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Sedan år 1884 mina Upplysning-ar om Vätömålet i Roslagen 
(Sv. landsm. II. 4) utkommo från trycket, har jag flera gånger 
haft för afsikt att till detta arbete foga en förteckning öfver 
alla däri behandlade ord såsom ett för landsmålsforskaren 
välbehöfligt supplement. 

När nu äntligen tid ock omständigheter tillåtit mig att 
sätta denna plan i värket, har jag för fullständighetens skall 
medtagit dels en mängd ord från Vätö, som jag i »Upplysningarna» 
ej fick anledning att omnämna, dels (inom klammer) ett smärre 
antal ord ock uttryck från grannsocknarna Bro, Rådmansö ock 
Väddö (betecknade med bokstäfverna B., R., V.). Alla upp-
gifter stödja sig på mina egna iakttagelser, gjorda i Bro (Utlunda 
by) sommaren 1876, i Rådmansö (Tjockö lotsplats) sommaren 
1877, i Vätö (Arhohna lotsplats) somrarna 1878-1882 ock, 
hvad Väddö beträffar, somrarna 1878-1882 under samtal med 
en på Arholma bosatt gammal Väddöbonde. 

Det ligger i sakens natur, att jag med de närmare 5,000 
ord, som upptagas i denna ordlista, ej på långt när kunnat ut-
tömma ordförrådet inom det nämnda språkområdet. Lika litet 
gör jag äfven i ett annat afseende anspråk på att anses full-
ständig i mina uppgifter. Som jag i »Upplysningarna» s. 75 
haft tillfälle att nämna, är Vätömålet redan ock blir för hvar 
dag som går mer ock mer färgadt af riksspråket. Detta upp-
lösningstillstånd gör, att en massa ord, oberäknadt den skift-
ning, som möjligen betingas af målets egna lagar, förete två 
eller flera med hvarandra kämpande uttalsformer. Af dessa 
har jag i regeln endast anfört den, som förefallit mig vara 
den för målet ursprungligen egendomliga. Mitt arbete bör af 
dessa skäl bedömmas endast som ett bidrag till kännedomen 
om mellersta Roslagens ordförråd. 

Som uppslagsord upptagas i ordlistan dialektordens former 
i rikssvenskan. För de ord, som saknas i riksspråket, har jag 
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efter målets ock rikssvenskans lagar så godt sig göra låtit 
konstruerat en uppslagsform. Att denna i många fall vid en 
noggrannare analys skall befinnas icke strängt ljudlagsenligt 
motsvara dialektordet, är mycket sannolikt; men detta torde 
vara af mindre betydelse i fråga om ett arbete, hvars egent-
liga uppgift det är att förteckna de viktigaste orden i en lett 
vande dialekt, icke att etymologiskt belysa dess frändskaps-
förhållanden, hvilka för öfrigt på grund af målets regellöshet 
i fonetiskt afseende i många fall torde vara svåra, om icke 
omöjliga att klargöra. 

Efter uppslagsordet angifvas dialektformerna, stafvade efter 
samma grundsatser, som tillämpats i »Upplysningarna». Den ex-
spiratoriska aksenten är städse utsatt, utom i enstafviga ord, 
hvilka alltid hafva fortis, ock sådana tvåstafviga, som äga 
fortis-levis. 

Substantivens pluralformer samt verbens preterita ock supina 
utsättas ej, så ofta målets form ljudlagsenligt motsvarar riks-
språkets (se härom i »Upplysningarna» §§ 200-212, 233-240). 

Siffrorna hänvisa till motsvarande paragrafer i »Upplysnin-
garna». Rättstafningen är på grund af redaktionens önskan tid-
skriftens vanliga. 

Hudiksvall i december 1889. 



Ordlista. 

A. 

abborre in. aber, pl. åbe'rar. 36e, 
56 b, 200. 

abcbok f. dbasabök. 
abed ii. cibasada'. 
ackord n. alc44. 
ackordera sv. akadiara. 148 a. 
addera sv. adiara. 
adel in. dål. 
aderton räkn. 4datee. 230. 
adertonde räkn. cidata'nda. 230. 
adjunkt in. gina. T. 123, 169. 
adjö int. ajd 1. apis. 127. 
Adolf cid« 1. &kilt. 214; T. 

1171/2. 
adress in. adrae. 195 d. 
advokat m. abolcdtt. 36 e, 104,123. 
af prep. o. adv. gv. laga etv 

v4gån, fara etv vagn ur vä-
gen; dapa-av en hel tallrik, 
doppa slut på; drika jat 
glas vin (sv nen bli bjuden 
på ett glas vin af någon. 72. 

afdrag n. avdrag 1. avdrag. 
affär m. afacl, pl. dfkilar. 153, 

195d; T. 153. 
affärskarl in. fatskr. 197 c. 
afgrund m. avgrund f. 199 b; 

T. 123. 
,sv. landsm. X. 1.  

afgud in. avgigl. 
afhållen a. diveaan 1. dveaan. 
afia sv. avta. 
*afiat m. avlat, pl. c_ivlalar oblat 

(jfr oblat). 
afioppsdike n. dvlapsclika (jfr 

utfallsdike). 
afiång a. rivieugar 1. årddear. 
afrätta sv. etvrala. 
afsked n. avfa 1. avla [avska B.] 

T. 123. 
afskeda sv. eivjG,'da 1. 422,54:da. 
afskräde ii. «gvskra'da I. c_ivskra'da. 
afsmak m. gpvsniak 1. avsmak. 
afton ni. afta. 135 B, 200. 
aftonvard ni. ciftava'la. 36a, 141, 

163, 200. 
afträ,de n. elvtra.'da (jfr makhue, 

skithus). 
afund f. avund. T. 72. 
afundsjuk a. eivan,ii/karl. ban-

pikar. T. 123. 
afvel in. rivåZ. 
afvig a. divaga'r. 72, 88. 
afväg in.etvgg. T. 72. 
aga f. gga. 36 e. 
agent ni. .q.gjantl. aj ånt[a. 'fint R.]. 
agg n. aga In. 200; T. 36c. 

1 
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agnar f. pl. agnar, best. åg-
ncendar. 

akta sv. akta. 
akter n3. (iktår. 
aktie m. aks n. T. 119. 
aktiv a. ciktivar aktsam, rädd 

om. 197c. 
al f. a4. 205. 
alarm n. alarm 1. alarm. 195 d; 

T. 44, 140e. 
aldrig adv. ålarx'. 123, 175. 
aldrig-någonsin adv. ålata- 

ns'nst'n 1. ålara-ne.s'n. 118, 
135A. 

alfabet n. alfabiat. T. 36 a, 91. 
all a. ak [pl. gdada' jämte aka It.] 

36 a. 
alldeles adv. aldfalastl. al  last 

1. alrast. 91 a, 118, 123, 
146. 

allihop a. alp 1. ali4a. 36 a. 
allnaoge m. åZmQ'ga. T. 140. 
allmosa f. (dnap.'set. T. 140 f. 
allmänt adv. cdmant. T. 140 f. 
alltid adv. alti. 
allvar n. ciZva'ra. 140 f; T. 140. 
allvarsam a. Oveksåmar. 
alm f. am m. 200. 
almanacka f. 4.nålca. 42,44,195 b. 
aln f. afr,. 36 a, 163. 
als adv. als [ja mat int alfa 

jag vet inte als jag B. R.] 
192 not 2. 

altan m. altan. 197 b. 
altare n. åttan'. 
altererad a. antr4nar. 
'altorns-buske m. Oorobieska 

hippephaC (jfr haftorns- 
buske). 

alun rn. a4c. T. 135. 
amen int. aman. 
Amerika amirdca. T. 4. 
amiral rn. amrål. T. 140 e. 
amma f. ama. 195 b. 
amper a. cimpbr. 
ana sv. ana. 
anamma sv. ancima. 
and f. and. 123, 207. 
andakt f. andakt. 
andas sv. andas. 
ande ni. anda. 
Anders anta 213. 
Anders Andersson anda-cindatsa'.. 

135 B; T. 135. 
[Anders Jans anda-fåns B. 192 

anm. 2.] 
[Anders Olsson andas-Osa 
andre räkn. andra. 231. 
Andreas andarias.197 c; T.4,311/2. 
*and-söl adv. anseZ motsols. T.67. 
andtid f. anttd m. 123. 
andtruten a. cintralin. T. 123. 
andtäppa f. åntalpa. T. 123. 
anfäkta sv. cinfa'kta. 
[Angarn aga socken i Upp]. B.] 
angelägen a. tinjekgan. 26. 
angå st. ang. T. 129. 
anis ID. an}s. 
anka f. agka. 
ankare n. ågkara'. 
anklaga sv. ånlaa'gct. 
anlag n. anlag. 
[anlita st. cinlita, pret. anlat 

anlitade B.] 
anmäla sv. (inmala. 
Anna ana, gen. ass. 
annan pron. av. 7, 42, 217 b, 

224, 228. 
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annars adv. a91a,s. 
anndag ni. andag. 
ann-färd adv. dnclvfaY 1. cindar- 

frZ andra gången. 32a, 141. 
*annkost-virke n. cinksstva'rka 

redskapsvirke. 
ann-morgon ni. ånmtfrek öfver-

morgon. 
annorstädes adv. cindantins. 

T. 32 e. 
ann-stuga f. 1) dndantega sal 

(jfr sätstuga). 155. 2)cistg'gn 
1. cistaka' granngård. 148 a. 

ann-stugu-gården m. åstaget'fr, 
[4,staggefrk V.] granngården. 
148 a. 

ansa sv. ansa. ansa stam n rusta 
stallet. 

ansikte n. cinst'kta. 
ansjovis m.dnOms. 197c; T.129. 
anstånd n. anstand. 
ansvar n. ansvar. 
antingen konj. cinngån. 
apa f. apa. 
apel apa/. 36 c d, 137 f, 200. 
apelsin ni. c_ipalsl'n, best. .c.pal-

sYn. 195d. 
apostel m. dpa'stal, best. pl. 

dpa'stla. 195 d. 
apotek n. aptak. 197 b. 
april m. ap-rgl. 3, 44, 195 b d. 
apropå adv. dprap' 1. dbrapa'. 

38, 44, 100, 195d. 
arbeta sv. tir_b_Vga. 36 b, 91 c. 
arbete n. drbg4ta. 
arf n. arv. 36 b. 

arfvinge m. ann. 36b. 
arg a. årgår. 36 b, 181, 219. 
*arg-byla f. årgN'la ondsint per- 

son (om såväl män som 
kvinnor). T. 1391/2. 

Arholma 4rs'4na. 56 a, 140 f. 
ark ni. ark. 
ark n. ark. 
arm ni. arm. 36 b. 
arm f. arm skjortärm. 
arm a. årmår sjuk, arm, klen, 

svag af sjukdom. 36 b. 
*arm-brynde n. årmbry'ncla lin- 

ning. 
arrak m. arak. 195b; T. 44. 
arrende n. dra'nela. 195 d. 
arshål n. ksaZ I. a,98Z 1. ap& 36b, 

137 f, 193, 209; T. 62. 
artig a. (ibga'r. 
as n. as. 
ask m. ask. 200. 
aska f. aska. 
askmörja f. ciskmyYrya. T. 22. 
asp f. asp. 205. 
att inf.-märke a. 72. 
att konj. at. 116. 
August ktest. 89, '213, 214. 
Augusta dga'sta. 195 d. 
augusti ni. c_igvistk. 89, 195 d. 
auktion m. akOn, best. algpn 

[best. cikfina f. V.] 89, 197 b, 
206. 

ax n. aks. 
axel m. alss93. 37, 62, 195b, 200; 

T. 37, 62. 
axel f. ciksål. 37, 137 f. 
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B. 

T. 148. 

babbla sv. balda. T. 36 c (jfr 
fletdra). 

babord n. bdböci. 
back adv. bak. 
backa sv. baka. 
backe m. baka, best. bakan. 
bada sv. bada. 
badda sv. bada. T. 36 c. 
bagare m. bdgara' 1. bdgara'. T. 

36 c. 
bak m. bak. 
bak n. bak. 
baka sv. baka 1. baka. 36 c• 

T. 36c. 
bakefter adv. bdkala. T. 148. 
baklänges adv. bakla`gas [bak- 

la'nast R.] 36 c, 118, 140 d. 
bak-skugga f. båkskuga. 
baksnas sv. beksnas. 195 a. 
bal m. bal. 
balja f. bedja. T. 36a. 
balka-af sv. baka-av (jfr bjälka-

af). 
ballast f. Mast. 
bana f. bena. 
band n. band. 
bank m. bank. 
banna sv. bana. 
bannor f. pl. bag,sr. 
bar a. bar. 36 b. 
bara adv. bara. 36 b. 
bararmad a. bcira'rma. T. 123. 
barbent a. bårbi'antar. 
barberare m. bårba'rara. 197 c. 
barfota a. bdrf6ta. T. 123. 

barhufvad a. bdr s'vda 1. bartivda. 
36 b, 58, 123, 196. 

bark ni. bark. 36 b. 
barm m. barm. 36 b. 
barmhärtig a. bårma'bgar. 
barn n. bar. 36b, 215. 
barndom in. bencNni. 
*barn-lekor f. pl. bagll'akarbarn- 

leksaker. 
*barn-skrä n. baskra skrik, skrål, 

oväsen af barn, vara sant 
dar bayokra vara i sådant 
där barnskrål. 

barnsöl n. be,903. 135A. 
barr n. bar. 44, 195 b. 
barsk a. bkkår. 
bas n. bas. 
bast n. bast. 
bastu f. basta 1. basta. 37, 175, 

206 anm. 2. 
[*batting m. batxn oäkta barn V.] 
be st. bg. vakavi ar stat 8 bot 

varit halfsjunken. 49, 123, 
185, 233:2, 234; T. 123. 

be-af st. bo-av medelst bön af- 
vända ett straff e. d. 

beck n. bak. 195 b. 
[becksvart a. baksva'tar B.] 
bedragare ni. badrdgara. 
befalla sv. bafc'tla. 
befäl n. bagl. 
befälhafvarem. bdfa,la'vara. 195d. 
begagna sv. bagcigna. 
begrafva sv. bagretva, pret. ba-

gravda 1. bagretva. 
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begära sv. bajd,ra 1. bag4ra [1. 
bagira B.] 4 noten, 27, 
171 a. 

behof a. ba4vår, fem. badv, pl. ba- 
övår i alla kön, behöfvande. 
ja a ba,dvår. T. 147. 

behändig a. baåndagar. 88. 
bekant m. f. bakdnt. 
bekymmer n. baby'mår. 
bekänna Sv. batiåyka. 
belåten a. baldtin. 
ben n. bian. 91 a. 
bena f. biana. T. 91 (jfr rek). 
ben-kalf m. biankalv vad på 

benet. 
beröm n. barim. 195 b. 
*besa sv. blott pres. biasår begär, 

tigger. 91 a, 123. 
besatt a. basdtar. 
besk a. båskår. 27, 219. 
besked n. bagd 1. bag. T. 123. 
beskedlig a. ba,fialtgar. '26, 91e. 
beslag n. baskig. 
besman n. basma, pl. basma. 

195a; T. 135. 
bestyr n. basgr. 
bestå st. bastd. 
besvär n. basvar [be.yvcici R.]. 

laga ba.svar in sa göra sig 
riktigt besvär. 32 b, 153 
noten, 197 b; T. 153. 

bet n. biat. gg .t 	btat. 
beta sv. bita, pret. bmta. 91a, 97. 
betala sv. bagla. 36 a. 
betalning f. battilrog. 26. 
bete n. biata. 91 a, 210. 
*bete m. bota toft i båtar. 
betes-hägnad m. biatasa'ena 

beteshage. 

betjänt m. bajOnt. 
betsel n. bgsål. 119 e; T. 96. 
bett n. bGt. 26, 195 b. 
betyg n. bagg. 
bevars hit. bavå,f 1. bavdt5. 
beväring f. bavd,rbg,best.bavåriga 

beväringsmanskapet. 
bi n. bh pl. bir. 211. 
bibel f. bibål 1. bfbål, best. biblå 

1. bf,blä 1. bbå. T. 140g. 
bida sv. bida. 
bila f. 
bild m. bild, pl. bildsr. 
bildhuggare m. biltu'gara 1. bild- 

tegara. 
biljett m. biliet 197 b. 
billig a. biliga'r. 
binda st. binda. 12, 117, 123, 

2332, 234; T. 12. 
binge m. biea, best. kan. 
binnikemask m. b4,nikamåsk 1. 

bfanikamåsk 1. m4mkameisk. 
T. 28. 

biskop m. biskap. 
bister a. bistår. 
bit ni. bit. 228 anm. 2. 
bita st. bita. 91 a, 119 b, 145, 

233:4, 234. 
bitter a. bitår. 
bittida adv. bibga'. 173. 
bjuda st. bygda. 123, 233:5, 234. 
bjäbba sv. bjal2a 1. bialjla 1. 

b?abla. T. 981/2. 
bjälka-af sv. bialka-ew balka af. 
bjälke ni. baka. 32 a. 
bjällra f. bialra. T. 981/2. 
björk f. bsork 1. bjork. 24, 48, 

184a, 205. 
björn m. byn I. bign,. 19, 48. 
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björn-sommar m. byjr08'mar sen 
sommar. 

black m. bak. 
blad n. Mad. 
blaggarn n. Magen. T. 36 c. 
bland prep. band. 
blanda sv. banda. 
bland-dricka n. bkindn'ka dryck 

åt slåtterfolk af hälften vat-
ten ock hälften sur 1. skum-
mad mjölk. 

blandsäd f. bZcirma,'d. T. 123. 
blank a. bZcigkår. 
blek a. bZiakår. 91 a. 
blemma f. lAtama [Kama R.] 

92, 195b. 
bli st. bh 1. bi. an ar bit_ »kår 

han har blifvit sjuk [enl. 
uppgift säges i Väddö: an ar 
vtot »kår]. 115, 139, 148 b, 
239. 

blick in. bhk. 
blid a. bh_clår. 219. 
blind a. bZindår. 123, 219. 
blinka sv. bZ2vka, pres. 

prat. bhgkta ; I. baka, pres. 
bUgkår blinka, titta i smyg. 
du kan bhgka cht ap, am 
an keimår titta efter, o-ni han 
kommer. 28. 

blixt in. bhkst I. bZykst m. [bZik-
står n., best. bZikstrå R.]; neu-
tralt: bZikstå 1. Nytkstå skg 
iiddbr. 23. 

*blixt n. bZykst synförmåga. fial 
pa bZy'kstå fel på synför-
mågan. '23. 

*blixta sv. Uyksta ma dga blinka 
med ögonen. 23. 

blixtra sv. bhkstra I. bhksta 
I. Nyksta, pret. bhksta I. 
bZyksta. 23. 

block n. M8k. T. 56. 
.blook-sur' a. bh4ksur lungvåt. 

T. 64. 
blod m. MO, best. bon. 
blodigel m. bkdiga4. 
blomma f. borna. 195 b. 
blomster u. bZ8'mstår 1. Reimstår. 
bloss n. Mas 1. bZ8s. 56 c; T. 56. 
blund ra. bZund. 
blunda sv. banda. 123. 
blyertspenna f. bh,ckspa'a. 
blyg a. UPgår. 
blå a. blec 1: Mgr. 140 a, 219, 220. 
blåsa sv. bZasa. 148 b, 236 anm. 
blåsa f. basa. 
blåst m. Nast. 68. 
bläck n. Mals järn- ock skrit.-

bläck. 27. 
bläddra sv. Madra. 195 a. 
blänga sv. Maga. 
blänka sv. Nagka. 
bläsig a. b44suga'r. 
blöda sv. bkda. 
blöja f. M02a (sällsynt). 
blöt a. bktår. 
bo sv. bc). 76, 103. 
-bo 	m. 	t. ex. dir 8Zmabc4 

Arholma-bo. 196, 204. 
bo n. bo. 211. 
bobba f. bab m. 34. 
bock m. bak (djuret). 56 c. 
bocka sv. baka. 
bod f. bp.d. 123, 205. 
bodknodd m. bc_5kn8'd I. böknu,V. 

T. 123. 
bof m. 
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{bo-flyttnings-sakerna m. pl. 
NotnigscA'kara V.] 

bog m. bog. 
bogsera sv. böksilara. 197 e. 
bo-gårds-mur ni. b6Msniu'r mu- 

ren vid norra sidan af kyrko- 
gården, där själfspillingar 
begrafvas. 166; T. 166. 

bok f. bp. k. 184 a, 207. 
bokstaf ra. bokstav. 195 a, 202. 
bolag n. bolag. T. 140 e. 
bolde ni. b8gda. 56 a, 154; T. 56. 
boll m. 
bolma sv. Mina. T. 56. 
bolster n. b8latår. T. 56. 
bom m. bom. 195b. 
bom adv. bom. 
bomolja f. b6tn8lja. 195 b. 
bomull f. bp_ mu/. 195 b. 
bomärke n. b6naa'rka. 
bonde m. bonda. 48, 123, 135 B, 

202 anm. 1. 
bondfolk n. bonfidk. T. 123. 
bondgård m. boylged. T. 123. 
bo-not f. bonot ett slags fisknot. 
bord n. bo. 141. 
bordsbön f. b0s,bgn. 
borgen f. bs'rgån. 
borgmästare ni. beirma'stara 1. 

brjma'stara. 181, 185. 
borr m. ber. 64, 195b. 
borra sv. bora. 64, 195 b. 
borst m. b8,st. 56 b. 
borste ni. Nina. T. 56. 
bort adv. b8t. 56 b. 
borta adv. b8ta. 
bortbytt a. betbylar 1. hybytan. 
bortersta a. betana'. 222. 
boskap m. boskap. 195a. 

boss n. bes. 195b; T. 64. 
boställe n. bc_5stala tomt för stuga 

jämte potatisland. 
bot f. bot. 197 b. 
botten m. brak. 56 c, 200. 
bra adv. bra. 222. 
bragd n. pl. bragd [bragd R.] 

fiskbragder. 36c, 209. 
braka sv. braka. T. 36 c. 
*brakig a. brdkaga'r istadig, om 

hästar. mårå a bråkagei 
märren är istadig. 

brand m. bran. 123, 135 B,202 
anm. 1. 

brandmur ni. branniur. T. 123. 
brandspruta f. brdnsprula. T. 

123. 
brandsyn f. bransyn. T. 123. 
brant a. brdntår. 
brasa f. brasa 1. brusa 1. bruse. 

T. 36c, 821/2. 
*brass s. bra s grötkräckla. 
braxen f. bräks'it. 195 a; T. 195. 
bred a. briadår. 91 a, 96. 
bredaxlad a. briadciksla. T. 123. 
bredd f. briad. 96. 
bredvid prep. brovs 1. brovddar. 

49, 50, 147, 196. 
bref ii. briav. T. 91. 
bresilja f. brisi'lja. 10, 197 c. 
brigg m. brig. 
bringa f. briga. 
brinna st. brina. 233: i . 
bro f. bro. 208. 
brodd m. br8d. T. 56. 
broder ni. bror. 123, 195 b, 202 

anm. 1. 
brokig a. bråkaga'r. 
broms m. br8nzs 1. brants. 

 



12 	SCHAGERSTRÖM, ORDLISTA ÖFVER VÄTÖMÅLET. 	 X. 

brorsdotter f. brO_Mtar. 
brosk n. brosk. 195a, 199a. 
brott n. brst. 
brottas sv. brotas [bredas R.] 

64, 195b. 
brud f. brud. 
brudgummen]. brUgu'ma. T. 123. 
brudkrona f. bråkråna. T. 123. 
brudnatt f. brunat. 
brudstol m. brusto& 
bruksbokhållare m. brasbok-

a'lara. 
brukspatron m. bråkspatrön. 

195 a. 
brumma sv. bruma. 
brunn m. brag [gen. h bruns R.] 

70, 135B, 200. 
brunns-fjöl f. bransfyl brunns-

öppning. 
brusa sv. brusa. 
bry sv. bry [bryda sa am R.] 

122 jämte noten. 
brygga f. brygla. 184 a. 
brygga sv. bryva, pret. brygya. 

184 a. 
bryggeri n. brygari. 
bryna sv. bryna (jfr hvätja). 
bryta st. bryta. 20, 233:5; T. 20. 
bråck n. brak. 
bråd a. brffidår [IcZata a brud 

fira var klockan går före 
vår R.] 123. 

brådska f. braska. 30, 195 a. 
bråka Sv. braka. 
[*bråm-buske m. brtimbu'ska hip-

popha R.] 
'brånga-sönder sv. braga-sendår 

slå sönder t. ex. is. 
brås sv. brus. 

bräcka sv. braka steka. 
brädd m. brad f. 199 b; T. 32c. 
bräde n. brada. 210. 
brädlapp m. bralap. T. 123. 
bräka sv. braka. 
bräm n. bram hattbrätte. 
bränna sv. brana. 237. 
bränneri n. bragari. 
brännvins-kappe m. brånmns- 

kåpa liten tumlare af silfver. 
bränsle n. bransla. 
bröd n. brg. 123. 
brödkaka f. br4ka'ka. 
bröd-lår f. brglar. 
brödspade m. brspa'da. 
brödstycke n. brdsty'ta. 
bröd-ten m. brgtian. 91 a. 
bröllop n. brok 1. brglap. 195b. 
bröst n. brast. 55 c, 195 a. 
bubbla f. bubla. 
bud n. bod. T. 65. 
buga sv. buga. 
bukgjord f. bukgot. 141. 
bukt m. bukt f., pl. buktar 1. buk-

tsr. 199b; T. 70. 
buldan n. buldan. 197 b. 
*bulig a. biAga'r ojämn t. ex. 

om åkrar. 
bulle m. bula. 
buller n. bitlår. 
bullra sv. bidra. 
*bullrig a. bitlruga'r pratsam, 

skrikig. [o va sa Qsnyg, 
bulrug a ful, om en präst-
fru V.] 88. 

bulna sv. bona. T. 65. 
bulta sv. bulta. 
bunke m. bogh, best. bogkan. 
bunt m. bunt. 
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bur m. bur. 
burgen a. bsrgan. T. 58. 
burk m. burk. 
[*burra sv. bura bullra, brumma. 

dergån (öknamn på en präst) 
sa bara bur bur, a va sam 
alt x jat a, an bara d8rga 
pet an, a vz sam ta sk pa 
ja ganaa tuno, an bara 
bura V.] 

buske ro. buska. 
*busligt adv. 1)4:eka' ruskigt. 

119 e. 
buss m. bug (jfr tuggbuss). 
*bussa sv. buga knuffa. 
butelj m. butg/ 1. putål 1. patg. 

70, 101, 185. 
by m. by. 14, 200, 215. 
bygga sv. bygya 1) bygga; 2) 

laga, reparera t. ex. skötar, 
nät. 119d. 

[*byggnation  f. bygnajdn byg-
gande, byggnadsföretag V.] 

byk m. byk. 
"byla f. Ma getingbo. 137 e. 
bylte n. bylta. 
byrå m. bra. 7. 
byta sv. byta. 233:5. 
bytta f. byta, best. byta. 
byxor f. pl. boksar. 51, 206 

anm. 3. 
båda sv. Nda. 63 c. 
båda pron. beda. 68. 
båge m. bg.ga, best. btagan. 

63 c. 
båk m. beck. 
bål m. b93 skjortbål. 63 a. 
bål m. bea eldbål. 68. 
bångstyrig a. bdesty'rxgar. 

bårhus n. bangs. 
bås n. bas. 
båt m. bet. ge  x bet, bara x bett 

gå i båten, stiga i båten; 
a påpån ma x bet är käppen 
med i båten. 200. 

båtshake m. bdtscilka 1. basa'ka. 
T. 119. 

båtsman m. besman. T. 119. 
bäck m. bals. 27. 
bädd m. bad. 
bäfva Sv. bava. 
bägare m. b4,gar9'. 
bälg m. bak. 32a, 181. 
bälga sv. baka dricka. 
bälte n. balta. 
bända sv. banda. 
bängel m. bantl, pl. bånxla'r. 200. 
bänk m. bank. 
bär n. bar. 27. 
bära st. bara. 27, 233:2, 234, 235. 
bärg n. barg 1. bari. 32 b, 124. 
bärga Sv. barga. 32b, 181, 184a, 

236 a. 
bärghäll f. bårge3a. 	4 
bärg-kubb m. bårjka'ba litet skär. 
bärgsbruk n. baewuk. T. 175. 
bärgskarl m. ba,skar. T. 175. 
bärgslag m. bagg. T. 175. 
bärgspredikanf. best. bkpradi'ka. 

T. 175. 
bäst a. bast. 222: 
bättre a. båtrå. 222. 
bättre adv. båtår. 222. 
bödel ni. bildål I. bgdal. 197 b. 
böka sv. bgka. 
böla sv.btaa(jfr råma ock tjuta). 

T. 821/2. 
böld f. b¥PA. 
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bölja f. bila (sällsynt). 
bön f. bgn. 
böna f. hma. 
böndag m. bgndag. 195 a. 
böra sv. bara. 141, 152. 
börda f. bgla1. Ma. 48, 67, 141. 
bördig a. bg'claga'r. 

börja sv. barya. 55b. 
börs m. b8,s.  I. bu,s. T. 87. 
bössa f. boa. 
*bösta sv. bgsta arbeta tungt, 

knoga. 195 a. 
böta sv. bgta, pret. bgta (säll-

synt). 

C. 

cigarr m. sigår. 44, 195 b. 
citron m. sttron. 197 b. 

[chemise m. sarmas särk R.] 
chiffonier m. pfanyår. T. 50,147. 

D. 

dag m. dag [den R.]. 88 ddks 
så dags. 36e, 147, 200. 

dager m. dnr. 
dagg f. dag, best. cldpå. T. 36c. 
dagsljus n. daksygs. 195a, 214. 
dags-medja f. daksmai. T. 123. 
dagsvärke n. dasva'rka. 195 a. 
dal m. dgd. 
daler m. dalår. T. 140 e. 
dalkarl m. ~kar. 
dallra Sv. dalra. 
dam m. dam. 
dam n. damb. 105. 
damma sv. damba. 105. 
dank m. dagka. 200. 
dank (oböjl.) i uttrycket slå dank 

sia- deigk. 
dann a. dan mån, begärlig efter. 
dans m. dans, pl. -ar. 
dansk m. dansk. 
darra sv. data. 
de pron. dam, dam. 61, 223. 

december m. dåsembar. 195 d. 
deg m. dig.  91 a. 
del m. dal. T. 91. 
demant m. damcint 1. dancint. 

T. 42. 
den art. an. '223 anm. 3, 229 

anm. 2. 
den-där pron. andar 1. anda:x 

[glidår R.] 223 anm. 3, 225. 
den-här pron. danar. 225. 
det pron. a, a. 119b, 223. 
[det-där pron. klår B. R.] 
[det-här pron. da tar R.] 
di oböjl. s. d. 
dia sv. dm. 
diamant m. se demant. 
dig pron. dag, da. 28, 170, 175, 

'223. 
digna sv. dbgna. 
dike n. dIka. 2, 119 a, 210. 
dikta sv. dikta. 
dill f. d m., best. din. 199 a. 
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dimma f. dttnba. 
dimpa st. donpa. 233:1 
din pron. dan. 3, 28, 135B, 

195c, 224. 
*disa f. ksa tjocka. 
disk ro. Ask. 
*distert a. n. diståt, säges om 

vädret, när det är solrök. 
disting ra. Ashg. 
dit adv. dtt 1. ditnå. 9, 196, 

225 anm. 2; T. 9. 
djup a. it7tpår. 111, 180. 
djur n. sur. 
djäfvul m. javal 1. jeiv8/. 32 c, 

140 g. 
djärf a. iårvår. [fhIsa a jarv 

icke blyg R.] 32 b. 
docka f. dalsa. 56c. 
dof a. d4vår. 
doft f. dsft 1. daft. 
*dofva s. dova dvala. hut dova 

ligga i dvala. 
doktor ni. daktor 1. dalstor. 56c, 

160, 195b; T. 77. 
dolk m. dvk. T. 56. 
dom m. dc". 195 b. 
domdera sv. dåndi'qra. 130. 
domhärre m. dOniara'. 197 c. 
domkyrka f. dOmiprka. 
dommare m. ckmara' dommare. 

195 b. 
dommedag m. ddmadg'g. 
domna sv. dsnina. T. 56. 
domprost m. domprost. 195 a. 
don n. don. 
dopp n. ci81? 1. dal?. 56 c; T. 56. 
doppa sv. dspa 1. dapa. 
[*dorga sv. dsrga gå på, dra på, 

tala fort V. Jfr burra.] 

dosa f. dosa. 
dotter f. dotar. 205 anm. 1, 214. 
dra st. dra. 36 c, 175, 182, 196, 

233:3, 234, 235. 
drag n. drag. skarpa drag 

laman starkt drag i kam- 
marn. 36 c, 175. 

dragga sv. draga. 
dragkista f. dreysta. T. 175. 
dragnings-trasa f. drdgmgstra'sa 

tjärad segelduk att lägga 
den iordningställda skötvar- 
pan på. 

dragon m. dragon. 197b. 
dragoxe m. drcigo'ksa. 
drake m. draka. 
drank m. dragk. 
dref n. drav upprispadt gammalt 

tågvirke till skeppsbyggnad. 
dregel n. drgigN. 
drick m. dnk. 
dricka st. drilsa. 12, 164, 233:1; 

T. 12. 
drifva st. driva. 233:4. 
drifva f. drtva. 
droppa sv. drsva. T. 56. 
droppe m. dr8va. 56 c. 
drottning fl dratmg 1. dra njg 1. 

drkinn. 56 c. 
drul m. druZ. 
drummel m. driong m. ock n. 

199 e. 
drunkna sv. drogkna. 
dryg a. drgår. 
drypa st. drypa. drypa nosbZo 

blöda näsblod. -14, 233:5. 
dräglig a. drkka'r. 
dräll ra. dra. 
drälla sv. drala spilla; gå sakta. 
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dräng m. drag. 200, 214. 
dräng-sol f. draeso3 skämtsamt 

namn på månen. 135 B. 
dräpa st. drapa, pret. drapta. 

drapa-og dräpa, t. ex. en 
loppa, en lus. 

*drätt f. drat skaklar. 
dröja sv. drfoa. 
dröm rn. drom-  . 200. 
drömma s v. dr gm al. dr orya. 195 b. 
*dröna sv. drgna, pret. drgnda 

smårårna, om kor (jfr bula). 
du pron. du 1. du. 81, 223. 
dubbel a. djbå. T. 140. 
dufva f. dova. 
dufven a. dyvan. 
duga sv. daga, pres. dkr, pret. 

dagda, sup. dg l 1. daga. 
dagar-att går an. 65, 120. 

dugga sv. duga. 
duk m. duk. 
duktig a. dickhga'r. 88, 219. 
[dula sv. duN gå på. o (sku-

tan) 5ar 2.nt ap pa rdrå, o 
bara dtdar rakt fram hon 
skär ej upp på', rodret, hon 
bara går på rakt fram. R.] 

dum a. detniår. 106. 
dumbe m. dumba. 
dun D. dun. 
dundra sv. dundra. 
*dungen a. dugan fuktig ock kall, 

om luft. 
dunka sv. dogka. 
dunkel a. dögb?. 
duns m. duns. 
duska sv. duska. 
dussin n. dusa 1. duo. 210, 

218 c 	T. 135. 
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dvala f. vaZa. 
dvärgs-gubbe m.veks.gu'ba spindel. 
dvärgs-nät n. va,994t spindelnät. 

32b, 123; T. 175. 
dy m. dy. 
dyfvelsträck m. divas,4ra'k 1. 

dva,s,4ra'k. 195 b; T. 7. 
dygn n. dygn [dyan R.] 135B. 
[*dygna sv. dyvla. gaa dyna 

sägas de fattiga göra, som 
gå omkring i socknen ock 
underhållas af bönderna, ett 
dygn i hvar gård. B.] 

dyka sv. dyka, pret. dyka 1. dykta 
1. dgk: 233:5. - 

dylik a. tsk8n. 56 c, 139, '224 
anm. 2, 228; T. 56. 

dyna f. dyna. 
dynga f. dyeia 1. -8. 184a. 
dyngskofvel f. dy'eska'va . 
dynt m. dynt m. ock n. 199 c. 
dyr a. dyr. 219. 
dyrk m. -dyrk 1. dork. T. 51. 
då adv. da 1. da. [ty star a hl 

da hur står det till då. R.] 
38, 68. 

dålig a. deika'r. 219, 222. 
dåna sv. dana bullra. 63 c. 
dåna-af sv. dana-av svimma. 68. 
dåre rn. dara. 
dårhus n. darus. 
däck n. dat. 
dädan adv. dg,da [dada B.] 72, 

135B, 225 anm. 2. 
däja f. daja. 
däld f. dafd, pl. -ar. 205; T. 32a. 
dämma sv. darna. 195 b. 
dämpa sv. dampa, pret. dampta 

kufva en som gör motstånd. 
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dänga sv. daga. 
där adv. dr 1. ddnå. 27, 39, 

148a, 225 anm. 2; T. 39. 
därför adv. dårfesrå. 148 b. 
därmed adv. då,rmå. 148 b. 
dö st. dg. 48, 175, 233:3, 234. 
död a. dgdår. 48, 233:3. 
döddagar pl. m. dgdada'gar. 215. 
dödgräfvare m. dgdgra'vara 1. 

dggra'vara. T. 123. 
dödsbädd m. do4ba4. 195a, 214; 

T. 123. 
dödsdom m. dos:dp.nt 1. dodsdom. 
dödskalle in. dgskala 1. dgd-

skala, best. -an 1. -an. T. 123. 

dödskamp m. dogIcamp 1. dods-
kamp. 

dödssjuk a. dgdificar 1. «ds-
ftfkar. 

dödsstraff n. dostraf 1. dods-
straf. 195a. - 

döf a. dgvår. 
dölja sv. da ja. 57; T. 55 a. 
dömma sv. doma. 195 b. 
döpa sv. dgpa. 111, 237. 
dörr f. der. 48, 195 b, 205. 
dörrvred n. dgrvrad. 
"dörr-vridel ni. dgrvrt: dal, pl. -ilar 

dörrlås af trä. 

E. 

[echaufferad a. bt§apa'rad B.] 
ed m. ad 1. tad. 26; T. 91. 
Edebo jabo, socken i Uppland. 

