Hemsida för Fegen

Dialekt på tangentbordet?

I mitten av juni startas www.visitfegen.se,
en hemsida som kommer att gynna hela
Fegenområdet med omnejd.
Hemsidan är ett av resultaten av arbetet
med projekt VER-DI.

Har tänkt att det skulle gå att skriva på dialekt på en vanlig dator på ett enkelt sätt, med
de tecken som ﬁnns på tangentbordet. Det ﬁnns annars specialtecken att ta fram, men det
blir lite konstigare att läsa.
Diftonger (vokaler som glider ihop) brukar ibland förenas med en båge, men jag hoppas
det går ändå. Det här blir ett experiment. Så här tänker vi försöka skriva.

På hemsidan ska besökare få information om
alla typer av företag och föreningar, cykeloch vandringsstigar, sevärda platser med
mera. Sidan är under uppbyggnad och fylls
på efter hand.
Företag och föreningar som är intresserade
av att ﬁnnas med på sidan kan (före midsommar) kontakta Christina Heintz Welinder,
073-201 82 18, e-post chrishw@live.se.

Ätrans bibliotek

Vokaler
a som i ram.
â som i hatt, kan också vara långt som i
gâlet, och skâtâ.
o som i ost, bonne (bonde).
û, språkljud mellan o och å som i kom, om,
dom. Vi skriver därför: kûm, ûm, dûm och
bûnnen (bottnen). I svenskan stavas det med
o i form, konst.
u, vanligt kort u som i kust, mull. Långt u är
här diftongerat och skrivs öu
u som i skröuâhöue.

har öppet den 23 juni kl 10-12.

Waför behövs dä
så maongâ bokkstäver?

Sommaröppet i juli tisdagar kl 15-19.

Tel 0346-88 53 69


 0ETER (ARRYSON
OCH "ENGT -AGNUSSON
tolkar Ferlin och andra döddansare

 4HE ,AILA "AND
Pop, country, soul och sväng
med Matilda Schough och hennes gäng

 )NGMARI OCH -ATTIAS
tolkar Dan Andersson på varmt dalmål

24/7: K
Kevin Henderson Band
Skotsk-nordisk folkmusik i världsklass

 +!, 4ORBJÚRN *OHANSSON

Hûnnen stöo ve kôjâ bûnnen,
bonnen sôlla te’en i âin spânn.
Skam! Va’et inte hûl i bûnnen,
öut ijônûm hûlet
âll dän göoe sôllen rânn.
Vesst kan dä bärâ te,
jâ har själ vûtt utfô’et.
å, vanligt kort å som i åska, blått. Långt å
ersätts av ôo som i blôo eller blôoer, ôol (ål).
w är ett o-liknande ljud som i witt, wart, likt
engelskans w i white, where.
e, vanligt e, långt eller kort som i het och
hett, obetonat e i ändelser: -er och -en skrivs
likadant. Det är vi ju vana vid i svenskan fast
de låter olika. Det vore möjligt att använda
det speciellt omvända e i stället, eller också
använda en apostrof, och skriva exempelvis:
stol’n, bord’t.
e i sej (seg), ejen (egen) kan också behöva ett
eget tecken.
ii, används som kort i som i linne, vinter.
Långt i blir mest som diftong, ei.

y blir mest y som i mygg, lytt. Långt y blir
mest öi.
ä, kort ä som i rätt, sätt. Långt öppnare ä
som i väj (väg) mäjer (medar), annars ersätts
långt öppet ä för det mesta av ett ä glidande
mot ett obetonat e. Ersätter vi detta med en
apostrof blir det t ex lä’rare, bä’ra, pä’er, stä’er.
ö, ö som i svenskan.
ô, kort ô som i kôpp, slôtta, rôtta. Långt ô
som i môse, pôse.
Diftonger
ôo ersätter långt å, så som âo gör det på
slättbygden.
âo ﬁnns i inlandet i ord som vaong, staong,
braongk, baongk, baoka (eg â).
eii ersätter långt i, i eis, reis, veisâ. Går det i
stället att skriva ’is, r’is, v’isâ?
öo ersätter långt o i bröo, sköo, öovanli,
tröolâ m ﬂ.
öii ersätter långt y i öirâ, föirâ, möirâ.
Konsonanter
Onödiga konsonanter som c, q, x, z används
inte, ck skrivs i stället kk.
Sj-ljudet alltid sj, tj-ljudet tjj (inte k, kj, ch).
Mattias Johansson

Trapbanan Hult
Skjutning varje måndag
t o m 29 augusti. Anmälan mellan
kl 18.00 och 19.00 vid banan.
Vill du hyra banan?
Ring banansvarige
Claes Bengtsson, 0346/604 09!
Välkommen!

Gunnarps Jaktvårdskrets

Sjömansvisor och lyriska texter

7/8: West of Eden
Keltiskt doftande folkrock,
irländska ballader, jigs & reels

 (ENRIK  !LEXANDRA
Tillstukade svenska visor med humor

)NTRÊDE s +ÚTTBUFFÏ
Musikupplevelse
350:–
Tid: 18.00, förboka biljetter!
      

www.bondensloge.se

Ugglebo Wärdshus i juni
ÖPPETTIDER:
Se hemsidan: www.ugglebowardshus.se
Nu även söndagsöppet.
Nya tider efter midsommar!
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Välkommen!
INLANDSBLADET



