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Förord.
I sammanhang med anteckningar till en beskrifning öfver
Gräsmarks socken i Fryksdals nedre härad af Värmlands
län började jag år 1864 samla sådana ord, som antingen äro
rör Fryksdalsmålet egendomliga eller ock i detta uttalas ock
betonas på annat sätt än i riksspråket. En alfabetiskt ordnad
ordlista öfver dessa ord jämte några grammatiska anteckningar
om verbalböjningen, ordspråk, ordstä,f, ordspråkslika talesätt,
gåtor ock några sägner inlemnade jag år 1873. till Svenska
fornminnesföreningen.
Emellertid utgaf docenten vid Uppsala universitet dr ADOLF
NOREEN under år 1877 Fryksdalsmålets ljudlära ock år 1878
en Ordbok öfver Fryksdalsmälet, den senare på bekostnad af
Värmlands naturhistoriska ock fornminnesförening ock innehållande omkring 6,600 ord. Men då min är 1873 till Svenska
fornminnesföreningen inlemnade ordlista innehöll omkring 1,200
ord, som icke äro intagna i ofvannämda ordbok, ock mina
senare samlingar ökat detta antal till omkring 3,000, har Värmlands naturhistoriska ock fornminnesförening beslutit bidraga till utgifvandet af ett supplement, upptagande sådana
ord, som ej finnas i den större ock fullständigare ordboken.
Detta supplement öfverlemnas härmed till trycket.
Med den Noreenska ordboken ock denna ordlista torde
väl nedre Fryksdalens ordförråd vara i det närmaste uttömdt,
ehuruväl det ligger i sakens natur, att åtskilliga ord ännu
kunna anträffas, hvilka undfallit både doc. NÖREENS ock min
uppmärksamhet eller minne.
Den ljudbeteckning NOREEN användt i sin ordbok, ock rör
hvilken han utförligt redogör i nyss nämda afhandling om
Fryksdalsmålets ljudlära (i Upsala universitets årsskrift för
1877), till hvilket arbete jag därför hänvisar, har jag här bibehållit ock lagt till grund för min anordning af materialet, på
det att denna ordlista må i allo vara användbar såsom supplement till den .noreenska ordboken. Som det emellertid är ur
alla synpunkter önskvärdt, att hädanefter vid alla dialektiska
uppteckningar det nya landsmålsalfabetet användes, har hvarje
ord återgifvits äfven med dettas typer. Aksenter hafva endast
vid denna senare beteckning utsatts, liksom ock alla fraser äro
endast medelst landsmålsalfabetet återgifna. För att lätta jämförelsen mellan de båda alfabeten meddelas här nedan en af
doc. NOREEN uppgjord jämförande tabell.
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Den olikhet i afseende på ljud, betoning o. d., som någon
gång visar sig mellan en af mig ock en af doc. NOREEN anförd språkform, har sin förklaring däri, att, under det att NoREENS arbeten hufvudsakligen stödja sig på Ernterviksdialekten
(se förordet till Fryksdalsmälets ljudlära), förskrifver sig min
ordlijta till största delen från Gräsmarks socken, som gränsar
till Ofre Fryksdalen ock i följd däraf företer en i några mindre
viktiga punkter från sydligare trakters språk arvikande dialekt.
För det biträde jag åtnjutit af svarfvaren 0. GRANSTRÖM
vid materialets insamlande ock af doc. NOREEN vid dess utarbetning för trycket, får jag härmed aflägga min skyldiga ock
varma tacksägelse.
Granbäckstorp i maj 1880.
JAN MAGNUSSON
ledamot af riksdagens andra kammare.
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& borde kanske rättare återgifvas med 9.
Endast exspiratoriska aksenter hafva i regeln angifvits
(' stark, ' medelstark, .' sammansatt). Om den musikaliska
karaktär, som i olika fall tillkommer hvardera af dessa, se NoREEN, Pryksdalsmåleta ljudlära § 107. Då stafvelse, som ej
har hufvudtonvikten, dock har sammansatt aksent, har dennes
musikaliska beskaffenhet angifvits (. låg cirkumflex = - i Fryksd.
ljudl.). Vokallängd anges i landsmålsalfabetet med-under
vokalen; i noreenska alfabetet utmärkes däreniot korthet hos
betonad vokal genom följande konsonants dubbelskrifning.
j

Förkortningar:
först.= förstärkande;
för öfrigt desamma som i den noreenska ordboken.

A =- a.
oks s. n. förstånd, t. ex. i uttrycket: do ce alt aks
pa_n.
aktiv&T aktivser adj. aktsam, sparsam.
ed sv. v. 1. uppföda utan modersmjölk.
al
åkri's s. m. gris som är uppfödd utan modersmjölk.
algris
ån?r sv. v. 1. förse (släddon) med träskoning.
ann&r
ånQ's s. n. öppning på isen vid ett vattendrags inannos
eller utlopp ur sjö.
nsam adj. besvärlig att sköta, t. ex. en nsam 6.
annswm
aqq&rbykkscen ågrby'ksan s. f. pl. i uttr. kam z ågfflrbyksan
ångra sig öfver något.
agn s. f. kjv pa ågna 1. agn klyfva trä i rät vinkel
aqqn
mot årsringarne.
ar s. m. 1) alf; 2) samling af grus, sand eller småsten.
ar
åh adj. ej obetydlig, tämligen stor.
attiåsbe'n s. n. ett slags skällsord.
asben
åslce'y s. m. odugling (skällsord).
aslejj
atcel
åtal adj. besvärlig att sköta.
avåns s. ni. vinst, fördel.
avcenns
åve adj. 1) afvog, ogen, motgjord; 2) vresig.
ave
av?nt6 s. i uttr. beer pa avntc") gå bakvändt, olyckligt.
av&nto
av&sknut åvsknu't s. m. 1) själfslagen eller ej lyckad knut;
2) hvarjehanda mellankommande hinder.
åveet adj. n. afvigt, bakvändt, orätt.
avd.t
åsRo' s. f. understa lagret i sädesladan.
azzflo
azzpryl åspry'l s. m. prygel.
azzmssk ås,vtesk s. f. ett slags skällsord.

akks

= a.
cell

al adj. uttröttad, svag, matt. — ta ål .ovr én bak
skära alla öfver en kam; ål mans vw3, feestnfy
m. - m. allmän väg, kvinna o. s. v. ål stas adv.
allestädes.
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cellr&s, ql1rcbs
ålrs sv. v. 1. åldras.
emmce
åma adv. under tiden, emellertid.
cenncbtcess cinskis adv. annorstädes.
cenntelen cintelen adj. (vanl. blott neutr.) osnygg, vämjelig.
errbessmor årbesmer s. tu. arbetsmyra.
cerrm
arm adj. mager, smal.
cerrmkrok årmkrclk s. m. armveck.
cerrmlen cirmlbt adj. klen, sjuk, fattig.
cerrmliq årmlig s. In.= föreg.
cerrmspjcll årmspjce'l s. m. fyrkantig lapp i skjortan vid axeln.
cerrvzuk årvsick s. m. ärfd sjukdom eller sjukdornsanlag.
cess int
asint adv. als intet:
cesspcitt åspyit s. m. säng som mannen ligger i, då hustrun
ligger i barnsäng.
cet pco
at pet adv. dessutom, på köpet.
etcbrqkkt citryce'kt adj. bakåtlutande.
etgaqq
dtga'g s. m. åtgång.
cetjcel
40.44 s. f. åtgärd.
cetliggcbn tlign adj. efterhängsen.

B = b.
ba

ba sv. v. 1. 1) bada i allmänhet; 2) taga bad i badstuga; 3) arbeta ifrigt; 4) ba fr stå för, uppbära
följderna af något, umgälla.
baklcess bå_klås s. n. lass på återresa, bakfrakt.
bakli
båkli s. f. mot norr vettande sluttning.
baklutcel b4144/tal adj. bakåtlutande.
baklcsst båklce'st adj. om lass, då för mycket är lagdt på fordonets bakre del.
bakre
båkre' s. n. 1) bakredskap; 2) bakdel i allmänhet.
baktavvdi b4ktct'v4 s. f. rygg (skämts.).
bal
bal s. m. håla där foglar ligga ock värpa.
bal
bål sv. v. 1. 1) gräfva ned sig i sanden (om foglar);
2) trampa eller trycka ned något, t. ex. säd eller
gräs.
baqqk
bågk s. in. tvärstycke, tvärslå i redskap.