97. 
eder pron. pers. ådår. 26, 223. 
eder pron. poss. adr» [f. adra; 

ådra grtnd eder grind R.] 
224. 

efter prep. atar 1. ata, t. ex. ata 
anm efter honom. 112, 
148b. 

efterhängsen a. åtaa'gsan, plur. 
-sna. 

eftermiddag m. åtamtda'g. 
eftersommar m. åtass'ntsr. 
eftervinter m. åtavt'ntar. 
egen a. agan. 
ej adv. a. 185. 

ek f. lak. 91 a. 
*eka sv. Gka ge eko. a akar*  t 

trkså det ger eko i huset. 
[ekipage n. agka,pdf. B. 189 

noten.] 
ekorre m. ikcpi. 4, 77; T. 4. 
ekållon n. 	kila 1. iaka'N 1. 

ialcalet. 38 noten, 45, 140e, 
195 b. 

elak a. iala'kar. T. 91. 
eld m. j4 96, 123, 171 a. 
eldsljus n. yalsitts. 
eldsvåda f. jålsveeda m. 200. 
eldtång f. ialtad. 38. 
elefant m. alafdnt. 
elfenben m. ålfanbian. 
eljest adv. alast. 118, 185 
eller konj. går. 145. 
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elände n. 42a'nda. 197 c. 
Emil åntåi. 213, 214; T. 901/2  a. 
Emma ama. 195 b. 
emot prep. amdt. 26. 
en räkn. jan [f. 	B.] 4, 96, 

135 B, 171 a, 194, 195 c, 
'218c d, 230. 

en art. an [an, f. a 1. ja, n. 
jat B.] 26, 40, 119b, 135B, 
194, 218 e ö, 229. 

enbuske m. j4nbu,'ska. T. 91. 
enda pron. Janda. T. 96. 
endera pron. jåndi'ara. 
enfaldig a. Anfalclugar. 
engelsman m. ågaism. 202 

anm. 2. 
enig a, ig,nuga'r. T. 91. 
enkel a. ågkål. 
enkom adv. agksm 1. glcsin. 26; 

T. 10. 
enlag m. jayktg. 
'en-letet a. n. )64/08 [jåmlala B.] 

enfärgadt. 
ens adv. i uttrycket med ens 

se med. 
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ensam a. jånsetman. 134, 228. 
envis Anvi'sar I. jånvi:sar. 
enögd a. jånhgdar. 170. 
epistel m. apistal. 
erg m. )arg. 181; T. 96. 
ergig a. "årguga'r 1. jetrgtga'r. 

32b, 96. 
Erik ink 1. ?ark 1. "årkår 1. 

jarka, obl. fika', j4r3kas. 
4, 6, 13, P97, 194 noten, 213; 
T. 6. 

erinra sv. dn'nra. 122. 
estimera sv. aksmiara. 168. 
Estuna åsta'na, socken i Uppland. 

84, 196. 
etsa sv. ?•atsa 1. 	T. 96, 119. 
etter n. åtår. 
[Eva a.va, obl. avo. B.] 
evangelium n. vanAlmm. T. 

31 '/2 b. 
evig a.v2ga'r. 
examen ro. aksdm. T. 135. 
exempel n. ålssempal. 197 c. 
*exta se äksta. 

F. 

fabrik m. fabrik m. o. n. 197b. 
fabrikspris n. fetbnkspri's. 
fadder m. fetclår. 
fader m. far. 123, 195b, 202 

anm. 1. 
faggor f. pl. fagar. 
fall n. fal. 36a. 
falla st. tala. 36a, 118, 233:6. 
fals m. fals. 

falsa sv. falsa. 
famla sv. famla. 
famn in. fam 1. famn. 135 B, 

195b, 200 anm. 
famntag n. famtag. 
fan m. fan I. fan. 36c. 
fana f. fana. 
fanjunkare m. ftlnjo'gkara. 
fann st. pret. fant. 118. 
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far m. se fader. 	 Ferdinand gtclxnånt 1. fitnånd. 
fara. f. fara. 	 T. 117.  
fara -  st. fgra. 36 b, 233:3, 234. fernissa f. feko'sa. 195 d. 
farbror m. farbror. 	 fet a. &tår. 219; T. 91, 96. 
farfar m. farfar. 195 b. 202 fett n. fgat. T. 96. 

anm. 1 	 ficka f. fika, best. fika. 
fargalt m. fargalt. 196. 	fienden rn. best. fgåndå, pl. fån- 
farlig a. fkihga'r. a ntå 88 	dr. 202 anm. 2. 

fghga' det är ej så farligt, figur m. figgr. 197 b. 
148 a. 	 fika sv. fika. 

farmor f. farmor. 	 fikon n. fika. 135 B, 212. 
*farre m. fara fargalt. 	fil m. 
farstu f. fann. 36 b, 175, 206 filbunke m. ffibo'gka. 

anm. 2. 	 filur m. fil4r. 147. 
fart f. fat. 149. 	 fimmelstång f. 
fartyg it ft2ttyg. 	 fin a. ffnår. 
faslig a. fkishga'r. 	 finger n. figår. 209. 
fast a. fåstår. 195 a. 	fingerborg f. figarb4r. 175. 
fasta sv. fasta. 	 finkel m. figh/ I. fik.. 
faster f. fastar. 205. 	finnas st. finas. 233:1, 234, 240. 
fastlagen m. fåstigkan 1. fås- finne m. fina. 

le'gan. T. 119 e. 	fiol AM 1. Ml. 140 e, 184 b, 
fastna sv. fastna. 36 c, 195 a. 	195 d; T. 140 e, 195 d. 
fat n. fgt. 36 c, 110. 	fisa st. fisa, pret. fgs I. fgsta. 
fattas sv. fatas. 	 233:4. 
fattig a. fåtkga'r. 220 anm. 2. fisk m. fisk. 
fattigbössa f. fåkbhsa 1. fåh- fiska sv. fiskja. 184 a. 

1)4,5a. 	 fiskal m. fiskal. 197b; T. 140. 
fattigdom m. fåtkgdo:m. 	[fiskbod f. fiskasbc)d. R.] 
fattighjon n. fåhgAn 1. fåtvo:n. fiskjuse m. fiskjtcs. 200. 
fattighus n. fåttgg's 1. fåtxig's. fiskligt a. n. fisklg bra att fiska. 
feber ni. f4bår. 	 fiskmäse m. fiskma'sa f., pl. -sr, 
februari m. fibarg'm 1. Abarg'n. 	best. -sndsr. 

10, 36h, 197c. 	 fiskråk n. fiskrak. 
feg m. &går. T. 91. 	flsksod n. fisksed. 
fel n. fgal. 91 c, 137 d. 	fisksoppa f. fiskss:va. 56 c. 
felaktig a. fialåktagar tokig, fiskspad n. fiskspgd. 

icke riktigt klok. 37. 	fiol adv. se  ifjol. 
fena f. fpla. 26. 	 fjollig a. fjegaga'r. 
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fjolåret n. fnikera. 
fjoskig a. fjeiskuga'r. 
fjorton räkn. fma. 230. 
fjortonde räkn. fidevia'. 231. 
finn n. fjun. 
fjäder f. &dån 6, 95, 205. 
fjäll n. fial fiskfjäll. T. 98%. 
fjälla sv. fala. 
fjärd ra. fja. T. 141. 
fjärde räkn. fjaZa 1. &yla . 32 b, 231. 
fjärding ra. fjalbg. 32 a, 141. 
fjäril m. ffqclarvala. 95. 
fjäsa sv. basa, pres. basar, 

fägna, om hundar. 
fjäsk n. fiask. T. 981/2. 
fjäska sv. fiaska. 
fjät n. fat. ja kun,a chgnet 

fid,tå jag kunde ha dignat 
när jag gick. 

fjöl f. fy 1. fpg [äfven fyl B.] 
brunnstak, fjöl. a lakta 
vara (när hunden åktör, Hek-
tor, kräktes), an am an sht 
lakta 	Zet det luktade värre 
än om man skulle lukta i 
fjölen. [lapa fyl ovar »akt 
lägga tak öfver källan. B.] 
19, 24, 48, 137 d. 

*flack n. Rak jämndjupt ställe i 
sjön, där man kan lägga 
nät hvar som hälst. 

fladdra sv. flacka. 
flaga f. flaga m. 36 c, 200. 
*fiagen a. Palm flådd, som skin-

net gått af. 
flagg m. flag lotsflagg. 199a. 
flagga f. Raga vindflöjel af bläck 

(jfr flöjel). 
flake m. Raka dyngkärra. 
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flamma sv. Rama 1. Rama. 195b. 
flarn n. flqn I. Ran korkflöte 

på skötar. 36 b, 148 a. 
flaska f. flaska. 206. 
fiat a. Rcitår. 36 c. 
flaxa sv. flaksa. 
flera Nara [äfven fgrada'. fld- 

rada fl6rada' gagar flera 
flera gånger. R.] 91 a, 222. 

flicka f. Ria. 140 a, 145. 
flina sv. Ryta. 
flinga f. fa. 
flinta f. Nnta. 
flintskallig a. flintskalygar. 
flisa f. 
*flo m. flQ, best. flQn 1. Nn, 

fähusgolf. 148 a. 
flock m. Rals. 
flod f. flod. 
flor Et. for. 
flott n. Rid. 56 e, 195 b. 
flotta f. R8ta. T. 56. 
fluga f. flina. 81. 
flundra f. flundra. 219 anm. 1. 
fly n. fy f., best. fly kärr. 
flyga st. flyga. 20, 175, 233:5; 

T. 20. 
flyta St. flyta. 233:5. 
flytta sv. Rykta tr. o. intr. [Ryktet 

ir sökån flytta ur socknen. 
B.] 168. 

flå sv. Ra, part. Reklam. 36 c. 
*fiådra sv. RQdra, pret. flQdra 

prata, sladdra. 
flåsa sv. Repa. 
fått m. Rat, pl. -ar (insekt; jfr 

pilt, rödbak). 195 b. 
fläck ni. Pals. 
flämta sv. Ramta. 
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flänga Sv. flaga. faga a dansa 

flänga ock dansa. 
fläsk n. Rask. 
fläsksvål m. flasksvq& 
fiästa a. Pasta. 27, 222. 
fläta f. NU. 
flöja sv. f702a, pret. 0. sup. Rova. 
flöjel m. R02  f., pl. -ar (jfr flagga). 

199b; T. 144. 
flöjt m. PM. 
flöte n. Nto. 
[*fnaller S. fndlår fnassel R.] 
*fnallrig a. fndlragår fnasslig. 

[fndlrugår i sgnei fnasslig i 
ansiktet R.] -88. 

fnasig a. fndsagår. 
fnaska Sv. fnaska. 
fnysa St. fnysa. 233:5. 
fnöske n. frigska. 195 a. 
fock f. fals m. 
foder n. fddår åt kreatur; i 

kläder. 
fodral n. fodral. 195 d; T. 140. 
fog m. 
fogel m. figåZ. 63 e, 200. 
folk n. fidk. 56 a, 215. 
fora f. foa. T. 142. 
fordra sv. fodra. 148 a. 
fordran f. fodra. 
form m. farm I. farm. T. 56. 
forntid f. f9nud m. 
fors m. fa. 56 b. 
fort adv. fk . 
fortsätta sv. fOlsala. 
foster n. föstår. 
fosterbarn n. fåstarkri. 
fot m. fot. 202. 
fotled m. 101,0. T. 123. 

Sv. 'landsm. X. 1. 

fotsvett ra. ffitsvOt. 
frack m. frak. 
fradga Sv. fraga. 36 c, 123. 
fradga f. fraga. 36 c, 123. 
frakt f. frakt. 
fram adv. front. 
framben n. fronbgn. 
framdel m. franidge,l. 
framfot m. franifQt. 
framför prep. frcittfaka. 
framme adv. frona. 
framstupa adv. frcinist4pa. 
framstående a. frcitnatstdanda. 

37; T. 37. 
framtill adv. frontal. 
frank a. frdgkår morsk. 
frans m. frans. 
Frans frans. 214. 
fransos m. fransos. 197 b. 
frasa sv. frasa. 
*frasa m. fras, pl. -ar hankatt. 

136. 
fredag m. frgÅtg. 91b. 
fresta sv. frasta. 26. 
fri a. fri. o a fr4 far lakdman 

pa 4ra1ma man andas lätt, 
känner sig fri. 

fria sv. frga, fria pet lian fria 
till någon. 

frisk a. friskår. 169, 219. 
frodas sv. frodas. 
from a. fråniår. 195 b. 
frossa f. frQsa m., best. frQsan 

195b, 199a; T. 64. 
frosskur m. fr(isklikr medel mot 

frossa. 
frost f. frast. T. 56. 
fru f. try. 205 anm. 1. 

2 
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frukost ID. frukdst. 86, 197 b., 
frukta sv. frukta. 
fruntimmer n. fråntVmar. 
frusa sv. frasa. a frasar am 

eiebgifn det frasar om ång- 
båten. 70. 

frusen a. frysan. T. 20. 
frusta sv. frusta. 
frysa st. frysa. 233:5, 236 anm. 
fråga sv. fraga 1. fraga. fraga 

lov begära lof. T. 30. 
från-mans-häst m. fr8'nmansa'st 

häst förspänd till höger (jfr 
tillmanshäst). 

fråssa sv. frasa I. frasa äta god 
mat. T. 56. 

fräken n. fråkån f. 199 b. 
fräknig a. fråknugår. 
frälsa sv. fralsa. 
frälsare m. frålsarå. 
frälse n. frasa. 
främmande s. ock a. fråniandå. 
främre a. fråmrå. 
fränder pl. fråndår. 202 anm. 2. 
fräsa sv. frasa. 
frö n. frg. 
fröjd f. frojd. 180. 
fröken f. frgkån. 
fukt f. fukt. 
ful a. fr 1. fig. Z. 219, 221. 
full a. far, n. fult. [a gyr fult a 

det gör fullt det, räcker 
till, är bra, afgör sakeiri B.] 
137 e. 

[fullastade a. pl. fiaa'sta. a,sta 
va ficla'sta hästarna voro 
fullastade B.] 

fullfölja sv. fitlfa'lya åtala inför 
rätta. 

fullkomlig a. ftilkeimkar. 
fullmakt f. fulmakt. 
fullväxt a. fidva'kstar. 
fumla sv. fumla. 
fund s. fan I. fund. kanta nu-

dar fun, I. fund komina un-
der fund. 

fundera sv. ftindiara. 197 c. 
furu f. furu tallvirke (ej gran). 
fiska sv. fuska. 
fy int. fy. fy vala dag, fy vala 

ht, utrop af ovilja, afsky o. d. 
fylla sv. fyla. 
fyllig a. fylugår supig. 137 e. 
fynd n. fynd. 
fyr m. fyr. 
fyra räkn. fyra. 230. 
fyrk m. fyrk 1. fork [fjork B. 

19 noten, 21; T. 51. 
fyrtio räkn. fyiti 1. fjOt1 I. fOik 

19, 22, 230; T. 19, 22. 
fyrtionde räkn. fOtiainda. 231. 
få st. fig. fo_c kalt bli frusen. 

28, 2333. 
fåfäng a. feifa'ear. 
fåle ni. fik 1. fota. 63 a. 
fåll m. fal. 38; T. 34, 38. 
fålla sv. fala. 38; T. 34, 38. 
fän n. fjun. 184b. 
fång n. fa e f. 38, 199b, 205. 
fånglina f. fciylina (jfr fäst). 
fånig a. fyitnugår. T. 184. 
får n. fr. 68, 228 anm. 2. 
fåra f. fr (sulcus). 63 b, 205. 
fårstek in. fet,,stmlo n. 
faII. ft3. 27. 
*fägen a. fa,jan glad. 
fägna sv. fagna undfägna, t. ex. 

med ett glas mjölk. ' 



fähus n. filis. 
*fåhus-florn s. best. fäusfMn 

fåhusgolfvet (jfr flo). 
filja sv. fa. 
*råkt s. fakt. jgra fakt rna flik-

snds'r hålla kurtis med flic-
korna. 

fäkta sv. fakta. 
fä-lada f. feelda afdelning af 

fähusbyggnaden afsedd till 
förvaring af hö ock löf. 

fälas sv. Was ha bråttom. 
fäll m. 
fällknif ni. faikniv. T. 32 c. 
fål-sup ni. Ws/gp. 
fält n. falt. 
råm räkn. fa,m. 230. 
fåmma f. farna. 195 b. 
fämte räkn. famta. 231. 
fåmtio räkn. Amt. 230. 
fämtionde räkn. f4mt2eind9. 231. 
fåmton räkn. famta. 230. 
fåmtonde räkn. Amelia 231. 
fängelse n. faealså. 
fänghål n. fag. 
fänkol ni. &eka n. 63 a, 199 c. 
fänrik ni. fary2k. 
få-nöt n. fant oxar ock kor. 
färd f. fat. [a a g,an hsk fkaam 

nOlanva'dar det är ingen 
fisk ute på färd i nordan-
väder B.] (Jfr annfård, 
ändafärd). 141. 

färdig a. fi_iZugår 1. fkitgår. 
T. 141. 

färg m. farg. 
färga sv. farga. 
färja f. farja. 
färm a. fårmår rask. 

färsk a. fekskår. 32 b, 169. 
*fäst f. fast fånglina. 206. 
fästa sv. fasta. 
fästman m. fa.5man. T. 119. 
fästmö f. faymg, best. fasyng. 

T. 119. 
föda sv. feda. 
föl n. fgl. 
följa sv. Mya. 55 a, 185. 
följ-sam a. f81.),såttar som lätt 

följer med. 
*föl 	f. fasa 1. fa4a stoföl. 

56 a, 137 e, 158. 
[*fölsing m. fe49,2g fölunge B.] 
fölunge ni. figöga. 48, 140 e. 
fönster n. fånstår. 31. 
för prep. fgr, fyr, far. 
föra sv. (gra. 48. 
förbanna sv. f8rbrina. 
förbarma sv. fsrbdrma. 
förbi adv. fsrbf. 
fördel m. fal. 
fördrag n. fscinig. 
fördäck n. fg.4als. 
fördärf n. fsclårv. 32 b. 
före n. fgra. 
förebrå sv. fsrbra. 197 b. 
förfäder pl. ferfa;dra. 202 anm. 2. 
förfärligt adv. 4f8rfkag.a. 148 a. 
förgift n. fsriift. 
förgiftig a. fsrjeugar. 88. 
förgår adv. ferggr, 
förgätmigej f. ferj6,122»ga:2. 
förhand f. fgran. T. 123. 
förhör n. ferer. 197 b. 
*förlegen a. fyiggan som legat 

för länge. 224.tå a fslagna 
näten ha legat för länge. 

förliden a. fulichn. 233:4. 

X. 1 	 frukost—förliden 	 23 
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förlig a. fKbgår. 
förlora sv. f8Nra. 
förlåta st. f814ta. 
förmak n. f8rmak. 
förmast f. f8rmast, pl. -ar. 
förmyndare m. fkirmy'ndara. 

195d; T. 195d. 
förnamn n. ffnamn. 
förning f. 
förnuft n. faft. 55 b, 160. 
förr adv. f8r. 55b. 
förra a. f8ra. 222. 
förr-året n. fiYaira året före fjol-

året. 
förskinn n. fgrjYn. 
försko sv. fob?. 195 d; T. 195 d. 

förskott n. felest. 195d; T.195 d. 
första räkn. f8,sta. 231. 
först-fränder pl. f8'2fra'ndar 1. 

f8'nfra'ndar bryllingar. T. 
119. 

förstuga f. fajtu. 36 b, 175, 
206 anm. 2. 

förstå st. f8tst• 
försvinna st. f8,svina. 
försöka sv. f8csdka. • 
förtjäna sv. f8tfana. 6, 55 b, 95. 
föräldrar pl. f8raldrar. 
fösa sv. fgsa. [fgsa stromig kasta 

strömmingen buller om buller 
i tunnan, ej lägga ned den 
en ock en R.] 236 anm. 

G. 

gadd m. gada. 36c. 
gaffel m. gafal. T. 140 g. 
gafvel m. g4vg. 
gagn n. gagn [gagan R.] 135 B. 
gala sv. gc_da. 36 a. 
galeas m. gakKist. T. 118. 
galen a. gan. 219, 220; T. 36a. 
galge m. gaZga. 
gall a. gal. [k a gal, br inta 

tog kon. är gall, blir inte 
tung B.] 36 a. 

galla f. gala m. 
galler n. gålår. 
galosch m. kaleiy. 166. 
galt rn. galt. 36 a. 
gammal a. gamal. an  bir inta 

gamal yta, bhav nita gam. al  

5ø). blir ej länge ute, blef 
ej länge i sjön. dtmZ8nd8'r 
[g6tin4anclar B.] de gamla. 
36 c d, 137 f, 140 b, 219, '220, 
222. 

gammal-erik m. ditinalja'rkar 
den onde. 

gap n. gap. 36c. 
gapa sv. gapa. 36 e. 
garde n. ga4a. 
gardin m. gatn, best. gan. 

197 b. 	- 
gardist galist. 152, 201; T. 201. 
garfva sv. garva. 36 b. 
garn n. ggyi. 36b. 
gast m. ggst. 44, 195 a. 
[gastning s.ggstmg ras, odygd R.] 
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gata f. gata. 36 c. 
ge st. ja, 1. gal. gya,.. 115, 171a, 

233:2, 234. 
gemen »niGnar 1. yonfa,nar icke 

stursk. 26, 91 c, 195 d. 
general m. janardl. 26, 140 e. 
genom prep. )Gnetnal. jassm. 26. 
genomskinlig a. Anampnbgar. 
gensträfvig a. AnstrG'vugar. 
genväg m. igsvGg. T. 4. 
geografi m. Magraff. 
gers m. jat!. 32 b. 
gesäll m. ya,96,1. 26. 
get f. wt 1. yGt. 171 a, 207. 
geting m. gigtxg. 
gevaldiger m. javåljara. T. 123. 
gevär n. ya,v4r. 26. 
gift n. gnet. 171 a. 
gifta sv. pfta. [nar an ml a 

kar, far an pfta sa, va t ja a.. 
när man vill ha karl, får 
man gifta sig, (nog) vet jag 
det B.] 

gifva se ge. 
giga f. ,nga. 
gigg m. pg. 
gikt f. pkt 1. ,qkt. 171 a. 
gilla sv. pta. 
giller n. jilår. 
gillra sv. Mya. 
girig a. Magar. 
gissa sv. ja. 
Gisslingö p.2hgci ö i Rådmansö. 

41. 
gissug a. jisugår. 
gisten a. psen. 
"gist-gård m. pstga? plats 

»gistorna» stå. 
gistna sv. pstna. 116. 

*gistor f. pl. pstar träställning 
hvarpå nät ock skötar upp-
hängas till torkning. 

gjord f. M bukgjord. 141. 
gjuta st. p.jta. 
glad a. gkriår. 36 e. 
glamma Sv. gkma. 36 c, 195 b. 
glansk a. Oinskår. 
glas n. gks. 36 e. 
glasögon n. pl. &sket 
glimma sv. ghona 1. Oma. 

28, 93, 195 b. 
*glisa sv. gsa, pret. Osta, glo, 

lysa. an  star 8 Osår glor; 
a Osar iGnam sy-yva det 
lyser genom springan. 

glittra sv. Otra. 
glo sv. gk,. 
*gloder n. gZ4clår snömodd, is-

modd på sjön. 
glop m. gkpår. • 
glos-ögd a. gZdskdar. 
glugg m. gZug. 83. 
glupsk a. gfripskår. 
glutta sv. gZuta röra sig upp 

ock ned i sjön, om dykande, 
stockar o. d. 

*glyka st. gZyka taga. 140 e, 233:s. 
glåpord n. OpQZ. 'I'. 63. 
glädja sv. g?G. 27, 29, 123, 185; 

T. 27. 
gläfsa sv. &isa prata dumheter 

(jfr åbäken). 
glöd n. pl. gkd. 
glödhet a. gkdiatar. 
*glögg m. gZug glödgadt bränn-

vin. 87. 
*glögga sv. g4cga glödga (bränn-

vin). . 87, 123. 

där 



26 	SCHAGERSTRÖM, ORDLISTA ÖFVER VÄTÖMILET. 	 X. 1 

glömma sv. gZonia. 195 b. 
glömsk a. gZ4mskår. 
gnabbas sv. gnabas. 
gnaga sv. gnaga. 
gnet f. gnat. 207. 
"gnidig a. gividugår snål. 
gnista f. gnista. 195 a; T. 3. 
gnistra sv. gnista [gnista B.]. 
gnola sv. gnaU 1. gnula. an  

gnkdar & 56eår han gnolar 
ock sjunger. 

gnugga sv. knaga. 166. 
gnägga sv. knagja. 166, 184 a. 
gnälla sv. gnata. 
god a. g(jdår. 56 e, 123, 170, 

219, 221. 
god-afton gucifta. 85. 
god-dag gadcig. 85. 
goddagar m. pl. Makar. 
godhjärtad a. gOja'ta. T. 123. 
god-natt guncif. 
gods n. gas. 123. 
godtrogen a. gdtrkan. 
golf n. gsZv. 56 a. 
golfdrag n. gidvdrag. 
gom m. gam. 195b. 
[*gorm n. garm storm, oväder R.] 
gorma sv. gsrmal. garma träta, 

brusa, vara orolig(om hafvet). 
56b; T. 56. 

gorr n. gar. 64, 195 b. 
[gorr-lat a. gtjrandalat R.] 
gosse m. gssa. 56 c, 213, 214. 
grabbnäfve m. grd,12na'va. 
grad rn. grad f. 199b. 
grad-stock m. gradstak termo-

meter. 36 c. 
graf f. grav. 
grafvård ni. graval fl 199 b. 

graföl n. gravoZ. 
grammatika f. gram(thka. 195b. 
gran f. gran. 29, 205. 
"gran-bange m. gråxbetea gran-

gren. 
granbarr n. granbar. 
gran-kor f. pl. grankor gran-

kottar. 
grankotte in. grånks'tra f. 
grankåda f. grånkda. 
grann a. grånår. 
granne m. grana. 
grannfolk n. granfsZk. 
granngård m. grangaZ. 
grannlåt m. granlat f. 199 b. 
grefve ni. grava. 
grek ni. grak. 201. 
gren m. grian f. gren på byxor. 

199b; T. 91. 
*grening f. grianng, pl. -ar, träd-

gren. 
grens-öfver adv. grfanss'var 

grensle. 
grepe ni. grlap f. 91 a. 
Greta grata, gen. gratss. 
griffel ni. grifal 1. grtfil, pl. 

gnflar 1. gnfiar. T. 140 g. 
grimma f. grzma. 3, 195 b. 
grin n. grin. 
grina sv. grina. 145. 
grind f. gnid. 123, 205. 
grindstolpe ni. grksts'Zpa. 
gris m. gris. 201, 201 anm. 2. 
grisarna ni. pl. best. gpså ggså 

lockord till grisar. 171 a. 
*grissel-måttel ni. grisalmahl 1. 

-msla, pl. -ilar, en slags 
grissla. 

grissla f. grzsla. 
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gris-vill a. grind. saga a gris-
ml vill ha galt. 

groda f. groda. 
grodd m. grod. 
grof a. gråvår. 219, 222. 
grofsmed m. grovsmad, best. 

-sma'd'n 1. -sman. 
grogg in. gr8g 1. gnag. 
grop f. grop. 52, 197 b, 207. 
grosshandlare in. grs'gånlara I. 

grciscinlara. 
grubbla Sv. grubZa. 140 b. 
grumlig a. gr4on4ugår I. gr6m-

agår. T. 781/2. 
grums n. grums 1. groms. T.781/2. 
grund m. grund f. under bygg-

nad. 199b. 
grund n. gran I. grand. 123, 

209. 
grunda sv. grunda tänka. 
grundmur in. graty,.myr. T. 123. 
grund-märla f. grzinm«a hafs- 

märla (ett slags kräftdjur). 
grund-skorf f.grunskarv ett slags 

saltsjö-kräftdjur, likt grå- 
suggan men större. 

grundsten In. gruns4n. 
grus n. gris. 
gry sv. gry. 
grym a. gry'mår. 
grymta sv. grymta. 
gryn n. gryn. 
"grynda f. gryna grundt ställe 

i åkern I. sjön. 
gryta f. gryta. 
grå a. grgr 1. gr. 219, 220. 
grå-gås s. grgggs tjock gröt af 

nijöl, mjölk ock vatten, som 
ätes tillsammans med fläsk. 

gråsparf ni. grgsparv. 
[gråsugga f. grgsåga, best. -o R.] 
gråta st. grata, piet. gnat, grgt 

1. grgt. [an gren begrät 
honom V.] 94, 233:6. 

grädda sv. grada (brg). T. 32 c. 
grädde m. grada. 32 c. 
gräddsnäcka f. grådsna'ka. 
gräfsvin n. gravsvin. T. 47. 
gräfva sv. grava. 
*gräjor f. pl. grajar redskap, 

värktyg. 174. 
gräla sv. grala. T. 140 e. 
gräma sv. grpna. 
gränd f. grand. 
gräns m. grans. 
gräshoppa f. gr6s8"22a I. grd,s-

ava [gråstiva V.]. 
grässtrå n. grastrg. 122. 
gröda f. grgda. 
grön a. grdnår. 
grön-bönor f.pl. grgnbgnar bond-

bönor. 
grönsaker f. pl. grgnsakar. 
grönsiska f. grgnsVska. 
gröpe n. grgpa. 
gröt in. grgt. 
gubbe in. gaba [blott om gifta 

män 1. än klin gar B.] 103,214. 
gud in. ggd. 
gudaktig a. ggdåkhgar. 
guddotter f. ggdOtar. 197 b. 
gudfar ni. grztijr. 123, 197 b. 
gudmor f. gumOr. 123, 197 b. 
gudomlig a. ggdömhgar. 195 d. 
gudslån n. gusisin. 123, 197 b. 
gudsnådlig a. ggngdhgar. [an 

ragfra a va g4ngdhgar om 
en s. k. läsare B.] 195 d. 
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gudson m. guson. 197 b. 
gudstjänst f. gusi§anst. T. 123. 
'gudunge m. Odåga äjderhane. 
gul a. 0. 65, 151, 219. 
guld n. gul. 83, 123. 
guldbröllop n. giclbrhlap. 
guldur n. gu/ur.  
guldvifva f. gålviva. 
gumma f. guma. 213, 214. 
gummi n. guma. 
gumse m. gumsa. 
gunga sv. goga. 
gunås int. gans. 
gurka f. gurka. 
gyckel n. jytkN. 
*gylla sv. nola kela med, hålla 

med någon. papa iylda mira 
ma ma an mama pappa ke-
lade mera med mig än 
mamma. 22. 

['gymrar f. pl. ~rar unga tackor 
som ej lammat V.] 

gynna sv. nona. 
gyttja f. zelot. 
gyttra-ihop sv. jotra köp, t. ex. 

sätta för tätt. T. 51. 
gå st. gist, imp. någon enda gång 

gak. 8, 68, 171a, 192 not 2, 
233:6, 234; T. 8, 28, 192. 

gåfva f. geva. 
gäng m. gag. 38. 
gård m. geZ. geZ krig men ring 

kring månen. 141, 1'i3, 215. 
gårdfarihandlare m. geTarån- 

lara. 
gårdvar m. gritZva. T. 142. 
gås f. ges. 207 anm. 

gåskarl m. geskar. 
gåta f. okt. 
gädda f. jade( 1. Dada. 27, 171a. 
gäl f. ygg. T. 94. 
"gäla sv. jgla I. jgla. 25, 94. 
gälbgjutare m. iål)4tara. T. 

1051/2. 
gäldstuga f. jålstika 1. jilst4ga. 

T. 123. 
gälla Sv. jaa. 27. 
gänga f. jaga. 
gänglig yigZugår. T. 10. 
gänta f. 'anta. 
gänt-slyna f. jåsts/beja. 184 b, 

188. 
gärda sv. icaa sätta gärdesgård. 
gärde n. jeZ f. 47, 141, 199 b, 

205. 
gärdesgård ni. icisgeZ. T. 39. 
gärdes-löt f. ,Ms/qt ängslöt. 
gärdsel n. jdsl. T. 39. 
gärna adv. jana. 32 b. 
gäspa sv. igspa. 94, 195 a. 
gäst m. jast. 
gästgifvare m.y4fa'vara. 191,195a. 
gästgifvaregård ni. AjavargdZ. 
göda sv. jgda 1. gjgda. 171 a. 
gödkalf ni. jgdkaZy. 
gödsel ffi. »kål. 123, 171 a. 
gök ni. igk 1. gok. 171 a. 
göl ni. pg f., pl. -ar. 
gömma sv. igma. 190 b. 
göpen f. gjilpån, pi. gigpnar. 
göra sv. gra I. 'gra I. ggra 1. 

gygra. 16, 48, 141, 171a b, 
238. 

gördel »tt, pl. -Vlar. 
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H. 

hacka sv. aka. 
hacka f. aka lågt spelkort. 
hack-ock-häl ak- a-el. 
hackspett m. akspgt. an  a sam 

an akspgt, pplrar 8 pjfalyar 
han är som en hackspett, 
pjollrar ock pjollrar. 4, 37, 
195 b. 

haf n. av. 43. 
hafre m. agra. 172. 
hafregryn n. cigargryn. 
hafsig a. dfsugår. 
hafs-sjö ro. 4244 sjö som slår 

in från hafvet. 
hafsvind m. .cgsvmd 1. avsinn. 

195 a. 
*har-torn m. avtQn hippophaö. 
hafva v. q. ja ar kalt jag 

fryser. Da ar 38 trot jag 
är så trött V.] 115, 148 b, 
196, 239. 

hage m. aga 1. aga. 36c. 
hagel n. 40. 140 g. 
hagelskur ID. cliggsktir. 
hagla sv. aga. 36 c, 140 d. 
haka f. aka I. gka. 36 c. 
hake m. aka 1. aka. 36 c. 
hal a. aZ. 36 a, 151. 
*hala Sv. aZa kal halka i kull. 

T. 169. 
half a. Mvår. 36 a, 112, 219. 
halfbror m. akbrQr. 
halfpund n. capand. 115, 140 f. 
halfstop n. a4tQp. 115, 140f. 
halfsyster f. ciksy'star. 

halfvägs adv. aZvaks. 
halka f. Ma. 36 a. 
*halle m. ala nätsänke. 137 e, 

200. 
hallo n. al6 oväsen. 
hallon n. ala. 36 a, '212. 
halm m. am. 36 a. 
halmstrå n. ahnstra. 
hals in. 4s, 1. as.. 36 a, 137 e, 

144, 158, 159; T. 144, 159. 
halsjärn n. aNpliz. 
halt a. (cltår. 
hammare In. dmar. 36 c d. 
hamn f. amn. 
hamn m. am vålnad. an  'als 

sam an am pa gs'lvå han 
gick som en hamn på golf 
vet(under en sjukdom). 44, 
135B, 195b. 

hamnbuse m. cimbika. T. 135. 
hampa f. ampa. 
han p ron. an 1. an. [an äfven i oblik 

form: pa an. tfcl'it, på den 
tiden V. a a lita rQg pa an 
tak det är litet råg på den 
där åkern B. a bir nog kar 
av an det blir nog karl af 
honom R.] Ersätter äfven 
obest. pron. man, som saknas 
i Vätörnålet [ock R.] 36 c, 
127, 129, 223, 228. 

hand f. and. 207. 
handbok f. anbok. T. 123. 
handduk m. anduk. T. 123. 
handel m. cindg 

• 
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handelsbokhållare m. cindals-
boks'lara. 

handklofvar pl. m. dnlakar. 
63 c. 

handla sv. anla. 37, 123, 137 c. 
handlag n. anlag. 
*handlare m. cinlarå handlande. 
handled m. anlad. 
handlofve m. dnlåga. T. 172. 
handplagg n. anpZag. 
handspak m. cinspcik. 
handsöl n. ansoZ. 
han-där pron. se  den-där. 
hane m. ana 1) djur af manligt 

kön; 2) bössbane. 36 c, 200. 
hank m. agk på gärdesgård. 
Hans ans. 36 c. 
hare m. ara 1. ara. 36 b, 213. 
harf f. arv. 
harhjärtad a. dria' ta 1. dZja'ta. 

123, 142; T. 123. 
harkla sv. arkk 1) harkla; 2) 

skrapa i botten, om ankare 
= draga ab. 

harkrank m. arkragk mygg. 
harm m. årmår. 
harmoni m. armoni [almoni B.] 

dragspel. 36 b, 138 noten. 
harpa f. arpa. 36 b. 
harts n. as. 36 b; T. 119. 
hasa sv. gsa. 
hasp m. aspa på dörrar. 199 a, 

200. 
hasselbuske in. cisalbitska. 
hat n. at. 
hata sv. ata. 
hatt m. at. 37. 
heder m. iadår 1. ådår. 
hedersam a. ådatsdonar. 

hedersord n. åda,sg. 
Hedlunds dlans. 137 c. 
hel a. ial. 91 a. 
helgon n. algan. 135 B, 140 f. 
helig a. åkår. 
hem n. jam. 
hembakad a. yåmba'kada. 
hemma adv. jama. 96, 171 a. 
hemman n. jama. 96, 135 B, 

212. 
hemsk a. jåmskår. 96. 
Henrik ~k. 122. 
hes a. åsår. 26. 
het a. igår. 91 a, 96, 219. 
heta st. zata. 91 a. 
hetta f. a,ta. 96. 
[hetta sv. mla B.] 
hicka sv. ?Isa. 
[hillra sv. lra kittla. a lrar 

2,:cdet, nar a ldgrdonpa 
kr0år pa jan det kittlar i 
huden, när en tvestjärt kry- 
per på en B.] 

himmel m. mal. 140 g. 
himmelsfärdsdag m. 

Og. 
hin pron. se  den art. 
hindersam a. indajetniar. 
hin-där pron. se  den-där pron. 
hingst m. igst. 
hink m. 2gk. 
hinna st. 2va 1. mda, pres. 2,nar. 

118, 122, 233:1, 234. 
hissa sv. isa. 
hissna sv. tsnas. 3, 195 a. 
hit adv. ,4t. 225 anm. 2. 
hittar-lega f. itabka. 
hittelön f. italsn. 148 a. 
hjon n. dQn. 



X. 1 	 handelabokhållare—humör 	 31 

hjortron n. jolm [pl. jotra R.] 
135B, 212. 

[hjortron-gubbar m. pl. jötran- 
gabar omogna hjortron R.] 

