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H
Hänglar är långa störar som hänger ner på taket 
och håller agen på plats plats. Detta och mycket 
mera fick jag lära mig i oktober härom året när jag 
var med på taktäckning vid Stavgard i Burs. I okto-
ber förra året var jag på taktäckning vid Stavgard 
i Burs. Det var ca 20 stycken som skulle lägga om 
taket på bageriet. Vi höll på från 8 på morgonen 
till 4 på kvällen. Vi började med att flytta på agen 
från den stora högen till precis bredvid huset. Sen 
klättrade några upp på taket och började lägga ut 
ag där och trampa på den så att den blev packad.

– Man måste slå på agen så att den sitter fast, 
så här.

Jag får lära mig hur man lägger om ett tak av 
dom andra. Vi fick otendag, middag och kvälls-
mat. Dom vuxna började dricka den hembryggda 
drickan redan på morgonen och fortsatte in på ef-
termiddagen.

– Släng upp dunken, sa dom som stod på taket.
Jag stod nere på marken hela dagen och band 

ihop agen till balar med rep, som man sen hängde 
i ett lammhorn som användes som en hiss. När vi 
var klara fick vi väldigt mycket kvällsmat, och sen 
åkte vi hem.

Henglur/störar; annarit/förra året;  
þekkarþingi/täckating; umtrent/ca; þakit/ 
taket; bakaríit/bageriet; aþre/andra;  
ótinndagar/otndag; aftmat/kvällsmat;  
agbende/ balar med rep; umsvaipsir/insurrat; 

bukkhorn/ lammhorn; dréti/ställningen; skilie 

af haldt výr afto/var klara för dagen;  
yfirhoyste/väldigt mycket; glaiþ/åkte

I
Julklappar är det som alla väntar på. Vaknar på 
morgonen och hör plingandet från änglaspelet. 
Rusar upp uppspelt av tanken på alla julklappar 
som ligger samlade under granens doft och alla 
kulor. Ser fram emot den långa väntan på tomten. 
Hela familjen är samlad framför brasan och äter 
godsaker. När alla sitter mätta efter all julmat och 
allt godis bankar det på dörren. Där, lika röd, lika 
tjock och lika glad som alltid står han, Tomtefar.

Iaulgavur/julklappar; sanglar/plingandet;  
afraki stýrtar/rusar upp uppspelt; leike ýr/(ung. 
direkt) ur; riktugt kéar/ser fram emot; hót/vän-
tan; órfolkin/familjen; slat sir fylgie/är samlad; 
greuvu/öppna spisen; dobbrar/bankar

Í
Ishockeyklubban, skridskorna och den övriga ut-
rustningen ligger och väntar på mig. Det är mitt i 
säsongen och idag är det träning efter skolan som 
vanligt, fast denna gång med killarna. Jag och Han-
na går till ishallen och sätter oss i vaktis för att äta. 
In med maten i mikron och sedan äta. Vi träffar 
några av de andra spelarna och pratar om allt mel-
lan himmel och jord. 

På isen börjar Hanna och Jocke att skjuta några 

uppvärmningsskott på mig och Andreas.
– Kom igen nu tjejer och killar, nu kör vi! Ro-

par tränare Göran.
Efter 40 minuters träning kommer vi in i om-

klädningsrummet igen.
– Åh, fy sjutton jag är helt slut nu, Vanja!
– Ja, jag säger det jag med. Och såg du vilka 

räddningar jag fick till på straffarna då?
– Ja, det stämmer, men jag fick ju faktiskt in en 

krysset!

Ískylu/ishockeyklubban; ísleggar/skrid-
skorna; partlimónar/utrustningen; stundar/
väntar;  armilli/mitt i säsongen; sorkar/killarna; 
iéte/äta; puttar/in med; renneþe pa/träffar; 
laikrar/spelarna; buldrar/pratar; alt millum 

 veþarkvenni auk kýrku/allt mellan himmel 
och jord;  upphitningsskut/uppvärmnings-
skott; týsar/tjejer; no gifur výr/nu kör vi; tvair 

steig/40; kléþskiftningsreumit/omklädnings-
rummet; falí/slut; sier so auk/säger det jag med; 
sagsþú/såg du; bergningar/räddningar;  
smekkeþe leike ann í klysit/fick ju faktiskt in 
en i krysset

J
Gravanden är en av Sveriges 245 häckande fåglar, 
det finns många såna på Gotland. Det svenska 
namnet gravand kommer från att den tycker om 
att häcka i hålor på marken. De gillar också att 
häcka i ladugårdar. Spillkråkan ser ut som en pun-