cellr&s, ql1r&s—bitvcerr,)
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baqqkceba bågkabg,' s. n. 1) ovanlig ansträngning.; 2) slagsmål.
bey sv. v. 1. rengöra djurs inälfvor, t. ex. b:dr mima.
bar
bdta's, adv. ryckvis, då ock då.
batazz
bceddcbr bådr s. m. stort eller starkt föremål.
baj s. m. exkrementer (brukas blott vid tilltal till
bcejj

barn).
båkr sv. v. 1. prata utan sammanhang.
bcell&r
bcellkcel bOkal adj. motig, besvärlig.
barm s. ra. 1) barm; 2) hög kant af jord, snö o. d.
bcerrm
bcenvcerrk kinvårk s. n. barnarbete, dåligt arbete.
Vag, s. ni. oäkta barn.
bcettiq
bcezfgdd bdsfg`d adj. barnfödd, född.
bcezkw1ce bcis,kaa s. f. b. gåfvorna till barn vid dess dop.
s. f. födslovärk.
bcezri
adj. sjuk före förlossningen.
b4sa.,Ck
bcezuk
adj. rädd för något.
beygta
becyttce
bedrov&ls bedrg:vls s. ra. bedröfvelse.
bedrgvle bedr6fge först. adv., t. ex. b. 221/. fasligt mycket.
beheindi behc'endi adj. nätt, lämplig.
beheinle beh&nle adj. 1) händig, skicklig; '2) nätt, lämplig.
beli sv. v. (endast i infin.) baktala, klandra.
beli
belukksce belåksa sv. v. 1. lura, bedraga.
bånve' s. m. benved (lonicera xylosteurn).
benve
berag&ii beretgn adj. förståndig, ej blyg (endast om barn).
'ber& s. n. uppsåt, afsikt, öfverläggning.
berw
bercU sv. v. 1. utdela nattvarden.
berqtt
besk 6 sv. v. 2. beskåda.
beskq
besok&r besg:kr s. m. gränsridare.
be't sv. v. 2. 1) dela sönder i bitar; '2) beta (skinn
bet

vid beredning eller garn ock tyger vid färgning).
bete
baa s. f. b. själfva betningsväskan.
bagl s. m. 1) starkt huggjärn; 2) munlag i betsel.
bett&l
bett&zta Uts,4c1 adj. minsta, ingenting — endast i nekande
satser, t. ex. int de M4s4c1 icke det minsta.
bezlag&n bestig,Tn adj. slug, listig.
biko'g s. m. vise i bikupan.
bihom
bitvcerrj bitvårj s. m. snarsticken, ovettig person; äfven om
djur som bita,
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bjcelldbr, bj071l&r byetlr, byekr sv. v. 1. tala i otid, omtala
det som börde vara hemligt.
bjebb
bjceb s. n. 1) härmande af någons ord; 2) envisa ock
barnsliga invändningar.
bjQbb
bjeeb sv. v. 1. 1) härma någons ord; 2) göra envisa
ock barnsliga invändningar.
blommon, blqmmon bl6mon blbmon s. n. plommon.
blqmm, blqmm blom, blom s. m. blum(m).
blqmm, blqmm blbm, blbm s. f.
blumm, blqmm blm, blom s. m. koll. 1) blommor i allmänhet;
2) ax på säd ock gräs.
blumm, blumm bl4m, bdm s. f. blomma.
bla sv. v. 2. hopfoga med sneda fogar; sms. b. thöp.
blce
blcedcicOr blcick,r s. n. osammanhängande tal.
blceddcH bletdr sv. v. 1. tala utan sammanhang.
blceffot
blcifQt s. m. otymplig människa, i synnerhet en med
stora fötter (okvädinsord).
blcenngaqqwn blcinga'gun s. m. pl. b., blott i uttr. z b& då ock då.
blej
ble'y sv. v. 1. bliga.
blek
blesk s. n. slipytan på en slipsten.
blekvun blgkviin adj. blek, urblekt.
blinnet
bint s. f. blindnässla (växter af släktena galeopsis
ock lamium).
blivQr
s. n. töväder, blidväder, vackert väder.
blogekkt blke'kt s. f. reumatism.
blogrot
bkgrQ't s. f. blodrot (potentilla tormentilla.)
blycent
b9.ant s. m. blyertspenna.
blyjvun bgjvr1 adj. något blyg.
blcokkhul bkhz s. n. b. blåkulla, helvete.
blcon&ls bleln?ls s. m. färg att blåna kläder med.
blcosten blej ste'n s. m. kopparvitriol (svafvelsyrad kopparoxid).
blcoves
bldive's s. m. blåsippa (anemone hepatica).
blcovan
adj. något blå, blåaktig.
blco.evinn&l b4svinl s. m. blåntott, upplagd till spinning.
b4kkhus bleekhy's s. n. bläckhorn.
blotfessk blk`ftfe'sk s. ra. lutfisk.
blotknnt blkl.ticent adj. sank, sumpig.
bog&n
bgn adj. om kreatur som fått sensträckning i bogen.
bok
bijk sv. v. 1. slå sönder i bitar, t. ex. b(2k sten.
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b6k sv. v. 1. bryta i bitar, t. ex. bröd i mjölk.
bokk
bokkblcakk&r bökbZåkr s. f. liljekonvalje (convallaria majalis).
s. in. buckla.
b6k
bokkc01
bokkrcemm b6kråm s. ni. epilobium angustifolium.
bonnhemmcH b6nhe'ml s. in. paraply.
bonsk adj. anspråkslös, nedlåtande.
bonnsk,
bågn sv. v. 1. bågna, kröka sig.
boqqn
sv. v. 1. votera, föreslå.
boter
boter
sv.
v. 1. öfva samlag.
beb
bqbb
m. pl. kardborrar (lappa minor).
brr
s.
bqr&r
s.
in. döden (skämts.).
berole
bqrolle
sv.
v.
1. 1) borga, utlåna, ge på kredit; 2) uppbår)
bqrrj
skjuta, dröja (endast i nekande satser).
ber, adj: om häst som vrickat sig i karleden.
bqn
bqssk, bussk besk, bitsk sv. v. 1. borthugga buskar.
bet'n sv. v. 1. förslå, räcka till.
bqtt&ii
bras sv. v. 1. 1) elda; 2) löda med koppar.
bras
brak s. n. brott, bräcka.
brcek
biyennvakkt breinva'kt s. f. i uttr. ga br., ha br. smyga sig till
en flicka om natten.
brcettrosste bråtro'sta adj. 1) om hus med hög takresning; 2)
om kvinna som är hafvande.
bre s. f. något till torkning utbredt, t. ex. hy'bre'.
bre
br6ka s. f. b. tvetydig, dålig kvinna; nästan endast i
brokce
uttrycket cletr at br6ka lika dålig som modern.
brozz byt bros bo s. n. vedergällning (eg. br orsby te).
brqtklliq bretfielig s. m. person som har fallandesot.
brqticenn bretlån s. n. skogsmark tjänlig till svedjefall.
bruzkcolce brikskeila s. f. »brudskålo, skänker som gifvas bruden
på bröllopet.
briisk sv. v. 1. säges om det ljud som frambringas,
brussk
då kreatur äta, i synnerhet då de äta rotfrultter.
bry'n sv. v. 2. öfva samlag.
bryn
brai ~be bra ybrka sv. v. 2. erlägga böter för hafvandeskap
före vigseln.
broobrcessk breibreisk s. n. b., blott i uttr. i br. i all hast, med
det snaraste.
bråk sv. v. 1. bryta ock bända.
brak
brookasst bråkeist s. n. b. i uttr. i br. i all hast, med det snaraste,
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brmvun breivion adj. något bräd af sig, hastig.
brce sv. v. 2. 1) smälta snö för att få vatten; 2) hälla
bre
smält kåda i laggarne på kärl.
breek (me, om) sv. v. 2. skvallra, tala om hemligheter
brek
eller tala i otid. te a ta4 åm nå for hånom, dce
som te a jbm gl unr jaspce'n säges om en person, som ej kan bevara hemligheter.
brek&rbokk&n brchk?rbo'kn s. m. enkel beckasin (scolopax
gallinago)?
brekk
brek s. f. bricka.
brennzuk brc'ensåk s. ni. röt- ock nervfeber.
brennzer breens,ce'r s. n. jordstycke med skarp alf.
bresst
breest st, v. brista.
brevsynnt bree vsy'nt adj. som kan läsa skrifvet.
brofoce
br4fra s. E b. brödfödan, uppehället.
brosstsve br6stsv6 s. m. magsyra, halsbränna.
brot
byt s. f. nyodling.
brottniq br4tntg s. m. = föreg.
bukfyll
biAkfy'l s. f. skrymmande, men föga närande foderock näringsämnen.
buksqrrj bilkso'rj s. f. bekymmer om sin bärgning.
buksvcogcOr basvgeggr s. m. man som har gemensam älskarinna
med en annan.
bus
bto adv. 1) genast, oförberedt; 2) dce va bus det var
bra, förträffligt.
buss
bus s. m. kamrat, vän.
busscbt
b4sgt adj. n. förträffligt.
buttstor biAtst@'r s. m. 1) järnspett; 2) trög varelse.
bubb(O1 bitbZ s. f. bubbla.
bubb&I
becb,T4 sv. v. 1. bubbla.
bul
bta s. m. bål (kroppsdel).
bui
bij adj. stor ock duktig.
bumms
bums adv. bums; genast.
bunntrejj blintrib s. E bindtröja.
burrk, bqrrk burk, bork s. m. burk.
bun
betr, sv. v. 1. bulna.
buniq
becnig s. m. lintyget utom ärmarne.
byk
byk s. n. sanding af dåliga' personer, byke.