[hjortron-gummor f. pl. jötran- 
gafflar mogna hjortron R.] 

hjul n. jta. 
hjuleker f. j4iakra m. 91 a, 

199a, 200. 
hjullöt f. ,slita  m. 
hjulnaf n. jtartgv. 
'hjälle s. jal träställning att 

torka ärter på. 137 e. 
hjälp f. jcdp. 
hjälpa sv. jcapa. 32 a, 102, 111, 

140f, 151. 
hjärna f. 'aga na. 199a. 
hjärta n. jata. 32 b, 212 anm. 1. 
hjärter m. jr. 
hjärterkung m. ,jako. 
hjärteräss n. jatag. 
hjärtgrop f. jagrop. 
hjässa f. jasa m. 199 a. 
horn. Q. 
hof m. ov. 
hof n. av. 63 e. 
hofrätt m. ()yrat. 
hoftång f. ()tag. 115. 
holme ni. Ama. [amar hö-

vålmar R.] 56 a. 
hon pron. o 1. o. 135 B, 195 c, 

223, 229. 
hona f. ona. 
hon-där pron. se  den-där. [öndår 

B. an tyalår am öndår han 
tycker om hänne. du kan 
vara nojd via öndår du kan 
vara nöjd med hänne.] 

honing m. ann. 63 c. 

"honor pl. onar hål på isen. uga 
Qatar pa fs'it hugga bål på 
isen för att däri »lynkta» fisk. 

hop m. öpår. 147. 
hoppa sv. nypa 1. wcpa. 86, 109. 
hoppas sv. apas. 56 c, 240. 
hora f. (h)or-a. 
*horas sv. oras bedrifva otukt. 

liga a oras rna men. 
horn n. on. 160, 209. 
hospital n. ospatål. 77, 140 e. 
hosta sv. osta. ja t93 inta at 

vågNsa ostar, far o ar sa 
llta brast jag tål ej att vägg-
lusen hostar, för den har 
så litet bröst (sades för att 
nedtysta en ung ock oför-
ståndig person). 195 a. 

hot n. ot. 
hud f. ud. 123, 205. 
huf m. uv takhuf. 
hufvud fl. apa. 84, 196, 210. 
hufvudgärd f. 'agna, pl. -ar. T. 

47, 115, 141, 172. 
hufvudkläde n. tivida'da. 
hufvudkudde m. avka'da. T. 89. 
hufvudskål f. uvska. T. 89. 
hugg n. ng. 170. 
hugga st, aga, pret. agda. 48, 

170, 233:6. 
huggorm m. Izgarm. 
huka sv. yka sa n4dår böja sig 

ned. 233:5; T. 20. 
hull n. td. 
hulling ni. et/al. /o. T.70,140. 
humla f. se mjödfluga, mjöd-

humla. 
humle m. unga. 
humör n. unmr. 197 b. 
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hund m. un. 123, 135 B. 
hundra räkn. lindra'. 230. 
hundracka f. nråka. 
hundrade räkn. iindraclå. 231. 
hundsvott m. uns fat. 
hundvalp in. anvedp. 
hungrig a. bp-utgår. 88. 
hur adv. ur. 
hurra sv. ura. 
hus n. us. 81. 
husbonde ra. tisbönda. 82, 195a. 
hushålla sv. 
hustru f. ustru, best. ustra [äfven 

i B. R.] 206 anm. 2. 
hut int. i uttrycket vat-t vet 

hut. 81, 196. 
hvad pron. va. 36 c, 227. 
hvalf n. vakv. 
hvaliisk in. vaqisk. 
hvar pron. var 1. var. var 1. 

var am an om hvarann. 
[lipa var am an ma agan-
dr ligga om hvarann med 
ägorna B.] 36 b, 228 jämte 
anm. 2. 

hvar adv. va. 148 b, 227 anm. 2. 
hvarandra pron. vardn dra. 228 

anm. 2. 
hvardagslag n. vticlakslc,ig. 
hvardagsmat m. vålaksmett. 
hvardera pron. vdndiara. 228. 
hvarf n. varv. 
hvarför adv. vgtfer3 1. vdrferå. 

148b. 
hvarken konj. varka n. 36b. 
hvart adv. vat 1. va. 36 b, 227 

anm. 2. 
hvass a. vasar. 
hvete n. vata. 26. 

hvetebulle m. v4tbåla. 
hvetemjöl n. vellmol. 
hylla sv. vila. vila middag sofva 

middag. 
hvilken pron. tiken. a alp a g, 

det må vara, gå hur det vill. 
[fem. alsa. alsa grata-stina 
hvilken Greta-Stina R.] 56 e, 
75, 139, 224 anm. 2, 227; 
T. 56, 75, 139. 

hvina st. vina 1) blåsa; 2) gnälla, 
om barn. 233:4. 

hvirfvel m. virvil, pl. -da'r. 
hviska sv. viska. 
hvissla sv. Se myssla. 
hvit a. vitår. 219. 
hvitna sv. vitna. 2, 196. 
hvitsippa f. vitsipa. 
hväsa sv. vasa. 
hvässa sv. vasa. 
'hvättja sv. valpa, pret. vaja, 

hvässa. 
hy m. y. 
hyde n. yda, om små barn: 

kigy'da. am ja vat civ ma 
går, yda om jag blef af 
med eder (stojande ungdom), 
hyde. 

hyfia sv. yva. 
hyfvel m. yval. 14, 140 b g, 196, 

197 b. - 
hylla f. yl. 205. 
hynda f. ynda. 
hyra sv. yra. 
hyska f. yskys (jfr lycka f.). 
hytt f. bot m. 199a. 
häf m. v f. 68, 199 b. 
håg m. g i uttrycket vjg ihåg. 

63 c. 
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hål n. QZ. 63a. 
håle m. ni-ega hin håle. 
hålka sv. kalva, pret. alga. 56 a, 

184 a. 
håll n. 8/ [a/ B.] 59, 137 e. 
hålla st. yla 1. ala [ula, pret. 

part. uh B.]; depon. alas 
stanna kvar. köndår als 
xnta pa elman korna stanna 
ej på holmen. [an u/s han 
håller sig i skinnet B.] 38 
noten, 59, 68, 118, 233:6. 

hår n. ar. 
hård a. l. 141, 151. 
hårdhjärtad a. (fiZjap. 123. 
hårdnackad a. iftfråka. 123. 
hårdvallshö n. drvalsg. 
häckla sv. Glaa (lm). 195 a. 
häda sv. ada, pret. ada. 
hädan adv. q,da Man B.] 72, 

135 B, 225 anm. 2. 
häfva sv. giva. 
häfvel m. Gval, pl. avhr 1. åvda'r. 

27, 140 b g. 
Häfverö d,vrå 1. gvåyi. 41. 
hägg f. ag, best. 6,0. 
hägnad m. agna. 200. 
häl m. el. 25, 137 d. 
[*hälboda s. ålbådas, svordom: at 

glbåda' åt hälvete B.] 
hälft f. 0. 112, 140f 151. 
hälftenbruk n. gtanbriAk. 
hälg f'. aZy. 181. 
hälgdag m. *kg. 
hälgdagskläder pl. ciolaskZ4' dar. 
häll f. al 1. ala. 137 e. 
hälla sv. ala. 
hälsa f. alsa. 27. 
hälsa sv. alsa. 137 e. 

halat adv. alst. 
hälvete n. åkettå 1. avåtå. 32 e, 

140f. 
hämd f. amd. an  bar amd pa 

ma han vill göra mig ondt. 
hämnas sv. amnas. 
hämta sv. amta. 
hända Sv. anda. 
händig a. åndxgår. 
hänga sv. ap. 
hänne pron. se  hon ock hon-där. 
här adv. ar. 27, 225 anm. 2. 
härad n. arad. 123. 
häradshöfding m. dramitychg. 
härd m. ed. 
härlia sv. arva. 32 b. 
härfva f. arva. 
härfvel m. arml, pl. -ilar. 10. 
härmas sv. armas, pret. armdas 

('atp,), efterhärma. 
härre m. ara. 32b, 160. 
härrgård m. argM. 
härsken a. Askan. 
härtig m. abg. 32 b, 189. 
*hässja sv. aja flåsa. un alar 

hunden flåsar. 
*hässla f. e„5,/a så mycket lin 

man kan hålla i handen 
(jfr totte). 

häst m. ast. 145, 195 a, 200. 
hästsko m. ask.. T. 119. 
hästskojare 133. åsks'jara. 
hästskosöm s. 4,skose:m. 195 a. 
hö n. g. 236. 
höllig a. dvhgår. 196. 
hög m. gg. 48, 170. 
hög a. dgår. 195a, 219, 222. 
högerarmen m. best. ggarcerman 

(jfr vänsterarmen). 
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högersidan f. best. cajgdez (jfr 
vänstersidan). 

högfärd f. ggfaZ. 404'k tccr 
tal mar er mir i v.513å hög- 
färden tar till mer ock mer 
i värden. 32a, 166. 

högfärdas sv. kftfias. 
högfärdig a. ggfa'Zitgar. 32 a. 
högre adv. kår. 222. 
högröstad a. krifsta oböjl. T. 

123. 
högtid f. gktad m. 166, 195 a, 

201. 
högtidsdag m. dktmddg. 
höja sv. ova. 
höjd f. øjd. 1801 

hök m. gk. 
hökare m. gkarå. 
hölja sv. sola, prat. Oda. 185. 
hölster n. s's,tår. T. 55 a. 
höna f. gna. 
höns n. pl. ons. 
höra sv. gfra. 48, 236 anm. 
hörn n. ej. 
hörsel f. kg. 48. 
höst m. gst. 48, 195 a. 
höstas adv. gstas 1. gstats. 124, 

156. 
höstack m. gstals. 
höta sv. 9ta. 
hötapp m. gtap. 
hövålm m. gram. 

1. 

i pron. S n/. 223. 
i prep. 
ibland prep. ibZdnd. 
id m. /d. 
idas sv. gs. 123, 240. 
idissla sv. iti'ksla. T. 117, 168. 
ridken a. in ifrig, flitig, ma- 

nklarta, a ilsna pst ta lava 
,igtar människorna äro ifriga 
att lägga skötar R.] 

ifjol adv. fjO.Z. 140 e. 
ifrån prep. ifren 1. ifrein. 59, 

135B, 196. 
*ifver a. ivår m. o. f., båt 1. 

Ivrat n.; pl. ivra 1. fiffiga' 
lfrig. T. 147. 

iföl a. gfkg. 63a. 
igel m. fgssZ, pl. ggZar. 

igelkott m. igeIci4. T. 86. 
igår adv. igår. 
igän adv. ijå.n. 
ihjäl adv. tjciZ. 
ihålig a. igagar. 
ijåns adv. vins 1. klens. 59, 

184b. 
*il fl). t/ dragg. 
il m. il n. väderil. [a hamar 

visa il pei-n (när han super), 
det kommer vissa ryck på 
honom V.] 199c. 

*ila sv. da dragga. 137 d. 
illa adv. ila. 
*illande adv. iland å i nar. lait 

iland a vit krit hvit. [ko4 
ilande mst, pgn ilanda ful 
kol mörkt, pin full B.] 
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illmarig a. ilmetrugar. 
imma f. mia. 3, 195 b. 
Immerfort adv. imalsfOt. T. 138. 
in adv. 2.n. 
inalles adv. ina`las 1. kaalas. 

T. 311/2. 
inbilla sv. inbVia. 
infamt adv. mfdimt lustigt, be-

händigt. 43. 
ingefära f. ifr. T. 42. 
ingefärsbit m. iefa,sbit. 
ingen pron. in 1. tgm. Na 

»kW/c ingen mjölk R.] 8, 
224 anm. 2, 228; T. 8. 

inhyses adv. iny'sas. 
ink m. 
inlopp n. »dna. 
innan adv. ma. 135 B. 
innanfönster n. inafa'åstar 1. 

inda rfa'nstar. T. 122. 
innanmäte n. inama'ta. 
inne adv. »la. 
innebränd a. inbra'ndar. 
inomskärs adv. inamyts. 

inre a. indra. 217 b, 222. 
insida f. indayida. T. 122. 
insjö m. atp. 
insocknes adv. insöknas. 
inspektor m. mspaktår. 8, 164. 
in-tag s. »dag intagning: dr8par 

ta uttag droppar till intag- 
ning. 

Inte adv. intå [individuellt: intå]. 
8; T. 8. 

intet pron. inta. 228. 
intresse n. intra'.59. 197 e. 
intyg n. mtyg. 
inunder prep. mindar. 
inuti prep. 
invid prep. 
invånare ni. kaveinara. 
invärtes adv. kvaps. 
inåt adv. mat. 
inälfvor s. pl. ina'Zvar. 32 a. 
is ni. is. 124. 
istadig a. ista'dagar. 
ister n. istår. 195a; T. 3. 

J. 

ja adv. jg. 180. 
jacka f. jaka. 
jag pron.jgg,» I. ya Eng Gräddö 

i R. Enklitiskt a i uttr. no 
tror-a g,. nog tror jag det 
V.] 175, 223. 

jaga sv. jctga. 
Jakob yoketp. 214; T. 101. 
jakt f. jakt, pl. -ar (fartyg). 205. 

jaloux a. jaii• svartsjuk. 37, 
137 a, 147. 

jama sv. jama. 
Jan Jan 1. Jana. 36 c, 80, 214. 
[Jan-Eriks jan-ankas R.] 
Jansson jans« 1. Jansa. 135 B, 

218 c fl. 
januari m. jdnudn. 197 e. 
jo adv. yo. 
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Johanna idåna. 195 d. 
Jonas muta. 214. 
jord f. jQZ mark. 141. 
jordagods n. jQlgos. 
jordbrukare m. filbr4kara. 
jordmån ni. iQlman. 
jord-päron n. jpira potatis. 

135B. 
Josef jdsåp. 214; '1'. 111. 
jude m. 'udd. 
jufver n. jur. 
jul m. jt„JZ f. 140e. 
julas adv. jy,Zsks. T. 156. 
julgran f. julgran. 29. 
julhälg f. ykdcaj. 
juli in it_kh. 
julkalas n. Mkaks. 
julle in. jula. 219 anm. 
julotta f. 
julp in. jaK. T. 111, 140f. 
jungfru f. yumfra. 107. 

jungman in. jueman. 
juni m. jurn. 
juvel m. juval. 195 d. 
jägare m. jågarå. 
jämfota a. jamfåta. 
jämka sv. jaha. 187. 
*jämmerstaligen int. jbnanali- 

gan utrop af förskräckelse 
0. d. 

jämn a. jåmnår, oftare jåmclår. 
T. 122. 

jämngod a. jåni,g4dar. T. 135 A. 
jämnmulen a. )492nBan. T. 135. 
jämnstor a. jant. stor. T. 135. 
jämnårig a. jåmneiragar. 
järf m. jarv. 
järn n. jag. 32 b. 
järpe m. jarpa. 
jäsa sv. asa. 185, 236 anm. 
jäst m. jast. 
jätte m. jaka. 

K. 

kabel ni. Ic4M. T. 140 g. 
kabeltät in. k(tbaltdt garn i groft 

tägvärk. 
kabyss f.kaby'4 m.[kabyt4af. R.]. 
*kacka sv. kaka cacare. 
kackla sv. kakla. 195 a. 
[kadett m. kalåt B.] 
kaffe n. kafa. 37; T. 37. 
kaffekopp in. kcifak8j2 1. hifakiw. 
kaffe m. kavla. 
kagge m. kaga. 
Kajsa kaoa. 36 c. 
kajuta f. kaj4ta. 

kaka f. kaka. 36 c, 164. 
kakel n. kåkål. 
kakspade in. käkspa'da. 
kalas n. kalås. 
kalk m. kalk, 1) kalk; 2) bägare. 
kalf ni. kalv. 36 a. 
kall a. kålår. a kalt frysa; fet 

kalt bli frusen. 36 a, 137 e, 
164. 

kalla sv. kala. 119 d, 123, 145, 
'237; T. 123. 

kallbrand ni. kalbrarj,. 
kalsonger in. pi. bilmetear. 197c. 
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kaluf m. kaltifs. 37, 137 a, 196. 
kam ni. kamb. 105. 
kambrik m. kanins. 197 b. 
kamfert ni. Unik. 118; T. 118. 
kamma sv. kamba. 105. 
kammare m. kcimarå. 36 c, 160. 
kamp m. kamp häst. 37. 
kamrat m. kamrat. 197 b. 
kanal ni. kandi. T. 140 e. 
kanalje m. kandlya. 
kanelbark in. kcinalba'rk. 195 d. 
kanin m. kan fn. 
kanna f. kana. 
[kannibal m. kandba/ B.] 
kanon m. kanön. 
kanske adv. kansa 1. kanska 

[kamp B. R.]. 37, 126, 
165 b, 192 noten. 

kant in. kant. 
kantra sv. kantra. 
kapa sv. kipa. 
kaplan m. kapign. 197b; T. 

140b. 
kapp i uttr. spriva 'b kamp 

springa i kapp. T. 109. 
kappa f. kava. 
kappe m. kapa 1) kappe; 2) 

liten bägare. 37. 
kapten ni. kap4n 1. kaftzq,n. 

91d, 111, 197b. 
kar n. kr. 209. 
karaffin nr. kdraffn. 195 d. 
karamell ni. kiramat 195 d. 
karbas m. karbas. 197b. 
karda sv. hyla 1. kaja (al). T. 

117. 
kardborre m. kårbeira, best. -ban, 

1. keirbs'ra. 
Sv. landsm. X.1.  

kardus m. 
karfva sv. karva. 36 b. 
Karin km. 119e, 135B. 
karl in. kar [bet. äfven man, 

husbonde B. V.]. 36b, 139, 
148a, 160. 

Karl ha 1. kab [gen. kalas R.]. 
43, 148a, 213. 

[Karl-Eriks kal-dinka's R.] 
karm Ill. karm. 
Karolina kcirolina. 195 d, 213. 
kart m. kat. 
karta f. 
kas int. kas, t. ex. kels katar I 
kask rn. kask. 
*km-klubb s. legs- 1. hisklab 1. 

-kal typha latifolia. 
kassa f. kasa. 
kasse m. kasa. 
kast m. kast vedkast. 
kast n. kast strömmingskast. 
*kasteka f.kcistrika[kcistrG'ka B.] 

kastskofvel. 
kastrull m. kastrul. 197 b. 
Katarina kcitrt'n.a. 37, 42, 197 c. 
katekes ni. katm,s 1. kajos. 91 d, 

197b. 
katolik m. katolik. 201. 
katt m. kat, pl. -ar. 37, 116. 
katta f. kata. 
[katt-piss in. katpm. a lig sam 

katps pa Åysta när en död 
gick igän ock grät V.] 

katun s. katkfn. 36 b, 150, 197 b. 
kautschuk m. kardt§a. T. 901/2. 
kedja f. kaja 1. baja. 123, 165a, 

196. 
kela sv. Mia. 

3 
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c. 

grus, 

. klase ni. krasa. T. 146. 
[klassa f. Nasa öknamn p& 

kvinna som ej håller snyggt 
ikring sig B.] 

klema sv. Nto» tala fint, härma 
bättre tal. 91 a, 195 b. 

klen a. Nianår. 91 c. 
kli n. Ni. 
klia sv. Nta. 140 c. 
klicka sv. khka. 
klif-stätta f. lagystga 1. k9v-

stita. 195 b-. 
klifva st. Nyva. 17, 49, 233:5. 
klimp m. Nmp. 

a. klinga sv. latea. 233:1. 
klink s. kik: bygga fartyg pa 

laigk. 
klink-skuta f. 1cigksk4ta fartyg 

där plankorna äro så hop-
fogade att ytan är jämn. 

e, klint m. Nmt. 
klippa f. kbpa. 
klippa sv. Nypa, pret. Nypta 1. 

kap; part. n. Nypa: tirå a. 
Nypa håret är klippt. 23, 
50, -111. 

klipsk a. Ngpskår. 
klister n. Nistår. 195 a. 
klo f. MQ [pl. äfven Nar]. 208. 

å- klocka f. Maka. 56 c. 
klockare ra. Naitarå. 203, 214; 

36c, 	T. 135. 
klocklod n. kaklo. T. 123. 
klave m. kova. T. 63. 
klok a. Neilebr. 
klot n. Not. 
klottra sv. Natra. T. 56. 
klubba f. Naba. T. 58. 
kludda sv. Nada. T. 58. 

*kesa sv. pg,sa kela med någon 
kif n. frgy 1. plv. 
kifva sv. AlVa 1. MVa. 165 a. 
kikare m. 4f/cal-ål. gara. 165 
kikhosta f. kikanåsta. 134, 165 
kikna sv. b•Ikna. 134. 
kil in. 0. 165 a. 
kila sv. 0a. 165a. 
killing m. jpk. 
kim m.ipmb 1. Annb. 105, 165 
kimrök ni. bln_irgk. 
kindben n. j„suitbgn. T. 123. 
kinkig a. Nkugår. 165 a. 
kipp-skodd a. Ailosk. 
kista f. .bsta 1. Aysta. 23, 165 
kitt n. Mt. 
kittel in. Mal. 137 f, 165 a. 
kittla sv. jp,slas. T. 1251/2. 
kittlig a. j§i,flugår. 
kjol m. Ajcfis 1. »Os 1. hsc./ 

bygt [39QZ B.]. 127, 140 
165c; T. 1251/2. 

klack in. kals. 
klaff m. Naf. 
klafve m. kiava. 
klaga Sv. Maga. 36 
klandra sv. Nandra. 
klang in. Ian. 
klappa sv. kapa. 
[klapper s. N4pår 

sten V.] 
klappersten m. N4patsti,an. 

195b. 
klar a. kkr. 36 b. 
klarinett ro. kant. 195b, 197 b ; 

T. 148. 
klarna sv. Egga. 
Klas lags. 214. 
klasbär n. krasky (jfr krasbär). 

SM 

a. 
a. 

a. 



klump in. klump. 
klunk m. kok 1. lank. 186. 
klunsig a. laiinsugår. 
klut in. klut. 
klyfva st. klyva. 233:5. 
klyka f. klyka. 
klå sv. kla. 
*klåssa f. Nasa osnygg kvinna 

(jfr klassa). 
kläcka sv. /data. 
kläda sv. laa. 123. 
kläder pl. la4dar. 197 b, 210. 
klädesborste m. kl4sbs'tsta. T.123. 
klädskåp n. laGskap. T. 123. 
klämma sv. kla,ma. 105, 195 b. 
klämta sv. klainta. 
klänga sv. klaga. 
kläpp in. Nav. 
klättra sv. klatra. 
klöf f. lagfv. 
klöfver m. klgvår. 
klöfveräss n. lagvas. 
klösa sv. klgsa; ptc. n. Noa: 

WO a klgsa barnet är klöst. 
148b, 236 anm. 

knacka sv. knaka. 
knagg m. knaga, t. ex. likna'ga 

handtag på lien. 
knagglig a. knåglugar. 
knalla sv. knala. 
knallhatt in. knala& 
knapp in. knap. 
knapra sv. kiuzpra. 
[kaka sv. knarka knota. bon 

knarkar pa str4migsprisa 
bonden knotar på ström- 
mingspriset R.] 

knarra sv. knara. 
knaster ni. kn4står. 195 a. 

knastra sv. knastra. 195 a. 
knep n. knap. 
*knia sv. knyja, pres. knyjar, 

afrycka gräs med händerna. 
knif m. kniv. 113, 164. 
knifsägg 1. kniva,g n. 199 c. 
"knifva sv. knpa äta. 
knipa f. knipa fogel. 
knipa st. knipa. 233:4. 
knippa f. knipa. 
knodd m. knird. T. 56. 
knoga sv. knoga. 
knoge m. knoga. 
knollra-sig sv. kn8lra-sa rulla 

ihop sig. T. 56. 
knop n. knop. 
knopp in. knap. 
knorra sv. kn8ra. 
knoster n. kngstår. 195 a; T. 52. 
knota f. knota, t. ex. ryo'gkmjta 

ryggkota. 
knottra-sig sv. knkitra-sa bli 

knottrig. T. 56. 
knubb m. knub. 
knuff m. knuf. 
rknus-fiske n. knsfx'ska fiske 

hvarunder man fårsåmycket 
fisk att det blir »luns» på 
skötarna R.] 

knussla sv. knusla. 
knutigt a. n. knutut. 
kny sv. gny, t. ex. gny inta, 

anaj filr du stryk knysta 
inte, annars får -du stryk. 

knyck m. knyls. 
knyla f. knyla. 
knyta st. knyta. 233:5. 
knytnäfve m. kngtna'va. 
knåda Sv. kntgda.-  T. 63. 

X. 1 	 kesa—knåda 	 39 
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knåpa sv. knopa. T. 63. 
knä n. knG [individuellt: bio]. 

27, 119a, 211. 
knäck m. knals. 
[*knäflig a. kn6v4tgår full af 

fan B.] 
knäpp m. knap. 
knöl m. kno.Z. 
ko f. ko. 208 anm. 
ko-bär n. kobGr (se följ.). 

kOba,»itska 

kona f. kona. 63 e. 
konkurs in. kezeka,5 1. kanka,5. 

197 b. 
konst f. konst. 56 e. 
konstapel m. kånsto'paZ 1. ken-

sto'paZ. 197 c. 
konstig a. ko'nstagår. 219. 
kontanter pl. ko'retcintar. 56 c, 

197 c. 
kontor n. kantor. 56 c, 197 b. 
kontrakt n. kontrakt. 197 b. 
konung m. hinn (jfr kung). 63c. 
kopp ni. kap I. kop. 56c; T. 

56, 86. - 
koppa sv. kapa. T. 56. 
kopparslagare m. ko'pa,s1G' gara 

[keipa,sla'gara V.]. 36c, 56c. 
koppla SV. 10194. T. 56. 
kor n. kor. 
korderoj m. kadareil. T. 148. 
korf ni. karv 1. karv. 56 b. 
korg DL karg 1. karg. 56b, 181. 
korg-käpp m. karg:0,p krokigt 

trä att bära fiskkorgen med 
öfver axeln. 

kork ni. kark. 86. 
korn n. kog. 
kornblixt m. kogbbkst. 
korp ro. korp. 56b. 
korpral m. harprol 1. korpral. 

43, 56b, 80, 140e, 197b. 
kors n. kaj. 
kort a. keiiår. 56 b, 149; T. 149. 
kort n. 
kost ni. kast. 
kosta sv. kosta. 
[ko-stor a. kostor stor som en 

ko. kvfganclår a kcjst&a, am 
dam a toga vig 2gan kvi- 

ko-bärs-buske ni. 
viburnum. 

kochenin s. kanfong. 134. 
kofferdi s. keimfacli. 197e; T.109. 
koffert m. k8'fåt. T. 56. 
kofta f. kafta. 
koja f. koja. 
kok IL kak m. 199a, 200. 
kok s. koll. kok i uttr. s/0 kok, 

Napa kok slå kokor, bulta 
kokor. 

koka f. koka. 
[koka sv. koka 1) koka; 2) 

kväka. groda kokar bjc'trå 
grodan kväker i kärret B.] 

kol n. 103. 63 a (jfr illende). 
kola-af sv. kola-av dö. T. 140 e. 
kolf ni. kav. T. 56. 
kollekt m. haat f. ock ni. 
kollrig a. ko'lragår. T. 56. 
kolmila f. kgmy'la. T. 17. 
kolt m. kalt 1. kolt. 
komet m. kom6t. 
komma st. kama [sup. kam} V.]. 

56 c, 106, 195 b, 233:6. 
komminister ni. ko'manVstar 1. 

keimam'star. 197 c. 
kommod m. komdd. 
kompass m. kampos. 195b, 197 b. 
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gorna äro kostora, om de 
äro tunga vet ingen. B.] 

*kottra f. kstra grankotte (jfr 
grankor). 

koxa sv. koksa. 
krabb a. krab: sjön är krabb, 

när vågorna äro korta ock 
tvära. 

krafia sv. kravN. 
kraft f. kraft. 
krafvel s. kaviar: bygga fartyg 

pet kkviar. 
krafvel-skuta f. laåvetslatta far- 

tyg där plankorna äro tegel- 
lagda. 

krage m. kraga. 
kragtag n. kragtag. 
krake m. kraka. 
kram a. kråmdår sno kram snö. 

T. 122. 
krama sv. krama. 
kramp m. kramp. 
kran f. kran (jfr tunntapp). 199 b. 
krans m. krans. 
kras s. i uttr. ga k kras gå i 

kras. 
*kras-bär n. krasbar klasbär. 
*krassel S. kråsål trassel, oord- 

ning. 
*krassla sv. krasla trassla. 
krasslig a. krcislugår. 
kratsa sv. krasa. T. 119. 
kratta sv. krata kratta, fiska ål 

medelst kraZa eller krata (jfr 
kråla). 

kraxa sv. kraksa. 
[kreatur pl. kritår B.] 
krig n. krig 1. kr i (äldre folk). 

T. 175.  

krigsfolk n. kriksfkak 1. kris-
fkak. 195 a. 

krigstjänst f. krikspanst 1. kris-
panst. 

krikon n. krika. 
kring prep. kkrig. 
"kringel-björk f. kry'ealbihrk 

krokigt vuxen björk. 
kringla f. kria kringla, bröd. 
kringla f. krya ring, rundel. 23. 
"kringlig a. kry'eZugår cirkel- 

eller spiralformad. simpa 
ar kryykaga on k ava sim- 
pan har spiralvridna horn i 
hufvudet. 23, 88. 

kristall m. kristal. 195 b, 197 b; 
T. 140e. 

kristen a. krkst'n. 
krita f. Nita (jfr Mende). 142. 
krithvit a. laftvitar. 
krog m. krog. 
krok-arm m. krokarm. hada 

krokarm ma varda gå arm 
i arm. 

krokodil m. krdkadyl. T. 17. 
krona f. krona. 
kronobefallningsman m. krdn- 

bafalnkgsmåa. 
kronofogde ni. krc_5nf6gda. 
kropp m. krav. 56 c, 100. 
"kroppa f. krapa maträtt af fisk- 

rom ock mjöl. 
krossa sv. krasa. 
krubba f. krsba. T. 58. 
kruka f. kruka. 
krus n. krus. 
krusa sv. krusa. 
krusbär n. kryskr. 
krut n. krye. 
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kudde m. k8da. 58. 
kuddvar n. kadvcd. T. 142. 
kugga Sv. kuga. 
kugge m. kviga. 
kula f. kula. 
kulen a. kulan kulen, modlös, 

nedslagen. 
kull in. lcul, best. kuln. 
kull adv. 
kulla f. kula. 
kullerbytta f. lailarbYta. 
*kumla sv. kainZa skymta: man 

ser att det km2dar (man ser 
skumt), säges om svagsynta, 
som ej kunna fdja (urskilja). 

kummin m. kuma, best. kuman 
1. kumil. 218 c 	T. 135. 

['kunder pl. kundar kunskaper R.] 
kung m. 	[kog 13.]. 78. 
kunna sv. kana. 239. 
kur m. kur botemedel, t. ex. 

svinkur, freskur svinkur, 
frosskur. 

kurra f. kura 1. kara, an kam 
in pa kara han kom in på 
kurran. 

kurra sv. kara. T. 70. 
*kurril m. kuril 1. kurd örfil. 

82, 137f, 195b, 197c. 
kurs m. kuts. 
kuse m. lc -Usa tjock, välklädd, 

välbärgad härreman eller 
styf bonde. 

kusin m. kusin. 
kusk m. kusk. 
kust f. kust m. 
kutryggig a. ktry'gjugar. 
*kutta f. kuta cunnus. 
kutter m. 

kry a. kry, sällan kryr. 
krycka f. krya krycka, stylta. 

184a. 
krydda f. krya. 
krympa sv. krampa, pret. kramp-

ta trans. T. 311/2  a. 
krypa st. krypa. 233:5, 235. 
kryssa sv. kry,sa. 
krysta sv. krysta [krosta B.; 

åseii krosta, liksain an vila 
gyra ng a hästen kryste, lik-
som om han ville göranågot]. 

kråka f. kraka. 
"kråla sv. kreda kratta; fiska ål. 
*kråla s. kreda kratta, ett red- 

skap att fiska ål med. 
krångla sv. kraea. 38, 140 d. 
kräfva sv. krava. 27. 
kräk n. kralc. 184 a, 209. 
kräka sv. krGka, pres. kråkår, 

pret. krakta, kräla. a a 88 

mylsa fak, s8 a kråkår 
dsm det är så mycket folk, 
så att det krälar af dem; 
a va 88 mylsa fslk 88 d krokta 

seckany'a det var så mycket 
folk så -det krälade i sakri-
stian. [a krGkta av kor pa 
iipsa'Za markna det krälade af 
kor på Uppsala marknad B.] 

kräkla f. kralda. 195 a. 
kräla Sv. krala, pret. kralda. 

[kraly fram långsamt röra 
sig, om fartyg B.] 137e, 196. 

kränga sv. kraga. 
krögare m. krkarå. 
kröka sv. kr@ka. 
kubb m. kaba 1. kelp sterilt 

litet skär. 58, 70. 

197b. 

199a. 
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kutting in. kat2g. 
kuttra sv. katral.kstra om dufvor. 
kvaf a. kvcimår. 43, 108. 
kval n. kval. T. 140 e. 
kvalmig a. kventagår. 
kvar adv. kvar. 
kvarka f. kvarka. 36b. 
kvarn f. kvqg [tvqg V.]. 36 b, 

164 noten, 205. 
kvart m. kvat. 
kvarter n. kvatgr [tvatlar V.]. 

164 noten; T. 951/2. 
kvast m. kvast. 
kvick a. kvilgår. 
kvickna-om sv. kvilsna-ana kvick-

na till. 
kvida st. kylda. 2, 123, 233:4. 
kviga f. 
kvinna f. kv2na. 
kvinn-hjon n. kvinjon kvinns-

person. 
kvissla f. kmsla. 
kvist m. kvist [tmstV .]. 164 noten. 
kvitto n. kmta f. T. 361/2. 
kvittra sv. kv2tra. 
kväda sv. kv4cla kväka. grddan-

(lår kvd,clår grodorna kväka. 
kväfva sv. Oyva 1. hva trans., 

pret. b.yvda, part. hvd, 
kväfva. 16, 165 a. 

kväfva sv. kvava 1) trans. i uttr.: 
kvGva bdt'i2rna v.(tti2 komma 
båten att sjunka; kvava stgn 
binda sänkstenar på skö-
tarna ; 2) intr. bli kväfd. fl-
skn kvåvår fisken blir kväfd. 

kvälja sv. kmaja. 
kväll m. kval [tval V.]. 2. kvals, 

~ab 2. kval i går afton, 

i måndags kväll. 164 jämte 
noten, 200. 

*kvälls-noret n. best. kvålsn&a 
kvällskvisten. 

kväsa sv. kvGsa. 
kyckling m. j§gk hg. 195a; T.51. 
kyffe n. Mola. 
*kyfva se kväfva. 
kyla sv. hla 1. hsyla. 
kyligt a. n. Ayl2t. 165 a. 
kylsår n. Lsylsqr. 
kyndelsmässa f. kvinclatsma'sa 

T. 121/2, 901/2. 
kyndelsmässodagen m. kvånda,j- 

masdq gan. 
kypare m. jpiparå. 
kyrka f. borkja [byrkja B.; 

t2› Morkar B., 4 hssrkar R. 
till kyrkan]. 19, 165a, 184a, 
215. 

kyrkförstu f. jpirkfa'tsta, vapen- 
hus. 167. 

kyrk-härre in. jprkarra 1. hydrk- 
a'ra. 33, 196. 

kyrkogård m. 'ork& 166, 175. 
kyrkvärd m. forkv.al. 
kåda f. kqda. 
kåk in. kqk. 
kål m. kqZ. 68. 
kåre m. kqra. 
kåt a. keitår. 
kåta sv. leQta tälja. 
käbbla sv. 1§43a. 
käft m. Isaft. 
kägla f. 4./gN 1. kagZa. 5, 165a. 
käjsare in. Masarå. 
käk m. j,,sa.k n. a ont i 1,96kå 

ha ondt i käken. 199c. 
*käkla sv. jokk käbbla, kälta. 
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kälke m. Maka 1. baZka. 32 a, 
165 a. 

källa f. hala 1. bga. 165a. 
källare m. på/arå. 
kält n. palt 1. balt 1) kältande; 

2) småhosta. an  ostar xnta 
prips, man a a Mit, »alt. 
165 a. 

kälta sv. »gitt& 1. balta. 165 a. 
känga f. fa g 1. bag,  m. 165a, 

206 anm. 3. 
känna sv. bana. 165 a. 
kännbar a. jpan,bgr igänkännlig, 

känd, bekant. 36 b. 
känsel f. pansål. bara lsansål 

pet känna igän. 
känsla f. bansla. bara bansla 

pa tycka sig känna igän. 
165 a. 

käpp m. kap 1. bala. 165a. 
kär a. for. 27. 
kärfve m. barva. 
käring f. ',arg 1. bar 1) gam-

mal gumma; 2) hustru. 32b, 
165a. 

kärl n. bsela 1. b.je/a. 25, 148a, 
165 a, 210. 

kärna f. hspla I. hmet. 32 b, 
165 a. 

[kärna sv. bynot B.] 
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kärne m jon, al. bena. 32b, 165a. 
kärr n. hsar 1. bar sumpig äng 

utan öppet vatten med al, 
vide ock björk vid kanterna. 
(jfr träsk). 32b, 165a. 

kärra f. bara. 32 b, 165 a. 
kätte m. Lsafta. T. 11P/2. 
kätting m. bak. 165 a. 
käxa sv. »aksa. 	• 
*käxe n. baksa liten båtshake att 

ta upp »vakaren» med. 165a. 
kök n. /ok I. byg.k. 
köksknif m. jorkskntv. 
kökspiga f. 194ikspiga. 
köl m. bg,Z. 48. 
köld f. Og 55 a, 137 e, 154, 

165 a. 
*kölfva Sv. jyava, pres. jpavår, 

tala oredigt, suddigt. 
köpa Sv. boa 1. kapa [sup. 

byft B.]. 111, 165 a. 
*köptas-garn n. jpgrftacsgag I. 

Mftasgdyi köpt garn. 156. 
köra sv. bra 1. »tira 1. k@ra. 

16, 48,-141, 152, 165 a, 236 
anm. 

körfvel m. hsarval. 
körtel m. jotsla 1. J9041a. 200; 

T. 1251/2. 
kött n. kat 1. bot. 165 a. 

L. 

lack n. tak. 
lacka sv. laka. 
lada f. lade. 36 c. 
ladda sv. lada. 

ladugård m. lagd. T. 123. 
iafve m. lava. 
lag m. 14g, t. ex. ja.n/qg enlag. 
lag m. lag stadga. 36 c. 
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lag n. /gg. a /gg ma nsn be- 
drifva otukt med någon. 

laga sv. laga. 36 c. 
laga-gumma f. kgagiima undan- 

tagsgumma. 
lagg f. lag. 
lagom adv. lagsm. a a km ta 

arka ga man orkar knappt 
gå. 36 c, 69; T. 36 c. 

lakan n. laka [laka B.]. 36 e, 
135B, 212. 

lake m. laka 1) saltlake; '2) fisken. 
lakrits m. lakris. T. 119 e. 
lam a. kimbr. 
lam n. lamb. 37, 105. 
lampa f. lampa. 
*lana f. lana lågt spelkort. 
land n. land. 123, 214. 
landgång m. langa 1. langa. 

