « Brunnebings ravik. 

P e i t e r. 

De Brunnebingser diggelutes i Hster-Erdrum er skoeres 

Knaspere. Ienniken nokke deresnoses! A stoier rot diggelhen. 

A n d e r s .  

T y r !  d e r  k i m t e r  m i n e  t v i s  M a i e r ;  d e  h a r  r e g g a a r e t  h o s  

ce Primer til en mimisk Foslmg Brunak. 

P e i t e r. 

Skal Dinnoses dogge Brunak isvas? 

A n d e r s .  

Sibe, og Sodsling. Hvad dogger Dinnoses? 

P e i t e r. 

Tras Forstandeser Blankes. Vi skal butte og byse og dralle 

og sakke Trumffakker, til vi rot kan tyre en Pullik paa ce Limsk. 

A n d e r s .  
Siden Dinnoses er alones, saa hcrgger Du vel rot Grums-

linger? 

P e i t e r. 

Nobes! den mimiskest srostaris duust igestes Mormer. 

A n d e r s .  
Minnoses Grumslinger taaltariser lak Virum og Disksiter 

som Hsvler; det butter rot paa dernoses, men a lader dernoses 

stc»ie dernoses Virum sjolist, naarsom de knuser Virum tvistaris 

ce Boliser. Kimt nu, og nsk en Skruedill — til Drallers^ til 

Drallers! 