II. 2

brcovun—cis

i

Vyttp s. ni. 1) af trollen bortbytt barn, bortbyting;
2) elakt, olydigt barn; 3) oäkta barn.
bwacesst britidst s. f. en båts laddning.
bcotcelce beitg-T'Zct adj. bortskämd af för mild behandling.
bcottejj&n bei4e)n adj. 1) borttagen; 2) lam.
bqkkslocezz&l bc'ekskvets,1 s. f. liten porlande bäck.
kiljzinshonnsk&r bc'ekminshcinskfflr s. m. pl. stora handskar
af ludet skinn.
kqqkvelliq beegkvce'lag s. f. mjöl i mjölk (okokt).
kr ut juice bdr ut 303a st. v. Då en person gör besök under
julhelgen ock blifver undfägnad, säges, att han
bcpr 9,4 Ma.
bag' s. f. björklake, som tappas om våren.
bocc
s. m. spik hvarå hufvudet ej är utplattadt.
bknet's
bonws
adj.
näbbig ock litet högfärdig.
bs
bos
b4stry'n s. n. en näbbig, påflugen person.
bostryn
boz girig b0s,4rtg s. f. inhugget ,trä i fönster- ock dörröppningar; af mindre dimensioner än bilts,/,'.
bytiq

0= g.
får, s. m. tjärn (i trakten invid Jösse härad).
can
tigZ sv. v. 1. långsamt af- eller sönderbita.
ccegg&i
cek, ciqqk yek, ynk s. n. oväntadt hinder som kommit emellan.
yel sv. v. 1. föda killingar.
ccl
tifs sv. v. 1. taga ihop garn o. d. i en härfva.
ci ffs
yifs s. f. garnhärfva. •
ciffs
gli sv. v. 1. springa, kila åstad.
cil
yin s. f. smörkärna (på finnbygden ock trakten därcinn
intill).
yin sv. v. 1. kärna smör (på finnbygden).
cinn
yin?1 s. m. spindel.
cinn&l
f.23n adj. nyfiken, angelägen.
cip
g-ipffl4 s. n. träpinne som lägges i munnen på föl
cippcei
ock killingar, så att de ej kunna dia.
g-ip4 sv. v. 1. sätta pinne i munnen på föl ock kilcippcfl
lingar.
yigk, se cek.
ciqqk
yls sv. v. 1. se med halfslutna ögon.
cis
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cisstnagyfi fistna'gZ s. m. ett slags små bölder.
co/ck
yok adj. 1) tjock; 2) hafvande.
cur
yur s. m. hård, spröd ved i tall ock gran.
curg-i'Ar sv. v. 1. tjura, vara sur ock tvär.
curcbt
g-i2tr?t adj. sur ock tvär.
cuzbast
yils,bast s. f. tibast (daphne mezereum).
cysscor
g9s(fir s. n. sår på läpparne.
cyt
ryt sv. v. 1. afundas.
cyttcel
yptal adj. köttaktig.
cyystQmmn g'..vsteemn sv. v. 1. stämma för tjufnad.
qfftbruggd gyteftbriegd s. f. linskäfvor som vid linbråkning
kastas på förbigående.
cemcbl
feeg sv. v. 1. härma någons tal.
qnnspak yeenspci'k adj. som igenkänner folk med lätthet.
ccirriqgris yc'eriggri's s. m. enda eller yngsta barnet.
cerriqkrut yc'erigkru't s. n. fröet af lycopodium clavatuni.
cgrrigskrukk x&rigskriik s. f. gammal ful käring.
cev
gy_tv sv. v. 1. gripa efter något, men ej få tag däruti.
vvliq
yeevlig s. m. liten kafle.
cez
yees, s. f. kasse (af vidjor, bast eller tåg) att stoppa
betesfoder uti.
cøldt
gV,Tt adj. n. kyligt.
corrkbcellk yfirkbcdk s. ni. kyrkogårdsmur.
corrkgagsol yhrkgagsg'Z s. n. kyrkogångskalas.
cora
ir4nYZ s. n. kalas till betalning för forsling 1. åkning.

D = d.
dakksog

dasce't s. f. ob. nattens inbrott, sedan aftonrodnaden
försvunnit.
das
dås sv. v. 1. ligga ock öfva otukt.
dcenns kriqg stcebb&n dåns krig stetb?n sv. v. 1. dansa kring
stol o.. d. på ett dansnöje, hvarvid penningar gifvas.
dcenns&rpenniqcer dcinsrpcenigfflr s. m. pl. penningar som ges
bruden, då man dansar med hänne på bröllopet.
cicessk
dåsk sv. v. 1. 1) lindrigt slå till; 2) slå dank.
da s. n. rå emellan två ägoskiften.
del
delgcol
dagga s: ni. gärdesgård vid en rågång.
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dåZ' sv. v. 1. = al (brukas sällan).
del
deresch drass pron. deras (om ej närvarande personer).
dil s. f. mjölktistel (sonchus oleraceus ock arvensis).
dill
diset adj. mycket söt (som spenmjölk).
diset
dommdasotte dömdaso'ta s. f. dommedagens morgon; begagnas
om sådant, som man tror antingen aldrig eller åt
minstone först i en långt afiägsen framtid skola
komma att ske.
domt adj. n. doft: domt som em de vår unr e ten.
dommt
don s. n. dun.
don
dån s. f. snara att fånga kramsfogel med.
don
dågk s. m. liten kagge.
doqqk
dån sv. v. 1. dåna, dundra.
dqn
dqrrgcot dårget s. m. dörrkarm.
db sv. v. J. ljuda doft.
dqs
det s. m. liten hoplagd del af något tort, mjukt ämdqtt
ne, t. ex. (Adel.
dt4vn adj. I) dufven; 2) kvalmig; 3) trög, olustig.
dqvcDn
dåv& adj. något dufven.
devun
dra eQn.nzdi dra ydns44 st. v. tycka sig känna igen en person.
dra ihopp dra th6p st. v. säges om kvinna efter befruktningen.
dra krok dra krok, st. v. draga fingerkrok
dra von dra von st. v. hoppas något.
dragniq driknig s. m. lotteri.
dragswq drågseg s. f. säng som kan dragas i sär.
dragspik drågspi'k s. m. person som tillgriper ock sedan tappar bort saker (egentl. om barn).
dråk
s. m. meteor, större stjärnfall.
drak
draqq&Z dråggZ s. m. litet smalt ljus.
dratehuscH dratehåsr s. m. åbäk, lång person.
drcezzAl drå's,Z sv. v. I. sprida, skingra, bringa i oordning.
drekklemmoq dralåmog s. m. lam som uppfödes utan modern.
dråta s. f. b. diarré.
drete
drethul drethva s. n. orent ställe.
dråtol s. n. skällsord.
dretol
drevettcbr dråve't?r s. pl. ett slags utslag på barn.
drevettcHgns dråvets,grce's s. n. pr. linnea borealis. En dekokt därpå tros bota dråve'tgr.
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drfvn s. n. 1) körande i gående; 2) sysslande med
något utan uppehåll, t. ex. dce yek z et drfv,Tn.
drqpkon dri)pktYri s. n. mjölöka (secale cornutum).
drqple
dr4ple adj. dråplig, utmärkt.
drqprenn dr4prien s. f. takränna.
drav
drag s. f. 1) dalsänkning, fördjupning; 2) staksläde;
3) ovig kvinnsperson (okvädinsord).
drcog
drek sv. v. 1. gå långsamt ock ovigt.
drell
dre'1 sv. v. 1. tappa, spilla.
drell, drelldrit drel, dreeldn't s. m. person som spiller ock
tappar.
drep vona drctp v4na sv. v. 2. förlora alt hopp. — dr4 14sa et
int ska An vara småaktigt noga, snål.
dreqqsolce driegsQla s. f. b. månen.
drett
drcet s. f. draginrättning på körredskap.
drettce, sendrettce drieta, .94ndra3la s. f. b. sendrag.
drol
dr gyj s. m. & f. person som för oredigt ock innehållslöst prat.
drol
drkZ sv. v. 1. prata utan sammanhang.
drol
drgZ s. n. innehållslöst tal.
dunn&rhak citinrheik s. m. bullersam person.
dubler
dubl& sv. v. 1. dubblera, göra dubbelt.
dukkt&r ditktfflr s. m. doktor, läkare, kvacksalvare.
dukt&rer dukt?re'r sv. v. 1. kurera, gifva läkemedel.
dukt&reriq duktgr6rtg s. f. läkarevård.
duUkt deak?t adj. ojämt spunnen (om tråd ock garn).
dumscH cliims?s pron. dessas (om närvarande personer).
dupphul ditpha'Z s. n. smörhåla i gröt.
dusst&r då' st?r sv. v. 1. småregna, dugga.
dusstver diistveY s. m. fuktig, dimmig väderlek.
dyggd
dygd s. f. 1) dygd; 2) de va dggda = det var för- .
träffligt.
dyrrk
cly'rk sv. v. 1. höja priset för en annan köpare.
dyqqakkte Oga'kte adj; orenlig, osnygg.
dyqgorrm dy'goYm s. m. tomtorm eller snok.
dymbl
tkv?1 sv. v. 1. tvista, envist påstå.
dcor
dr sv. v. 1. narra, bedåra.
dcos
ds s. m. slö ock trög person.
dcos&t
cbitsgt adj. slö, trög, olustig.
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dcej s. m. deg.
dOj
clenckriqw dcendckriga pron. den där.
dobesst&i clgrne'stt adj. om lin som är för litet rötadt.
dktg s. m. 1) död person som går igen; 2) person
doiq
som ser ut att snart dö.
dov fessk div fesk sv. v. 1. fånga fisk 'efter stränderna genom
att slå på isen, så att fisken blifver döfvad ock
kan tagas.
clOvfin adj. i högsta grad trög, dåsig.
dovun
&mik dOvhg s. m. dymling.