T. 123. 
landsbo m. lansbo. 
landsväg m. /ansvg,g. 
landsätta sv. kin,sala. 
landväg ni. /anv@g. get lcinva'gan 

gå landvägen i motsats mot 
att ro 1. segla. 

langa Sv. laga. 
lantbruk n. lantbruk. 
lanterna f. /cintg'na. 
lantmätare ni. lcinsma'tara. 37, 

123, 214. 
lapispänna f. ldfrispa'na. T. 

111. 
lapp m. lap. 219 anm. 
lappa SV. lapa. 
larm n. larm. 
Lars /asa [gen. /as2as B.; lcisasån 

den där Lars V.]. 213, 214. 
larsmässa f. lckma'sa. 

lasarett n. War« m. 195d 
199a. 

lass n. las. 
lassa sv. U,5a. 29; T. 29. 
last f. last. 
lat a. ktår. 
latin n. latin 1. latin. 
lax m. laks. 219. 
led m. lad. 26. 
led f. bad farled. T. 91. 
led n. lad. 26. 
led a. lfaciår. 91 a, 219. 
leda sv. hada. Nadas ett leda 

hvarandra B.] 91 a, 96. 
ledig a. l6ditgår. 
ledsen a. /gen. 96, 123, 219; 

T. 219. 
ledsna sv. 4asna. 96. 
led-styf a. 14dsty'var. 
lefva sv. lava. 26, 113. 
lefver f. lftkår. 196; T. 49. 
lega sv. la,ja. 
leka sv. haka. 91 a. 
lekamen ni. lakdonan. 
lem m. Mm. 26. 
lemna sv. lamna. 219 anm. 1. 
len a. lanår. 
ler n. liar. 91 a. 
1.et m. /Gt färg till skötar, kokt 

på lut ock björkbark. 
leta sv. hata. 
*let-ränna f. låtra'na halfcylin- 

drisk träränna att lägga 
skötar ock nät i att rinna 
af efter färgningen. 

lida st. lida. 123, 233:4. 
lider m. Mår. 
lie m. 
*lie-arf n. /ia'rva lieskaft. 
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lie-knagg m. likna'ga handtag 
på lien. 

lit' n. liv. 
lifroek m. 
lif-spilling m. ifysi»tg själf-

spilling. 
lifsstraff n. livstraf. 195 a. 
lifstid f. livstgd m-. 195 a, 214. 
lifstyeke n. ly'vsty'lsa. 23, 196. 
*lifs-vån s. lifsvezn vån, hopp om 

lifvet. ja va sa fi.A.k, S8 ja 
inta vista ma lifsvan jag var 
så sjuk, att jag trodde att 
jag skulle dö. 68. 

lif-tröja f. livtr4,9a. 
ligga st. liga. 1-.75, 233:6. 
lik D. hk. 
lik a. igår. 
likadan a. lfledcinar [hkdeina: 

an va likdeola V.]. 219. 
likstol m. likstod [liksto B.]. 121. 
liktorn m. hktQA 1. likton. T.148. 
likväl adv. laka [kava' a 1. la B., 

/48 V.]. laka vat ja, ja 
veta bekräftelseformler. 28, 
169 noten, 196; T. 144. 

lilja f. lilja. 
liljekonvalje f. 	 T. 

135, 185. 
Ulla a. usla. 125. 
lillfinger n. /i4fVear. 
lill-teln s. lilt01, nedre kant- 

linan på sköten, hvari sänk- 
stenarna fastbindas. 

lim n. lim. 3, 195 b. 
limma sv. hma. 3, 195 b. 
limpa f. limpa. 
lin n. lin. 
lina f. hna. 

lind f. lind. 123, 205. 
lin-fiaga f. linfkga m. lintapp. 

200. 
lingon n. liga. 
linjal m. linjal. 197 b; T. 140e. 
linka sv. lika. 
linne n. lina. 
linnesöm m. linashm. 
linning f. linig (jfr armbrynde 
linntyg n. lintyg. 
lipa sv. lipa. 
lispund n. lispund. 
lita sv. lita. 
liten a. lit'n. a lita tar en liten 

tår; ss lita s6kån så liten 
socken; stinta a lita flickan 
är liten; ja ar a lita stinta 
jag bar en liten flicka; o a 
lita hon är liten. — usla 
brukas endast i best. ställ- 
ning. 119 b, 218 c 	219 
anm. 3, 220 anm. 1, 222. 

ljud n. ji.A. 
ljuda sv. jgda. a ytylar itOriå 

det dånar i tornet, när spel-
mannen spelar. 

ljuga st. Aga. 139, 233:s. 
ljum a. jOinår 1. jtimår 1. jåmår. 

[neutr. lynit våt'ii R.] 180; 
T. 65. 

Ljumske m. jumska. 
ljung m. jog. 
ljungeld m. 
ljus n. jto. 139, 180. 
ljuslätt a. jirffila'tar. 
ljussken n. jsjam. 106. 
ljusstake m. ji4sta'ka. 
ljus-tånge 113. »stega ljusveke. 
ljuster n. jiLtstår. 82, 195 a, 209. 
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lo in. kv n. lugg på kläde. T. 
1151/2. 

lock m. lek. T. 56. 
lock n. lek på kärl. 56 c. 
lock n. lak lockande (jfr påck). 

56c. 
locka sv. laka. 56 c. 
lod n. lo, t. ex. Natio, best. pl. 

-löndar, klocklod. 
lodbössa f. ldbhsa. T. 123. 
lof n. lev. 63 c. 
lof m. kv. 
lofva sv. leva 1. leva. 63e; T. 57. 
lofve m. loga. 
loge m. loga. 200. 
login. luyf [lup B.]. 86. 
Lohärad 16a'ra socken i Roslagen. 

123; T. 901/2. 
lom m. km. 195b. 
lomhörd a. jziniglar. 
loppa f. lapa 1. lepa. 56 c. 
*loppa sv, lapa ta loppsupen: dem 

alar pa a lapar nu. 
lopp-sup m. lapsup sista supen 

innan man lägger sig, »säng- 
fösare». 

lort m. kt. 
lossa sv. lasa. 56 c. 
lossna sv. lgsna. 54, 195 a. 
lots m. /Qs. 119 e, 195 b, 201 

jämte anm. 2. 
lott m. /st. 56 c. 
Lotta lata, gen. lates. 
Lovisa lovisa, gen. lorises. 
lucka f. luka 1. luka (jfr stig- 

lucka). 
luden a. lud'n 1. ludat. 
luder n. 14dår. 
Ludvig iiidvik. 166, 214; T. 166. 

lut ni. lur. 
luft f. luft. 
luftstrupe m. hiftstry/pa. 
lugg m. 
lugn a. lögnbr. 135 B. 
lugna sv. lygna, pres. Vgnår, 

pret. lyda, sup. lygt. 
lugnsjö in. lod. 135 A. 
lukt f. takt. 70. 
lukta sv. lakta. 70. 
luktvatten ii. leiktval'n. 147. 
lunga f. lova. 
lungvåt a. /6r4tar. 
lunka sv. loka. 
[luns s. luns Se knusfiske R.] 
lurendräja sv. låndrap. P. 148. 
lus f. lus. 207 anm. 
lust f. last. 
luta sv. luta. 
lycka f. loja ögla på garn, 
- hyska. 184a. 
lycka f. /ylsa medgång. T. 148a. 
lycklig a. ly'khgår. 
lyda st. lyda. 
lyfta Sv. lyfta. 
1.ygna sv. lygna, sup. lygt, bli 

lugnt. [da ar lygt det har 
lugnat R.] 

*lyjor f. pl. /var av bjork smala 
björkgrenar. 

lykta f. lykta. 
lymmel ni. Notna/, pl. lynaar. 
*lynkta sv. lp yta fiska i vak om 

vintern. 
lynne n. 4992,a. 
[lysa f. lysa öppet ställe i skog. 

diin å int lyso or vara 
kritår där borta i öppningen 
går våra kreatur B.] 
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lysa sv. lysa. 233:5, 236 anm. 
*lysta sv. lysta lyssna. 15, 195a. 
lytt a. n. kyt ljumt. vgnåa lyt 

vattnet är ljumt. 
låda f. lada. 
låg a. le_igår. 219, 222. 
låga f. le2ga m. 63c, 199a. 
låga sv. 1f2ga. 
låna sv. lana. 68. 
lång a. lcieår. 38, 186, 219, 220, 

222. 
[*lång-halja f. /ciga'Zia halm-

kärfve B.] 
långhalms-halja f. lciecamsa'lga, 

pl. -ar, långhalmskärfve. 
långlifvad a. Neka. T. 123. 
lång-mål s. lam: g tarkar pa 

inmal höet behöfver lång 
tid att torka. 

långref f. /aeriGv. 
[lång-rumpa f. /ciereimpa tve-

stjärt B.] 
långsam a. icirdniar. 
lång-skåmig a.lcieskeimigar stor-

vuxen (om en gris). 
lång-tög-not f. lcieton0 ett slags 

not. 175. 
lår m. lor. 
lår n. tar. 
lås n. los 1. la,.sa. 68. 
låsa sv. lasa. 
låta st. lota ljuda. 94, 233:6. 
låta st. lata tillåta. 233:6. 
låtsa sv. 18sas. 59. 
[*läare a. komp. ldurå mera i lä: 

a a kar pa dan ar sida 
det är mera lä på den här 
sidan V.] 

läck a. lak: skuta a tak. 195b. 
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läder n. Mår. 
lägg m. lag. 
lägga sv. lapa I. laga, sup. lagi. 

laga am tala om, omnämna: 
daktoy, lag inta ai ngd. 
doktorn sade ingenting om 
det; an log am a yttrade sig 
om det. 139, 173, 184a, 
238. 

lägre adv. 14.går. 222. 
läjon n. lavan. 
läka sv. haka bota. 94. 
läka sv. laka vara otät. 27. 
läkig a. la:kyugår som läker, om 

båtar. 88. 
läktare m. latarå. 
län n. lan. 
läna sv. låna, pret. /Gna, glänta 

på en dörr. 
länd f. land på hästar. 
läne s. låna glänt. staka dgra 

i låna glänta på dörren. 
länge adv. laga. 
[länge sedan adv. lagu 5an B.] 
längre adv. /4eår. 222. 
längta sv. lata. 
längtan f. lagta. 135 B. 
läns a. lans: pumpa lans. 
länsman ra. lansman. 202 anm. 

1, 2. 
läpp m. /av. 
lära sv. 1Gra. 27, 236-  anm. 
lärd a. 1.44år. 27. 
lärft n. /e.g. 112. 
lärka f. tar/ca. 
läsa sv. 1Gsa stänga. 
läsa sv. /Gsa i bok; pret. sällan 

las. 27, 236 anm. 
läsare m. 14sarå. 
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[läska sv. laska fukta, t. ex. en 
bisvärm med vatten B.] 

läsning f. lasmg läsning, andligt 
föredrag [skrift, t. ex. på 
slantar B.]. 

läspa sv. laspa, pres. låspbr, pret. 
laspta, sup. laspa. 

läst M. last f. 199b, 205. 
läte n. lata. 
*läte n. lata flöte på skötar. 
lätt a. låtår. 219 anm. 
lätt-agad a. låtkada. 
lättja f. lata. 
löda sv. lgda. 
löddra sv. lQdra pq sa tvåla in 

sig med såpa 1. tvål. T. 67. 
löddrig a. l4drugår. T. 67. 
löf n. lm,. 137 a. 
löfte Il. loft. 

löga sv. lgga bada. 48. 
lögn f. logn [10g9n R.]. 135 B. 
löja f. /oja. 
löjtnant in. Njtncint 1. lotancint. 

185. 
lök m. lgk. 
lön n. lgn. 48. 
lönn s. /013. 48. 
lönnkrog In. /ankrp.g. 
löpa sv. lgpa vara löpsk. [loqlkpbr 

kon löper; nar köndår lgpar, 
lidar a spalar oksa, fast dam 
a skota när korna löpa, 
rida ock spela oxarna, fast 
de äro skurna B.] 

lördag in. lgclqg 1. logdqg 
B.]. 48, 148b, 174, 196. 

löska sv. luska 1. lyska. T. 22. 
löskokt a. ldska:ktar. 195 a. 

M. 

*mackapär in. makapcir något 
stort, som väcker uppseende 
(sades t. ex. om  stora ång-
båtar). 

madam f. madam. 195 d. 
madrass m. madrcis. 
mage In. maga. 
mager a. metgår. 
magister m. mcip'star. 
magnet In. mar-  at. 197 b. 
Magnus mdgnves. 213, 214. 
mag-sug s. magsog magsyra. 

36c, 65. 
maj III. may. 36c. 
Maja mala. 36c. 

majestät n. mciyastal. 197 c; T. 
197 c. 

major in. maxir. 
maka sv. maka. 
make m. maka. 
*mak-hus n. makus afträde. 
makt f. makt. 
mal m. 
mala sv. mcda, sup. mab, 158, 

233:3, 236 anm. 
malm m. malm. 
Malsta malsta socken i Roslagen. 
malt n. malt. 
mamma f. mama, obl. mamu 1. 

mams. 
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mammen s. best. mdmån kvin-
nans bröstvårta. 

mamsell f. mamsal [individuellt: 
mandel V.]. 130, 197b. 

man f. man. 
man m. man. 202 anm. 1, 2. 
man pron. an. 228 anm. 3 (jfr 

han). 
mandel m. mundal, pl. -dlar. 
maningen m. best. magnå,jan. 
manfolk n. man fik. 
mangel m. rnd5& 37, 140g. 
mantal n. mantaZ. 
*mar m. mar, best. man, litet 

träsk. 36 b. 
marchera sv. magra. T. 148. 
Margreta margrig 36 b, 91 d, 

197 b. 
Mari man. 197 b, 214. 
mark f. mark vikt. 36b, 184a, 

206 anm. 1. 
mark f. mark jord. 36b, 184a. 
markatta f. mårkåta. 
markegång m. marka. 
marknad m. markna. 123. 
marknadsstånd n. mårknastand. 
marmor m. marmo 1. marmor. 
mars m. rna. 36 b. 
*maruffel m. mardfaZ något stort, 

åbäkigt. an  stor mariciA 
sades om en stor ångbåt 
(jfr mackapär). 

marvatten n. inårva'en. 
mask m. mask. 37. 
maska f. maska. 
maskin m. masin 1. maffin. 37, 

126. 
[maskinist m. mak yonist B.] 
mast f. mast, pl. -ar. 37, 205. 

*mast  bete m. mdstba'ta masttoft. 
masugn m. masog. 
mat m. mat. 
matros ni. matros. 197 b. 
Mats Pärsson mats paja. 135B. 
matsäck m. masak 1. masåk. 

195b, 197b. 
matt a. mdtår. 
matta f. mata. 
Mattias mata, obl. mata. 213. 
med prep. mG, ma. ma iåns 

1) med ens; 2) alltid. 96, 123. 
med m. migl. 199 b; T. 91. 
medalj m. måddlya. 195d. 
medan konj. niGna. 26, 132. 
medfödd a. in4f4dar. 
medikament n. madtkamånt, best. 

pl. -'ndar. 
medvind m. mgmn. 
mellan prep. inga [mala B.]. 

10, 135B. 
mellandäck n. miladals. 
mellan-mål n. milamV. 
mellanvägg m. milava'g f. 
mellerst a. /niga. 
men n. ini4n. 91 a. 
'men a. man menlös, stillsam, 

ej argsint. 
mena sv. mina. 91 a. 
mened m. migtigl 1. mg,nad. 
mer adv. mir 1. mi4r. 4, 6, 91a, 

222; T. 6. 
mes m. måsår 1. miq,sår. T. 91. 
mesost m. masost. 
meta sv. miga. 91 a. 
metall m. matat. 44, 195 b, 

197 b. 
metspö n. mi4tsp4fda. 122. 
medvurst ro. me,tfutst. T. 1111/2b. 
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mickel m. mikal 1) räf; 2) slug 
människa. 

middag ni. mid(ftg. 175, 197 b. 
midja f. mga. 123, 185. 
midnatt f. nignat. T. 123. 
mig pron. mg  1. ma. 28, 106, 

170, 175, 223. 
mil mg/ I. my/. Neutr. trg a at 

hat mil tre ock en half mil. 
17, 137 d, 207 anm. 

million m. miljon. 197b. 
min pron. man. 3, 28, 135 B, 

195c, 224. 
min m. mgn, best. mgre. 
mindre a. mindrå. 217 b, 222. 
mindre adv. mindår. 222. 
minnas sv. minas. no min -• ja 

G nog mins jag det. 192, 
240. 

minska sv. minska. 
minst a. minst [manst B.]. 8, 

28 noten, 222. 
minut m. maffigt. 197 b. 
*missa f. misa, best. nai4a katta. 
misse ni. mip, best. mis'n katt. 
missfoster n. misföstar. 
miss-laga f. mk/c_i'g8  misslägg- 

ning. du arvar må,slaks du 
härflar miste (när tråden 
hoppar öfver en klo på 
härfveln). 

misstag n. tingtctg. 
misstycke n. mistylp. ta ta 

misty'ka bli stött. 
mista sv. mista. mista bett för-

lora. 
midt adv. mit. 
mjuk a. nviAkår. 
mjäll n. mm,. T. 98%. 

mjälte m. malta. T. 281/2. 
mjöd-fluga f. inefZika humla. 

T. 123. 
mjöd-humla f. mdmitmta humla. 
mjöl n. migft 1. myt. 19, 24, 48, 

137 d. 
mjölgröt m. mykret. 
mjölk f. mptIc-. 55a. 
mjölka sv. mjsZka. 
*mjölkbacke m. mielkbellsa 

mjölkfat af trä. 
mjölke ni. mysZka. 
mjölkflaska f. molkaftetska. 
mjölk-tid f. molkatfd [äfven R.J. 
mo m. mo moj ord. 
mocka sv. mQka. T. 64. 
mod m. mod. åktör (en hund) 

at pa mod på trots, af af- 
und mot andra hundar. 

moddig a. mkingår. 
moder f. mor. 123, 195 b, 205 

anm. 1. 
modstulen a. mödstzgan 1. möt-

stigan. 
molla f. mala svinmolla. 
moln n. mein. 63a. 
moras n. monis. 
morbror m. morbror. 195 b. 
mord n. moj. 
morfar m. morfar. 
morgon m. mera. i men 1. i 

mora 1. mara. gr  am 9,242-
rem i går morgon. 54, 64, 
135B, 142, 160, 175, 195b, 
200 anm. 

morgon-yard mgiZeivdZa. 141,142. 
morkulla f. mörkitla. 
mormor f. mormor. 195 b. 
morna-sig sv. mena-sa. 54. 
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morot f. mor6t. 197 b. 	*myla-af sv. myla-av smyga sig 
morra sv. msra. 	 i väg. 
morse adv. x nuIres. 64, 135 A. mylla f. myla. 
morsk a. möjkår. 76. 	myndig a. my'n&går. 
mortel m. mol, pl. -4la'r. 	mynning f. ma nxg m. T. 87'/2. 
mos n. mos. 	 myra f. myra. 
mossa s. mosa. 64, 195 b. 	myrstack m. myestak. 
mosse m. mosa. 64, 195 b. 	myrten m. my'Cle, best. my'efe. 
moster f. mostar. 205. 	mysa sv. ma, pret. my5t9. myya 
mott m. mat. T. 86. 	 pa man mysa på munnen. 
motvind m. moton. 219 anm. 	T. 194. 
mucka sv. maka. 	 *mysja sv. myja täta väggar med 
mudd ra. mc/. 	 mossa. 192, 195a. 
muddra sv. m8lra. T. 1394 a. *myssla sv. mygla hvissla. 137c. 
muff m. muf. 	 må v. pret. mata i uttr. mata fal 
mugg m. mag. 	 a, måtte väl det; eljes: mata 
mule m. mua. 	 måste. ma sa g8t må så 
mulen a. mun. 	 godt: tilltal vid afsked. 239. 
mull 1: mal. 	 måg ra. mag. 
mumla SV. mamk. 	 mäl n. maZ. 
mumsa sv. mumsa. 	 mål n. mat rå ock rör. 
munter a. måntår. 	 mäla sv. mata. 23'i a. 
mur m. mur. 	 målad a. nufdadå. 
murken a. markan. 	 *målig a. mtfaugår målad. 88. 
musik m. musik. 197 b. 	mån a. man. 63 c. 
*musk s. mask: hta andar mask månad m. mana. 36 d, 123. 

titta under lugg. 	måndag m. månddgar 1. man- 
muskotblomma f. mfiskatIg6ma. 	Alg. 147, 197 b. 
must f. must. 	 måne m. mana, best. man. 135B, 
mustacher m. pl. månklar. 126, 	200 anm. 

133. 	 många a. pl. maga. 222. 
mutter m. måtår. 	 månne adv. mana. 56 c. 
mycket a. n. myl_ca. sa myka måse m. masa f. 199b. 

ltta, sa myl_ca maga så litet, *mås-rok s. masrok, pl. -ar, en 
så många. [sa mylsa b•yltt, 	slags fågel. 
sa mysa tett så kallt, så mått n. mat. 
torrt B.] 164, 222. 	måtta sv. mata: mata tal. måtta 

mygg m. myg, pl. -ar; kallas 	till (ett slag; jfr sikta). 
ock arkragk (se harkrank). mäjram m. miram. T. 6. 
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[Mälaren me_aan V.] 
mäld f. mad m. 199 a. 
mälta sv. malta. 
människa f. manija 1. maniskja. 

165d, 197c. - 
märg in. marg. 
märgel m. margal. 
märka sv. marka. 32 b, 169. 
märla t mela. 25, 148 a. 
märr f. mar. 32 b, 195 b. 
mäsk m. mask. 
mässa f. masa. 
mässa sv. masa. 
mässhake m. måsa'ka. 
mässing m. mas'.  - 
mässkjorta f. måsfåta. 
mässling m. mashg. 
måst a. mast. 27, 222. 

mäst-laget adv. måskga mycket. 
a a måslaka brt det är 
mycket bra. 

mäta sv. mata. 27. 
mätt a. måtår. 
möbel m. mdbg pl. ~blar I. 

mgbZar. 197b; T. 140 b, g. 
mögel n. mtkåZ m. 199 a. 
mönster n. m4nstår. 
mörda Sv. m0a. 
*mörding in. my hg mördadt odöpt 

barn. 	- 
mörja f. nudja. 55 a, 142. 
mörk a. m8'rkår. 55 b, 169. 
mört in. M8t. 
mössa f. moa. 
möta sv. mgta. 

N. 

*nacka sv. nalsa ta ned skötar 
ock nät från »gistorna». 

nacke m. nalca. 
naf n. nav. 
nafie m. navZa. 
nagel m. ra_igN. 201 anm. 1, 2. 
naken a. nakan 1. nåkugår. 36 c, 

88. 
nalkas sv. nalkas. T. 140 f. 
nalle m. nala. 
namn n. namn [naman R.]. 37, 

135 B jämte noten. 
namnkunnig a. namlciongar. 

135 A. 
namnsdag m. namsdag. 

Sv. landsm. X.1. 

napp m. nav. 
napp n. nav. 
nar f. nar dörrslå. 205. 
narr m. nar. 
narras sv. naras. 
nate m. nata. 
natt f. nat. 207. 
nattvard m. natval 1. natva.Z. 
natur f. natur m. 197 b. 
ned adv. nådår. 26, 147. 
nedan adv. nada. 
nedanför prep. n4daf8'ra. 135B. 
neder-läpp m. nådala'p under- 

läpp. 
nedifrån adv. nådanfre'n. 

4 
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nedre a. nadra. 222. 
nedrig a. nådragår nedlåtande. 

88. 
nedslagen a. nåda,slapn. 
nedtill adv. nådatel. 
nedåt adv. nådars'. 
neger ni. någår, pl. nQ,grar. 
nej adv. nal. 32 c. 
neka sv. maka. T. 91. 
ner adv. se  ned. 
nere adv. nadra. a stor nadra 

va fon det står nere vid sjön. 
jpgs'its. 14tugår nadra (1. 
nådår derie) kjolen är lortig 
nedikring. 122. 

nervfeber m. nririfa'bar. 
nervsvag a. nårvsvOgar. 
ni pron. ni. 2, 223. 
nicka sv. nika. 
niga st. niga. 
Nilsson nilsa. 
nio räkn. nia. 230. 
nionde räkn. niandå. 231. 
nita sv. nita brås på. 233:4. 
nittio räkn. niti. 230. 
nittionde räkn. nituinda. 231. 
nitton räkn. rata. 230. 
nittonde räkn. nit:ndå. 231. 
njugg a. nyågår, i ordspråket n. 

spo.r a fon tor njugg spar 
ock fan tar. 

njure m. njgra. 129, 200. 
njuta st. njuta. 129, 233:5. 
nock m. nak 1) på fartyg; 2) 

ludd på ryor, lynett. 
nog adv. nog 1. no.-  175. 
noga adv. noga. 
nordanstorm m. n(jasteirm. 

135B, 141. 

nordanväder n. ndZava'dar. 135B. 
nord-till adv. nata, t. ex. 88 tla 

sig ltd nato  så illa det 
ser ut åt norr. 

Norge ns'rjå. T. 56. 
norr s. nar. 56 b. 
norrman m. norman. T. 77. 
[norr-skaten IB. best. neirsko'en 

norra udden R.] 
nors ni. nx,s. T. 56. 
norsk a. nksk 1. ris,sk. 
nos f. nos. 
not f. not, pl. -ar. 205. 
nota f. nota. 
november m. nOva'rribar. 195 d. 
nu adv. ng. 129. 
nubb :n. nu!? 1. nsb. 103; T. 58. 
nummer n. nviniår. 
ny a. når 1. nyr. 14, 219, 220. 
nyburen a. n04r9n, om kor. 
nyckel m. nykal, pl. nydcZar. 

21, 140 g; T. 140. 
nyfiken a. ngfikan. 
nykter a. ny3ktår. T. 148. 
*ny-kälfd a. nyi,saM som nyss 

kalfvat. 115; T. 115. 
nykärnad a. nyhsceriada. 236 a. 
nymåne ni. nymana. 
nypa st. njopa 1. nypa. 18, 129, 

233:5. 
nypon n. lumpa. 18, 129, 135B, 

212. 
nysa st. nysa. 14, 233:5, 236 

anm. 
nyss adv. nfinå. T. 901/2. 
nystan n. nysta. 135 B, 212. 
[nyst-skedar s. pl. ny'stfiadar 

nystfot B.] 
Nysätra n ..sa'tra, by. 196. 
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nytimrad a. ngh'mrada. 236 a. 
nytta f. nya. - 
nyttja sv. nytja. 
nyvald a. nfivr:tdar. 154; T. 154. 
[*nyxta sv nyksta blinka. nyk- 

sta ma ggo blinka med ögo- 
nen B.] 

nyårsdag m. nflatscbig. 
nåd f. nad. 
nådemedlen n. pl. n4damg,:dla. 
någon nan 1. negan. 57, 175, 

224 anm. 2, 228. 
någonstädes adv. ~stans. 
någonting S. n8nhg. 
något pron. nega. 63 c, 119 b. 
nål f. ned. 
näbb m. nab. 
näbbgädda f. nåvjaVa. 114. 
näfve ID. nava,. 27. 
näfver f. nå,vår. 205. 
näfver-klofve m. nåvarkUva. 
näjlika f. nalka 1. nalka. T. 32 c, 

140f, 185. 
näjonöga n. nOngega. T.136% a. 
nämdeman ni. nå,Indamcin,. 135A. 
nännas sv. nattas. 129. 
näpsa sv. nafsa. T. 111. 
när prep. nar hos, till, an arga 

nr g till höet; ga na,r 88 
till oss. 27. 

när konj. nar. 73. 
nära adv. narma 1. nara. 27, 

32b, 222. 
närmare adv. nå,mår. 148b, 222. 
närmast a. ock adv. namst 1. 

narmast. 
näsa f. nGsa. 27. 
näsblod m. nGsUod. 123. 
`näsja sv. neja djärfvas, vara 

näsvis. a va mta vcct ta nGja 
deg det var ej värdt att för- 
söka [när gamle riksdags- 
mannen lefde]. 192, 195 a. 

nässla f. nagla. 124. 
[näst adv. nGst V.] 
nästan adv. nasta. 135 B. 
näste n. na,sta tillhåll, boning. 
nät n. nGt. 
*nät-gistor f. pl. n4,tp'star (se 

gistor). 
nätt a. nitår. 
nöd f. ned. 
nödbjuden a. ndb»d'n. 
nödgas sv. nogas. T. 123. 
nöja-sig sv. nela-sa. 
nöjd a. nhjdår. 180. 
nöt f. ngt. 207. 
nöt n. ngt. 
.nöta sv. ngta. 

0. 

oaktsam a.6aktscimarl.dakscimar. 
obarmhärtigt adv. 6barma'tbga 

[dba'rmht B.] mycket, oer- 
hördt. 119c. 

obekant a. dbakcintar. 

obillig a. 6Ntgar. 
objuden a. 410d'n. 
oblat m. qvlgt (jfr afizt). T. 45, 

114, 140b. 
obotlig a. db4thgar. 
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observera sv. absalviara 1. ap-
salviara. 32 c, 138. 

ock konj. 8 1. a. 56c. 
odon n. oda [2do B.]. 135 B, 212. 
odåga f. Odka. 63 e. 
ofantlig a. dfdnthgar. 195 d. 
offentlig a. djfaktkar. 195 d. 
officer m. aistar, pl. -ar. 197 b; 

T. 91. 
*ofse s. afsa: spnga afs'n bära 

sig oförsiktigt, ovarsamt, 
tanklöst åt. 

ofta adv. af ta. 69. 
ofvan adv. ava. 
ofvanför prep. rfivaf8'ra. 135 B. 
oevanpå prep. adv. 6.vap4. 63 e. 
Ofvanskär vajk'r, skär vid Ar-

holma. 54. 
[*o-förfärligt adv. dforfefilga för-

färligt V.] 
*o-förgod 4f8rOclar som ej kru- 

sar för att göra något. 
oförmögen a. c5f8rmkgan 2. al san 

hd oför, vanför. 
[oförnuftigt adv. Of8n,iifht myc- 

ket, ytterst B.] 
oförvägen a. (jfirrvallan. T. 182. 
[o-galig a. ddtkgr galen, tokig, 

vilse B.] 
ogen a. Ojinar 1. dginar. 4, 219. 
ohyra f. yra. 
ok n. ok, best. pl. 0./vå. 
oktober m. 0.kt6bar. 195 (1. 
olag u. olag. 140e. 
olja f. slya. 56 c, 140 f. 
Olof Meiv 1. ola I. ola. 115, 213, 

214. 
[Olof-Karls ot-hilas B.] 
olsmässa f. 64ma'sa. 

olamäss-löss f. pl. 64masb4s ett 
slags små grå insekter som 
likna löss. 

Olsson olsa. 
om konj. prep. am. 56 c. 
ombyte n. eimbyta. 210. 
omfara st. eimfetra. fa ø6imf4n 

få höet skött. 
omkring prep. ~krig. 
omslag n. (utslag. fraga pa 

anislag göra frågor för att 
få ett samtal i gång, ej för 
att värkligen bli upplyst om 
en sak. 

*ona f. ona vak på isen vid 
»lynktuing». 

*onarig a. öndrugar vresig, tvär. 
tåndrå a åna'ruga tänderna 
småvärka. 88, 146; T. 146. 

ond a. öndår. 
ondska f. onska. 
onsdag rn. onsdag.. 
opartisk Opap'sk. 37, 197 e. 
ord n. ol 1) ord; 2) bokstaf. 

141, 209; T. 148. 
ordentlig a. alånthgår. 
ordning f. (nig. 69, 152, 205; 

T. 123, 152, 205. 
ordspråk n. 49,prak. 
*ord-söke u. Ms4ka ordspråk. 
organist n). 81-pust1. arjnist. 181. 
orgor f. pl. srpr, best. -snd8r. 

T. 56. 
orgtrampare rn. kirjtreimpara. 
orgvärk n. srjvark. 
orka sv. arka 1. srka, pres. ark 

1. ark. 56 b. 
*orkel m. arbl hafssimpa. 137 f, 

200. 
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orlofssedel m. 6Zecvsa'dal 1. dZov- ost m. ost. 195 a. 
sa'dal. T. 148. 	 otidig a. 6tidkgar. 

orm m. arm. 71, 200. 	otta f. ota. 
ormbiten a. eirmbit'n. 400 a ovarsam a. 6vaescimar. 197 c. 

eirmbita. 	 ovillig a. 42224agar ond, förargad. 
oro f. oro klockpendel. 	 88. 
orre m. 8ra, best. 8ran. 	ovårdig a. 4vOugar. 
orsak f. ()Jak 1. o4ak. T. 142. oväder n. 6va'dar. 
os n. OS. 	 ovärksam a. 6varksetmar. 197 e. 
osalig a. dsälzgar. 	 oväsen n. övg's'n. 
Oskar eiskasr. 214. 	 oxe m. oks. 76, 213, 219 anm. 
oskälig a. 65izgar [OsAia'Zugar; oxel f. 6ksål 1) träd; 2) tand. 

OsAjcaut »gr oskäligt djur 	205. 
B]. 88. 	 *ox-pyril m. 61espy'ra liten oxe. 

oss pron. 85 [85a oss ja 192 	137 f. 
anm. 2. B.]. 56 e, 223. 	oäfven a. 	'van. 

P. 

pack n. pals. 
packa sv. pata. 
padda f. paa. 
paket n. pakt. 
pall m. 
palsternacka f. p4s,t8n4lsa. 

148. 
palt In. palt. 
panna f. paa. 
pant m. pant. 
papegoja f. pdpk8'2a. T. 166. 
papp n. pap. 
pappa m. para. 
papper n. paplar. 197 b; T. 

par n. per. 
paradis n. peradis. 

paraply n. pdrapy'. 195 d. 
parasoll rt. perased. 195 d. 
parfvel m. parval, pl. -Aa'r. 
park m. park. 36 b. 
parti n. paa. 197 b. 
pasma f. pasma ni. 195 a, 199a, 

200. 
passa sv. paa. 
'passlig a. pciskår passande, 

pcishga v4dår pas- 
sande väder. 37, 88. 

pastor m. Pastor. 
patrask n. pdtarcisk. 197 e; T. 

311/2. 
patron in. patron. 197 b. 
peka sv. pika. T. 91. 
pekfinger n. piakfi'ear. 

T. 
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pendel m. pandal (jfr oro). 
pensel m. pansal, pl. -siar. 
peppar m. parar. 
persilja f. pksilja. 197 c. 
person m. paOn. 155. 
peruk m. pgaryk. 195 d; T. 

951/2. 
peta sv. pQta (på någon). 
piga f. piga. [o bgr sngt pgga 

hon blir snart fullvuxen, om 
en stprvuxen 5 års flicka V.] 
214. 

[pigg m. ina B.] 
pig-väntan f.pfgva'ntaskämtsamt 

namn på månen. 135B. 
pil m. 
piller n. pir. 
pilt ni. pilt mindre flått (jfr 

flått). 
pilträd n. p1itr4. 
pimpsten in. pmpstgan. 
pin adv. pgn i uttrycket pgn 

nyltår spik nykter (jfr ii 
buds). 

pina SV. pina. 
pingla sv. pila. 
pingst f. .2»gst 1. pnist. 131. 
pingstas: pgsta,s. T. 156. 
pingsttid ni. pigstati.d. 215. 
Pink-brita pigkbrita öknamn på 

en gammal gumma. 
[pink-myror f. pl. pigkmy'rar ett 

slags myror R.] 	- 
pinne m. pna. 2001. 
pip 111. P429. 
pipa sv. pgta gnälla, om barn, 

höns. 233:4. 
[pipa sv. pgpa, pret. o. sup. pipa, 

om ångbåtar B.] 

pirum adv. pfrusm. 197 b. 
piska sv. "ska. 
pissa sv. pma. 
pistol m. pistol. 197 b; T. 140e. 
*pjask-rede n. piciskra'da trassel 

ock knutar på ett nät. 
*pjog m. MO- skällsord till en 

som går långsamt. 
pjoller n. pOlår. 137 e. 
pjollra sv. pjol,ra. 54, 137 e. 
pjunka sv. pyogka. 
*Piutar pl. Andar kvisslor, blem- 

mor. 
pjåk rn. Mick. 
pjåka sv. Arga bära sig dumt, 

tafatt åt. 
pjåskig a. pieiskugår. 
plagg n. pZag. 36 e. 
plakat a. plakat. 197 b. 
plank n. plagk. 37, 140 a. 
plantera sv. pldntiara. 
plaska sv. plaska. 
plats in. plas. 119e; T. 119e. 
pligga sv. phga. 
plikt f. plikt. 
plocka sv. plska 1. plaka. m 

ska ga 8 pleik„st94n vi skola 
gå ock plocka sten. 56 c; 
T. 56. 

plog m. pkg. 
plommon n. ploma. 
plugg m. plug. 
plump m: plump. 
plym m. plym. 
plånbok f. planbok. 
plåster n. pleistår. 195 a. 
plåt m. plect 
plätt m. plat. 
plöja sv. ploja. 
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pock n. pak. 56 c. 
pocka sv. paka. 56 e. 
pojke in. poka. 56 c, 213, 214. 
polera sv. poliara. 
polis m. polis. 195 d. 
polisonger pl. paiseigar. T. 85. 
pomada f. pomåda. 
porla sv. paira. T. 138V2  
*porla f. pafra bubbla på kokande 

vatten o. d. 
porslin n. paslfn. T. 148. 
port m. pot. 
porter m. peitår. 
porträtt n. patråt 1. patrat. 
post ni. past. 
postiljon M. påstaljön. 197 c. 
postilla f. peistVla. 197 c. 
potatis m. potåtm 1. potåt. 36c, 

201. 
potta f. pata. 
*pox s. paks syfilis. 
prassla sv. prasla. 
prata Sv. prata. 
predika sv. pradika. 
predikan f. pradika. 135 B. 
predikstol in. prådtkstå& 
prick m. prxk. 
prins m. prms. 
prinsessa f. prinsa'sa. 
pris n. pris. 
procent m. prosånt. . 
prof n. prov. 
proppa sv. pr8va. T. 56. 
prost m. prost. 195 a. 
prostgård m. prostged 1. prosgal. 
prostinna f. pröstVna. 195 d. 
proviant m. progyantl. promint. 