E e.
c'crva adj. ensam arfvinge.
ecerrvce
kg4 s. in. igel.
eggcti
ejj&l, djcbl eywl, iej?l s. m. sädesbrodd.
elemeinskcet elenWenskat först. adv. endast framför adjektiv
med dålig betydelse, t. ex. elemcknskat elak.
ens, en n ens, •bt sce sv. v. recipr. 1. enas, förenas, förlikas.
ent&r, cent&r en4r, cint?r konj. antingen.
ennzlett ens,le't adj. enfärgad.
estir, estyr estvr, sty'r s. m. f. n. (alltid ob.) envis, egensinnig
varelse.
6stg'rt adj. egensinnig, envis.
estircbt
estreq&s e'.strce'gs adv. utan uppehåll, oafbrutet.
estoriq, estoniq estg'rig, 6stenig s. m. 1) enstöring; 2) en som
ej tager skäl.
etrOj&n 4trce'in adj. enträgen.
ette tu lell ete tu lel interj. utrop af förvåning i satirisk ock
skämtsam mening.
ettcbr
etffir s. n. 1) ormars, bins m. fl. djurs gift; 2) giftiga
saker i allmänhet.
lithobius); 2) figurl.
ett&rflis et?rfZI's s. f. 1) tusenfot
om en retlig varelse.
ettcOrgns et,Trgrcp's s. n. polygonum hydropiper.
ett&rpqs et?rpå-s s. m. retlig människa eller djur.
eit&rvigg etrvig s. ro. = föreg.
ett nos etcpw's s. f. = föreg.
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ett&ztekk a,Twth.k s. f. lättretlig varelse.
ettre clq lell ara de tel interj. utrop af förvåning i satirisk
ock skämtsam mening.
ettrcende aråndg först. adv., t. ex. e. het, kalt.
e.va'le adv. varligt, försiktigt.
evale

F=f.
f4bgl s. n, fabel.
faks s. n. frans på dukar, sjalar o. d.
fåks sv. v. 1. hålla sig ordentlig ock i styr.
fåkt s. f. ordning, reda, t. ex. han har iga fåkt pt
sce.
fakktckr fåkt?r s. f. pl. åtbörder.
fale zuk&n fåle sa-Akn s. m. b. venerisk sjukdom (syfilis).
faqq
fåg sv. v. 1. fånga.
fåga s. f. b. kolik.
faqqe
fat
fat sv. v. 1. fylla en kolryss med kol.
fazerry fås,årv s. m. fädernearf.
f4s4t st. v. upplöja vattenfåror.
fazut
febbdi
fcibg s. n. lapprisprat.
fceggcen fcig:ån s. b. pl. faggorna.
feler
falgr sv. v. 1. aftaga.
fceli
fali adj. utfattig, ruinerad.
fcell
fal s. n. 1) svedjefall; 2) vedfälle; 3) vattenfall; 4)
sluttning.
fcelln
fåln adj. som har anlag eller fallenhet.
fcellrug
fålru'g s. m. råg som växt på svedjefall.
fcellskblcekk fdlskbZåk s. f. falsk menniska.
fcelen
fc_ign adj. 1) färdig; 2) tillfrisknad, kry.
fcelcbs, Mich ral?s, fctks sv. v. 1. färdas.
tanteri s. n. skälmstycke, sattyg.
fcenteri
fcerrjhqll fårjhe'l s. n:fyrkantigt trästycke vid nedre takkanten,
hvaremot fårj stödes.
fcerrjkamm fårjka'm s. m. = föreg.
fa'n sv. v. 1. 1) slockna, förkolna; 2) aftyna.
fcen
fåtle adj. som kan fattas med förståndet, lättfattlig
fcettle
feznubb fa'sriu'b s. m. liten tobakspipa för resor.

fabcbl
fakks
fakks
fakt
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fåsk s. m. falaska, men äfven andra dels lätta ock
stoftartade, dels lösa ock odryga ämnen.
s. n. rå, boskap; brukas endast i sammansättninp
fe
gar såsom: fehten vallhund, få'o'g vallhjon, Nol)
kreatursväg, samt i uttr. ga mo fe' gå vall o. d.
sv. v. 1. darra, fjäska, springa fram ock åter.
Rr
ferr
fes s. m. väder, fjärt.
fes
fe'so'p s. m. röksvamp (lycoperdon bovista).
fesqpp
f4pgs s. m. skämtsamt okvädinsord.
fespqs
fesskmcok Mskmrik s. m. fiskmåse.
fessksvqqqrcen Msksvce'gran s. m. pl. b. stjärnbilden Orion, hvilken äfven kallas »de tre vise män».
fet .s. m. återstående hinnor af stekt ister ock talg.
fet
fital adj. fetaktig.
fet el
fik
fik sv. v. 1. fika, vara angelägen om något.
fl s. n. ett slags kortspel.
fil
s. f. täcke eller lakan med klipta väfremsor
fillkle
filteek 1 till inslag.
filltekk
filokkcbr ft16k?r s. pl. hvarjebanda saker ock tillhörigheter.
finnzegg finsceg s. n. gräset nardus stricta.
finzinnt fins,int adj. finhylt.
fiqq&rkrok fig?rkrQ'k s. m.: dra f. draga upp hvarandras
fingrar.
fiqq&zmokk fismork s. m. fingertuta.
figr?t -adj. klåfingrig.
fiqqrcbt
fis st. v. släppa väder.
fis •
fiskeift 1) väf som blifvit väfd med 4 skaft (sölf); 2)
fizkcefft
reen t fisketft gå ock springa mycket utan ärende
eller ändamål.
Dalt s. m. 1) dålig klädespersedel; 2) trasig person.
fjcellt
fjeliqstykk Niligst§k s. n. fjärdedelen af en brödkaka.
fjoloqq
fMog s. m. föl från fjolåret. '
fje4t adj. ej rätt klok, fjollig.
fjcolictt
fieek sv. v. 1. gå ock trippa med små steg, fara omfjekk
kring hit ock dit smäspringande.
fjok s. m. en person som går ock beek fflr.
fjekk
fAs s. n. ståt, onödigt stök.
fie
typt s. n. spår.
fjQt
fru/c

Sv. landsm. IL 2.
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fjc'et?r s. f. trästycke som förbinder öfverdelen på en
släde med medarne.
fjQttce.r
IM
se te sv. v. 1. 1) repa sig, tillfriskna; 2) kunna
bärga ock reda sig.
flor
fkr s. m. gödselränna i ladugården.
flag
Pdg s. f. flinga, spån, flaga.
fZåk sv. v. 1. vara ostadig, resa hit ock dit.
flakk
flakks
Råks s. m. & f. klädesstycke eller annat, som är löst
eller fläktar.
flakks
Raks s. m. & f. 1) ostadig person; 2) person som
går hafsigt ock vårdslöst.
fZab s. m. & f. otymplig varelse.
flcebb
flcebbro fkibro' s. n. tunt bröd.
flak
Mak s. n. stort stycke.
MC& s. m. = föreg.
flcek
flesske Påska s. f. b. den sida på trä hvarefter årsringarne
ligga; i motsättning mot dyna.
fletsiss fZettsis adv. på flatsidan.
flcetskrett Ntskrect s. n. hånskratt.
flett&r fZcit,Tr s. n. flin ock skärande skratt.
flott&r fZåt?r sv. v. 1. flina ock skratta med skärande ljud.
flen
Ren s. m. knöl inom eller på huden.
Rep s. n. blandning af brännvin ock varm mjölk.
fle_p
fleztcess fZU,Cts adv. flerstädes.
flinnthal fZinthal adj. flinthård, figurl. om cii hård ock ohjälpsam människa.
fZe)di adj. frodig, fet.
flodi
fk s. m. upprifvet lager af packad halm eller hö.
flok
flok
fWk sv. v. 1. upprifva packor af foder.
flokks
Poks = flakks Raks.
flqt
fZ(2t 8. m. 1) flotte; 2) stor varelse, åbäk.
flyjjcbn fjn s. •n. flygande, hastig fart, t. ex. han kam i
fult fZgAn.
flykgqc61 figice'g?4 s. Uh person eller djur som springer mycket ock är ostadig af sig.
flcobus
nabik s. m. 1) hudafdragare; 2) en rå, ohyfsad ock
präjande person.
flook
Rak 8. n. skämt.
flcolopp naloip s. n. aflopp på en dam.
fAttc6r
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flat s. m. ett slags insekter (ixodes), om hvilka den
tron gäller, att de ej hafva någon anus; däraf
talesättet: stciks• ,lit'n fZeit som iga rdv ha fåt.
fe s. m. & f. person som har lättsinnigt tal ock
f4cc
åtbörder.
fegt adj: lättsinnig i tal ock åtbörder.
flQec&t
•
Reek sv. v. 2. fläka ut ock isär.
Nick
Pibks s. f. gräs- ock sädesvippg.
fkkks
flQmmt Riemt sv. v. 1. flämta.
flegol flegVZ s. n. stickord.
figgij fregg'y s. n. person som koxar för mycket på hvarje' handa.
NY sv. v. 1. skumma, t. ex. grädde.
flot
fkt s. f. timmerflottning.
fiøt
flot.stor fk'tsto'r adj. med tillräckligt vatten för timmerflottning (om älf).
Rite4 s. f. flyttningskalas.
flotta
fnask s. n. 1) obetydlig småsak; 2) småaktigt beteende.
fnessk
fnåsk sv. v. 1. 1) företaga onyttiga arbeten; 2) äta i
fncessk
smyg; 3) gå sakta, ostadigt ock smygande.
.fnyk
fnyk s. n. grand, smula; endast i nekande satser, t.
ex. ya frk 'Ort fnyk.
forkess fcjrkcis s. m. nät af tåg att stoppa hö i för resor.
forkrottcbr ffirkroler s. n. kreatur som leges för året; mest
kor ock får.
ffiree sv. v. 2. förse sig med kreatursfoder.
forco
fijaa'g s. n. sätt att gå.
fotlag
f'0spo'r s. n. pl. fotspår. vcm du irer i men fc3tspo'r
fotspqr
kårve _de ja:. ha pQkt, fek,clu yen ho iå ha trifikt.
tgkal adj. mycket besökt af främmande (om orter).
follkal
fq11kcer fNkre.'r adj. folkkär (om djur).
fqflklik
fåZkifle adj. 1) lik folk i allmänhet; 2) hygglig.
fqlmerr f4Zniår s. f. fölsto.
fole:n adj. 1) förliden; 2) uttröttad, medtagen.
fqlen
pres. konj. förlåte: gut fol4te men s'ilnr
f#9/6t
fq/qttcb
Gud förlåte mina synder! gut folåte, ja svOr!
foltjv s. i uttr. incey folc5v far ya frk får jag lof att
f qlqv
fråga? Verb är det åter tydligen uti ja ha foli)v
br'envin jag har afsvurit brännvin.
flcott
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fqlqvcfli folevgn adj. förlofvad.
fqrbaqqkcet forbdtgkat först. adv., t. ex. f. dlak.
fqrbcessket forbciskat först. adv., t. ex. f. bra.
fqrbrein firbrl-en s. f. förbränna (vid brännvinsbränning).
fqrfazle forf4sle adj. öfvermåttan faslig.
fqrgo
fkgo' adj. alt för god.
fqrjol
for0.4 adj. förgjord, förtrollad.
fqrmer
former adj. bättre, förnämare.
fqrrk
(ork s. m. ruttet trästycke.
fqrvetchi forvet'n adj. utmärkt klok, förutseende.
fqrvet&nhet forveenhet s. f. klokskap.
fqrvon
forvdn adj. förvånad.
fqdcerrv fockirv s. n. fördärf.
fqnufft
fontift s. n. förnuft.
fqzko
fos,k4 sv. v. 2. göra nedre delen ny (om stöflar
fqzkrekkle foskreNe först. adv., t. 'ex. f. my.
fqztcenn fosein s. n. förstånd.
fqzyn
fosY n sce (mce) sv. v. 1. förse sig (med).
fqzzgubb fésgb s. m. strömkarl.
fqzzhuv fds,hiiv s. n. ändan på en fors.
fqzett
&set s. n. hinder hvaraf tiden upptages.
fra kkt
frakt s. f. fora.
frcegg
fråg s. f. fradga.
frcemmfcel fråinfg s. f. drift, framgång, förmåga.
frcemmre »fråmre' s. n. framdel i allmänhet.
frcemmut fråmut adv. framåt; att gå från skogs till slättbygden kallas äfven att gå fråmut.
fress
(res (me) adj. tillfreds, belåten, nöjd (med); äfven
tefHs o. s. v.
fresst&n frdsen s. n. försök, prot'.
fri
me fr go vOZ, frivilligt (eg. med fri, god vilja).
frijj
sv. v. 1. fria, begära till äkta.
frijj&r
friyTr s. m. friare.
frissk
frisk adj. 1) som har god hälsa; 2) hälsosam; 3) som

har godt mod; 4) färsk; 5) kylig.
fritale
fritt
frivun
frqgran

frftcfie adj. frispråkig.
frit i uttr. dce ce int (nit det är ej så utan.
fnfvr adj. fri ock otvungen af sig.
frkruyn s. f. snabbväxt gran med lös ved.
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frqlicett &gåt s. m. fradga omkring munnen, t. ex. vid fallandesot.
from adj: 1) from, gudfruktig; 2) stark, fyllig, duktig.
frqmm
fr.Otcd s. m. snabbväxt tall med lös ved.
frqt cell
frukkqsdakks frikkgisdas s. tiden, för att äta frukost.
frOs sv. y. 1. utspruta. ,
frus ,
frumm frum = frqmm from.
freirel s. n. obehag, hinder, olycka.
frcofQ11
frcokksmcol freiksmal s. n. något som är värdt efterfrågan.
frcolcote
freiltzle adj. 1) otålig, som jämrar sig vid minsta
anledning; 2) som misströstar ock gör många svårigheter, har många om ock men för att företaga
någonting.
frcovennt fret.ve'nt adj. n. vändt ifrån, obekvämt, aflägset,
motigt.
fres
fres s. m. stark ock duktig varelse' eller sak.
frisal adj. utsatt för frost.
froscel
froslenst frfkle'nt adj. utsatt för frost (om åker).
fross
fros = fress fres.
fullflette fålfZce'ta adj. fult utbildad i elakhet ock skälmstycken.
adj. fult utbildad, fult duglig.
fullfor
fulljusst fe.dju'st adj. n. full dager.
ful
fu i mn, l t m. adj. säges om den som talar
oanständigt.
fussk
fusk s. n. bedrägeri.
fussk
fåsk sv. v. 1. handla bedrägligt, taga något olofligt
ock med orätt.
fubbc6.1
ficb?Z s. m. & f. person eller djur som är ostadig(t)
på benen.
fubbikl
fitbZ sv. v. 1. snubbla, stappla.
furk = fqrrk fork.
furrk
fin
s. f. det vissnade gräs från fjolåret, som om
fYnn
våren bekläder marken.
fyr s. m. & f. glad ock lustig person.
fyr
fe kda st. v. erhålla mjölk genom att en ko kalfvat.
fa)
fas-« bry sig om, handskas med.
fcokunne fOkUne adj. dum ock oskicklig.
fave'tzg s. m. en som ej är rätt klok.
fcovetiq
fqjj&zt
fctms4 adj. sup. bäst.
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felbore' sv. v. 2. bereda fårskinn med ullen kvarsittande.
fkmme
febma s. f. till uttryckande af någonting säkert, i uttr.
•
dce va e feerna de.
adj.
rädd.
ken
fin
4sstnigscerrbet fcbstnigsårbot s. n. fästningsarbete, svårt arbete
i allmänhet.
fOkro'k s. m. 1) födkrok, sätt att försörja sig; 2)
fokrok
storätare.
fokrcok
fOkrclik s. f. storätare.
follj&sfollk fAxsfo'Zk s. n. pl. man ock hustru som äro vittnen ..vid vigsel.
follAskvenn fAxskAn s. f. kvinna som tjänstgör som vittne vid
vigsel.
folljceskv f6Zyskce'r s. ra. man i samma mening som föreg.
for adj. duktig, duglig, t. ex. årbesfoer; en stor a for
for
ker.
forco
for sce sv. v. 2. förse sig (med födoämnen).
fr = fynn fyn.
fon
fossk
fOsk s. n. något ruttet, förmultnadt (eg. om trä).
fosskcen, fosskcet fO'skn, fOsikt adj. rutten, multnad.
fisla s. f. b. blygden (på honor).
fozzle
fist'n
s. m. b. den förste.
fozztcht
fkllbore

G = g.
ge/ck
gak st. v. imp. gå.
gakkmcen gåkman s. m. person som går ock ingenting uträttar.
gaqqnocc gågno'y sv. v. 1. nyttja, bruka.
gavvcelmor gåvNto'r s. f. nedersta stocken i gafveln (röstet).
gcenntch gånks sv. v. 1. ordväxla.
gcep
gc_tp s. m. f. & n. gaphals.
genztrup g.ans,4r4p s. m. luftstrupe.
gåst sv. v. 1. skrika högt ock väsnas.
gesst
gcetgcol
gdtgea s. m. gärdesgård vid gata.
glånt st. v. (pret. gZant) 1) släppa tag; 2) misslyckas.
glennt
glcepp
gZetp s. f. öppning.
gZat adj. glatt, ren. egat hal en kal berghäll; dce
glcett
ja uta gåta fkin det gick ytterst fort.
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- adj. gladlynt, glädtig
glovun gZ4vir,
gZgp s. n. stickord, ordförvrängning.
glep
gkp sv. v. 2. gifva stickord, förvränga ord.
glep
gleptut Optket s. m. person som Op?r.
gZesp s. f. spricka, rem» (eg. i kläder o. d.).
glessp
glimms Oms s. m. 1) blick; 2) hastigt lysande ock slocknande ljus.
glimts g«ms sv. v. 1. 1) lysa, så att ljusglimtar uppkomma;
2) ge ögonkast.
adj. hal, t. ex. om is.
glinn
gZogk s. n. osäkert rykte.
gloqqk
gUigk sv. v. 1. glun19.
gloqqk
g43..st adj. försedd med bläs i pannan.
glos(Dt
gZofs s. m. & f. hafsig människa.
914s
gZ61fs sv. v.1. 1) äta glupskt ock med stora bitar: Ofs
glqffs
i-sce; 2) fara fram ovigt ock vårdslöst: Ofs
adj. utmärkt, framstående, öfverdådig.
gZ 4pt
glqpcbt
g4bp adj. (mest n.) stor, stark, ovanlig, bra.
glup
glup&n, gpn adj. glupsk.
gZyg s. m. spergel (spergula arvensis).
glygg
glysnuerrk Ssmetrk s. m. lysmask (lampyris noctiluca).
g9sve' s. n. lysved.
glysve
gnab s. n. lindrig träta.
gruebb
gnerk s. ni. knarrande ljud, t. ex. i skodon.
gnerrk
gn1 st. v. 1) gnida; 2) vara snål, pruta.
gni
glusk adj. småaktigt snål.
gnissk
gnisstcbr gnstr sv. v. 1. 1) gnistra; 2) gnida ock spara.
gnug s. m. 1) en som träter jämt ock smått; 2) en
gnugg
småaktigt snål person. ,
gnin sv. v. 1. gnida, vara småaktig.
gnugg
gnuvvek gntivek s. ni. gnidare.
•grutg st. v. gnaga (Ö.).
gnu
gno s. m. en som ofta jämrar sig utan orsak.
gnol
gnfg s. n. ideligt jämmer ock kältande.
paa
golunn&s gditen.Ts adj. gifmild.
gorroskak göreisketk s. f. gorå.
gdtcae adj. som talar godt, smickrar, är inställsam
gotale
med ord.
göte adj. i stånd till, god till.
gotte