T. 172. 
pruta sv. przga.  

pråm in. pram. 
pränta sv. planta, pret. planta. 

T. 142. 
prässa sv. paa. 
prässjärn n. pava. 
präst m. prut.-  145, 201, 214. 
prästbetyg n. pråstbatyg. 
prästgård m. praggetl. 
prästgårds-läst a. pråsgajla;star 

som gått ock läst för prästen. 
psalm m. salm. 140 f. 
psaltare in. såltarå. 
puckel in. pikål 1) puckel; 2) 

buckla: sia _vitkål pa nQga 
slå buckla på något. 

pudding m. puchg. 
pudel m. pgdal, pl. pktdiar. 
pudersocker n. p4dayik9r. 
puffa sv. pula. 100; T. 100. 
pulla f. pula eunnus. 
puls m. puls. 
pulver D. pzilvår. 
pump ni. pamp. 
pund n. pund. 
pung m. pog. 
punkt m. pugt. T. 78. 
punsch in. puns. 126. 
purra sv. para. 
puss ni. pas. 
*pussa sv. paa tussa (en hund 

på någon). T. 1011/2. 
pust ni. pist pust [vindfläkt R.]. 
puts n. pas. 
putsa sv. putsa. 
puttra sv. p8tra. T. 58. 
*pyla f. py/a  tilltal till små barn 

o. d. 
*pynga sv. pygia bära tungt, 

knoga på. pyyja ma knyta. 
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pynta sv. pynta. pynta av a på-tag n. intag. a G jusam e. 
tra kvista af ett träd för 	ltd patag det är svårt att 
att däraf sedan hugga ved. 	komma sig för. 
pynta nar sa smutsa ner på-tal n. pataZ [pakil V.] före- 
sig, göra på sig. 	 bråelse. 140 e. 

pyts m. .2)08- 	 påtår m. patar. 
på Prell p. tIolsa sYn,  .294 n8n päls ni. pals. 

tycka synd om någon. k pa pängar pl. påver. 
iisn bedja någon. 68, 100. pänna f. paria m. 199 a. 

påbröd n. pabrg. 	 Pär par. 
påflugen a. pdflitks'n. 166. 	pärla f. pela 1) pärla; 2) pupill 
påfogel m. ptifiga4. 	 i ögat. 25, 148a. 
påk ni. pak. 	 pärlemoknapp m. pemoknåp. 
pålaga f. p4laka. T. 140 e. 	pärlemor ni. plmo. T. 148. 
påle m. peda. 	 pärm m. parm. 
*pålig a. peilitgår trög. 88. 	päron n. pgra. 5, 135 B, 212. 
påpasslig a. pdpcishgar. 88. 	*pärrig a. pk:ng* ansträngande, 
påse m. p(ma. 63 e. 	 påkostande. 88. 
påsk f. pask. 195 a. 	pöl m. pe. 
påskas: i ~kats. T. 156. 	pösa sv. pysa. T. 16. 
påta sv. pga (jfr peta). 63 c. 

R. 

racka f. raka. 
rackare m. rcikara. 
rackla sv. rakZa. 195a; T. 36c. 
rad f. rad. 123, 205. 
*ragata f. rtigita elak kvinna. 

197c. 
ragata sv. rågita lefva vildt, 

väsnas. 
raggig a. rdgugår. 
ragla sv. Ynk. T. 189. 
rak a. rcikår. 
raka sv. raka. 
ram m. ram. 

ramla sv. ramla. 
rand f. rand. 123, 207. 
rank a. rdgkår. 
rapa sv. rapa. T. 72. 
rar a. rar. 
rasa sv. rasa. 
rask a. rciskår. 169, 219. 
reda sv. rigla. 91 a. 
redan adv. rada. T. 72, 135. 
redare m. t7dclarå. 97, 196. 
rederi n. rmdari. 
reell a. reol. 137d, 184b, 195d. 
ref f. riav. 91 a. 
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ref D. MV. 
refben n. ravbien. 
refflad a. rafiadå. 
reform m. ravarm. 
regel m. regil. T. 140 g. 
[regemente n. raiamåsta, best. 

pl. -andar B. V.] 
regera sv. nyfiya 1. raydra [ra- 

gira B.]. 4 noten, 10, 26,32b. 
*rek s. rak bena i håret. 
rektor in. raktor. T. 77. 
religion f. riben. 197 b; T. 10. 
reling 111. relig. 
rem f. riem. T. 92. 
remsa f. nmsa. 10. 
ren m. ruin. T. 91. 
ren f. ren. 91 a, 205. 
ren a. rienår. 91 a, 219. 
rensa sv. ransa. 
rentvättad a. rientv4tada. 236 a. 
rep n. rgep. T. 91. 
*repeterning f. ra,pataitig repeti- 

tion [reparation V.]. 
resa sv. nesa. T. 91. 
resande m. riesandå. 203. 
reseda f. råse'da. 197 e. 
rest m. rast 1. ra,kst. 168. 
reta sv. reta. 
Riala ria'N socken i Roslagen. 

36a. 
rida st. rgda. 123, 145, 233:4, 

234, 235. 
rirva st. riva. 233:4. 
rigg nr. ng. 
rik a. rikår. 220 anm. 2. 
rike n. rika. 210. 
riksdag m. riksdag. 
riksdaler rn. riksdedar. 214. 
riktig a. riktigar. 88. 

rimfrost ni. rimfrast. 
rimma sv. nina. 3, 195 b. 
ring ni. ris. 186. 
ringa sv. 1) rtea ringa med 

klocka; 2) föra i ring, t. ex. 
nga amkrie båt föra en 
knif i cirkel omkring bettet. 

rinna st. ?lila. 118, 233:i. 
[*ripa f. ripa linneremsa att väga 

smör uti V.] 
ris n. ris. 
rispa sv. rispa. 
*rista f. rista rispa i huden. 
rista sv. rista, pret. rista, 1) 

göra inskärningar; 2) värka 
(om bulnader). 

ro f. ro 1) hvila; 2) höft. 208. 
ro sv. ro. 237. 
roa sv. roa. 
rock m. rak 1) klädesplagg; 2) 

spinnrock. 56 c. 
roder n. reZ 1. ror [heter enligt 

uppgift styrixa i Blidö]. 123, 
209; T. 142. 

rodna sv. rodna. T. 1391/2  a. 
rofva f. rova. 
rom m. ram 1) fiskrom; 2) dryck. 

56c, 195b. 
ropa sv. ropa. 
rorkult m. röZkidta. 
ros f. ros, pl. -ar, törnros [ko- 

kard R.J. 
rospigg m. råspi'ga. 200. 
rost m. rast. T. 56. 
rosta sv. rasta. T. 56. 
rot f. rat. 207. 
*rota f. reta pl. -ar, kålrot. 
rotting m. ratig. 
ruckel n. riikåZ. 
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rufva f. ru.ga. 172. 
'rugge m. raga fogelunge, t. ex. 

prcilcsrågar,cindrfigar, 	prack- 
ungar, andungar. 

[ruiner pl. unnar B.] 
rulla sv. rula. 
rulle m. ruta. 
rum n. rum. 
*rumla f. ramla buske 

stubbar, ris o. d. 
rumpa f. rampa. 70. 
rump-tånge m. reimptcina. 200. 
[rumt a. neutr. rymt: jåstrå va 

fsr rumt ljustret var för 
glest R.] 

rund a. råndår. 123, 219 anm. 
rundt-i-kring adv. runtar kkrin. 

147. 
runka sv. rogka. 
rusa sv. rusa vara rusande. 
russin n. rus 1. rusa, pl. -ar. 

218 c ö; T. 135. 
rusthållare ni. rs'stalara. 
ruter m. råtår. 
ruteräss n. rutas. 
rutig a. rt'Atugår. 
rutten a. rufn [ren R.]. 83, 

195 b. 
rya t'. rya ett slags täcke. 
rycka sir. ryka. 51, 233:5. 
rygg m. ryg. 21. 
rygg-knota f. ry'gknOta rygg-

kota. 
rykta sv. rykta. 
*ryl m. ryl puckel. [a va ryl 

pa rbo'gån det var puckel på 
ryggen B.] 137d. 

rymma sv. roa. 195 b. 
rynka sv. rynka. 

full af 

a rådår am 
32 c. 

*ry-nock m. rynal_c ludd på ryor. 
rys-bar a. rysbar ryslig. 26 b, 

219. 	- 
rysja f. rya. 192, 195a. 
ryslig a. rgskår, neutr. rgshgå 

(äfven-adv.). 
ryss m. rys. 
ryta st. ryta. 233:5. 
rå f. ra. -208. 
rå a. rar. 219, 220. 
råd n. rad. [du ar rad ta lag-

da, nar du vd du kan få 
lägga dig, när du vill R.] 

råda sv. rada. [slangsa mylsa 
du nsidår spring så mycket 
du orkar R.] 122, 123. 

rådhus n. radus. 
rådlös a. rtilhsar. 
rådstuga f. reiståga. 
rådstugurätt m. reistura't. 
råg m. reg. 63c. 
råge m. rega. 63c. 
råma sv. rama. 
råtta f. rata. 
räcka sv. raka. 
rädd a. Ktolår. an 

sa är sparsam. 
rädda sv. rada. 
rädisa f. radisa. 
rtif m. rav. 27. 
räfsa sv. rafsa. 
rägn n. rann [rat,» R.]. 135B, 

186. 
rägnbåge m. rånbka. 135A. 
rägnvatten n. rånvaTn. 
räkna sv. rakna. 
ränna sv. rana. 
ränta f. ranta. 
rät a. råtår. 27. 
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[räta-upp sv. rata-ap, pret. rata, 

resa upp, t. ex. löf att torka 
B.] 

rätklufven a. rgkkvar, neutr. 
-kv. 53. 

rätt m. rat. 27. 
rätt a. råtår. 
rättegång m. Ktagåe. 
rättfärdig a. råtfa'lugar. 
[rättvis a. ratvis klok, an a t•nta 

ratvis ej riktigt klok B.] 
röd a. redår. 48, 123, 219. 
röd-bak m. rekk större flått 

(jfr flått). 
rödja sv. rya, pret. rya, rödja i 

i skog: T. 16. - 

*rödlig a. råkår rödaktig. 
röf f. rav. 35. 
rök m. rek. 48. 
röka sv. rgka tr. ock intr. 
rönn f. ron. 
rör n. rgr f., pl. -ar, 1) stenrör 

(jfr ng.a n. rå ock rör); 2) 
växt. 199b. 

röra sv. rgra. 48. 
röse n. rosa n., 1. res f., 1. resa f., 

pl. -8r. 199b, 210. 
röst f. rost. 48, 195 a, 206. 
röste n, rota. 195 a, 210. 
[röta f. rgtma m. V.] 
röta sv. reta. 

S. 

sabbat m. sabat. 
sabel m. stibål, pl. -blar. T. 

140 b, g. 
*sabika f. sabilsa en slags liten 

fisk, gli; äfven koll.: sak 
1. sabak. 

sadel m. senig 
saffian n. scifuM. 197 c. 
saffran n. safra. T. 135. 
saffransbröd n. scifrasbrO. 
saffransbulle m. scifrasbitla. 
saft f. saft. 
saga f. saga. 
sak f. sak m. 199a, 202. 
sakna sv. sakna. 
sakrament n. såkrama'nt, pl. -ar. 

195 d. 
sakristia f. scikksty'a. T. 17. 

[sakta a. sakta stillsam, an sakta 
kar en stillsam, fridsam karl 
v.1 

sakta adv. sakta. 37. 
sal in. sal. T. 140 e. 
sala sv. sala skjuta tillsammans 

pängar. T. 140 e. 
salig a. setkår. T. 140 e. 
salpeter m. såltpalar. T. 118. 
salt n. salt. 36 a. 
salu s. sala. T. 140 e. 
salva f. salva. 
samla sv. samla. 
samman adv. sama. nya sama 

ringa samman. T. 135. 
sammanhang n. scimancig. 
sammanskott II. scimansk81. 
samme a. sama. 
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sammet m. samat. 
Samuel sdonå/. 213, 214; T. 89. 
samvete n. samvot. ja ar inta 

s. ta yora a jag har ej sam-
vete att göra det. va  ar 
andar f8r s. i sa hvad har 
den där för samvete i sig. 
T. 49. 

sand m. san 123, 135B, 219 
an in. 

sandgrop f. sangrop. 
sankt a. sant (helig). T. 169. 
sann a. scinår. 
sanning f. song. 
sans m. sans. 
Sara sara, gen. sar8s. 
sarf m. sarv. 
sarga sv. sarga. 
satan m. satan; kallas ock gånal-

ja'rkar, trelgiiban. 
sattyg n. satyg. 
sax f. saks. 
[schagerström sittgetstrilni R. 

192 noten.] 
schal m. fal. T. 140 e. 
schalett m. plåt. 
schasa sv. fasa. 
schåsa sv. fasa, pret.ffasa, brusa. 

an stor martifal var a (om 
en ångbåt), a fasa am an, 
nar an kam det brusade om 
honom, när han kom. 

se st. sg 	R.]. 4, 175, 194 
noten, 233:6, 234. 

sed m. sad. 26. 
sedan adv. jan. 194, 222. 
sedel m. sada, pl. -dlar. 
seg a. siagår. [staga laadar 

fuktiga kläder R.] 91 a. 
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*sega sv. saga, pret. se,gdal. saga, 
gå sakta. kama skandås. 
debelien saga tibeiks f8r mot- 
vtn gick långsamt baklänges. 
[ga a saga ma han tala 
dan R.] 

segel n. sd,g3Z. 26, 140 g. 
seglifvad a. siegliva. 
sela sv. sala 1. sela. 
sele m. sela. 25. 
semla f. sona. 
sen a. *når. 91 a, 222. 
sena f. sexa. 26. 
senap m. s4nk9, best. sanekpan. 
september m. sga'ntbar [såleta'm- 

bar B.]. 102, 167 noten, 197 c. 
sergeant m. 5ant 1. sAjekscint 

[skajcint B.]. 32 b, 37, 165d, 
194. 

servett m. salt*. 4, 32 c, 138, 
195b; T. 138. 

sida f. sida. 
siden n. sid'n. 
sidokammare m. sika'm,ara min- 

dre kammare innanför köket 
123. 

siffra f. stfra. 
sig pron. sgg 1. sa. 28, 170, 

175, 223. 
sigill n. svd. 195 d. 
signal m. stena/. 197 b; T. 140. 
sik m. sik. 
sikta sv. sikta med bössa. 
sil rn. 
silfver n. silvår. 
silke n. stlka silke; siden. 
sill f. sil. 
simma st. smal. sima. 3, 195b, 

233:i; T. 3. 
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simpa f. smpa. 
simpel a. simpål, pl. -pla I. -lala. 

T. 140 g. 
sin pron. san. 3, 28, 135 B, 

195 e, 224. 
sin s. sin i uttr. sta sin. 
Singö s2van [nct B.] socken i 

Roslagen. 41; T. 41. 
sinka sv. ska. 
sippa f. sipa. 
sirap m. sirap, best. sireipan. 
sist a. shst. - 
sits m. Ms. 
sitta st. sita. 185, 233:1. 
sju räkn. ,ItA 1. ss 1. sju. 165 d, 

192, 230. 
sjuda st. 51,..cda koka, koka öfver. 

192, 233:5. 
sjuk »kår I. sb•Skår [sSkår R.]. 

165d, 192. 
sjuklig a. »Nig*. 
sjunde räkn. fgnda. 82, 192, 

195a, 231. 
sjunga st. pytt 1. faga. 233:5. 
sjunka st. fogka I. jugka. fogka- 

(iv sjunka till botten. 233:5. 
sjuttio räkn. pin. 230. 
sjuttionde räkn. yctuinda. 231. 
sjutton räkn. fata. 230. 
sjuttonde fat:nda. 231. 
själ ni. jka (djuret). 32 a, 192. 
själ f. 54/ 	B.]. 25, 27, 192; 

T. 27. 
själ! a. 56lvår 1. shydlvår. an  a 

Ss Favår 1. shilvår egen-
sinnig, stursk, stolt. 32 a, 
165 d, 192, 228. 

själfdöd a. Filvdgdar. 
själfmord n. 5alvm0. 

själfspilling se lifspilling. 
själfsvåld n. falavald 1. jasval. 

T. 34. 
själfsvåldig a. fål.gveildugar 1. 

jcils,vfjlagar. 66, 115, 123, 
140 f. 

sjätte räkn. sata 1. sjata 1. 5ata. 
231. 

sjö m. 5g. h jks 1. ti 50s till 
sjös. 48, 192, 195 b, 200 
anm., 214. 

sjöskum n. pskain. 
sjö-vist f. Mist fiskebod [rätt ock 

tillfälle att ha hamnplats R.]. 
206. 

skabb m. skab. 
skada f. skada m. 36c, 199 a. 
skada sv. skada. T. 36 e. 
skafferi n. skafari. 
skafföttes adv. shifåta,s. T. 156. 
skaft n. skaft. 110. 
skafva sv. skava. 
skaka sv. skaka. 36 e. 
skakel ro. skikål n. 36 c, 140 g, 

199c. 
skal n. ska& 
skall n. skal. 
skalle m. skala. 
skallra sv. skalra. 
skalm f. skalm. 
skam f. skam. 
*skank-vante ni. skagkvant i ut- 

trycket sata skagkvant sätta 
vanten på, orätt hand. 

skapa sv. skapa. 36 e. 
[skapligt adv. skciphga' V.] 
skare in. skara. 
skarrva sv. skarva. 
skarp a. skeirpår. 102. 
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skate m. skata trädtopp. 36 c, 
200. 

skatt m. skat. 
skattebonde m. skcitabånda. 
ekes v. 5. lylsa fa da at a ragnar 

nat måtte det gå så lyck-
ligt, att det rägnar i natt. 

sked flad 1. sblad. 91 a, 165b, 
205. 

skedvatten n. Dava'en. T. 123. 
sken n. 5an (jfr skimmer). 4. 
skena sv. Dana 1. shana [glana 

V. B.]. 91a; T. 91. 
skepp n. 54) I. sbap. 26, 165 b. 
skicka sv. pka. 
skida f. Dda. 
skifva t Dva. 
skilja sv. jaja I. sAdja se tyd-

ligt, klart, urskilja. 140 f, 
165b, 185. 

skilling m. 
skillnad m. Pina 1. shlina [signa 

R.], best. -an. 123, 165 b, 
192 noten. 

skimmer n. fam. 28. 
skimra sv. j' anm, pret. 5 rna. 
skina sv. pna 1. sbina [pret. 

skan R.]. 165b, 233:4. 
skinka f. pgka. 
skinn n. pn. 
Lskinn-liaget a. n. jinfZalp hud-

löst: a blr finRa'jt efter 
blemmorna R.] 

skit n. pt 1. sht. 
skita st. Dta I. sta. 165 b, 

233:4. 
skithus n. Mus. 
skjorta f. feta 1. sbeta skjorta 

[äfven kofta B.]. 165 d. 

skjuiva sv. »va, pret. »va, 
maka bort. 

skjul n. Ad. 
*skjur f. fur 1. sbittr skata. 165d, 

205. 
*skjur-bo n. jtcrbe skatbo. 
skjuta st. ftga 1. shitAta. 165b,d, 

233:s. 
skjuts m. 5u4. 119e. 
skjutskarl in. fuskar. 
sko m. ske. 196, 204. 
skoborste in. skdba'tsta. 
skock m. skals. 56c. 
skodon n. skeden [skodi2n V.], 

best. skdd4na. 
skofvel in. ske'v_åk 56 c, 140 g. 
skog m. skeg. [ja tro da an jgp 

ta skok,ja jag trodde att han 
gick till skogs jag B.] 214. 

skogseld m. skoksial.. 
skojare m. ska'jara. 56 c. 
skola v. blott pres. ska, pret. 

ska. 139. 239. 
skola f. skeZa ni. 199 a. 
skolmästare ni. .914 Zmastar. 203. 
skoläst m. skolast f. 127. 
skomakare in. sko9n4kara. 36 c, 

203. 
skonert ni. skonat 1. skånapra. 

149. 
skopa f. skepa. 
skorf Tn. skarv I. skarv. 56 b. 
skorpa f. skarpa. 56 b, 206. 
skorsten m. kastin 1. kanlan. 

128. 
skota sv. sketa. 
skott n. skat. 56 c. 
skotta sv. skota [skuta V.]. 64, 

195b. 
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skotthåll n. sket8/. 
skottkärra f. sh'gsa'ra. 
skottspole m. sketsp(j3a. 
skottår n. skatar. 
*skrabb s. skrab ha fssi m pa. 
skral a. skral. 140 e. 
skramla sv. skramk. 
skranglig a. skrcieugår. 
[skranka-sönder sv. skragka- 

ss'ndår skaka sönder B.] 
skrap n. skrap. 36 c. 
skrapa sv. skrapa. 36 e. 
'skrasslig a. skrdskår krasslig. 
skratt ii. skrat ni. 199a. 
skridskor m. pl. k4skor 1. khk- 

skor 1. skrniskor. 142; T.128. 
skrift f. sknft. 206. 
skriftlärd a. skriftla'clar. 
skrifta st. skriva. 233:4. 
skrika st. skrika. 233:4. 
*skrilla st. skylla, pret. skral. 

an skral nar fon han hal- 
kade ned i sjön. 

skrinda f. skrynda. 23. 
*skrinna st. skntia, pret. skran 

1. skran; eller skrina, pret. 
skrian. 233:4. 

skrocka sv. skralsa. 
skrof ii. skrov. T. 63. 
skroflig a. skr&augår. T. 64. 
skrubb ni. skreb. T. 58. 
skrubba sv. skroba. T. 58. 
skruf in. skruv. 
skrymta sv. skrymta. 
skrynkla sv. skrygkja, pret. 

skrygkja. 
skryta st. skryta. 
skråla sv. skrak. 
skråma f. skralna. 

skråpuks-ansikte n.skrq'tpans'kta. 
skräddare m. skrtidarå. 32 c. 
skrälla sv. skravk. 195 a. 
skräll m. skral. 
skrämma sv. skrama. 195 b. 
skräp n. skrap. 
skuffa sv. skaft. 110. 
skugga f. skap ni. 
skuld f. skal. T. 123. 
skulle rn. skala. 
'skullert a. n. skak se följ. ord. 
*skullra sv. ska fra höja sig öfver 

vattnet, hägra; vädret säges 
då vara skick. 

skulor f. pl. sker. 
skum n. skam. 
skur ni. skur f. 199b. 
skura sv. skura. 
skuta f. skuta. 
skutta Sv. skata. 
skvala sv. skvuk. 
skvaller n. skveilår. 
skvalpa sv. skveapa. 
skvattran s. skvatran 1. skvatra, 

pl. skvatrar. 
skvimpa sv. slemmpa. 
skvätt m. skvat. 
skvätta sv. skvata. 
sky ni. fy. 200. 
sky sv. fy. 
skyffel in. 5ofl. T. 140 b, g. 
skygg a. jågår 1. shytigår. 18, 

165d. 
skyla Sv. »la 1. skyla 1) skyla 

öfver; `) skyla säd. 165 b. 
skyldra sv. fylra. 
skylla sv. Ma. 
skylt m. Ack 
skymma sv. kma. 195 b. 
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skymmel n. Wmg: a skt vit 
fytmbZ sades om en stor 
hvitklädd karl. 

skynda sv. fynda. 
*skyndel s. syndal 1. sbyyndal 

1) skyndsamhet, brådska; 
an fik an rysk sbyyndal 
en ryslig brådska. 2) häftig 
vindpust. 165 h. 

skynke n. fyka 1. sbygka [sbyg-
kja B.]. 164, 165 b. 

[*skyre s. fyra brändt linne, tun-
der V.] 

[*skytta sv. jyta: katten »tar åt 
näsduken, ligger på språng 
efter den B.] 

skåda sv. skada. 63 c. 
skål f. ska& 
skålla sv. skala. 
skåp n. skap. 
['skåre m. skara klyfning på ett 

träd B.] 
skårsa f. skasa. 148 a. 
*skäfta sv. Mia, p ret. jafta, skvall-

ra efter någon, omtala hvad 
någon annan sagt. 

skägg n. fag. 
skäkta sv. fakta. 
skäkta-fall n. faksfal blånor. 
skäl n. fa. 32 a. 
skälfva sv. faval. sbyaZva. 165b. 
skälla sv. fala 1. sbala. 165 b. 
skällko f. sbalko. 165 b. 
skällko-maskm.fgkomåsk snigel. 
skälm ni. falna. T. 140f. 
skämma sv. sbyama. 165 b. 
skämmas sv. fa,mas. 
skämt n. famt. 
skäppa f. Sava. 

skär n. far I. sbar [siar R.]. 27, 
165 b, 192 noten, 209, 216:2. 

skära st. fra 1. skara 1. sbjara. 
fara ut ktit'ii kastrera katten. 
27, 165b, 233:2, 234. 

skärfva f. prya. 
skärm m. farm. 
[*skärna sv. fana bli klar(?). 

lig h »nar. R.] 
skärp n. Sari). 
*skäsla sv.5 asla 1. sbjasla skrämma 

bort, t. ex. fisk, foglar. 
*sköl s. sbQZ tandsjukdom hos 

hästar. 165 d. 
*sköl f. j'QZ spricka i bärg, hvari-

genom vatten framsipprar. 
sköldpadda f. Mpcida. 
skölja sv. fekla. 55 a, 185. 
skörbjugg rn. ferbyug. 
skörd f. 5« 1. sbycl I. sbvgcl. 

16, 48, 141, 152, 165b. 
skört n. fot 1. sot  1. skyn. 22, 

165b. 
*skörta sv. 5sta gå fort, litet 

fjäskigt. an or a Snar, 
sprigar a jstar. 

sköta sv. f@ta 	'yta sina JQZ 
sköta sin jord V.]. 

sköte in. feta strömmingsnät. 
*sköt-gistor f. pl. fkitii'star se 

gistor. 
*skötlig a. fdtligår ordentlig, som 

sköter sig. 88, 137 c. 
sköt-sam a. ffitseintar omsorgsfull. 
skötsel f. MO 1. Otsåi. T. 119. 
*slacka sv. siaka, pret. slaka, 

glappa, om skor. 
*sla-fat n. slafat 1. slaf& grundt 

fisktråg. T. 123. 
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slag n. slag. al  slaks all slags. 

va igr du fg la hvad gör 
du för slag. an  kam fin- slag 
man kom åt att slå honom. 
fa slag pa eirmån komma åt 
att slå ihjäl ormen. 36e, 157. 

slaga f. slags. 36 c. 
slak a. siddeår. 
slakta sv. slakta. 
slampa f. slampa. 
slamra sv. slamra. 
slang m. Waga. 200. 
slant m. slant. 
slarf n. slarv. 36 b. 
slask n. slask. 
slet f. sliav. T. 91. 
slem n. sham. 92, 195 b; T. 92. 
slicka sv. slika 1. sliGka. Katten 

slikar mjölk, men man sliGkår 
med tungan. 93. 

slida f. se skida f. 
[slingra f. digra grodunge B.] 
slingra sv. slira. 
slinka st. sligka slinka, slinta. 

233:1. 
slipa sv. slipa. 
slippa st. slipa slippa, dö. a va 

bast am o fik slipa det vore 
bäst om hon finge dö. 233:1. 

slita st. slita. 233:4. 
slockna sv. siskna. T. 56. 
slott n. Ast. 56 c. 
slug a. slikår 1. stågår slug, 

händig, skicklig, munvig. 53. 
sluka sv. sluka. 
slunga sv. sloga. 
slup m. sktp. 
slusk m. 

sluss m. das. 
slut n. slut. 
sluta sv. sluta. 
slutta sv. sluta. 
slyngel m. skied, pl. sly'etia'r 1. 

slygZar. 
*slyor f. pl. slyar smala grenar 

t. ex. af  björk. 137 b. 
slå st. sia I. sie]. sig. sig grGs slå 

gräs, men sig nsn slå någon. 
a va iGgsin ta ta a sle-n 
våpet det vore lagom att ta 
ock slå honom i väggen. 
36c, 66, 175, 182, 196, 233:3. 

slå f. sia tvärslå. 208. 
slå f. (arm)sig, pl. sir, best. 

si.4ndår, ormslå. 
[*slångra sv. slagra göra ingen-

ting, gå ock latas B.] 
slåss st. dm 59. 
*slåtta f. slakt slåtter. sluta ma 

siat& sluta med slåttern. 68. 
slått-anden f. best. sing. sk 

anda slåttertiden. 
slått-and-tid f. sleitantid m. tiden 

för höskörden. 123. 
slåttare m. sleitara` slåtterkarl. 

137b; T. 137b. 
slåtterkarl m. siathr. 
slåttertid f. slafid 1. slåtatid, 

best. sleitatin m. 215. 
släcka sv. slaka. 
släde m. sida. 136. 
slädfåll m. slafa 
slädföre n. siåfgra. 
slägga f. slaga. 
släkt f. slakt. 206. 
slänga sv. slaga. 

Sv. landsm. 1. t. 	 5 
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*slängen a. skyan fallen för: 
sla,gan t. lasa, ta laka (om 
båtar) fallen för att läsa, 
att läka. 

släpa sv. slapa. 
släppa sv. slapa. [slap.-na,r by'k- 

saga' släppa ner byxorna, se 
ad cacandum parare R.] 111. 

slät a. slåtår. 27. 
slätt f. stat, pl. slatar, -a'ndar. 

195b. 
slö a. slOdår. knivån a slklarå 

knifven är slöare. 122. 
slöjda sv. slogda. 180. 
smacka sv. smaka. 
smak m. smak. T. 36 c. 
smaka sv. smaka. 36 c. 
smal a. smal. 36a, 140e, 219; 

T. 36a. 
smalna sv. smalna. 
smed m. smad. 
smedja f. smut. 4, 123, 185. 
smeka Sv. smiaka. T. 91. 
smeta sv. ~a. T. 91. 
smickra sv. smkra kela med 

barn. 
smida sv. smula. 
smides-härd m. smi.V. 123, 141, 

163. 
smides-ässja f. smiGja. 123, 192. 
smitta sv. smda. 
smolk n. smoZ. 63a. 
smuggla sv. smugk. 
smula f. smtau. 218 c Y. 
smultron n. ~ultra [smultra R., 

best. pl. smultra V.]. 135B, 
212 

smuts m, smuts. 
smutta sv. smuta. 

smyga st. smyga. 233:5. 
små a. pl. sma. 
smäck-fet a. smeikfiatar. 
smälla sv. smala. 
*smälta f. smalta den utlöpande 

ändan af stor-teln, hvarmed 
skötarna hopbindas. 

smälta sv. smalta. 
smärt a. smcitår. 
smör n. smor. 48. 
smörj n. mor,. 
smörja sv. snuva, pret. sm8rja. 

55 b. 
smörklimp m. smork4mp. 
snafva sv. snava. 
snar a. snar. 36 b. 
snara f. snara. 
snarka sv. snaska 1. snarka 1. 

snarka. 36 b, 72. 
snaskig a. sndskugår. 
sned a. sniadår. 91 a, 96. 
snedd f. snmd. 
snickare m. snikara. 
snickra sv. snilsa. 148 b. 
snigel ni. snigN. 
snipa f. smpa båt. 
snitt m. synts (på kläder). bra 

snds pa kZadar vackert snitt 
på kläder. 

sno sv. sno. 52. 
snok m. snok. 
snoppa sv. snupa. 86. 
snor m. snor. 
snor-blidt a. n. snorb4 a a 

snorb4t säges då snoren 
rinner. 

snor-gers ni. snorjaj. 
snufva f. snuva. 
snugga f. snuga. 
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snus n. snus [snus V.] snus 

[äfven hundsnus, ovett V.]. 
snus-kammartak n. snåskamatak 

näsa (skämtord). 149. 
snuskig a. snitskggår. 
[*snutt s. snut. fet snut få di R.] 
*snutta sv. snuta smyga sig in, 

kila in. Onså snittar z-n 
Mb lita amilå hönsen smyga 
in i köket litet emellan. 

snyfta sv. snyfta (jfr symta). 
snygg a. sny'går snygg, vacker. 
snyta st. snyta. 233:5. 
snål a. sned: 140e. 
snålhet f. snahat. 
snäcka f. snaka. 
snäf a. snåvår 1. sniavår. T. 94. 
snäll a. sndlår. 219 anm. 
snärt m. snat. 
snö m. sno. 48, 195 b, 200 anm. 
snödt a. n. sno knappt, nätt, 

snålt. sa  snot kan o va,42,nta 
vara, at dam t,nta bir bjudna 
pa noga så snålt kan det 
väl ej vara, att de ej bli 
bjudna på något. 

snöga sv. sngga. 170. 
*snö-mylas sv. sngmy'las kasta 

snöbollar. 
snörpa sv. snarpa I. snarpa. 55b. 
so  f. so. 208. 
socken f. sökån. 205. 
socker n. seikår 1. stikår. 56 c; 

T. 56. 
socker-jord f. salaryOZ brunt 

farinasocker. 
sed n. sed. 63c. 
soffa f. sala. 
Soft saft. 197 b, 214. 

sofva st. sava. 57, 196, 233:6, 
234. 

sofvel n. S8'44. 57, 196. 
sol f. so& 216:2. 
"Bolare sar: an riktugår s. 

om en stor ångbåt. [an stor 
s. en stor baddare V.] 

sol-båge m. sMbgga. sak &R-
bka sätta handen för ögat 
för att se bättre. 

soldat m. sedclot. 197 b. 
sol! n. MV f., pl. saZvar, -ando'r. 

199 b ; T. 56. 
solsken n. sokhn. 4. 
som pron. S1022. 56 c, 195 b, 226. 
somliga a. pl. sa'mhga'. 56 c. 
sommar m. samar 1. samar. 36d, 

56 c, 62, 200. 
somna sv. samna. s.-wp in-

somna. 56 c. 
somras adv. skimras. 124. 
somt pron. n. samt. T. 56. 
son m. sen, pl. sonar [synyor 

Söderbykarl,sonjarLohärad, 
Söderbykarl]. 48, 63 c, 124, 
135B, 201 jämte noten, 219; 
T. 48. 

sopa sv. sopa. 
soppa f. sava 1. sapa. T. 56. 
sorg f. sari 1. sari. 56 b, 181, 

206; T. 56. 
sorl n. seilår I. snår. 
sorla sv. salra 1. skara. T. 1381/2. 
sort m. sar. 
sot n. sot. 
spad n. spad. 
spade m. spada. 
spader m. spitdår. 
spaderässet n. best. spcia'ea. 
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spak a. spetkår. 
spanjor m. spanjor. 
spann m. span. 202 anm. 1, 2. 
spara sv. spara. 152, 236 anm. 
sparf m. sparv. 
spark m. -spark. 
sparka sv. sparka. 36 b. 
sparlakan n. spalåka. 148 a. 
sparlakanssäng f. sioglaksa'e. 
sparre m. spara. 
spatsera sv. spasiara. 
spatt m. spat. 
spegel in. spagal, pl. spagZar. 

26, 140g. 
spegla sv. spagZa. 
spektakel n. spatelkaZ. 169. 
spela sv. spela [svala. pip 

spalar syrsan spelar, asta 
spalariagran hästarna spela, 
leka i hafren B.] 25. 

spenat m. spanat. 
spene m. spona. 206 anm. 3. 
spets in. sinats 1. sinas. T.96,119. 
spett n. spat. 
spetälska f. spatarlska. 
spickefläsk n. spikaRa'sk. 

spicken a. spikan. 195b. 
spigg m. 
spik m. spik. 
*spikbacke In. spikkika [spik- 

väka B.] spiklåda. 
spiknykter a.spik-(1.pin-)4ktår. 
spilkum In. spilkum. 
spilla sv. spila. 
spilta f. spat n. 199 c. 
spinna st. spina. [span av tog 

af, minskade R.] 233:i, 235. 
spinnrock m. spinrals. 
spiritus S. spiqu's ett litet my-

stiskt djur (torndyfvel ?), 
hvars ägande förlänar öfver-
naturlig kraft ock skicklig-
het ]. 

spis 11 1. spis. 
*spitor f. pl. spdar små träd-

stickor. 
spjut n. spjig stickord, pik. sm4-

kcista spiktt ge pikar. 
spjäla f. spjaZa. 
spjäle in. syll n. [lagda sppa 

trikå lägga spån på taket B.] 
6, 199c; T. 6. 

1) Stadskemisten i Göteborg dr J. E. ALEN har om spiritus med-
delat följande upplysningar från Söderbykarls socken i Roslagen. spjåtu's 
1. spiritus (hvilken senare form i nämnda socken torde vara den van-
ligaste) är någonting »ondt». Enligt en uppgift lär man få spiritus ur 
ett »tuppägg»; enligt en annan kan man förskaffa sig sådan genom att 
lägga en spindel i en dosa, spotta på den tre gånger under tre torsdags-
kvällar ock samtidigt tänka på det, hvartill man vill ha spiritus till hjälp. 
Man kan icke ha spiritus på mer än en sak i sänder; en har spiritus på 
pängar, en annan på att köra, en tredje på att slåss o. s. v. Spiritus 
skall födas med blod, taget ur ett lillfinger, ock kan förvaras t. ex. i en 
snusdosa eller i en flaska. Vill man bli af med spiritus, kan detta gå 
för sig på två sätt: antingen säljer man honom för pängar (ej för andra 
värdesaker); eller ock dränker man honom i ett isbelagdt större vatten 
på så sätt, att man gör ett litet hål i isen, stoppar ned spiritus däri, sedan 
tilltäpper hålet med en propp ock därpå går hem utan att se sig tillbaka. 
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spjälka sv. spjeaka. 	 spänna sv. spana. [ja tro da kata 
spjäll n. spjal. 	 skula spana ma jag trodde, att 
spjärna SV. svina. 	 kattan skulle klösa mig V.] 
spola sv. sprak. 	 spänne n. spana. 
spole m. spola. 200. 	spänta sv. spinta spänta ved. 
sporra sv. spara. 	 spö n. spia spöstraff. 
sporre m. spara. 64, 195 b, 200. spö n. specla metspö o. d. 
spott m. spat. 	 spöka sv. spoka. 
spotta sv. spata. 	 spöke n. spoka. 
spraka sv. spraka. 36 c. 	stack m. stak. 
spricka sv. sprtlsa. 233:i. 	stackare m. ståltarå. 
springa f. sprygya. 23, 184 a. stad m. stad. 123, 202 anm. 
springa st. sprtga. 23, 233:1. stad f. stad väfkant. 
sprit m. sprit. 	 stadga sv. staga. 
sprita sv. sprita. 	 stadga f. staga m. 199 a; T. 123. 
spritt ny a. sprit ny. 116. 	*stadgning f. stagntg stadga, 
spruta SV. spruta. 	 fasthet. 123; T. 123. 
språk n. sprak. 184a, 209. 	stadig a. steidagår. 
språka sv. spraka. 	 stad-lina f. stetlina kantlina på 
spräcka sv. spraka. 	 strömmingsskötar. 123. 
spräcklig a. språkZugår. 195 a. stadsbo m. gask. 195 a. 
spränga SV. .spr aga. 	 stadsläkare ra. stdtslie,kara. 195a. 
[sprätta sv. sprata tal klösa till. staf m. stav. 

sprata tal raka katten stafva sv. stava. 
klöste rackan B.] 	staka sv. staket. 

spy sv. spy. ja kan..-ta ata strontg, stake m. staka. 36 c. 
sam a fluga ar spy pa jag *stakig a. st(tkugår dum, tafatt. 88. 
kan ej äta strömming, som stall n. stal m. 36 a, 199 a, 200. 
en fluga bar spytt (lagt ägg) stam m. stam. 
på. 	 stamma sv. stama. 195 b. 

spå sv. sp. 	 stampa Sv. stampa. 
spån m. span, best. span. 68, 200. stanna sv. stana 1. stana. 36c, 
spånaden m. best. span. 57, 	195b. 