•
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gOvein adj. god, mera än medelmåttig.
govwn,
gövce'r s. n. töväder, vackert väder.
gover
gqrbellj gOrbcely s. ni. person med stor mage, isterbuk.
gqrcyv
gergy'v s. m. kreaturstjuf.
gqrjol
gro' s. f. rödmylla.
gqrpqs
gerplis s. m. ett okvädinsord.
gqrvamm garva'm s. f. = föreg.
gqtcell
gdi s. m. snabbväxt tall med föga kärnved.
gqsskvannt gaskva'nt s. in. gosse.
gqttce
gata s. n. namnam, sötsaker o. d. åt barn.
gravvd1 gretvZ s. n. ideligt skällande.
grcebb
gråb sv. v. 1. häftigt, gripa tag uti.
grcebbcetag grcibata'g s. f. 1) stort, duktigt tag med fall hand;
2) rik fångst.
grcebbnev grcibnv s. in. grabbnäfve.
grcennlaga grånla'ga adj. (n. grånla'kt) 1) in. L nogräknad, granntykt; 2) n. (nästan endast ss. predikat) tarfvande
den största omsorg ock varsamhet, delikat.
grcenntykkt grånty'kt adj. grannlaga, nogräknad.
,
grcennver grånvce'r s. n. 1) soligt, vackert väder; 2) fint väderkorn.
grcennetdn grcinet'n adj. som är nogräknad på mat ock foder.
grennzle grans& adv. grensle.
grep s. n. 1) grepe, handtag; 2) det förnämsta, t. ex.
grep
dce va grep dce.
grindr
gril?r sv. v. 1. grubbla.
grisoggd griso'gd adj. med föga öppna ögon, grisögd.
groqqk
grogk s. m. osäkert rykte.
groqqk
grögk sv. v. 1,. glunka.
grov
grov adj. som har grof hy, grofva anletsdrag.
grovgoordt grvguirt adj. med breda årsringar (om träd).
grqnnrik grann'k adj. djuptänkt, grubblande.
gruvscvm griksam adj. som mycket grufvar sig.
gruvsten grikste'n s. m. den öppna platsen nedom bakugnsöppningen.
grunnrik grånri'k = grqnnrik granri'k.
gry
gry s. n. beskaffenhet.
gryn s. n. pl. 1) gryn; 2) hvarjehanda smått.
gryn
grwcel
grdial adj. matkär, glupsk.
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grdbe'n s. n. varg.
grcoben
grcodcesskiqce grdclåskiga s. f. b. skymningen.
grcohcezzcH grdhås?l s. f. sädesärla (motacilla alba).
grcolyssniqce grdly'sniga s. f. b.. dagningen.
grcomoqqk grdmo'gk s. m. en grå stickfluga.
grcovun grdvijr, adj. gråaktig.
grcoys&t grdy'sgt adj. gråskymlig.
gren s. f. samling af byar i en vis trakt.
grgnn
gresgcellce gre:sgåla s. f. b. blåsa under huden på karledens
bakre sida (på häst).
greseqqk greseegk s. f. hustru hvars man är borta, gräsenka.
grgseqqkliq grcbsceSklag s. m. man byars hustru är borta.
grom adj. 1) stygg; 2) duktig, t. ex. grom te a årbet.
gromm
gronnsk grO'nsk .s. f. grönska:
grop
grbp op. sv. v. 1. säges då fötter ock medar sjunka
ned i snö eller issörja å vinterväg.
grgt
s. m. 1) gröt; 2) oredig massa.
grot
s. f. b. högra handen.
gullhannce
s.
f.
nyckelpiga (coccinella).
gullko
s.
m.: då två personer hålla i hvarandras
gullstol g(AlstcYZ
händer korsvis, uppkommer gillsto'l, hvarpä en
tredje bäres.
gulbeniq ggabg'nig s. m. den som för första gången besöker
en marknad, stad eller annan märkligare ort.
gulbenskenn g4lbenskcin s. f. den traktering, en Olbenig skall
bestå.
gulhozz&l g4.4has,ffll s. f. gulärla (inotacilla flava).
adj. gulaktig.
giv
gulvin
gunds inteij. Gudnås (eg. Gud nåde oss).
guncos
interj. svar på hälsning (eg. Gud signe).
gussiq
s. n. Guds ord, alt religiöst tal ock skrift.
gussol
guzpekk g4spe'k s. ni. gulsparf (emberiza citrinella).
s. m. blandning af brännvin ock varm mjölk.
gubbjokk
gvav s. n. sädeslada invid logen.
gunv
Oh) sv. v. 1. slå till golfvet.
gullv
gm s. f. gumma.
gumm
1) gå an; 2)
gag-"Ork st. v. kyrktagas. —
gco
gå på, stoja.
g4vq1 s. m. bandhund.
gwlva
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gcor
gr s. f. safrand i träd.
gcot
gett s. m. dörrpostens brädbeklädnad (äfven dårg0).
gokdqtt&n gdkdol'n s. m. b. sista snön på våren.
gopngv
dpnce.'v s. m. göpen.

H h.
hakkmat het1c9nal s. m. koll. kokadt ock hackadt kött (vid slakt).
halbett
hetZbe't adj. hård att beta (om gräs ock säd).
•
haliqq
hiy s. m. hårdhjärtad människa.
haljol
hediVZ adj. hårdgjord, hård, hårdhjärtad.
hallivcbn heall'v,Tn adj. hårdlifvad, som har förstoppning.
halsovvd heaso'vd adj. som sofver tungt.
halvan håkfty, adj. hårdvulen, något hårdare än vanligt.
hamms
håms se sv. v. 1. hyfsa sig.
hamn
hamn s. m. vålnad, spöke.
hannrgkkt hånrce'kt adj. förlofvad.
hanntakol hantakg'Z s. n. förlofningskalas.
hannvgnniq hanvce'ntg s. f. ögonblick, kort stund.
haqqcbl
he`tZ sv. v. 1. draga ut på tiden.
haqqk
hetgk sv. v. '1. göra något fort ock slarfvigt.
haqqkcbt hågkt adj. brådskande.
harfqttcbr hetrfelTr s. m. pl. kattfötter (gnaphalium).
harmor
Itetryntyr s. f. 1) moder som ej har mjölk; 2) hård
moder i allmänhet.
harull
hetru'l s. f. koll. ängsull (eriophorum).
harvgrrja heervce'rja s. f. b. i uttr. ta te ht:trvce'rya springa af
rädsla.
hatgnnt hede'nt adj. hårdtänd, som har hårda tänder (om
hästar).
has
hets se hyss hys.
hasbinn hetsbi'n st. v. binda hårdt omkring bakbenen på får
ock getter, så att de ej kunna flöja.
has&r
hetsr s. f. pl. 1) hasor i eg. mening; 2) ben, fötter.
havvn&s hetvns adj. hafvande.
hceler
haler sv. v. 1. draga ut på tiden.
helha s. m. smedshärd.
helig
hi s. f. härdning.
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hav s. m. blandning af kaffe ock spirituosa.
hcellv
haZvk sv. v. 1. taga hälften hvar.
helver
haZve'v s. m. väf med mindre ränning än vanligt.
helvgv
hemm&los hcimgles adj. hammarlös: patron h. kallas den som
låter kalla sig patron ock ej är bruksägare.
håp sv. v. 1. härma.
hcepp
herrmjire harmil're adj. hämdlysten.
hcerrmle hcirinZe adj. väckande harm, retsam.
hårp s. f. gammal ful käring.
hcerrp
harp s. m. ytterhud.
hcerrp
hårv sv. v. 1. rafsa med sig, t. ex. harv mc-d.
hcerrv
hcerrvtre hårvtre' s. n. trä att härfva garn på.
hat om tvat adv: si ock så (eg. halft om tvärt).
hett
pron. hans (Ö.).
has
hcess
hcettnek håtnek s. f. öfversta kärfven i en sädesskyl eller snes.
hcevv&l håv.gZ s. m. koll. väfsölf.
hebbekce Hbeka s. f. b. ett slags kortspel.
helzinnce hqs,ina adj. helskinnad, utan skada eller förlust.
hemmce hma adv. hemifrån.
hemmegnn he'myce'n adj. bekant med huset ock alla dess förhållanden.
hemmfoiq himfein s. m. född inom hemorten.
e m mj o 1 heinyyZ adj. hemgjord, förfärdigad inom hemorten.
hemmkcomol Umkame s. m. gästabud efter bröllopet i det
föräldrahus, där bröllopet icke hållits.
hemmsk hemsk adj. 1) rädd ock försagd; 2) matt.
he'n adj. odöpt.
hen
heniqshuce Uninshitea s. f. orenligheten på .barnets kropp vid
födelsen.
h'el sv. v. 1. höta.
hett
hip sv. v. 1. 1) gapa;* 2) draga efter andan.
hip
hink s. n. 1) hinder; 2) uppehåll.
hiqqk
hink sv. v. 1. hindra.
hiqqk
hiqqkcbt hinkt adj. förorsakande dröjsmål.
hitan ditan adv. hit ock dit (hånande).
hittcen
hitgst adv. närmast.
hitt&zt
hogger& 1. -c6r högar 1. -gr s. ni. duktig karl.
hoggrgdd hekre'd adj. rädd för hugg.
hå) sv. v. 1. hojta.
hojj
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hokkstcbr hökst?r s. n. ställe i skogen där vedhuggning eller
annat skogsfång bedrifves.
hopp
hop s. m. hop.
hopp errbet höpcirbet s. f. samarbete.
hoppskogg höpsko'g s. m. gemensam skog.
hoqq&rklubbce hög?rklu'ba s. f. b. tröskslagan (skämts.). Då det
tröskas, så snart något af skörden inbärgats, säges,
att högeprklu'ba ger.
horr
hör s. f. hora.
horrhunn hörhu'n s. m. utsväfvande sälle, horkarl.
horrkqn hörkb-n s. f. horkona.
horroqq höro s. m. oäkta barn.
hqjj
höj = hojj höj.
hqll
hel s. n. 1) sjukdomen håll; 2) hållbarhet, varaktighet.
hqll
hl tcbt st. v. 1) kvarhålla något inneslutet; 2) ej
yppa hemligheter. — hål kciZvgn i bei 0,ra vara
villrådig om hvilket som är det rätta.
hqlln
håln s. m. b. ordhållighet, blott i uttr. låvn ce go,
men håln ce bc'etgr.
hqlltdonmp håltdcemp s. f. morkulla.
hqlltmjll håltmice'l s. f. växten melampyrum.
hqlqr
hehfr interj. eller hvad.
hqsull
s. f. ull till strumpor.
hqtt
ht sv. v. 1. hojta svagt.
hqzz
hås sv. v. 1. hafva lättsinniga lek-ar ock åtbörder.
huflcott ht'AN't s. m. 1) hufvudsvål; 2) den delen af en hud
som betäkt hufvudet.
hukammp
s. m. gammal ock mager häst.
hukkcbr
Iik?r sv. v. 1. darra af köld.
hukkscen hilksan interj. (lindrig svordom).
hukrcevcbt håkretv?t adj. med nedhukad bakdel.
hunneQkks h'Ung-ceks s. m. rumex domesticus.
hunnsk hunsk adj. glupsk.
hunnsnus hilnsnu's s. n. ovett.
hunnsvqtt h4nsve't s. m. hundsvott (okvädinsord).
hurrcebus hårabias s. m. gåpåare.
hus
kils sv. v. 1. 1) hysa, härbärgera; 2) förvara.
huskrjer husbcerfer sv. v. 1. härbärgera.
huss
hus interj. utrop hvarmed man bortdrifver svin.
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huss
htts sv. v. 1. gunga.
husvcerrm hå svårm adj. hemmastadd i huset.
håsv1kr s. n. logi, inhysning.
husve
hekk's adj. håglös.
huglos
hVg-cp'l s. m. rund urhålkning i listgång.
huleQ1
Inak s. m. holk.
Mik
!teak, h. i-sce sv. v. 1. 1) dricka häftigt ock mycket;
hullk
, 2) h. tå,sce kräkas.
hum 1) s. n. förmodan; 2) interj.: befallning åt häst
human
att flytta sig åt sidan.
hicm s. m. löst hull.
humm
/tummel Utmal adj. som är pussig ock med löst hull.
hummsmcol hitmsma'Z s. n. förmodan..
hummsc6t hiims,Tt adj. slarfvig.
hupcbnhqjj hupnhcb,) s. m. 1) dans i allmänhet; 2) dansgille.
huppcel hi4pal adj. som hoppar ock flöjer öfver stängsel (om
krgatur).
/turk adj. kry ock rask.
harrk
hårp sv. v. 1. 1) sy vårdslöst; 2) fjärta.
hurrp
hurrv
hiirv sv. v. 1. hoplägga oredigt ock vårdslöst.
huvvd
hetvd sv. v. 1. platta ut hufvuden på spik.
'huvvdce hetvda adj. som har godt hufvud.
huvvdcbr håvd,Tr s. m. den som vid spiksmide plattar ut hufvuden.
huvvlag htivlak s. n. betsel.
huvvskullt hitvskult s. m. hufvud.
huzzbann hiisba'n s. n. kanten ute i vattnet där djupet börjar.
hy"bg s. n. dålig stuga, koja.
hy.bbcti
hybre
hgbrb- s. f. till torkning utbredt hö.
hyrrk
hyrk = hurrk hurk.
hys
14.9 = hus h4s.
hyss
hy's a hås sv. v. på hvarjehanda sätt ofreda med ord.
hyscot
Osett s. f. hösåta, hövålm.
hytt
ho = hett het.
hyv
hpy sv. v. 1. kasta, vräka: ht-'n tur vc?n.
hcorgcol
hdirga'Z s. m. bena i håret.
hcorhammn hårha'mn s. f. det skick hvari håren ligga på
kreatur.
hcorimm Mrirn s. m. = föreg.
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hcoztryk&r lufisArykr s. m. en skifva af papp eller näfver
med vidhäftade band, hvaromkring hårkorgen i
nacken bindes (nu aflagd).
hefft
he/t s. f. förstoppning.
heggd
heegd sv. v. 1. hejda.
hejj
Key s. f. hägg (prunus padus).
hel i uttr. de ja sum en hd) det gick som en vind.
hejj
hejjer& 1. -ce.r hc'eyarg 1. -,T.r s. m. något stort ock duktigt.
hekks
heeks sv. v. 1. smäda, okväda.
hell
hl s. f. fängsel mellan fötterna på kreatur som flöja.
hell
hed sv. v. 1. sätta hälla på kreatur.
hellt
he'lt s. f. haltande.
hellybrote helybro'ta s. f. b. konvulsioner, fallandesot.
hfljmwl heeZjinal s. n. kl. 6 aftonen före helgdag.
helljmcozriggniq hcbljmas,rignig s. f. ringning vid helgsmål.
henere
Unare' adj. redo att resa härifrån.
henndi
heendit adj. händig, kunnig att arbeta, i synnerhet
knnle
heenle 1 i handarbeten.
hennt
hcent adj. händig, skicklig i något handarbete.
heqq -lepp 1.
heeg -le'p 1. -14n adj. nedslagen.
heegfflZ sv. v. 1. 1) vara sjuk: h. a kv; 2) ha dåliga
hegq&l
affärer: han hegl,Tr a briik,Tr Ondo'mgn sin en,'
ho leeg de Uti..
/Imre
hee'gre' adj. 1) färdig att hänga sig; 2) brottslig; 3)
svårmodig.
henrev&t hcbgre'v?t adj. med hängande buk.
hessp&l heesp?l s. m. liten garnhärfva.
hoft s. f. i uttr.pa e hott slumpvis, på måfå, ungefärligt.
hofft
hogjudd hdbu'd adj. högröstad.
hognied
adj. = föreg.
hokkst
hOkst dcin, ncita s. f. middagen, midnatten.
hokrcevce hdkra'va s. f. b. i uttr. blm at h. få ledsamheter,
råka illa ut.
hon
hon s. n. 1) hörn; 2) ställe i älf där denna är bredare ock djupare.
hosstko
hhstk9: s. f. ko som kalfvar på hösten.
hosstrik hAstrik a veirfati adj. säges om den, som slösar om
hösten,-så att det blifver knapt för honom på våren.
hov
h& sv. v. 1.J uttr. de hbv-t4 det hände så af en slump.
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1= i.
iii