135B. 	 stapel m. stapaZ. 36 c, 140 g. 
spång f. spay. 184a, 207. 	stappla sv. stapla. 36 c, 140 b. 
spår n. spor. 63 b. 	 stare ro. stara. 
späck n. spk. 195b. 	stark a. steirkår. 36 b, 169. 
späd a. sp4,elår. 	 starr m. star f. 1) sjukdom; 2) 
späda sv. spada. 	 växt. 199 b. 
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steg n. stag. 
stege m. staga. 26, 200. 
steglitsa f. staglisa. 
stegra sv. staga: hästen stagZar, 

stegrar sig, när han är brå- 
kagår, istadig. T. 142. 

stek f. stolt n., men plur. skakar. 
91 a, 199 c. 

stel a. sta& 33. 
*stelen a. staZan stelfrusen. 
stelna sv. stana. 33. 
sten m. stian. 91 a. 
stena sv. stiana sätta sten på: 

stiana sota sätta sänksten 
på strömmingsskötarna. 

stenfot m. stianfot stengrund 
under hus. 

'sten-värke m. stianva'rka sten-
brygga ut i sjön. 

sticka st. stia. 233:1. 
stickelbär se krusbär. 
stiga st. stiga. 233:4. 
stigbygel m. stigby'gil, pl. -gZar. 
stig-lucka f. stilicka öfverbyggd 

kyrkogårdsgrind. 175. 
[*stiksla sv. sttlesla stänga gär-

desgårdar B.] 
stil m. styl 1. stydal. 17, 122, 

137 f. - 
stim n. stim. 
Stina stina. 213, 214. 
sting n. st g 1) djur; 2) nålsting 

o. d. 
stinka v. st/ca spritta till, hoppa 

till. 
stinn a. stinår. 
[*stinna  sv. sta ut ozo spärra 

upp ögonen, se stint på 
något B.] 

*stinta f. stinta flicka. 213, 214.  
stjäla st. Ma 1. stjaZa. [an salda 

jo 54andas (i smyg) fyr 
gum a, Pir an va a brailvin 
B.] 32a, 140e, 191,233:2, 
234. 

stjälk m. jak. [yedk stånd, blad 
på. potatis V.] 32 a, 140 f. 

stjälpa sv. ,fttpa. 102, 140t 191. 
stjärna f. Ona 1. sta. 32 b, 

191. 
stjärt m. 5at 1. stiat 1) stjärt; 

2) sista sköten i varpan. 
32b, 191. 

sto n. sto. 211. 
stock n. stak. 56 c. 
Stockholm stek8bn. 56 a c. 
stol m. stQZ. 163, 200; T. 163. 
stolpe in. skapa. 56 a. 
stolt a. steiltår. 
stom m. stom. 195 b. 
stop n. sto). 
stoppa sv. stava. 56 c. 
stor a. stor. 55 b, 219, 222. 
stor-färdas a. störfa'Zas storståt- 

lig: a störfa'Zas brolap ett 
storstätligt bröllop. 

*storken a. starkan som har 
storknat. 56 b. 

storkna sv. starkna. 
storm m. skum. 135 b. 
*stor-teln s. sktan den tjocka 

linan utefter skötarnas öfre 
kant, hvari flarnen sitta. 

straff n. straf. 
strama sv. strama. 
strand f. strand. 123, 207. 
*strand-brokel m. strcinbråkaZ en 

vadarfogel. 
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*strand-pyrel m. streinpyril = 
strandbrokel. 

straxt adv. strakst. 118. 
streck n. strak. 195 b. 
strid f. strid. 
strigel m. stragal, pl. -gZar. T. 

28, 140g. 
stril m. 
strimma f. strima. 3, 195 b. 
*stritta sv. strita hoppa, skutta. 
strof m. stret'', pl. -ar, anekdot, 

historia, berättelse. 
stropp m. straf. T. 111. 
strumpa f. strampa. 70, 206 

anm. 3. 
strupe m. 
strut rn. strut. 
*stryffel f. stry'pl, pl. -ar, -ancla'r 

stöfvelstropp. 
stryk n. stryk. 
stryka st. stryka. 233:5. 
strypa Sv. strypa. 111, 235:5. 
strå n. stret. 211. 
[*stråk s. strak öppning på is 

med löpis på ena sidan R.] 
stråke ni. straka. 63 c. 
sträqk n. strak. 
sträcka sv. stralsa. 27. 
sträng ro. grav. 200. 
sträng a. strågdår. 122. 
strö sv. stryp 1. stroja, pret. 

stryp. stroj.-ict am strö 
ut halm. 184b. 

ström m. stroin. 195 b. 
strömma sv. stroina. 195 b. 
strömming m. stroinig. 195 b. 
stubbe m. stuba 1. st812a. 
student m. studånt [stugdånt B.] 

1) student; 2) studentmössa: 

fa, tapa studånt'n få, tappa 
studentmössan. 

studera sv. stådiara. 
studs m. stas. T. 123. 
studsa sv. stusa. T. 123. 
studsare m. stiisarå. 
stuga f. stuga. 236 a. 
stug-kammare in. stikka'mara 

mindre kammare mellan kö- 
ket ock salen med dörr åt 
förstun. 

*stula sv. stiga i kul stupa i 
kull. stia sägas ock ång- 
båtar göra i sjögång. 

*stumle m. stunda stubbe. 
stump m. stump. 
stund f. stand. 70, 123. 
stupa sv. stupa. 
stursk a. stkskår. 
stuss m. stus. 
stut m. stut 1) oxe; 2) risbastu. 
stybb m. styb n. 199c. 
stycke n. styka. 210. 
styf a. stti;år. 
styfbarn ii. styban. 
styfbror m. stybror. 
styfdotter f. st jdOar. 115. 
styffar in. styfar. 115. 
styfmor f. sty-  mor. 115. 
styfson m. stysen. 115. 
styfver m. stvår. 
stygg a. sty'går. 
stylta se krycka. 
styra sv. styra. 236 anm. 
styre n. styra. 
styrka f. styrka 1. storka [styrka 

B.]. 19 noten, 21. 
styrn s. styn, i uttr. pa  styn, 

supen, drucken R.] 
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styrsel f. sty',91. 	 [*stöfva sv. stgva i sa, t. ex. bond- 
[*styr-val m. styrvaZroderBlidö.] 

	
bönor, proppa i sig B.] 

stå st. stg.t. 173, 233:3, 234. 	störvel m. st464. 140 g, 199 b, 
stål n. ste& 
	

205 anm. 2, 219 anm. 1. 
stånd n. stand, t. ex. blomstånd; stöld f. stsK 

men stand om marknads-  stöpa sv. stopa. 
stånd (mårknastånd). 123; stöta sv. stota. 
T. 38. 	 suck ra. sak. 

ståndkrok m. stankrok. T. 38. sucka sv. saka. 70. 
stång f. stav. 38, 184 a, 207. suga st. fuga 1. syga, pres. Ogår. 
stånga sv. stava. 38. 	 81, 192, 194, 233:5. 
stånka sv. stagka. 	 sugga f. suga. 
stånka f. staka. 	 sula f. sek. 65. 
städ n. stå. 211; T. 123. 	sumpig a. sionpugår. 
städa sv. ståda. 	 sund n. sund 1. ssnd. T. 58. 
städsel f. stås/. 	 sunnan adv. sana. 135 B. 
städsla sv. stasla. 	 sunnanväder n. sånava'dar 1. 
stäf m. stav. 	 ss'nava'dar. 58, 70. 
stäfva f. ståva. 	 sup rn. 'sup. 100, 228 anm. 2. 
ställa sv. stala. stalabZod hämma, supa st. stkpa. [supa myMk 

stämma blod. 	 dricka mjölk B.] 119 d,233:5. 
ställe n. stab. 210. 	supanmat m. spamett. T. 135. 
stämma sv. stemina för rätta. sur a. sur. '219. 

134; T. 134. 	 susa SV. susa. 
stämma f. stam. a. 195 b. 	svafvel n. 81,6104. 172. 
stämpel m. stampal, pl. -plar 1. svag a. svågår. 

-par. T. 140 g. 	svagdricka n. svågdrt'ka. 
stänga sv. stava. 	 sval a. svaZ. 36 a, 140 e, 151. 
stängsel n. stagsål f., pl. -ar. svala f. svak. 36 a. 

199 b. 	 sval-blommor f. pl. svON6mar 
stänka sv. staka. 	 primula farinosa. 
stärbhus n. stcirbt'As. 	 svale m. sveda. 
stärka sv. starka. 	 svalg n. svaj. 
stätta f. ståta 1. sida (jfr klif- svalka sv. svaZka. 36 a. 

stätta). 	 svalna sv. svafra. 163. 
stöd n. stgd. 	 svamp m. svamp. 
stöda sv. stgda. 185. 	svan m. svan, pl. -ar. 
stödja sv. skyt sticka ål med svans m. svans. 

ljuster. 1723; T. 123. 	svar n. svar. 
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svara sy. svara. 
svarfva sv. svarva. 
svart a. svåtår, 36 b, 219 anm. 
[svart-myror f. pl. svåtmy'rar R.] 
svartsjuk a. svåt54kar. 
sveda sv. sviada, pret. smack, 

t. ex. kläder vid elden. T.91. 
sveda f. svada. vark a svada 

värk ock sveda. 
svedjeland n. svalan. brarja 

svilall bränna svedjeland. 
T. 4, 123. 

svensk a. svansk. 
svepa sv. sviapa. 91 a. 
svetsa sv. smasa. 
svett m. kvot. 49. 
svettig a. svknår. 
svicka f. smlsa. 
svida st. svida. 91 a, 123, 233:4. 
svika st. svika. 233:4. 
svimma sv. svima. 3, 195 b. 
svin n. svin. 2. 
*svin-bysja f. svfnbyj'a svinbädd. 
svindel m. svinda. 
svinga sv. smea. [frjg4 svar 

foglarna flyga- svgandar 
sinar lakt svalorna flyga 
lågt B.] 

svin-kur m. svinkur medel mot _ _ 
svinsjukdomar. 

sviskon n. smska. 135 B, 212. 
svordom m. SVQ1P.M. 
svullen a. sul.an. 115. 
svullnad m. sslma 1. sulma. T. 

58, 140f. 
svulten a. salen. 
svåger m. sveigår. 
svål m. svaZ. 45. 
svång a. svcieår. 

svår a. svar. 219 anm. 
svägerska f. svågajka;. 27. 
*svägra f. svagra svägerska. 
svälja sv. svaZya. 154, 185. 
svälla sv. svala. 
svält m. svalt. 
svälta sv. svalta. 
svämma-öfver sv. svama4vår. 
svänga sv. svada. 
svära St. svara 1. svaria. 27, 

32b, 233:3, 234. 
svärd n. sval. 27, 141, 152. 
svärdotter f. svgtåtar. 
svärm m. svarm. 
svärta sv. svara. 
sy sv. sy. 237. 
*syda sv. syda luta: bdek, sydår 

båten lutar, a sydår at ar 
db det lutar åt det där hållet. 

*sydd s. syd sömnad. 
sydost m. sydöst. 
sydväst m. sydvåst. 
syl m. syl. 
syll f. sv. T. 121/2. 
sylt m. sylt n. 
"symta sv. symta [snnta, pret. 

~ta R.] snyfta. 
syn f. syn. 
syna f. best. sgnå ansiktet. 
synd f. synd. 
*synda sv. synda, pret. synda. 

s. astar låta hästar bada. 
synål f. syn. 
syrener f. pl. sYrinar. 195 d; 

T. 4. 
sy-ring m. syr e (jfr sömring). 
syrsa f. syts.a 1. 58,ya. [a lita 

58,sa 	k(2 en liten stackare 
till ko B.] 60, 194. 
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syskon n. pl. syska 1. syska. 38, 
135B, 212. 

syskonbädd m. sy'skaba'd. 
sysslingar m. pl. sy'slånar 1. 

sy'salånar. 79; T. 119. 
syster f. systar. 205. 
*syting m. syhg ynklig, klen, 

usel varelse. 
så m. sa. 200. 
så sv. set. 68. 
så adv. S8 1. sa. [sådår så där B.] 

59, 219 anm. 
sådan a. san. 
sådd f. setd in. 68, 199a. 
sådor f. pl. Mar. 68. 
såg f. sa.g, best. sagyå. 
såll n. sal. 
sålla sv. sala. 68. 
sång 131. sa. 
såpa f. 
sår n. sar. 
[sårad a. seiradå B.] 
sås m. 
säck m. sak. 
säd f. sed. 27, 123. 
sädesand f. sasand, best. s4sdnda, 

sädesskörd. 
sä,des-and-tid f. se,santid m. tiden 

för sädesskörden. 123. 
sädesbod f. sask.d. 
sädesgärde n. sasjaZ f. 
sädesärla f. sd,dasala I. sisa'la. 

T. 148. 
säga sv. saga 1. sa2a. 27, 123, 

170, 219 anm., 238. 
sägen f. sann, pl. -ar 1. -ar. T.189. 
sälg t'. 
sälgpipa f. sålypipa 1. silpipa. 

sälja sv. sala 1. saZja. 27, 32 a, 
38 noten, 140 e f, 185, 195a, 
238. 

sällan adv. sala. 135B; T. 135. 
sällskap n. salskap. 
sällsynt a. sålsy'ntar. [aden va 

salsynt Heden bjöd sällan 
folk-  till sig B.] 

*sälting s. salt n salt hö, vuxet 
vid hafsstranden. 137 e. 

sämjas sv. samias, pret. samdas. 
sämre a. såmrå. 222. 
sämre adv. såmår. 222. 
sämskskinn n. sortsk.N. 
sämst a. samst. 222. 
sänder adv. såndår. jarl såndår 

en i sänder. 
säng f. sae. 184a, 205. 
sänka sv. saka. 
sänke n. saka. 
särk m. sark. 32b. 
särskilt adv. seldt/t. 194. 
*ät  a sv. sta: a såtår inta det 

hjälper ej. 
säte n. sta. 
*sät-stuga f. såtstika [såsttka 

B.] kök (jfr annstuga). 123, 
155. 

sätta sv. saga. 27, 29, 185, 238. 
sättare m. sågyarå sänksten på 

strömmings skötar. 
säx räkn. saks. 230. 
säxtio räkn. såkstk 230. 
säxtionde räkn. såksheinda. 231. 
säxton räkn. saksta. 230. 
säxtonde räkn. såkst'nda. 231. 
söckendag m. shkanddg. 
söder m. sddår. 
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söfva sv. sova. 
söka sv. soka. o sOkår fer sa 

söker läkare. [dsm a soka. 
sa myka de ha sökt så många 
läkare B.] 

söm m. som. 195 b. 
sömma sv. sorna. 195 b. 
sömn m. ssnin [ssman 11]. 55 c, 

135 B jämte noten. 
sömnlös a. stimlOsar. 135 A. 
sömn-torn m. s8mtot lurfviga ut-

växter på törnkvistar, som 
läggas under hufvudkudden 
åt sjuka barn, för att de 
skola få ro. 

söm-ring m. soning syring. 

sömsmån somsman I. sOmamtlin. 
T. 135. 

söndag m. ssndag. a a ss'nddgar 
i dag det är söndag i dag. 
55 e, 197 b. 

sönder adv. sendår. 55 c. 
sönderbruten a. ss'ndarbry't'n. 
*sönder-brångad a. sendarbråg- 

ada söndersliten, t. ex. 2, 
kireip ån. 

[sönderfallen a. ss'ndarfitlan V.] 
söndrig a. sendrigår. 55 c. 
sörja f. nova. T. 22. 
sörja sv. ssrya. 55 b. 
sörpa f. ssrp. 55 b. 
*söt m. sot kyss. 
söt a. sOtår. 48. 

T. 

tack s. tak. 
tacka sv. taka. 11. 
tacka f. taka. 
tackel n. tcikål. 195 a. 
tafla f. tavla. 
tag n. tgg. 36e, 175, 184a, 209. 
taga st. k. an kamår tandas 

han kommer gående. 36 c, 
139, 175, 182, 196, 233:3. 

tagel n. tdgål. 36 c. 
tagg m. taga. 200. 
tak n. tak. 36c, 119a, 164. 
"tak-täcka f. tåktalia takbräde. 
tal n. tca. 36a. 
tala sv. ta. 36a. 
talg m. talg. 140f, 181. 
tall f. tal m. 36 a, 137 e, 200. 

tallrik ro. talrak. T. 28. 
taltrast m. taltrast. 36 c, 44, 

195a. 
tam a. tåmår. 
tana f. tana. 
tand f. tand 1. tan. 37, 123, 207, 

217 b. 
tandkött n. taeoft. T. 123. 
tandlös a. tcinlOsar. T. 123. 
tapeter m. pl. tapgar, best. -åndår. 
tappa sv. Nya. 
tarm m. tarm. 36 b. 
tass m. tas. 
te n. ta, best. pl. tåndår. 
tecken n. tåkån. 
teg m. tlag. T. 91. 
tegel in. tkål. 4. 
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telegram n. talagretm m. 195 b, 
199 a. 

*teln ra. UD,' 1. ta" i kantlina på 
skötar. 33, 46. 

ten m. tian. 91 a. 
tenn n. tan. 26, 195 b. 
termin m. tarmin. 197 b. 
terpentin m. tårpantin. 197 c. 
[tesked f. 49310 B.] 
test m. tz4st. T. 91. 
*tia sv. tia reda ut t. ex. ull, 

dref o. d. 
tid f. tid m. 116, 123, 199 a. 
tida adv. tida ofta. 
tidig a. tidagår brunstig. 88. 
[`tidlig a. tidligår tidig B. R.] 
tidning f. tidnig. 205. 
tidsfördrif n. tisfslriv 1. tids- 

feciriv. T. 123. 
tidspillan f. tidspi'la. 135 B. 
tiga st. tiga. 175, 233:4. 
tiger m. tigår. 
tigga sv. tiga. 
tiggare m. tigjarå. 184 a. 
Tilda tilda. 213, 214. 
tilja f. 
till prep. tal 1. ta. beit'it tar tal 

båten lägger i land. bdpa ta 
köpa hos. [vara ta sddar-
måns bo hos Södermans R. 
anla ta handla hos B. liga 
tal nsn ligga hos någon B.] 
28, 139. 

tillbaka adv. tabaks. 36 c. 
tillfreds adv. ta fras., t. ex. kan 

ja inta fa vara ta fras i fred. 
T. 123. 

tillhåll n. talat 1. tglak. 

till-mana-häst m. tålmansa'st 
häst förspänd till vänster. 

tillnamn n. talnamn. 
tillsammans adv. ta-samans. 
tillsyn f. talsyn. 
tilltag n. talta-  g. 
tilltugg n. taltag. 139. 
tils adv. ta. 
timme m. tima. 3, 195 b, 219. 
timmer n. timår. 3, 105. 195 b. 
timotej m. hmot42. 
tina f. tina. 
tina sv. tina. 
tinga sv. tiga: tiga av afråda, 

söka atböja; tiga tal göra 
förbön med afseende på 
giftermål. 

tingshus n. tigsto. 
tinne n:. tina pinne i en räfsa. 
tinning m. jp4pg. 178. 
tio räkn. tia. 230. 
tionde räkn. tf anda. 231. 
[tionden best. f. tinat: kama 

ma tindå B.] 
tisdag m. tisdagar. 147. 
tistel rn. tgstil 1) vagnsstång; 

2) växt. 3, 10, 195 a, 200. 
*tistron n. tistra svarta vinbär. 

135B, 212. 
titel ni. tital. 
titta sv. tita. 
*tjangsa sv. pava kurtisera. 
tjock a. Mikår [bak Söderby- 

karl, V.]. 56 c, 177; T. 177. 
tjog n. jog. 63 e. 
tjudra sv. »yra. 123. 
tjut' En. Lsyv 1. tyv [Älv; Söderby-

karl]. 18,-  177. 
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tjufva f. tyva 1) hötjufva; 2) trä-
ställning hvari sköten läg-
ges, när man bygger den. 18. 

tjugo räkn. jr,cgs [A,roga Söder-
bykarl, V.]. 81, 177, 230; 
T. 177. 

tjugonde räkn. frikendå 1. j,94-
ganda. 231. 

tjur m. Lsgr. 
tjuta f,,stda. 233:5. 
tjäder m. tfadår. T. 95. 
*tjäfsa-sönder sv. jyafsa-s8'ndår 

hugga, spinta sönder. 
tjäle ni. paa. 32 a. 
*tjäna sv. »da tälta. st jsala ma 

rna .94.g41 tälta med 
båten, med seglen. 

tjäna sv. tiana [bana Söderby-
karl]. 177 noten. 

tjänst f. jpanst. 
tjära f. tiara 1. ttra. 6, 95; T. 6. 
*to s. to blånor. 
tobak m. tobdtk. 195b, 196, 197b. 
tocken se dylik. 
toddy m. tacka. T. 184b. 
toffel teitål, pl. tallar f. 199 b; 

T. 140g. 
*to-flaga f. tORaka m. blåntapp. 

200. 
tofs m. tufs. 86. 
toft f. t8ft, pl. -ar, -a'ndar 1. -sr, 

-snds'r. T. 56. 
tok m. tO_kår. 
tokig a. tOkuga'r. 88, 219. 
*tok-rede n. Nkralda tokeri. 
tok-stolle m. tåkstsla 1. t4kstala. 

56 c. 
tolf räkn. Uh). 56 a, 230. 
tolfinan in. taZman. 56a, 140f. 

tolft f. tsY 1. ta. 56 a, 112, 
140 fl 

tolfte räkn. tsya. 231. 
tolk ni. t8U. T. 56. 
tom a. tdmår. 195 b. 
tomt f. t8mt 1. tamt. 56 c; T. 56. 
tomte m. Und. 
ton m. krt. T. 1621/2. 
topp m. tap 1. tal). 56 c, 86. 
tordyfvel m. t4ndymi, pl. -var. 

162. 
torf f. (tarv 1.) tsrv m. ock n. 

T. 56. 
torg n. /899 1. tar). 56b, 181. 
tor-hagel ii. tc5.n,4gaZ 1. tdndgaZ 

mindre torvigg. 148 a. 162. 
torka sv. tsrka I. tarka. 56 b. 
torn n. ton. 
torp n. Uri) I. tarp. 56 b; T. 56. 
torr a. tsr 1. tar. 56 b, 195 b; 

T. 56. 
torsdag in. tQcstig. 
torsk m. tak I. tsk. 56 b, 155; 

T. 56. 
torsk-bete n. tkbgila. 
[torsk-håll teskal ställe där torsk 

tar bra R.] 
tor-vigg m. tonmg 1. toning 

meteorsten. 162. 
trafva sv. trava. 
trafve m. trava. 
trakt f. trakt. 206. 
*tralt n. tralt öfre sängplatsen 

i en sparlakanssäng (jfr 
uppsäng). 

trampa sv. trampa. 
tran m. tran, best. tran. 
trana f. trana. 36 c. 
trappa f. trapa. 
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trasa f. trasa. 36 e. 
trasig a. tråsugår. 36 c, 219. 
trassla sv. trasla. 37. 
trasslig a. trciskår 1) trasslig; 2) 

ovårdad till klädseln. 219. 
trast ni. trast. 
tratt m. trat. 
tre räkn. tri. 4, 230. 
tredje räkn. tradja. 230. 
tremastare m. trimåstara. 
treskäftad a. triskåfta oböjl. T. 

4, 123. 
trifvas sv. trivas. 
[trilla f trila, oh!. f. trio B.] 
trilla sv. trtla. 
trilling, tn. trtk. 
trilsk a. trilskår I. traskan. 
trind a. trr [trindår B.]. 123. 
trissa f. tnsa. 
tro sv. tro. 
troll n. trsl. T. 56. 
trollgubben in. best. trslgitban 

den onde. 
trollpacka f. trslpålsa. 
trosartiklarna best. pl. m. tri2s-

aUkZa. 
tross ni. trss. T. 56. 
trubbig a. tritbgår 1. trs'bugar. 
truga sv. truga. laga at du tru- 

gar pa da a gtår nu laga att 
du trugar i dig ock äter nu. 

trumf in. trumf. 
trumma f. trumba 1. tramba 1) 

instrument; 2) dike. T. 70, 
105. 

trumma sv. trumba 1. tramba. 
trumpet m. trumpat. 197 b. 
trut m. trut. 
trycka sv. tryka. 233:5. 

tryne n. tryn. 209. 
trå sv. tra träna. an  star a trar 

han står ock trånar, pk a 
trada gick ock tränade. 

tråckla sv. tr.91aa. 66, 140 d, 
195a. 

tråd in. trad. 123, 200 anm. 
trådnystan n. trcliny'sta. T. 123. 
trådsliten a. traslihn. T. 123. 
tråg n. tro.g. 63 c. 
tråkig a. trgugår. T. 66. 
trång a. trcieår. 219, 221. 
*tränig a. trartugår klen till väx-

ten, tvinande. 88. 
'trå-tyg n. tratyg otyg. 
trä Ii. tr. 27,-119 a, 122, 211. 
*träcka sv. trala, pres. tråkår, 

gå framåt, om båtar. 
träda sv. trGda. trGda pa a ned 

träda på en nål. 
träde n. trGda. 
trädgård ni. trggqd. 195 b. 
träffa sv. trafa. 
träl m. trGl. T. 137 d. 
tränga sv. traga. 
tränjon n. traj 1. trG,njo [tranio 

B.1. 135B, 188, 212. 
träsk n. trask med öppet vatten 

ock gungfly (jfr kärr). 
träsk-hägnad in. trd,ska'gna betes- 

hage. 
träta sv. trga. 
trättio räkn. trd,ti. 230. 
trättionde räkn. trgtusinda 1. 

trgba'nda. 
trätton räkn. trakt. 
trättonde rä kn. trgiada. 
trög a. trdgår. 
tröja f. trop. 
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tröska sv. triiskja. trsskja ma tvinna sv. Unita [kintia V.]. 

slags tröska med slaga. 55c, tvist f. tinst m. 199 a. 
184a. 	 [tvistel-sjuka f. tvistaNka sår- 

tröskel m. treskaZ. 140 e; T. 55, 	sjuka V.] 
140. 	 två räkn. tya. Nalsaatvaklockan 

trösta sv. trosta. 	 är tu. 230. 
trött a. tritår. [ja ar 88 tr.« tvål m. tvea. 

jag är så trött V.] 	tvär a. tvar. 
tufva f. boa. 	 tvärt adv. tvat [kvat V.]. 32 b, 
tugga Sv. taga. 	 116 jämte noten. 
tuggbuss m. tobits. 	 tvätt m. tut. 
tull m. tal (afgift). 	 tvätta sv. tvota [kvota V.]. 49. 
tull m. tala årtull. 200. 	tvättfat n. tvotfat [boett V]. 
tum m. tum, pl. tum. 	 116 jämte noten. 
*tumba Sv. timbal. ttrinba: åst'å tycka sv. tylsa. ty'lsår »n e, 

Umbar sa hästen vältrar sig 	tycker någon det, kan någon 
på ryggen. 	 tro det (starkt nekande ut- 

tum-grepe m. taingrlap. 91 a. 	tryck). 
tumme m. tama. 195 b, 200. [tycke a. tyka kärlek V.] 
tung a. tågår. 222. 	 tydlig a. Oclhgår lustig, rolig. 
tunga f. toga. 78. 	 fjafr, a tiln z syn a sir sa 
[tungomål n. tåsomga språk B.] 	tydh ut sa skälen är trind 
tungspene ni. t6espena. 49. 	i synen ock ser så rolig ut 
tunn a. tecnår. 	 så B.] 88. 
tunna f. tana. 	 tyg n. tyg. 
tunntapp m. ingav. 	tygel ni. tyga, pl. -gZar. T. 140 g. 
tupp m. tup. 	 tyrann m. tyrc_in. 195 b. 
tusen råk n. tsån. 230. 	tysk m. tysk. 195a. 
tussa sv. paa. paa un tussa tyst a. tgstår. 15, 195 a. 

hunden. 	 tå f. ta. 208. 
*tut tu. tut handsktut. 	tåg n. teg. 63c. 
tuta f. tuta nätflöte. 	tåg n. teg nottåg. 54, 175, 184a, 
tvehågsen a. tvitj.gsan. T. 4. 	205. 
tveskaftad a. tviskcifta. T. 4. tåg-virke n. tkva'rka. 63 c. 
tvetydig a. tey'cligar. 4, 88. tåla sv. ta 1. ta (te d t9jda 
tvi interj. tvy. 17. 	 tt44). 63 a, 140 e, 236 anm. 
tvifvel tviva. T. 140 g. 	tång f. tas. 184 a, 207. 
tvilling m. tvibg. 	 tår m. tar f. a lita tar en liten 
tvinga sv. tmea. 	 tår. 199b, 205 anm. 2. 
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tåtte m. tuta 1. t8ta. an  tuta 
lin= 20 hässlor (jfr hässla). 
86; T. 56. 

täcka sv. taka. 
täcke n. taka. 210. 
tälja sv. tak2a. 
Tälje tap. 32a, 181. 
tämja sv. tGma, tamda. 185. 
tändsticka f. tånstVka. 
tänka Sv. tag/ca. 186. 
täppa f. tapa. 111. 
tärna f. ta en sjöfogel. 
tärning m. t,antg. 

tät a. t4tår. 
töa sv. tga. 
töcken n. tbkån. 48. 
töcknig a. t41cnugår. 48, 219. 
*töfia f. tina knut på nät. 
töm m. ton. 195b. 
tömma sv. tgma. 195 b. 
töras sv. teras 1. t8,9a [pret. t8tsa 

V.1. 55b, 67,-  141, 195-a, 
196, 240. 

törna sv. toa. 
törnros f. t,nros. 
törst m. ttljt. 

U. 

udd in. ud. 120; T. 120. 
udda a. uda. uda a samt udda 

ock jämt. 
udde m. 
ut in. uv. 
uggla f. ugZa. 
ugn m. q. 135B, 200 anm. 
ull f. tt/. 
umgås st. anas. T. 70. 
undan adv. una. 135 B; T. 123. 
undantag n. lindatåg 1. tinatåg. 
under prep. vindår. 
underarm in. iindexa'rm. 
underhåll n. iindar81. 
underlig a. ånbga'r. T. 123. 
underläpp m. se nederläpp. 
undersida f. ånda,sida. 
undra sv. undra. 
undre a. undra. 222; T. 222. 
undvara sv. 4nvara. T. 123. 
ung a. (igår. 222. 

ungefär adv. giniafa'r [ansat'« 
R.]. 153 noten. 

*ung-hyde n. 6gy'da unga perso- 
ner (lindrigt skällsord). 

uniform m. unpfeirm [unKeirm 
B.]. 184h. 

unken a. ogkan. 
unna sv. utta. 
upp adv. av. 56c; T. 70. 
uppdrag n. avdrag. T. 70. 
uppehälle n. (ivaala. 
uppföda sv. eivf4da. 
uppför adv. eiferå. T. 102. 
uppgång n. apgag. 
uppkok n. avkok. 195 b. 
uppkäftig a. eigbaffigar. 
Uppland iti) Zan. 
uppländing in. eipZa'rpg. 70, 

140 b. 
Uppsala vipsa'4. 36 a. 
uppskrämd a. eivskrG'mdar. 
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upp-säng f. apsag öfre säng-
platsen i en sparlakanssäng 
(jfr trall). 

upptill adv. avtal. 
upp-vattnes a. dpvalnassom höjer 

sig öfver vattenytan. 
uppåt adv. eipat. 
[upp-ätet ptc. n. apat B.] 
urarfva a. åra'rva. 
*urn s. best. in urvädret. 
urringa sv. ikn'ya. 
ursinnig a. gksz/ntar [bet. ock 

vansinnig i V.]. 155. 
ursäkta sv. ukta. 196, 197 c. 
urväder n. iirva'dar 1. rva'clar. 

84, 196. 
*usla gusla s. 	glida' i uttr. 

sala f8r &sia' glas sälja 
för en spottstyfver. 

'uslig a. åsbgår usel. 
utan prep. uta. 135B. 
utanför adv. åtafitra. 
utan-lås n. åtalas 1. åtala'sa. 
utanpå-rock m. åtapareik öfver- 

rock. 
utanskrift f. 1:Atasknft. 

utdragssoffa f. åtdragsgifet. 
utdragssäng f. 1:Atdragsa'e. 
ute adv. tita. 
utefter prep. 4ta'ta. 
utfallsdike ii. åtfalsdika aflopps- 

dike. 
utför prep. fiferå. 84, 196; T. 

119. 
utförs-gåfva f. åtf8,9p4va (t. ex. 

om en präst). 
uthus n. iktus. 
utländing m. åtla'rag. 
utom prep. utam. 
utomlands adv. 4tamlåns. 
*utrikare ra. åtrikara utländskt 

skepp. 
utrikes adv. trikas. 
ut-ränning s. åtra'n2,g sänksten 

vid skötens slut ute i sjön. 
utslag n. utslag. 
ut-släktes a. åtsla'ktas ej till- 

hörande släkten. 
utsocknes adv. åtsöknas. 
utsvulten a. t'Atsva'ltm. 
utväg rn. utvag. 
utvärtes adv. l'gvaps. 

V. 

vacker a. vdkår [komp. våleår B. 
vdlsåt lugnt R.]. 37, 219, 220, 
222; T. 222. 

vad f. se benkalf. 
vad n. vad: sl8 vad slå vad. 
vadd m. vad. 
vadmal n. vabnar. 36 a d, 143, 

146. 
Sv. landsm. X.1.  

vagel m. vaga hönsvagel. 200. 
vagel ni. vakåZ ögonvagel. 
vagga f. vaga. 
vagn m. vag. 135B, 200 anm. 
vagnshäst m. vagsast. 
vak f. vak. 36c, 184a. 
vaka sv. vaka. bat'il, vakar 2. nta 

båten tar in vatten. 36 c. 
6 
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*vakare ro. våkarå träställning vardt pret. vat [veta V.]. 233: i . 
fastgjord vid nät ock skötar varg m. varg. 36 b. 
för att ange deras läge i varm a. vårmår. 36 b, 130, 161. 
sjön. 	 varna sv. vana. 

vakt f. vakt. 206. 	 varp m. varp. 
val m. val, pl. -ar 1. -ar. 201 varp n. varp. 36 b. 

jämte anm. 2. 	 varse adv. vaj, t. ex. N vats, 
val n. va& 	 vat vg,.ts bli varse, blef varse. 
valborgsmässa f. va/b8rma'sa  1. 	T. 901/2  b. 

va,/m8ma'sa. T. 1051/2. 	varsna sv. vg,s90. 
valborgsmässoaftonen m. 	vart vat i uttr. ,ean va, nOval, 

masåftan. 
valen a. valan am figrå valen vass m. vas. 

om fingrarna. 	 vassla f. vasla m. 124. 
val-händt a. våla'ntar tafatt, fum-  vasärra tre interj. vasaratri 1. 

lig. 36 a, 123. 	 vaskaratri. 32 b, 168. 
valk m. valk. . 	 [vat-taska f. våtfiska blåsa, blem- 
vall m. val. 36 a. 	 ma R.] 
valla sv. vala. 	 vatten n. 	36 c, 136; T. 
valp m. valp. 36a. 	 136. 
vals m. vals. 	 [vatten-lag n. våt:nick vatten- 
van a. vånår. 	 stånd R.] 
vana t. vana, best. vgnan, pl. vatt-gröt in. vatgrgt. 

-ar, -andår. 	 vatt-gård m. vatgV gärdesgård 
vandra Sv. vandra. 	 ute i sjön. 
vanför a. van for. 	 vattkoppor f. pl. våtks'psr. 
vante m. vant. 200. 	 *vatt-sköl n. vatsbygl tandsjuk- 
vapen n. våpån. 	 dom hos hästar (bestående 
vapenhus n. v4kan4s. 167. 	i blodblåsor i munnen, så 
var n. var i sår. 	 att tandköttet sväller ut öfver 
var 	n. va Z öfverdrag. T. 142. 	tänderna). 
vara v. vara, pres. sällan ar 1. vatt-soppa f. våtss'pa. 

ar före vokal. vara ht ma vatt-sot f. vats«. 
mårå vara borta med märren vattuskräck m. vatskrak. 
för att fä den betäckt. 36 b, vax n. vaks. 
148b, 233:2, 234; T. 36b, veck n. vak. 195b. 
148. 	 vecka f. mka. 10. 

vara sv. vara. 	 vecka sv. vaka. 195 b. 
*yard m. vala måltid. 141. 	ved m. vgd [vg B.]. 49. 



X. 1 	 vakare—vittja 	 87 

vef f. vg,v. T. 91. 
vek a. viGkår. 91 a. 
veke m. vaka (jfr ljustange). 

T. 91. 
vele m. vig. 91 d. 
veta sv. vota [pret. vata R.]. 

ya vota bekräftande tillägg 
[vot ya G d:o B.]. 49, 91 a, 
196, 238. 

vett n. vot. T. 49. 
vi pion. vi. 2, 113, 223. 
vicka sv. vila. 
vicker m. vic&  T. 142. 
vid a. viflår. 
vid prep. vo, vii. T. 123. 
vidbränd a. vdbra'ndar. 
vidd f. vid. 
videbuske m. vibitska. T. 123. 
vidja f. via. 123, 185. 
[*vidja sv. i).a sätta vidjor på: 

via st1Gn sätta vidjor på 
sänkstenar vid fiske R.] 

vidlyftig a. vilyftagar märkvär- 
dig, lustig, tokrolig. vily'f- 
tugar i mun lustig i sitt tal. 
88, 196, 197 c. 

vidunder n. vidgnidar. 
vifta sv. vafta. 98. 
vig a. vfgår. 
viga sv. inga. 
vigg ni. se torvigg. 
vik f. vik. 184 a, 205. 
vika st. vika. 233:4. 
vikt f. vikt. 
Viktor viktör. 214; T. 77. 
vild a. vildår. 123, 137 e. 
Vilhelm viP/m. 214. 
Vilhelmina vilalmina. 197 e. 
vilja sv. vila. 8, 185, 239. 

villig a. viligår bra, lämplig, 
passande. vika' arar bra 
åror; Inht oZ vänligt ord. 

villigt adv. viligå vänligt. 119 e. 
villkor n. vakar. 
vilse adv. vitsa. 
vimpel m. vimpal 1. -il, pl. -plar 

1. -play. T. 140 g. 
vin n. vin. 
vind a. vindår. 
vind m. vin, pl. vindar blåst. 

123; T. 135. 
vind m. vin på hus. 
vindkast n. vinkast. 
vindsfönster n. vinsfa'nstar. 
vindskammare m. vinska'mara. 
vindstilla f. 
vinge m. viva. 
vingla sv. me Ut ragla, om druckna. 
vinka sv. vinka. 
vinna st. vina. 118, 2333. 
vinter m. vintår. 
vintras: z. vintras I. vintras. 124, 

156. 
*vintrig a. vintrizgår vinterlig. 88. 
viol m. se fiol. 
virka sv. virka. 
virke s. var/ca. T. 33%• 
vis a. visår [klok, ej tokig B.J. 
visa f. visa. 
visa sv. visa. 
viska f. viska. 
vispa sv. vispa. 
viss v. visår. 
vissna sv. visna. 
visthus n. mstus. 
vitriol m. viktaryg 141, 168. 
vitten m. 
vittja sv. vipa. 
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vittne IL vitna. 
vrak n. vrak. 
vred n. dorvrad (jfr dörrvridel). 
vrensk a. vrinskår 1. rånskår: 

åst'iz a v. 
['vrenskas sv. ronskas skria af 

brunst B.] 
vret m. vriat. T. 91. 
vricka sv. vrika. 
vrida st. vrida. 233:4. 
vrist f. vrista 1. rista. 199 a, 

200; T. 115. 
vrå f. yra. 208. 
vråk f. rak 1. recs'ii, pl. -ar. 115, 

195 a. 
vråla sv. rata. 115. 
vrång f. vrae, pl. vrår (1. yrat 

dar), best. pl. vrårit (1. 
vrdeja'ndar) spant i båt. 207. 

vrång a. vrcieår, t. ex. vrdeår 
kreipån sönderbruten, sön- 
derbråkad i kroppen efter 
hårdt arbete. 

vrångstrupe m. kallas vilsa 
strgpa. 

[*vräja sv. vraya skrika af brunst, 
om hästar B.] 

vräka sv. vraka. vrak._.sa in gå 
in. 27. 

vränga sv. vraya. 
vyssja sv. boja. 115, 192, 195a; 

T. 115. - 
våd f. vad, pl. -ar. 
våda f. vada m. 199 a. 
vådligt a. n. & adv. vgidliga. 
våffla f. vafla. T. 140b. 
våg f. vg 1) vägningsredskap; 

2) bölja. 184 a, 205, 206. 
vågskål f. vagskaZ. 

våld n. vald 1. val i uttrycket 
f8r fän x val för fan i våld. 
34, 123. 

vålla sv. vala, pres. vålår, pret. 
valda. a anta mylsa S8M 
lQigå valar det är ej mycket 
som är orsaken. 38, 197 b; 
T. 34, 38. 

vålm m. 8472. 
vålnad en. vana 1. vefr,a. 
våm f. vamb 1. bamb. 38, 104, 

105. 
[*våmen a. vaman ankommen: 

vaman stromie R.] 
vån f. van utsikt, hopp. 
vånda sv. vanda bry sig om: 

an vandar inta n8ntie bryr 
sig ej om något, är morsk. 

våndas sv. vandas. 
vår m. var f. 68, 199b, 205. 
vår pron. vfaran 1. v8n [f. vara 

R.]. vora ar gat ta byn a 
nara mag ta s8mna de våra 
ha gått till byn ock narrat 
mig att somna. 59, 66, 148a, 
196, 224. 

våras: varas 1. våras. 124. 
vård m. vala nätflöte, flytande 

träställning som anger nä- 
tens läge. 68, 141. 

vårda sv. vala ha i sin vård. 
vårda sv. vek bry sig om, lyda. 

66, 123, 141. 
vårdslös a. v4,914sar. 
vårfrudagen m. vårfalån. 152. 
vårta f. vala. 45. 
våt a. vdtår. 
väcka sv. vaka väcka ur sömn. 

195 b. 
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väcka sv. valsja hugga upp. valsja vänta sv. vanta, pres. våntår 

vak hugga upp vak. 195 b. 	jämte vantar, pret. vanta 
Väddö vø€la, socken. 49; T. 	[vänta B.]. 

901/2. 	 väntan f. vanta. 
väder n. v4olår. 135 B; T. 135. väppling m. vapk. 27. 
väderkorn n. vd,darkön. 	värd m. vekt 27. 
väderkvarn f. vadarkvag. 	värd f. ve_d 1. vaZ. 32 a, 47, 141. 
vädja sv. vadja. 	 värdshus n. vays. 
väfva sv. veva, pte. vavan. 	värk 111. vark. romQihska varkar 
väg m. vag. 27, 219 anm. 	pl. reumatisk värk. 32 b, 201. 
väga sv. vaga. smdrå a vaga värk n. vark. 32 b. 

smöret är vägdt. 27. 	[värka sv. varka uträtta; man 
vägg f. vag. 27, 184a, 205. 	kan ej varka, uträtta något, 
vägglus f. va,g1tts. 140 d. 	med en för kort lie Bl 
vägg-smäll m. va,gsmal insekt. värka-om sv. varka-am värka 
vägskäl n. vg,g5g/. 25, 27; T. 	t. ex. i en böld. 

27. 	 värme m. varma. 32 b. 
väja sv. vala. 	 värpa sv. varpa. 32 b, 102. 
väl adv. v. 27, 32 a, 137 d. värpställe n. vdrpstella. 
välfägnad m. vaga'ena. 	värre a. vårå. 32 b, 222. 
välja sv. välja 1. map, vada, värs m. vag. 32b. 

vcap. 27, 32a, 140f, 185. värst a. vigt. 222. 
välling m. vak. 	 väsen se oväsen. 
välsigna sv. valsigna. T. 137d. väska f. vaska. 
välspunnen a. vaspinan. a vaZ- väsnas sv. vasnas. 

spåna gqg ett välspunnet väst ni. vast klädesplagg. 
garn. 	 västan adv. vasta. 135 b. 

välta sv. välta, pret. välta. 	väster ra. vdstår. 
vän m. van, [pl. vanjar Söderby]. västgöte ro. vOta. 191. 

201 jämte noten. 	väta sv. våta. 
vända sv. vanda. 	 växa sv. vaksa. 
vänja sv. vana, pret. vanda. 	växla sv. vaksla. 
vänster a. vånstår. 	 vört f. V8t. 
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Y. 

*yfven a. yvan som yfver sig, 
morsk. - 

ygla f. ygZa. 16, 195a. 
ylle n. bda. 
yngel n. y2'0Z. 140 g. 
yngla sv. ygya. 183. 
ynklig a. y'gkhgår. 
*ypplig a. y'pltgår uppenbar. 

219.  

yr a. yr. 
yra sv. yra. 
yrke n. yrka ['orka B.]. 19 

noten, 21. 
yrsel f. 
yrvaken a. rva'kan. 
ysta sv. ysta. 
yttre a. gra. 222. 
yxa f. yksa. 206 anm. 1 

Å. 

å f. a. 68. 
åbrodd m. abrsd. 45. 
åbäke n. &Ulka. T. 49. 
"åbäken a. eibbkan: vara eib4kan 

man prata dumheter. 
åbäklig a. åbgugar. T. 49. 
åda f. ad, pl. -ar äjderhona. 205. 
åder f. klår. 205. 
åderbråck n. eidarbreik. 56 e, 

195 b. 
[id-fogel m. cf.tdfigal äjderfogel 

R.] 
*åfäkter pl. cifa'ktar åtbörder, 

fasoner. 
åka sv. aka. 
åkdon n. akdQn. 
åker m. dtkår. 200, 
ål m. aZ. 68. 
ålder m. &klår. 38 noten, 68, 123. 
ålderman m. eildarmån. 
ållon n. ala. 135B, 212. 
ål-ref f. earw. 
åländing m. Za'v,2g. 

ånga f. agna m. ånga af kokt 
potatis o. d. T. 1361/2  b. 

ångbåt m. agbeg. 38. 
ånger m. dr. 
ångest f. aeast, best. form dgstå. 

T. 38. 
ångra-sig sv. ara-sa. 38. 
år n. ar. 229 anm. 2. 
åra f. ar. 205. 
årder n. 	T. 59. 
årsbarn n. ajbgg. 
årtull m. 
[år-väg m. arygg växling med 

trädesåkrar B.] 
ås m. as. 
åska f. aska, best. &slån. 195a. 
åsna f. asna. 
*åt n. at ätande, gnagande af löss. 
åt prep. at 1. st. lyda nsn at 

lyda någon. 59: 
åtal n. etta& 
åter adv. &tår. 
återbud n. eitarinkl. 
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åtminstone adv. ta-minstanå. 56c. åttio räkn. (in. 230. 
åtra-sig sv. tra-sa. 	 åttionde räkn. eittrindå. 231. 
åtta räkn. ata. åtta dagar pi. åttonde räkn. &enda'. 231. 

at-dagar. 42, 230. 	åvärkan f. dva'rka. 

Å. 
äfja f. ava dy. atp a trat t 

tråskå dy ock smuts i träsket. 
äfventyr n. åvonty'r. 
äga-om sv. aga-am 1. naga-atz, 

p ret. nagda rå om. T. 1361/2  b. 
äga f. ?9,ga. T. 94. 
ägg f. ag n. 27. 
ägg n. ag. 27, 184a, 209. 
ägga sv. agja. 
äjder m. se ådfogel (hanen kallas 

Odåga, honan ad). 
äkta a. akta. 
äktenskap n. at'nship. 
äldre a. åldrå. 222. 
älf f. av, pl. -ar. 32 a. 
älf-ringar m. pl. Mvrt'ear fläckar 

växt på åker med frodigare 
eller äng. 

älfte räkn. alta. 231. 
älfva räkn. elva. 140f, '230. 
älg m. ag 1. aj. 32a, 140f, 181. 
älska sv. alska. 
älst a. aist. 222. 
älta f. alta. 
ämbar n. ambar. 36 d. 
ämbete n. 6,mbia,ta. 
än konj. adv. an. 
ända adv. anda. 
ända-färd f. åndafa'Z slut. va  

tyQg a f8r åttdafa'Z ma bat'it 
hvad tog det för slut med 
båten. 32a, 141. 

ände m. anda. 
ändlångs prep. anlcigas [ånd- 

lågas B.] längsefter. 118,123. 
ändra sv. andra. 
ändå adv. anda. 197 b. 
äng f. ay. 184a, 205. 
ängel m. aga/. 140 g. 
änger pl. ågår f. 207. 
ängslan f. agsla. 
änka f. agka 1. ag/ya. 184a. 
änkling m. agkZig. 
äpple n. apa. 210. 
ärbar a. arbar. 
ärende n. avla, pl. a_Jular. 
ärfva sv. arva. 
ärkebiskop m. årkabt'skap. 
ärlig a. ditgår 1. 4.1tgår. 
ärr n. ara. 27, 195 b, 210. 
ärt f. n. 32 b, 206. 
ärt-galge ro. åtga'Zga ställning 

att torka ärter på. 
*ärt-hjäll n. &val ställning att 

torka ärter på. 
äss ii. a,5 spelkort. 
ässja f. afa 1. ap. 195a. 
äta st. åta. 27, 233:6, 234. 
ättika f. åttisa. 195 b, 197 c. 
*äxta aksta, pres. astår, sup. 

aksta, smågnabbas, käfta, 
skoja i sitt tal. 

*äxtsam a. gkstscintar retsam i sitt 
tal. 
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ö. 
ö f. g. 
öda sv. gda. 
öde n. 0.da. 
ödla f. odla. 
ödmjukast adv. 2,m)41cist i uttr. 

tatar 	tackar ödmjukast. 
11. 

öfre a. ovra. 222; T. 222. 
öfva-sig Sv. gva-sa. 
öfver prep. bvår. 196. 
öfverallt adv. ovard/t. 
öfverarm m. Ovara'rm. 
öfverdrag ii. Ovadrdg. 
öfverens adv. ovarjåns. 
öfverfara st. Ovarfdra. m boka 3QZ 

ta hvarfdra mycket jord att 
sköta. 

öfverfiöd n. OvarfZgd. 
öfverhet f. Ovarit. T. 91. 
öfverläpp m. Ovala.. 
öfvermorgon m. Ovarm4ra (jfr 

annmorgon). 
öfverroek m. hardtk (jfr utan-

påroek). 
öfvertala sv. Ova ta' Za. 
öga n. ega [pl. ggo B.]. fiqt 

ogez fet i ansiktet. vit 
gga ljuslett. 135 B, 212 
anm. 1. 

ögla f. ygZa. 16, 195 a. 
ögonblick n. ganbZilk. T. 129. 
ögonhår n. ognar. 
ögonlock n. 00k. T. 135.  

ögonvrå f. orm. 
ögon-värme m. Ogva'rma ögon- 

bryn. 
öka sv. gka. 
ökstoek in. okstals. 
öl n. g& 48, 140e. 
ölsupa f. 444pa. 81. 
öm a. Omår. 
ömfotad a. OmMta. 
ömka sv. ygka. 22, 187. 
*öms adv. oms i uttr. sam-Oms 

1. senn-6mst ömsom. 
ömsa sv. omsa. 
önska sv. onska. 
önskan f. maska. 
öppen a. opan 1. bopan 1. yinn. 

219 anm. 1; T. -22. 	- 
öppna sv. opna. 
ör En. gr stenig holme. 200. 
öra n. ora. 48, 135 B, 212 anm. 1. 
öre n. gra. 210 anm. 
örfil m. orfg, pl. rfflar. 
örhänge n. fimp (jfr örring). 
örn [fl. 
örngått n. @not. 68, 195 b. 
ör-ring m. gne örhänge. 
örvax n. grvaks. 
ösa sv. gsa. 236 anm. 
östan adv. osta. 135 B. 
östanväder n. Ostava'dar. 
öster m. &tår. 
öster-till adv. Oståtå åt öster. 
*ötter n. Mår tång (fucus). 209. 



NYARE BIDRAG TILL KÄNNEDOM OM 

DE SVENSKA LANDSMÅLEN OCK SVENSKT FOLKLIF X. 3. 

Bidrag till svensk ordforskning 

af 

AXEL KOCK. 

blodvite. 

TAMM anmärker i Bidrag till etymologisk ordbok II, s. 54, 
att blodvite ej gärna kan förklaras af vite »straff», ock med 
varsamhet tillägger han: »det ser nästan ut, som om ordet här 
innehölle själfva grundbetydelsen af roten vid, germ. vit, se, 
så att det betyder sår, hvari blod synes». Han tyckes alltså 
ej hålla på denna sammanställning, om en annan antaglig 
etymologi kan gifvas. Å .andra sidan har man (t. ex. Lund, 
Ordforr.; Murray, Diet.) hållit på härledningen af fda. bloth-
vite, ags. blådwite från vite »straff», ock detta på grund af 
ordets betydelse i dessa språk. 

Det har nämligen två ganska skiljaktiga betydelser. Det 
nysv. blodvite utmärker som bekant uteslutande »sår tillfogadt 
på brottsligt sätt, utan dödlig värkan, men hvarvid dock blod 
kommer i dagen» (Dalins ordb.), ock så äfven fsv. blopvite, 
som i Schlyt. Ordb. öfversättes »1) blodsutgjutelse, 2) blodvite, 
mindre blodsår» (så väsentligen ock af SÖDERWALL). Det fda. 
blothvite har jämte denna betydelse, som tyckes vara den van-
ligare, äfven t. ex. i Jutlandslagen 2, 13 bemärkelsen »böter för 
blodsutgjutelse»: det heter »..1En swwrxs man tu l botxR, tha takfer 
kvnung xkki merx mn bloth witx» (jfr Lunds ock Kalkars ordb.; 
Steenstrup, Normannerne IV, s. 324). Äfven i England synes 
blådwite hafva haft båda betydelserna. Bosworth-Toller anför 
det från ett ställe i Lambeth Psalter med betydelsen »blood»: 

Sv. landam. X.3. 	 1 
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»nå ic gegadrige gesamnunga heora of blödum oMe of blöd-
witum» motsvarande »non congregabo conventicula eorum de 
sanguibus». Öfverensstämmande med fsv. fda. biovite bloth-
vite bör detta ags. blådvite dock väl riktigare öfversättas 
»blodsår». I Murrays ordb. upptages däremot bloodwite med 
följande betydelser »1) A penalty for bloodshed: a) in Old 
English L aw, a fine for shedding blood to be paid to the 
aldorman or king, in addition to the weregild, b) gen er ally, 
a penalty for murder. 2 a) The right of levying the foregoing 
fine, b) the privilege of exemption from it.» 

Det frågas: h vilken af dessa betydelser: »blodsår» eller 
»böter för blodsutgjutelse» är den ursprungligare, eller skulle 
möjligen två ord med olika betydelser här föreligga? 

Det ags. blådwite har, liksom så många andra ord till-
hörande det fornengelska lagspråket, från Danmark öfverförts 
till England (se Steenstrup IV, s. 319 if.). Att nu blopvite 
urspr. skulle uteslutande ha betydt »böter för blodsutgjutelse», 
är föga troligt, då en betydelseutveckling från »böter för blods-
utgjutelse» till »blodigt sår» vore mycket underlig. TAMM har 
alltså rätt i att det sv. blodvite »blodigt sår» ej gärna kan 
komma af vite »straff». Men denna härledning omöjliggöres 
fullkomligt därigenom (hvilket synes i senare tid hafva förbi-
setts), att ordet på fsv. jämte biovite äfven har formen 
blotwite. Så skrifves det nämligen i Magnus Erikssons stads-
lag, ock det möter där flera ggr (jfr Schlyt. glossar). Då det 
ej finnes någon rimlighet för att blodh vid sammansättning 
med vite skulle låta ä öfvergå till t, visar blotwite, att senare 
kompositionsleden i blotvite, blodhvite »blodigt sår» icke häller 
för formens skull kan vara vite »straff». 

Man väntar, att öfverensstämmande med betydelsen »min-
dre blodsår» senare. kompositionsleden i blotvite, blopvite skulle 
betyda »sår, hugg» eller något dylikt. Detta är också fallet. 
Blotvite bör afdelas blo-tvite, ock ä i blodh har assimilerats 
med t, liksom annars i fsv. ät öfvergår till tt). Handskriften 
af Stadslagen återgifver fornspråkets p-ljud (tonlös interdental 
frikativa) dels med th- dels med t-. Det senare är fallet t. ex. 
i trysweer, trydskas, treatighi, tarf, nidher trykkia. Det i blo-
twite ingående -tvite kan alltså på ett äldre språkstadium hafva 
hetat antingen lyvite eller tvite. Enligt min åsikt har det haft 
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den förra formen (vite), ock det är att sammanställa med 
det starka ags. verbet pvitan »abscindere», eng. to thwite 
»skära, klyfva», till hvilket också åtskilliga andra släktingar 
finnas i de nordiska språken. Tveta »1) hugga af (en stock), 
2) snedhugga, göra några hugg på sidan af en stock» brukas 
i en mängd svenska bygdemål (Rietz) ock finnes i Norge under 
formen tveita. Norskan har vidare tveit f. »1) bug, tvwrhug, 
det indsnit hvorved et trx afhugges eller fx1des, 2) en ture, 
rende, smal fordybning i jorden; udhugget rende i iis, og lig-
nende. Ogsaa: spalte eller langt indsnit i trw (som skal 
kloves)»: Aas., ock Rietz upptar tveit, tvet m. med den under 
1) anförda betydelsen. Aas. Ordb. anför vidare tveit m. »spaa-
ner, splinter, affald af trx» (äfven detta i svenska bygdemål). 
Isl. äger pveit f., pveiti n. »prop. 'a cut-off piece', but occurs 
Only in special usages» — »a piece of land, paddock» etc. 
(01.-Vigf.), ock som bekant ingår ett af samma rot bildadt 
tvet (tveit) i många nordiska ortnamn. 

Subst. *pvite (tvite) förhåller sig till verbet "pvita (ags. 
vitan) ungefär som fsv. kvaape till kveepa, (skogs)hygge till 

hugga, ock till betydelsen stämmer pvite väsentligen öfverens 
med det no. tveit f. Ordet pvite har alltså liksom detta betydt 
dels »hugg»; dels den genom hugget uppkomna skåran, d. v. s. 
»sår», hvilket till fullo passar med betydelsen af blopvite. 

Dubbelformerna blopvite (d. V. s. bloä-vite) ock blotvite 
låta sig lätt förklara. Sedan språkmedvetandet förlorat minnet 
af ordets härledning, utstöttes i bloäpvite p mellan de två 
konsonanterna, liksom ofta annars ett konsonantljud förloras 
mellan två andra: halfmar[k]gkel etc.' Det är dock äfven 
möjligt, att p på så sätt förlorades, att i bloapvite med fortis 
på förra kompositionsleden -vite öfvergick till -vite: blo(ä)-
ävite, eftersom en dylik utveckling af p i sådan ställning ofta 
förekommer: isl. alpingi --> aläingi, Svipia —> Sviala etc., lsj. 
fsv. Hallpårr -± Halldor, Haldorus etc. (jfr Cl.-Vigf. s. 729; 
Bock, Sv. alle. II, s. 347). I en annan trakt bibehöll man 
p-ljudet i bloäpvite (emedan språkmedvetandet alltjämt ihåg-
kom ordets ursprung, eller emedan fortis föll på senare kom- 
positionsleden), ock sedan b1o5pvite öfvergått till bloätvite, 

i) Jag har i Tffil. nr IX, s. 159 anfört åtskilliga dylika exempel 
från fsv. 
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assimilerades at till (t)t liktorn t. ex. i fsv. bratughumö - 
bruttumö. 

Det fda. blothvite »blodigt sår» har naturligtvis samma 
ursprung som det fsv. biopvite. Nu är det möjligt, att bloä-
pvite »blodigt sår» undergått en sådan betydelseutveckling, att 
det äfven brukats om »böter för blodigt sår, böter för blods-
utgjutelse», hvarvid den omständigheten, att ordet fått formen 
blothvite (uttaladt bloävite), spelade en väsentlig roll: man 
anslöt det nämligen till vite »straff». Men, så vidt jag ser, är 
det äfven möjligt, att man i fda. af  bloö ock vite »straff» 
bildat bloä-vite »straff för blodsutgjutelse»; ock detta blothvite 
ock blothvite af b1o5-pvite äro i så fall två skilda ord, ehuru 
de genom ljudutvecklingen i det sistnämnda kompositum redan 
tidigt formellt sammanfallit i de flästa bygder, där båda orden 
användes. 

Alltså: blodvite, blothvite, blotvite »blodigt sår» är sam-
mansatt med f)vite »hugg, sår»; blothvite »böter för blods-
utgjutelse» är antingen identiskt med blothvite »blodigt sår» 
eller kompositum med vite »straff». 

brepa »betala». 

SCHLYTER upptar i glossaret till Upplands-lagen ett fsv. 
brepa »utbreda» med anledning af följande ställe i lagens Kiöp-
make ba1ka3r 2, i: 

kiöpir man klwpi all manni . r kli upp mit. ok pxn-
ningxr breder . wxrpwr han fyrrtc war wip ml han aff peni 
by farr.  . at klwpit r wzerrx . n swa sum han pxt kiöpti fore 
pa fae hanum klxpi sitt atffir.  . ok pffln gangi atxr til wfflrps' sins. 

Till belysning af stället yttrar han i glossaret: paanningar 
breder (v. bredder), d. ä. framlagda ock räknade. Samma åsikt 
vidhåller han i ordboken. Breder är tydligen, såsom ock SCHLY-
TER antar, = bredder (med förkortning på vanligt sätt af det 
länga konsonantljudet mellan den föregående långa vokalen 
ock den efterföljande ändelsevokalen). Men däremot kan det 
ej vara ptc. af  brepa »utbreda». Att breder här måste betyda 

1) Gen.-ändelsen s är utelemnad i wmrps i hskrr. OF, emedan ordet 
efterföljdes af ett poss. pron., som började på s. Härmed kan dock 
delvis äfven jämföras den nysv. böjningen far mins, syster mins etc. 
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»betalda», framgår tydligt af sammanhanget (obs. ok pe3n gangi 
atter dl ~Os sina ock han må återfå sin köpesumma); men 
att »bredda (utbredda)» pänningar skulle kunna brukas ist. f. 
»betalda» pänningar, är en alltför konstlad förklaring. Äfven 
i äldre nysv. användes för öfrigt bredha »betala». Detta är 
fallet på flera, ställen i GRUBBS Penu proverbiale, t. ex. »Ond 
reeda, kiöpa ok intet breeda» (s. 120, hvilket anföres som 
paralell-ordspråk till »Ondt gå på Krogen vthan mynt»), »Tiggia 
och intet breeda giör en elack reeda. i. e. Fåfängt längie tingia 
på kiöpet, när man intet kan eller wil betahla» (s. 807). Då 
nu isl. har reipa 'betala', fda. redhee 'betala', ock isl. greipa 
också kan betyda »udrede, przestere, t. ex. fe, penninga», så 
antar jag, att liksom greipa (got. ga-raidjan) är en samman-
sättning af g(a)- ock reipa, så är fsv. brepa 'betala' en kom-
position af samma prefix, som i got. har formen bi, ock reda 
(reipa). Emedan fortis låg på senare kompositionsleden, för-
lorades prefixets vokal i bi- liksom i ga-. Att man äfven i 
fsv. haft reda i betydelsen »betala», är otvifvelaktigt redan 
däraf, att *afraip gifvit fsv. afrap »afrad, betalning för arrende», 
isl. afrap, liksom annars ai i de nordiska språken i relativt 
oaksentuerad stafvelse ljudlagsenligt blifvit å (å): öleifr: ölåfr, 
porleker: purlakr, Porlever: Torlaff, Lifsten: Lifstan etc. 2  
Riktigheten af den här gifna etymologien af brepa »betala» 
bekräftas ytterligare däraf, att mit. har bereden i samma bety-
delse, hvilket tyska ord med denna betydelse i senare tid 
lånats af fsv. ock fda. (beredha, berede). Broa »betala» ock 
beredha »betala» äro alltså identiska, ehuru det ena är ett 
inhemskt, det andra ett lånadt ord. Äfven i vissa andra an-
vändningar har breda samma upphof (af bi + reipa). Så i 
uttrycket no. breida upp = reida upp = da. rede (en song); 
sv. breda upp (en säng) »göra en säng i ordning» (sedan man 
legat i den)3. 

5 Kanske tryckfel för tingia. 
KOM Bidrag till svensk etymologi, s. 1 ff.; Sv. akc. II, s. 341. 
Forhandl. i ridensk. Selskab i Christiania 1884, Oversigt af 

selskabets moder e. 5 meddelar följande notis: »S. BUGGE behandlede 
de germaniske prefixer ge-, be- o. fl. og sogte at paavise, at de engaug 
maa have vret kjendte ogsaa i de nordiske sprog». Så vidt mig är 
bekant, har detta föredrag icke publicerats, ock jag vet ej, huruvida 
prof. BUGGE möjligen i sitt föredrag behandlat ordet brepa. 
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gubbe, gumma. 

Flera författare hafva på senaste tiden förkastat den gamla 
härledningen af gubbe ock gumma från gumi »man». I Sv. 
landsm. IV, s. 232 f. föreslår BUGGE att i stället uppfatta 
gumma såsom en smekform af gu.5mo5ir ock gubbe såsom en 
smekform af gu6fa6ir, ock i P.-B. Beitr. XIII, s. 175 vidhåller 
han samma uppfattning. Dessutom har NOREEN (Orddubbletter 
i nysv. s. 25 f.) sökt ytterligare bestyrka dessa BUG-GEs etymo-
logier, hvilka obetingadt godkännas af BRÅTE (Äldre Vestmanna-
lagens ljudlära, s. 21) ock väsentligen också af NORELIUS (Ark. 
I, s. 220). 

Jag kan icke ansluta mig till denna mening, att riksspråks-
orden gumma, gubbe skulle ha utvecklats ur gu5mo5ir, gu5-
fa5ir 1. För att förklara formen gumma ur gu5mo5ir skulle 
man nämligen (enligt Noreen) antaga utvecklingen gu6mo(6i)r 

gummo, hvarefter gummo missuppfattats såsom oblik kasus 
ock därför alstrat ett gumma, under det att af gu5fa(6i)r skulle 
ha blifvit *gu5fa, hvilket också missuppfattats som oblik kasus 
ock därför framkallat *gu5fe. Bättre vore det tydligen, om 
man ej behöfde antaga så våldsamma stympningar ock där-
efter följande analogibildningar; men den största svårigheten 
vållar etymologien gubbe := gu6fa6ir dock därigenom, att någon 
ljudutveckling 5f --> bb icke påvisats. Ock ej nog härmed. 
Ljudförbindelsen 6f har, ock just i detta samma ord, annars 
öfvergått till 	Guafar (gudfar) har ju som bekant gifvit det 
allmänt brukliga guffar. Man inser ej, hvarför 5f i gu5far 
dessutom i rspr. äfven skulle utvecklas till bb. 

Enligt min åsikt är det icke möjligt att skilja det nysv. 
gumma »gammal kvinna» från det fsv. gumi »gammal man», 
isl. gumi »man» etc., under det att nysv. gubbe (äldre gumma) 
fått sitt bb genom påvärkan från ett annat ord. I de germ. 
språken har ordet gumi »man» nämligen från gammalt haft en 
bibetydelse af ålder eller vördnadsvärdhet. Fht. gomo betyder 
»man, förnäm man» (Graff IV, s. 199), eumiski »senatores» (Graff 

1) Att i något bygdemål ordet gorama (gumma) påvärkats af 
gudmoder (som genom inflytande från adj. god äfven fått formerna 
godmoder, gommor), är väl däremot möjligt. 
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IV, s. 201), flt. gumiski »senatus» (Kluge, Nom. stammb. § 69); 
ock att fsv. gumi betydt »gammal man», framgår alldeles 
otvetydigt af Gamla ordspråk 627, där fsv. gumme motsvaras 
af det lat. deerepitus ock af det fda. then gamblce. Till detta 
gumme »gammal man» förhåller sig fsv. nysv. gumma »gammal 
kvinna» liksom t. ex. fsv. fostra »hemmafödd trälinna» förhåller 
sig till fostre »hemniafödd träl»; ock liksom gumi (gumme) i 
vårt fornspråk betydde både »man» ock »gammal man», var 
förhållandet det samma med karl, som både i isl. ock i fsv. har 
båda dessa betydelser (jfr t. ex. Cl.-Vigf. ock Södw. Ordb.); 
jfr ock betydelserna af nysv. karl ock kärring. 

Då man nu sedan gammalt egde de samhöriga gumme 
»gammal man» ock gumma »gammal kvinna», men man i nysv. 
utbytt gumme mot gubbe, hvilket alltjämt för språkkänslan 
utgör den maskulina motsvarigheten till gumma, så bör, om 
möjligt är, antagas, att det fsv. gumme ock det nysv. gubbe 
hafva etymologiskt sammanhang. Det gäller att förklara ut-
bytet af mm mot bb. 

Jag tänker mig detta sålunda. I flera geografiskt vidt 
skilda bygdemål ock stundom äfven af bildade personer brukas 
alltjämt ordet gubbis »gubbe, liten gubbe». RIETZ anför det 
från Sörmland, Närike, Västergötland ock Skåne; VENDELL 
Nyl. I från västra Nyland. Enligt Rietz brukas det i Sörm-
land af de yngre om gubben i huset, måst af sonen om fadren: 
»Gubbisen vill så ha'e»; ock KLINGHAMMER meddelar i sitt 
handskrifna, Lunds universitetsbibliotek tillhöriga, skånska dia-
lektlexikon, att ordet, som egentligen betyder »liten gubbe», 
användes i Skåne (Rönnebärgs härad) såsom smeknamn på 
både äldre ock yngre personer. Att gubbis ej kan vara en i 
studentkretsar bildad skämtsam afledning af gubbe, likställig 
med sådana ord som kuggis (af kugghus), gästis (af gäst-
gifvaregård) etc.', framgår dels däraf att det knappast eller 
icke torde brukas i studentkretsar, dels ock i synnerhet däraf 
att det möter i mänga vidt skilda ock delvis mycket ålder-
domliga bygdemål, hvilka annars, så vidt kändt är, alldeles 
icke upptagit några studentjargongen tillhöriga uttryck. Det 
folkliga ordet gtibbis låter sig också lätt förklara på annat 

5 Många dylika bildningar anföras af TEGNÉR i Bereining om det 
andel nord. filologmode, s. 67. 
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sätt. 1-ljudet (ej e-ljud) i ultima visar, att det måste vara ett 
kompositum. Det har uppstått af god + bise »gubbe», Ivilket 
senare ord ingår uti det i många bygder (jfr Rietz) använda 
tomtebise »tomtegubbe» ock såsom enkelt ord med betydelsen 
»gubbe» är allmänt i Nylands ålderdomliga landskapsmål (jfr 
Nyl. I); hit synes äfven det af Rietz från Närike anförda bise 
»anförare» sluta sig1. Jfr beträffande sammansättningen med 
god- sådana komposita som gogubben »åskan» af god + gubben, 
go(d)e-nisse »tomtegubbe», gobonden (åskan) af god + bonden 
ock, eftersom gubbis särskildt brukas af sonen till fadren, orden 
go(d)far (»farfar», »morfar)), men äfven hedersbenämning till 
äldre män) ock go(d)mor (»farmor», »mormor», men äfven heders-
benämning till äldre kvinnor; jfr Rietz). Af "göbbise blef på 
vanligt sätt vid förkortningen af ö *gubbise, liksom af gottår 
blifvit gutär, af hwrätter, stakkötter etc. haerutter, stakkutter 
etc., af Löpös Löpus m. m. (se Kock, Sv. alm II, s. 414; Ark. IV, 
s. 176 if.). I lat. proba -› sv. prubba (så t. ex. Lex. lincop. ock 
Serenius) ha vi framför bb alldeles samma utveckling som i 
gUbbis(e). Ordets enstafvighets-aksentuering beror därpå, att 
det är en juxtaposition (jfr görå af god råd, nating af all ting 
etc. etc.: Kock, Sv. akc. II, s. 91 f.). Förlusten af -e uti 
gubbis(e) förklaras liksom i brudgum(me), abborr(e), valmog(e) 
ock andra komposita, hvilkas senare sammansättningsled kom-
mit ur bruk. Enär ordens aksentuering ej tillkännager, om 
best. formen brudgummen, gubbisen etc., pl. brudgummar, 
gubbisar (denna pl. anföres i ordboken öfver Nylandsmålet) 
etc. tillhörde en obest. form brudgumme, gubbise etc. eller en 
obest. form brudgum, gubbis etc., så uppstodo dessa senare 
former. Detta var så mycket lättare i ordet gubbis(e), som 
det (jfr ofvan) ofta brukas i best. form. Den här gifna här-
ledningen af gubbis (från god) stämmer synnerligen väl med 
ordets bruk vid smeksamt tilltal (Klingh anf. arb. t. ex. min 
lille rare gobbis; jfr min lilla goda snälla! etc.). 

Jag antar, att det gamla gumme »gammal man» så på-
värkats af det likbetydande gubbis, att man fått det nysv, 
gubbe, liksom t. ex. i många (sv. ock no.) bygdemål bödel 
genom påvärkan af djäfvul blifvit bövel (under det att i andra 

1) 1 Skrzfter utg. af  Svenska literatursällskapet i Finland VI, s. 
164 yttrar VENDELL : »gubbis Nyl. msk. gubbe — af gubbe + bisi?». 
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trakter bödel från ordet djäfvul tagit äfven rotvokalen, så att 
man i Dalarna ock Västerbotten fått bävii., bävely Man må 
besinna, att äfven gubbe gärna användes som smekord (min 
lille gubbe etc.). Formen gubbe förekommer åtminstone redan 
omkring år 1600 (bladet A6 s. 1 af Swenska ordseder, tr. 1604). 

I flera bygdemål brukas gumme »manlig fadder» (Altdalen 
i Dalarna: se Rietz), gumma »kvinnlig fadder» (Älfdalen, Mora, 
Runö: se Rietz), ock äfven finskan har under formen kummi 
»fadder» lånat gumme i denna betydelse. Detta gumme »man-
lig fadder» skulle man enligt den af BUGGE föreslagna för-
klaringen af gumma, gubbe väl nödgas antaga vara en senare 
afledning af det feminina gumma »kvinnlig fadder» (af guä-
mo5ir; jfr Sv. landsm. IV, s. 233). Men denna uppfattning 
strandar därpå, att man i ett finnländskt mål också har gomn 
»manlig fadder». Om denna krm anmärker VENDELL (Skrifter 
utg. af  Sv. literatursällsk. i Finland VI, s. 164 noten) rik-
tigt, att »stammen guman här uppvisar sitt karakteristiska n». 
Gomn förhåller sig nämligen till gumi som hamn »vålnad» till 
(lik)ame, namn till got. namo, vatn till got. vato etc. (jfr Kock 
i Tffil. nr VII, s. 306). Men då så är, kunna gomn ock gumme 
»manlig fadder» ej vara bildade efter det i sen tid uppkomna 
gumma, utan måste vara identiska med isl. fsv. gumi »man, 
gammal man», d. v. s. att detta ord antagit betydelsen »man-
lig fadder», liksom gumma »gammal kvinna» fått betydelsen 
»kvinnlig fadder», ock liksom gubbe »gammal man» i Mora 
(Rietz) erhållit betydelsen »manlig fadder». Jfr härmed att 
gumma, gubbe kunna sägas hafva fått betydelsen »mor» ock 
»far», eftersom de ofta par prffirence användas af barn om 
föräldrarna. I Norge brukas gubbe »karl» såsom enkelt ord 
blott i den i närheten af svenska gränsen liggande Öster-
dalen. Jfr beträffande ordets betydelse de båda betydelserna 
af karl ock gumme. Af gubbe »gammal man» har man i est-
svenskan (se Rietz) bildat gubba »gammal kvinna». 

hjälte. 
Huru svenskt än detta ord med sitt begynnande hj- ser 

ut, är det dock ett låneord. Dess form ock särskildt orsaken 
Sv. land" X.3. 	 2 
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till att det fått ett j-ljud, torde ej vara utredd. Fsv. har det 
från tyskan (fsax. helith, mit. helt) lånade heeladhe (normalt), 
äfven hseladh, hEeleeth ock i Didriks saga hellit (en gång), 
helte (en gäng); men någon form med i motsvarande nysv. 
hjälte har ej påvisats från medeltiden (jfr Södw. Ordb.). Redan 
i Gustaf I:s bibel brukas däremot hjelte. Mot slutet af medel-
tiden förekomma af åtskilliga inhemska (eller väsentligen inhem-
ska) ord på hiEe- stundom sidoformer utan i: jämte hitelmber 
finnes hEelm (Di., Iv. bis); jämte subst. hiEelp help (MD. bis), 
hEelpa (SO.); jämte verbet hiEelpa helpe (MD.), help (imp. 
ib.); jämte hiselpirska helpirske (ib.); jämte hia3rta herta (ib.); 
jämte hkerne heerne (i Tref. tia,. enligt Rietz); jämte hit:en 
'svärdsknapp' heeltin (Di.)'. Dessa från relativt unga urkunder 
påvisade former utan i böra naturligtvis ej uppfattas såsom 
urgamla nordiska former med obruten rotvokal. Fastmer äro 
de tyska lån eller (hvilket är väsentligen det samma) hafva 
i sen tid uppstått ur de brutna formerna genom den mot medel-
tidens slut så kraftiga påvärkan af tyskan (särskildt lågtyskan); 
jfr mit. helm, helpe (subst.), helpen, helper (ock platt-t. hel-
perske), herne n., mht. helze »schwertgriff». Då vi i nysv. 
emellertid hafva j-ljud i hjälm, hjälpa etc., inser man, att 
formerna utan j uppfattades såsom mindre korrekta ock 
därför snart fullständigt undanträngdes af de inhemska for-
merna med hi-. Men liksom hkelm, hkelpa, hkerne etc. an-
sågos såsom korrektare än helm etc., så uppfattade man också 
låneordet helte såsom en mindre korrekt form ock ersatte det 
med hjälte, hvartill kanske äfven den omständigheten bidrog, 
att de till samma begreppssfer hörande orden hkelm ock hiEelt 
började på hia3-. Formen helte förhåller sig för öfrigt till 
mit. nom, helt gen. heldes dat. helde som vårt låneord arbete 
till mlt. nom. arbeit gen. arbeides dat. arbeide; men till stad-
gandet af den tvåstafviga formen hjälte hafva också sådana 
till betydelsen besläktade ord som kämpe, bjässe etc. bidragit, 
äfvensom måhända det redan tidigare lånade, på e slutande 
heeladhe. 

1) Beläggställen i Södw. Ordb. 
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Eerta. 

Utgifvaren af Medeltidspostillor har I s. 210 r. 20 ändrat 
handskriftens zerta till reta (jfr s. 361) i följande uttryck: 
»The vmuxndo sik at xrta (i texten reta) mik tu l vredhe, ty 
scal iak gifua hxmdh ouir thern ...» Då något fsv. verb terta 
icke upptages i Schlyt. Ordb. eller hos Rydqv. III, VI, kan 
ordet måhända förtjäna här antecknas. Utgifvarens af Med.-
post. I emendation är nämligen obefogad: jfr isl. erta, da. erte 
»reta», det i flera svenska bygdemål (se Rietz) brukliga erta 
opp en »reta någon» ock det i Västerbotten brukliga, af Rietz 
upptagna ärtäs »retas». 

Lund, april 1889. 
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NYARE BIDRAG TILL KÄNNEDOM OM 

DE SVENSKA LANDSMÅLEN OCK SVENSKT FOLKLIV X, 4. 

Växlingen i: i forngutniskan. 

Af AXEL KOCK. 

Jag har haft tillfälle att i Ark. Nf. II, s. 222 noten på 
följande sätt formulera min, från den hittils vanliga afvikande 
åsikt om behandlingen af gammalt ö-ljud i forngutniskan: »ö har 
i fgutn. i regeln bibehållits; dock synes det ljudlagsenligt ha 
öfvergått till i såsom slutljud efter två konsonanter samt fram-
för vokal»'. Här skall jag söka motivera denna mening. 

Den allmänt antagna åsikten torde vara, att äldre ö-ljud 
(= isl. ö) i fgut. i de flästa fall öfvergått till i-ljud, eller att 
de fgut. urkunderna visa begynnelsen af denna ljudöfvergång, 
fastän den fullt genomförts först efter de fgut. urkundernas 
affattande. På det förra sättet framställes förhållandet t. ex. 
af  SÖDERBERG, Fgut. ljudl. s. 7 f.; ock s. 21 ställer han ljud-
utvecklingen ö —> 1 i sammanhang med de fgut. öfvergångarna 
ö -÷ y, 	-9- ö, d. v. s. utvecklingar från mera öppna till mera 
slutna ljud. Emellertid har det ej lyckats SÖDERBERG att 
angifva någon tillfredsställande orsak till att isl. ö i fgut. stun-
dom motsvaras af e, t. ex. i fe (isl. få), rep (isl. råp, pret. af  

1) Då det häfte af Ark. (Nf. II, 2) just publicerats, där jag sålunda 
yttrat mig om denna fråga, har jag nu, när denna uppsats redan ned-
skrifvits, mottagit separataftryck af NOREENS Geschichte der nordischen 
sprachen i Pauls »Grundr. d. germ. philol.» ock straxt därefter äfven 
det häfte af »Grundriss» (I, h. 2), där största delen af NOREENS afhand-
ring är tryckt. Han har där (s. 60 i separataftrycket) i all korthet — den 
knappa formen tillåter ingen motivering — framställt en åsikt om be-
handlingen af é i fgut., hvilken i väsentliga punkter är identisk med 
den af mig i Ark. Nf. II, s. 222 noten meddelade. 
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verbet ra), lerept (isl. iårept), retr (isl. ratr), under det att 
fgut. i i andra fall utgör dess motsvarighet, t. ex. i det med fe 
sammansatta fiiepi fäkreatur, hit (isl. fmk, pret. af  verbet heita), 
kul (isl. kn(5). Ty hans antagande (a. 8), att i fgut. ord, som 
visa e-ljud (fe, rep etc.), det isl. ö först skulle ha i fgut. öfver-
gått till ce-ljud, hvilket därefter utvecklats till e-ljud, under det 
att isl. ö i kni etc. med i-ljud direkt skulle ha öfvergått till 
fgut. i-ljud, utreder, så vidt jag ser, icke frågan. Man inser 
nämligen ej, hvarför det ursprungliga e-ljudet (= isl. ö) i vissa 
ord blef 	under det att det i andra blef i. 

Ej häller kan saken förhålla sig så, att ljudöfvergången 
ö -› i är blott i sin begynnelse i fgut., men i den yngre gut-
niskan fullt genomförts. Häremot tala nämligen mycket be-
stämdt ljudförhållandena i det nuvarande Laumålet (Lan ligger 
något sydost om öns mitt), hvilket måls aksent- ock kvantitets-
förhållanden behandlats i en monografi af M. KLINTBERG (i 
Sv. landsm. VI. 1). I denna afhandling anföres en betydlig 
del af målets ordförråd, ock en granskning däraf visar, att 
åtminstone i detta mål (där fornspråkets i öfvergått till (ex) 
ö-ljudet finnes i samma ord, som i fgut. hafva ö-ljud, t. ex. 
ret rätt, lent lärft, men däremot cet (= gammalt i) i ord som 
på fgut. ha i, t. ex. 1cnvz knä, treetbuk träbock 1. Detta visar 
således, att äfven om i någon trakt af Gottland é möjligen i 
alla ställningar skulle ha utvecklats till diftongen cet (tydande 
på mellanstadiet i), det i fgut. befintliga bruket af ö ock i 
ännu i dag fullständigt igenkännes åtminstone i vissa trakters 
mål. Men häraf följer, att det fgut. bruket af ö ock i ej i 
den meningen kan vara en börjande allmän ljudutveckling ö -÷ i, 
att ö i alla ställningar börjat närma sig till 1-ljudet, fastän 
detta mellanljud mellan ö ock i i den fgut. skriften uttrycktes 
än med i än med e. Fastmer har förhållandet varit, att vissa 
fgut. ord hade bestämdt ö-ljud, andra bestämdt i-ljud (hvilket 
äfven bekräftas däraf, att tecknen e ock i vanligen ej växla i 
samma fgut. ord), ock detta uttal har (åtminstone i vissa 
bygder) alltjämt bibehållit sig, tils i slutligen öfvergick till 
diftongen cet. 

1) Jag har att tacka lektor M. KLINTBERGS välvilliga enskilda med-
delande för uppgifterna om hvad orden knä, fa, gret, blåste heta i 
Laumålet, äfvensom för ett par andra upplysningar om detta mål. 
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Fårömålet, som står språket på själfva Gottland nära, 

tyder väsentligen på samma förhållande som Laumålet. I det 
förra kvarstår nämligen isl. ö såsom e med svagt efterslag af 
i (e0 i te:gyr tät etc., men äfven i tr4 träd, knh knä, under 
det att isl. i däremot öfvergått till a (jfr om ljudförhållandena 
på Fårön Noreen i Sv. landsm. I, s. 347 if., 342). 

När man vill förklara växlingen ö : i i fgut., bör man 
ihågkomma, att i våra torftiga fgut. urkunder ingalunda alla 
isl. ord med ES återfinnas, utan att man för att komplettera sin 
kännedom om de fgut. formerna måste anlita nygutniskan. Nu 
är förhållandet vidare det, att i de fgut. urkunderna relativt 
många ord med i motsvarande isl. å tillfälligtvis finnas, i hvilka 
i-ljudet ej beror på en speciellt fgut. utveckling, utan där 1-ljudet 
fakultativt möter äfven i de andra fornnordiska språken. Men 
tydligt är, att dylika ord alldeles icke hafva någon bevisnings-
kraft, när fråga är att styrka en speciellt fgut. ljudöfvergång 
ö i. Emedan dessa förhållanden blifvit förbisedda, har man 
kommit till en, enligt min åsikt, oriktig uppfattning af forngut-
piskans användning af 1-ljudet. 

I motsats till antagandet af en allmän utveckling é-±1 
anser jag som nämndt förhållandet ha varit följande. 

Gammalt (= isl.) ö-ljud kvarstår i regeln i fgut. Dock 
synes det i två skarpt begränsade fall ha ljudlagsenligt öfver-
gått till i, nämligen: 1) slutljudande efter två konsonanter, 2) 
framför vokal. Det är emellertid endast ytterst få ord som 
tillhöra dessa ordgrupper, ock då deras i-ljud måhända äfven 
kan annorlunda förklaras (se nedan), är det möjligt, att icke 
ens i båda dessa fall gammalt ö ljudlagsenligt i fgut. öfver-
gått till i. 

När däremot sedan gammalt ett ord hade växelformer med 
ö ock med i, så vållade forngutniskans böjelse för slutna vokaler, 
att vid denna valfrihet mellan olika former, ofta 1-formen 
valdes. 

Öfverensstämmande med denna uppfattning finna vi isl. 6 
motsvaradt af gutniskt ö i fgut. lerept, Laumålets lent 
lerept), fgut. retr, Laumålets ret (isl. r6ttr), fgut. retta (isl. råtta), 
fgut. rep (isl. rep, pret. af  Apa), fel (is]. fe), sej (isl. se, pres. 

1) 1 Laumålet heter detta ord fg,.. 
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konj. af  vera) samt äfven i det i runinskrifter mötande let pl. 
letu' (isl. 16t, 16tu, pret. af  låta). Isl. 6 motsvaras vidare af 
gutniskt ö i Laumålets let lätt (isl. låttr), leta lätta (isl. letta), 
Ut tät (isl. påttr), adj. sletar slät (isl. slåttr), substantivet slet 
slätt, gret grät (isl. gråt, pret. af  gråta), bles blåste (isl. blås, 
.pret. af blåsa). Fgut. vela kan motsvara såväl isl. våla som 
is!. vEela. 

De fgut. pronominalformerna vir, fr, mir, pir, sir (mot-
svarade af fsv. vir, ir, inser, 'mer, mer ock is!. vår etc.) hafva 
bevarat det ursprungliga 1-ljudet, d. v. s. att när på samnordisk 
ståndpunkt i i dessa ord öfvergick till ö i relativt oaksentuerad 
ställning (se Kock i Ark. Nf. II, s. 221 if.), ock man därigenom 
fick växelformerna vir : vår etc., så valde fgut. formerna med 
1-ljud (vir etc.) öfverensstämmande med denna dialekts tendens 
till slutna vokalljud. I pres. konj. si  (så ofta i yngre kodex 
af GL.) har språket bevarat det äldre 1-ljudet, under det att 
formen sei visar den relativt oaksentuerade formen, öfverens-
stämmande med is!. se. Äfven fgut. friadagr har ursprung-
ligt i-ljud (se Bugge i Ark. IV, s. 121 f., Kock ib. Nf. II, s. 223) 
ock talar således lika litet som dessa andra ord med i för en 
fgut. ljudutveckling ö -› i. 

I fsv. möter isl. v6 heligt ställe så väl under formen vi 
som under formen vm. Det fgut. vi  bör omedelbart identi-
fieras med fsv. vi, ock BUGGE har i Ark. IV, s. 132 gjort 
sannolikt, att i detta ord med ursprungligt i-ljud formen vm 
utgått från nom. ock ack. sg. *viha, där genom a-omljud i blef 
ö, under det att vi härrör från dativformen *vihe (*vihi). Första 
kompositionsleden af fgut. hiskepr återfinnes i got. heiva-
frauja, ock äfven här är alltså i ursprungligt. Jämte det nor-
mala hteskaper har fsv. äfven hiskaper (beläggställe i Södw. 
Ordb.), ock växlingen 	: hi- torde böra förklaras som VW vi. 

Det fgut. vitr, som ingår i sammanställningen oqvepins 
vitr oskäligt kreatur, är identiskt med den feminina i-stammen 

1) Leta Lilj. nr 1701 (jfr Säve, Gutn. urk. s. 40 nr 18), let 
på Hauggrän-stenen enligt Säve ib. s. 44 ur 84 (Lilj. nr 1571 skrifver 
här lit, men enligt Säve har stenen senare granskats, nämligen år 1852). 
Ovisst är det väl däremot, om äfven Vallstaina-stenen (Lilj. 1732, som 
enligt Säve s. 42 var oåtkomlig år 1854) har let eller lit. Säve (anf. 
d. nr  59) upptar let, Lilj. däremot lit. 
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isl. v6ttr (ve'ettr) lefvande väsen i allmänhet, särskildt brukadt 
om öfvernaturliga väsen, men detta fgut. vitr bevisar ej ljud-
utvecklingen ö -*i. Detta eller därmed besläktade ord finnas 
nämligen i flera svenska bygdemål med 1-ljud: vittr vätt i 
Västerbotten', vittra älfva i Hälsingland', vittare enligt Rydqv. 
II, s. 77 i bygdemål. Det fsv. litit vcetta, (makts vEetta (isl. 
ekki vaetta) motsvaras enligt Rietz s. 832 i Skånemålet af lidet 
vitta (jfr da. bitte af vitte genom påvärkan af bid). Äfven i 
isl. finner man vitta vettr i Ynglinga-tal. Huru i-ljudet bör 
förklaras i detta nordiska vitt; jämfördt med isl. våttr, är en 
fråga som är utan betydelse för vår egentliga undersökning. 
Emellertid är växlingen e :i i detta ord ganska gammal; den 
fanns redan på urgermanisk ståndpunkt (Paul i P.-B. Beitr. 
VI, s. 81). Nu ha BRÅTE (Ä. Vmlag. ljudl. 13 ff.) ock BUGGE 
(Ark. IV, s. 132 if.) visat, att i de nordiska språken i ej, såsom 
man förut antagit, öfverallt utvecklats till ä framför h. Emeller-
tid är det, såsom BUGGE anmärker, ovisst, huruvida BRÅTE 
korrekt framställer förhållandet, när han antar, att öfvergången 
1-> 	framför h inträdt blott i sluten stafvelse. vittr : våttr 
torde visa, att den åtminstone ej öfverallt i slutna stafvelser 
gjort sig gällande. Man bör besinna, att v‘ttr är en 1-stam; 
måhända har utvecklingen e -› i i sluten stafvelse uteblifvit i 
sådana kasus, där ändelsen innehöll ett 1-ljud?' 

Då de reduplicerande isl. verben nipa, gråta på gutniska 
ha preteritiformerna rep (i fgut.), gret (i Laumålet), så vore 
det ytterst förvånande, om de (isl.) reduplicerande verben låta, 
heita skulle ha låtit sina preteritiformer 16t, håt på fgut. 
ljudlagsenligt öfvergå till lit, pl. litu ock hit. Ock detta kan 
så mycket mindre vara händelsen, som man i gottl. runinskrif- 
ter finner den väntade formen let, pl. letu jämte lit pl. litu. 

Jag ser i de fgut. lit, pl. litu ock hit analogibild-
ningar. Som bekant visa i de nordiska språken sådana redu- 
plicerande verb som låta, gråta, heita i pret. växlande former, 
i isl. dels med ei, dels med 6, hvilka ljud i fsv. ljudlagsenligt 
motsvaras af respektive ö ock ce. Om sådana preteritiformer 

UNANDER, Allmogemålet i södre delen af Vesterbottens län s. 44. 
Ordbok Olver allmogeord i Helsingland [af F. WENNBERG]. 
Jfr numera äfven NOMEN i Pauls Grundr. s. 31 i separataftryeket, 

§ 28 a, a. 
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som isl. lojt, greit, helt se AF PETERSENS, Yöntsvikinga saga 
(1882) s. X. Dessa återfinnas i de fsv. löt, gröt, höt, hvilka oför-
ändrade ännu lefva kvar i nysv. jämte lät (vanligast), grät (i 
fsv. äfven het, gnet, litet, motsvarande isl. lä, gra, h6t). Äfven 
i nysv. bygdemål finnas former motsvarande isl. greit etc., så 
t. ex. i målet i södra Skåne (enligt uppgift af biblioteks-
amanuensen A. MALM) gröd. Emellertid har fsv. jämte pl. 
leto (i atirleto) äfven formen litu 	lithu, lytw i Leg. 
III; beläggställen i Södw. Ordb.), således en form som är 
identisk med fgut. pl. litu. Men att detta litu haft kort (ej 
lång) rotstafvelse, framgår enligt vokalbalanslagarna af dess 
fsv. ändelsevokal u (ej o), ock därmed får man äfven vägled-
ning till formens förklaring. Då man hade en hel massa starka 
preteritiformer med el (i fsv. ö) : I i respektive sg. ock pl. 
såsom beit : bitu, greip : gripu, dreif : drifu, sleit : slitu etc. 
etc., så bildade man efter denna analogi till pret. lojt pl. litu. 
Från denna pl. litu har senare fgut. sg. lit fått sin vokal. 
De reduplicerande verben hade nämligen i regeln samma vokal 
i pret. sg. ock pl. (isl. fell : fellu, låt : 16tu etc.); harmonien 
fordrade därför, att till pl. iitu bildades sg. lit. Liksom lit, 
litu äro fgut. hit, "hitu att förklara. 

Denna uppfattning bekräftas af de reduplicerande verbens 
preteritiformer i det nuvarande Fårömålet, i hvilket, såsom delvis 
redan nämndt, fornspråkets 	isl.) 6 ljudlagsenligt motsvaras 
af e (med ett svagt efterslag af P), isl. i af äi, isl. I af i, isl. 
af  a, ock isl. ei af ai. Här finner man af blasa blåsa pret. bios 
pl. blesu, af lata låta pret. iet pl. ietu, af halta heta pret. 
halt pl. hitu, af laika, leka pret. laik pl. liku, af grata gråta 
pret. gret pl. gritu jämte gretu. Under det att alltså de reda-
plicerande verben blasa, lata både i sg. ock pl. bevarat de 
gamla formerna med ö (isl. 6), så hafva till de gamla preteriti-
formerna halt, laik (= isl. helt, leik) bildats pl. hitu, liku 
efter analogien balt : bitu etc. (af bäita, isl. bita). I analogi 
med dessa pl. hitu, liku har den gamla pl. gretu (af grata) 
delvis utbytts mot gritu. Dessa former hitu, liku, gritu hän-
tyda alltså — ock detta är för oss af intresse — på preteriti- 

1) Detta efterslag af i betecknas ej af Säve i hans skrift De starka 
verberna i dalskan och gotländskan, hvarifrån (s. 15) ofvanstående 
faktiska uppgifter om Fårömålets verbalformer äro hämtade. 
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former med kort i i forngutniskan, öfverensstämmande med 
hvad jag antagit för fgut. hit, *hitu, lit, litu. 

Härmed äro samtliga för mig bekanta fgut. ord granskade, 
där man skulle kunna misstänka i vara i forngutniskan ut-
veckladt ur ett äldre ö, utom kni, tri (på Åkirkebystenen), sia 
se samt det sammansatta filepi.1  

I kni, tri (isl. kneS, trå) synes den ofvan nämnda ljud-
lagen, enligt hvilken slutljudande ö blir i efter två konsonanter, 
ha tillämpats2. Men denna ljudlag bar ej sträckt sig till språket 
på Fårön (hvilket i flera afseenden afviker från målet på det 
egentliga Gottland), eftersom man där som nämndt finner kn4 
knä, trO träd med samma halft diftongiska ljud som i ord 
motsvarande fgut. ord med långt e-ljud. Emellertid vore det 
väl äfven möjligt att förklara 1-ljudet i fgut. kni, tri på annat 
sätt (se nedan s. 8). 

1-ljudet i sia se (pres. ind. sijr, pres. konj. sii, pres. ind. 
pass. sis) bör förklaras liksom i filepi. Sia, pres. sijr äro ej 
speciellt fgut. former, de återfinnas nämligen i fsv. sia, nysv. 
si, sir (äfven i äldre nysv., t. ex. hos Grubb, sijr), ock då man 
i GL. konstant finner fe med e men däremot filepi, jämte dess 
sammansättning smafilepi, med i, så inser man, att fe : fl- bör 
återföras på en växling af e : i i olika kasus. Fe är en u-stam, 
ock det vore därför möjligt, att formen fl utgått från dativen, 
där i-omljud ljudlagsenligt inträdde (jfr isl. fiorpr : firpi etc.). 
Öfverensstämrnande härmed skulle man möjligen kunna för 
klara i i fgut. fsv. (nysv.) sijr, sir, sia såsom utgånget från 
sg. pres. id., där det uppstått genom i-omljud (jfr Brate, Ä. 
Vm.-lag. ljudl. s. 16). 

Men med denna uppfattning inser man ej, hvarför i stad-
gat sig i det sammansatta fikpi i motsats till det enkla fgut. 
fe; ej häller förstår man, bvarför man i fsv. finner Stor (best. 
form flans såsom gen. af  fes), under det att fsv. fl för fm ej 
påvisats. Ock härtill kommer, att om möjligt förklaringen af 
i-ljudet i fler, fllepi ock sia borde sökas på närmre håll än i 

Laumålets stcetet stätta (jfr isl. stått) synes tyda på ett äldre 
*stita, hvilket kan ha utbytt ö mot 1 under påvärkan af det besläktade 
verbet stiga. 

Att man ej kan ge ljudlagen större utsträckning, visar å ena sidan 
fgut. fe, å den andra Laumålets gret grät, sletar slät. 
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en urgermansk språkföreteelse. Jag torde därför med rätta i 
Ark. Nf. I, s. 382 ha antagit, att ö framför vokal dialektiskt 
i fsv. öfvergått till i, t. ex. i filer, tians (af fm), sia se, part. 
asiande, subst. forsia, ock öfvergången af ö i denna ställning 
till det mera slutna i är att sammanställa därmed, att i den 
normala fsv. ö (= is!. e) framför vokal kvarstår, ehuru det i 
andra ställningar öfvergår till det öppnare in (gen. fear :fin). 
För öfrigt är det naturligtvis mycket möjligt, att i-ljudet stadgats 
särskildt i presens sir ser genom den omständigheten, att det i 
denna form delvis lefde kvar sedan urgermansk tid. Har den 
fsv. dialektiska utvecklingen ö 	framför vokal inträdt äfven 
på Gottland, så förstår man fgut. sia se, sijr samt filepi i mot-
sats till fe'. Detta filepi kan nämligen sammanställas med fsv. 
ficer, fians (af fea) ock belyses äfven af fsv. femark (en i Sv. 
dipl. en gång mötande) sidoform till feamark. Genom påvärkan 
af fearmark har det normala fimmark ombildats till femark. 
Då man nu i fsv. äfven finner t. ex. feefoter : fearfoter, fisebot : 
fearbot, fteganger : fearganger, fisegarper : feargarper, fizegiald : 
feargiald, fizetaki : feartaki, så är det antagligt, att man i fgut. 
jämte *felepi en gång haft *fiarlepi, ock att liksom fsv. femark 
fick sin vokal från fearmark, äfven tllepi fått sin från liarlepi. 
Denna förklaring af tilepi såsom utgånget från kasus med 
hiatus vinner bekräftelse äfven af det i målet i södra Skåne 
(där is!. å annars motsvaras af ä) brukade fö fa,2. Dess e-ljud 
torde ej kunna förklaras på annat sätt än såsom utgånget från 
kasus med hiatus: gen. dat. sg. ock p]. fear, fel, fea, feum, 
best. form feit etc. 

I) Man kunde ifrågasätta, att öfverensstämmande härmed den fgut. 
pres. konj. si  (jämte sei, af vara) ej bevarat ett gammalt i-ljud (jfr 
ofvan s. 3), utan att dess i utvecklats ur é i hiatus, alltså si ur sel -› 
si(i). Jag finner dock detta osannolikt, emedan sei brukas jämte si. 
Isl. pres. konj. se  visar, att fgut. sei först i sen tid genom analogi-
påvärkan åter erhållit ändelsevokal (jfr Södb. a. st. s. 8 noten 1); ock 
e-ljudet i det fgut. *se (ej alltid si) förklaras däraf, att det förlorat 
den gamla ändelsevokalen tidigare, än regeln för ö -+1 i hiatus til-
lämpades, liksom i den fav, dialekt, som använder pres. konj. SEG, ändelse-
vokalen förlorats förr, än i by, regeln om bevarandet af ö i hiatus 
genomfördes (jfr Kock i Ark. Nf. iI, s. 223). 

2) Så i Vemmenhögs härad enligt uppgift af biblioteksamanuensen 
A. MALM. 
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En motsvarande förklaring skulle möjligen kunna användas 
äfven på fgut. kni, tri, ock såsom stöd härför skulle det i 
Cod. bur. en gång mötande kne kunna anföras, hvilken forms 
e-ljud tydligen förskrifver sig från knea etc. (Däremot har i det 
nysv. vasserratre (fsv. vars blerra trce) tre väl fått sitt ö-ljud 
genom folketymologisk anslutning till räkneordet tre,. eller åt-
minstone har härigenom e-ljudet stadgats.) Jag finner dock 
denna förklaring af fgut. kni,. tri mindre tilltalande än den 
ofvan gifna; ty om kni, tri fått sitt i-ljud på analogisk väg, 
så hade man väntat, att äfveu i det enkla fe finnå detta analo-
giska i-ljud, ock detta så mycket snarare, som fe hade hiatus 
i en kasus (gen. sg.) mera än kni, tri. 	• 

• 
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Sprogkårt over Sonderjylland 
af 

H. V. Clausen, 
cand. mag. 

1. 
D ette sprogkårt over Sonderjylland er udarbejdet 1) efter meddelelser fra på-

lidelige mand i de egne, hvor dansk og tysk modes, bosatte fra Vesterhavet tå Norre 
Angel, 2) efter de samlinger, som en af de grundigste kendere af senderjyske forhold, 
lojtnant P. Lauridsen, med stor redebonhed har stulet til rådighed (jfr. »Efter tyve års 
fremmedherredemme«, Tilskueren 1884), og 3) efter de iagttagelser, udgiveren selv har 
gjort på rejser i Sonderjylland gennem mange år. At bestemme forholdet mellem de 
to sprog i hver enkelt by er imidlertid meget vanskeligt, vistnok isar fordi der i granse-
egnene traffes mange folk, for hvem begge sprog ligger lige let på tungen og som rent 
ubevidst taler snart det ene, snart det andet sprog. Selv folk, der alle deres dage har 
vret bosatte i samme egn, er ikke altid sikre på, hvilket sprog der må regnes for det 
overvejende i deres omgivelse, og hos to forskellige, hver for sig fuldt tilforladelige mand 
kan man godt få modsatte opgivelser om sproget på et givet sted. Derfor giver dette 
kårt sig ingenlunde ud for allevegne absolut at have truffet det rette. — Enklaver, der 
i og for sig kun er små og som vilde forstyrre oVersigten, er ikke tagne med. 

IL 
Det udelukkende dansktalende område af Senderjylland omfatter forst og fremmest 

det egenlige Nordslesvig, Haderslev faster- og Vesteramt, Senderborg amt, Åbenrå amt 
og "fonder Nerreamt (indtil Vidåen; Leg, Eker, 'ronder og Slågs herreder), de fem 
hoveddele, hver med omtrent 30,000 indbyggere, hvori Nordslesvig naturlig falder. Hertil 
kommer af Flensborg amt Hensnap kommune i Holbol sogn, Kraklund, Vejbak, 
N. Smedby, Kollund i Bov sogn, Ellund og Froslev i Hanved sogn; af 'fonder Senderamt 
Medelby og Ladlund sogne. 

Indenfor dette område findes af tysktalende kun de fleste embedsmand, de sydfra 
indvandrede og nogle fra gammel tid tysksindede indfodte familjer i byerne, men disse 
folk kan tillige dansk eller bliver nodt til at lagge sig efter det, når de komme tu landet, 
for at kunne have samkvem med andre. I kobstaderne begynder man dog nu at marke 
indflydelsen af den siden 1864 udelukkende tyske skoIegang; ruens-de allerfleste drenge 
skammer sig ved at tale tysk og synes at dansk er mandigere, begynder endel af pigerne 
at tale tysk indbyrdes, idet de regner dette sprog for finere, da det tales af de herskende 
i landet, og de har lart det i bogtysk skikkelse, mens de kun kender dansk som dialekt. 

At dansk betegnes som truet betyder, at de voxnes sprog så godt som ude- 
lukkende er dansk, men at foraldrene som oftest taler plattysk til deres bom for at 
gore dem det nemmere i den tyske skole, at bornene derfor oftest taler tysk indbyrdes, 
selv om de allevegne fuldtud er dansk magtige, og endelig at de sydfra indvandrede ikke 
behovet- at here dansk for at fardes blandt folk, men kan blive ved deres tysk og end-
også somme steder vare smitteforende dermed. Det truede område er i Flensborg amt 
Haksted, Vi og Valsbol sogne, Bov, Kruså og Nyhus i Bov sogn, Hanved, Timmersig, 
Gotrupel, Harreslev, Vedding, Havrup og Hyllerup i Hanved sogn, Bardrup og Jarplund 
i Overso; af Husum amt Hjoldelund sogn og Levsted og Ostenå byer i Fjold sogn; 
Avntoft, S. Lygum, Humtrup, Brarup, Karlum, Klagsbol sogne, Agtrup, Bolsbol, Sprake-
bel, Stadum, Lilhorn, Gårde og Frisenhavn i Lak sogn af Tonder amt. 

Dansk er tysk underlegent, men tales endnu meget i fisker- og husmandsbyerne 
langs Angels nordkyst, mens det er gået af brug i gårdmandsbyerne inde i landet, endnu 
noget i de nordvestligste sogne i Angel, Adelby, Rylskov, Hyrup og Lille Solt, i storre 
målestok igjen i ()verser og Vandrup sogne, i Jerreshej i Eggebak sogn og de nordlige 
byer i Jod sogn, alt i Flensborg amt; i Fjold sogn og Amfjold i Svesing sogn i Husum 
amt; endelig i den ostlige del af Eng sogn i "fonder amt. Bornene kan i disse egne 
idetmindste forstå dansk; ialfald i Tarp, Overso by, den nordlige del af Lille Solt sogn, 
Tvedskov, Bokholm kan de tale det. Til denne gruppe må også henregnes Flensborg by, 
omend vel ikke flere end 2-3000 af denne bys 33,000 indbyggere har dansk hjemme-
sprog; de allerfleste voxne mand kan imidlertid tale dansk, og som bekendt er danske 
sympatier i Flensborg langt mere rådende end det danske sprog. Et Flensborg i det 
små i sproglig henseende er arbejderkolonien Kobbermelle nord for byen i Bov sogn. 

1 det bake, hvor dansk er regnet for &ende, tales det kun af endel af de gamle 
folk indbyrdes, de midaldrende folk taler godt dansk, men bruger det aldrig som 
omgangssprog, bornene og ungdommen kan ikke dansk. Dette område indbefatter en 
del af Nerre Angel og et smalt balte derfra mod sydvest helt over til Svesing sogn 
udenfor Husum, her så langt mod syd som det danske sprogs oprindelige granse har gået 

Syd for dette baltes sydgranse kunde endnu een drages, omfattende de som 
helt tysk betegnede sogne i Flensborg amt og de på kortet anferte sogne i Gottorp amt. 
I disse egne kan de gamle folk tale et meget gebrokkent dansk — de har hort deres 
foraldre tale det for 40-50 år siden, men har selv aldrig brugt det; den midaldrende 
slagt taler ret godt dansk; — den har lamt det i den danske skole 1850-64. 

Mod vest, hvor dansk modes med frisisk, ikke med plattysk, er det danske sprog 
vistnok endnu erobrende. Redenas er mindst til halvten dansk, og i Nykirke tales 
dette sprog også meget. — Det er blevet sagt om Flensborg, at denne by har vret vor 
bedste stotte i national henseende i Mellemslesvig, vor dårligste i sproglig. Lige det 
modsatte kan siges om Friserne; de har nasten allevegne stået på tysk side, men deres 
vedhangen ved deres gamle sprog har gjort Frisland tu et bolvark, gennem hvilket 
plattysken ikke kunde nä frem ta de danske egne her i vest. Nu har imidlertid plattysk 
således trangt sig op ved siden af frisisk, at dette bolvark snart vii vare betydningslost 

I det som 
dansk 	  
dansk truet 	 
dansk underlegent 	 
betegnede område 
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I Sonderjylland tales det danske sprog endnu over et fladerum, som beboes af 
210,000 mennesker. Sporges derimod, hvormange der til javnshold taler dansk i landet, 
må ferst fra folketallet for det egenlige Nordslesvig drages embedsstanden og de andre, 
der i byeme taler tysk, ialt vel ca. 6000; tilbage bliver 139,000. Regnes 4/5  af 
befolkningen i de truede egne for at vare dansktalende, 1/5  i de landdistrikter, hvor 
dansk er i mindretal, og 3000 for Flensborg by, bliver tallet på den dansktalende befolk-
ning i Soinderjylland 160,000. 

Ved siden af hovedkårtet findes til sammenligning en kopi af Sonderjylland fra 
sprogkårtet over Tyskland i Andr6es håndatlas, anden udgave 1887. Dette kårts angivelse 
af sproggransen mellem dansk og tysk er fuldt pålidelig, idet kårtets målestok har 
forbudt finere nuanceringer og kim tilladt eet skarpt skel. 

Endvidere findes en formindsket kopi af Biernatzkis sprogkårt over Sonderjylland 
fra 1848, »der deutschen nationalversammlung gewidmet«. På kopien er dog af hensyn 
til pladsen enklaver udeladte. At dette kårt, udarbejdet i det år, da fjendskabet mellem 
dansk og tysk var drevet til det yderste og den politiske ophidselse ikke gav rolig 
dommekraft lov tu at råde med, har regnet til den tyske side alt, hvad der med lidt 
spidsfindighed kunde feres derhen, behover nappe at bemarkes. At manden imidlertid 
vilde sandheden, viser en sammenligning med Allens sprogkårt i Antislesvigholstenske 
fragmenter 2. bind, som i hovedsagen har samme granse. 

Biernatzkis kårt gar ud fra noget andre principper end det her foreliggende sprog-
kårt, idet sproget bestemmes sognevis, ikke by for by. På grund af denne fremgangsmåde 
kommer det til at se ud, som om f. ex. ved Bov tysken strakte sig langere mod 
nordvest dengang end nu for tiden; sagen er, Bov sogn slås sammen under eet, og da 
Kobbermellen er så godt som udelukkende tysk, bliver resultatet, at selv sognets vestlige 
dele lige tu Vejbak og Kraklund kun kan betegnes som overvejende danske, ikke 
som udelukkende. 

En sammenligning af de to kårt — 1848 og 1889 — viser, at hvad der ved 
1848 allerede var overvejende tysk, nu så godt som helt er gået tabt for danskheden — 
således sarlig Angel — men at tyskheden i de 40 år kun har vundet ringe fremgang 
i de egne, der da endnu var udelukkende eller overvejende danske. Fra at vare over-
vejende dansk tu at vare overvejende tysk, den vigtigste bestemmelse, er kun Vandrup 
og Fjold sogne gået over. 

v. 
Sålangt som det danske sprog tales, når ikke allevegne den danske nationalfolelse 

eller samlivet med det danske folk i dettes åndelige kultur. Safter man som kendetegn 
på dette samliv dansk bladhold, dansk lasning i hjemmene og ungdotrunens besog på 
vore folkehojskoler, bliver vor kulturs sydligste forposter Skovsende, Flensborg by, 
Prinsensgård, Ågård, Hyllerup, Valsbol, Ladlund, Rorkar, 'ronder, Mogeltonder og Hojer 

Den granse, som i ojeblikket kunde drages sendenom de kommuner, der giver 
dansk flertal ved rigsdagsvalgene, er ikke pålidelig som vidnesbyrd om befolkningens 
sindelag. Tonder amt horer til 4. slesvigske valgkreds, der tillige omfatter Husum amt 
og Eidersted og går ned til Eideren; de danske er her på forhånd i mindretal og har 
derfor i mange år ikke stemt eller stemt slojt og planlost Osterpå, i Flensborg amt, 
hvor valgkampen fores anderledes kraftig, har i de sidste fl år netop i granseegrien 
mellem dansk og tysk socialismen haft sådan fremgang, at det også her ikke tydelig vii 
kunne ses, hvorledes afstemningen vilde falde, når folk stod overfor det enkle sporgsmaal: 
dansk eller tysk. 
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