il han adj. rädd. — l vf 1) stadd i fara; 2) som tar
illa/ vid sig.
illstcbr
ilstr s. f. salix pentandra.
illcot
ila't s. n. bannor, gräl.
immp.isskce impiska = innpiskce inpiska.
immpyd impy'd = innpyd inpy'd.
inncete
inate' adv. Innantill.
innezuk inastek adj. sjuk af utsot.
innbett
inbe't adj. inbiten, invand.
innlag
inlåg s. f. inlaga, alla slags skrifter till myndigheterna.
innmari inma'n adj. illmarig, illistig.
innonn
mån hin onde, sulan (svordom).
innpisske inpiska adj. ohjälpligt elak, inpiskad.
innpyd inpy'd (me) adj. mättad med, genomträngd af.
innre
inre' s. n. innanrede.
innre
inre sv. v. 2. 1) inreda; 2) taga bort innanrede eller
innehåll i hvad som hälst (ironiskt).
iqqk
zgk s. f. körtel.
isst&r
istr s. f. ett stycke hoprulladt ister.
ista
istå adj. som stannat i växten; sta istå ej växa vidare.
iknn
,itce'n adj. itänd, ifrig, hetsig.
J = j.
jaha
jaa adv. ja.
jajamein jajamc'en adv. ja vist, helt säkert.
jak
jak (mce 1. te) sv. v. 1. bifalla.
jamm&l jcim?t sv. v. 1. 1) jama (om kattor); 2) röra läpparne utan att tala.
jamms
ytims sv. v. 1. tugga trögt ock sakta.
jamein jamc'en s. m. person som instämmer i alt möjligt.
jaqqk
jågk sv. v. 1. ideligen ock utan eftertryck upprepa
en ock samma begäran eller framställning, som
redan blifvit afböjd.
jaqqk
jagk s. m. person som yetgk.Tr.
jel
ja4 s. f. gärd, sammanskott: lek ihöp jaZ.
jcenvari janvåri, januari (Ö.).
ren
jan s. n. järn.
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'åta adj. sinnad.
yåv.TZ sv. v. 1. tugga utan att få sönder det som
tuggas.
ye s. i uttr. yetr pet ye göra emot af afund ock illvilja.
je
jemmenhetce y6nenhela s. f. b. allmänheten.
jemot
yemht s. n. lynne, sinnesstämning.
yen
ye`n sv. v. 1. 1) genskjuta; 2) vara motvillig, ogin,. gendrifva med ord. ,
jenlek
26zle'k s. m. egenskapen att -vara »gen».
jenstridi yftbstrt'di
jenstore yUsteere adj. envis, motstridig, gensträfvig.
yenstotte ykste4e
jer
yer s. n. hopfogning i 45 graders vinkel.
jer
ye'r sv. v. 1. göra en yen'
jere
Ore adj. flitig i arbete.
jervatt
ye'rva'4 s. m. bröstvårta.
jessk
yesk s. f. ett slags ormbunke.
jet
Jet sv. v. 2. valla
(egentl. Jössehäradsdial.,
jet&rgut igtgrgg't s. m. vallgosse men förekommer i därinjet&rAnnMtgry&nt.s. f. vallflicka
till belägna trakter).
ii
ii-sce st. v. upphöra, aftaga,- sluta. — yz-4pfflr öfvergifva.
fifft
yift sv. v. 2. en lek: ett trästycke lägges med ett
underlag på midten; på dess ena ända lägges det
som skall yifts, ock på den andra slåss ett kraftigt slag, så att det som ligger på motsatta ändan
kastas högt upp i luften. fift tsr då lefvande
grodor kastas upp i luften på nämda sätt; du
skul Jeeps ston dr yift?r t& sir säges skämtsamt
till (eller om) en kvinna, som man anser ej böra
blifva gift.
fifftchronce yiftgsrcynat s. f. b. giftastankar: ha y. pec bp gå
fifft&sicerrce yiftståraf
i giftastankar.
jul
Jul adj. gild, god, antaglig.
jimmcCi jirn = jammcbl yetZ.
jimms
yims = jamms yåms.
fire
yire = yere yere.
jirv att .yirvait = jervatt ye'rva'4.
jirvQkkst yirvce'kst adj. snabbväxt.
jcette
jcevcei
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stcent adj. som har glest sittande tänder.
jisstenn
jiv&nd0 jiv?nde'l s. m. 1) alrnosa åt fattiga; 2) foder åt
kreatur.
jokk
Ok sv. v. 1. vicka med bakdelen.
jo/
• jig sv. v. 1. begrafva.
joliq
)64 s. f. band eller gjord omkring kärl.
Jommp
)6mp op. sv. v. 1. slumpa till.
joqqkniv jögkni'v .s. m. sämre, hemgjord matknif.
jqbb
JA sv. v. 1. ha samlag.
jqssk
)4s1c sv. v. 1. uträtta något långsamt.
jqssk
jesk s. m. person som är långsam (jåskTr).
jufft&n Men s. f. djup.
Jug s. m. spergel (spergula arvensis). •
jugg
jurkqqt ji:Ltr)cegt adj. n. (trakt) utsatt för vilda djur.
justmennt justmcbnt adv. värkligen, riktigt.
jummfru-mcerrjces henn&r jumfru-Inåryas h&nr s. f. pl. orchis
maculata.
jussk
iiisk sv. v. 1. = jqssk »sk.
jussk
rusk s. m. = jqssk josk.
jdde s. f. kant på väf.
jecld&r
jedd&rvi 3c'ed?rvi; adj. säges om väf hvars kanter äro längre
än dess midt.
jeggcti
yck sv. v. 1. käbbla.
)(ek s. m. tryck på gevär.
jekk
yctkls
sv. v. 1. krångla.
jeklces
s.
m.
1) ställning för kreatur att ligga på; 2)
jcel
..942//
ställning att lägga någonting på.
jellbess ycablhs s. m. snöpt gumse.
jemmcbrbyllt ykin.Trbylt s. f. person som mycket jämrar sig.
jemmfloss yemfk's adv. jäänhögt, i jämna lager. '
jemmrcel ieemral adj. som jämrar sig öfver småsaker.
Animsiss yeemsis adv. bredvid, sida vid sida.
jemnellre ychindlre adj. lika gammal.
jc'entikv s. f. ung flicka.
jenntev
jr
jor s. f. = jedd&r jc'edr.
yctr pa mo.n sv. v. 2. göra ' med flit, på trots.
jess&r
jcbs?r sm&le ett slags svordom.
jessiq&n,jc'estg?n s. m. b. hin onde.
3
Sv. landsm. II. 2.
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jo
jo s. f. gödsel.
jocc
09.s. f. dyjord, gytja.
jommsk yomsk adj. falsk.
jonns
Jons s. m. hare.
jorce
ykra s. n. (blott i ob. form) arbete, sysselsättning.
ykr, s2 m. (pl. Onejn) njure.
jon
joscbr
Ose. s. m. opålitlig person.
K= k.
kakk
kak s. m. 1) upphöjning; 2) afsats på muren vid taket.
kallbit
s. rn. mäjsel som biter på kalt järn.
kallrum, kåltfin adj. tämligen kall.
kamp(os kampas s. m. kompass.
kasst
kast s. n. gång: i et kast på en gång.
kasstcem kåstyce'p s. m. 1) käpp i väfränningen; 2) springpojke, barn eller annan person, söm får passa
upp med ett ock annat.
kasstve
kåstve' s. in. grofhuggen ved.
kavåt adj: karlavulen.
kavat
kavv&lbro kåvfflZbro' s. f. bro af runda trästycken (kåvkr).
kåj s. f. kaja, rusig person: ful sum e kå).
kojj
key sv. v. 1. kvida som ett spädt barn.
kcejj
kcejjmcenn ketymån s. m. person med lika dopnamn.
konnte
kånte adj. rask: de ce kånte gionac'en, de.
kcerakti kåra'kti adj. som vill vara bättre karl än han är.
kwrcehesst kårahcest s. m. förträfflig häst.
kcercekgr karakce'r s. m. utmärkt, duktig karl.
kcercetag kårata'g s. n. raskt, duktigt tag.
kcerrk
kårk sv. v. 1. bjuda till, ehuru förmågan är klen.
kcervitn kdrvt_tr, adj. SOM vill vara bättre karl än han är.
kds s. m. 1) träställning att bära bördor uti; 2) groft
kcess
nät af tåg eller bast att föra hö uti (äfven fOrkås);
3) stickkorg.
kcess
kds sv. v. 1. bära med kds: kds i b&r.
kcessbakk kcisbak s. : bee;. pet k. bära en person på ryggen.
kcettfqttcbr kcitfe'taer s. in. pl. kattfötter (gnaphalium).
kcettgull kåtgu'l s. n. glimmer som skiftar i vacker färg.
kcettrqmmp kåtrlimp s. f. 1) kattrumpa; 2) kort väf.
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kettsten kätsten s. m. flinta, kvarts.
kcettsup kåtstep s. m. liten mjölkdrick som gifves barn, då
mjölken silas.
kcezzbol kåsbo'l s. f. lifmoder hos ko (eg. kalfsbörda).
kittel
yital adj. ömtålig för kittling.
kittcbl
yit'l sv. v. 1. kittla.
klar adj. 1) klar; 2) utblottad.
kl ter
klab s. m. kloss.
kleebb
klcettcbr klåtopr s. n. koll. 1) samling af småsten; 2) hvarjehanda. saker som befinna sig i, oreda.
kicett&zten klcitgMen s. m. liten sten.
klebb
kleb sv. v. 1. fastna, hänga vid.
klebbcbt kle'b?t adj. klibbig.
klet
klet s. n. koll. hvarjehanda klibbiga saker.
klet
klet sv. v. 1. påstryka något suddigt.
klev
klev s. f. bärgsskrefva.
klisstrcbt klistrgt adj. klibbig ock vidhängande.
kloqqk
klogle s. m. 1) klunk; 2) anspelande rykte; 3) ljud
af klocka eller bjällra.
klor
kr sv. v. 1. 1) krafsa, gripa efter med klor eller
utSträkta fingrar; 2) med möda draga.
klqss
klos s. m. 1) klumpigt trästycke; 2) stort föremål.
klqv
klov s. n. ställe där något låter lätt klyfva sig.
klqv
k1v s. f. öppning, spricka.
klqv
kv s. m. hållband af trä eller järn åt kreatur.
klyp
kyp s. m. & f. snål person.
kCyp st. v. snåla.
klYP
klcocel
k4al adj. som ej kan låta något vara i fred.
klcofiqqrcbt kleifigr?t adj. som fingrar på ock rör vid alt möjligt.
klg
klct s. n. 1) kläde (tyg);.2) hufvud- ock halsduk.
klgjjcbt
klewt adj. ostyrig.
klgmmcbt kleem,Tt adj. klemig.
klgmmt kleemt sv. v. 1. klämta.
klemig kleentg s. m. klädning.
klgnniqsko klientgsko: s. in. foderremsa vid klädningens nedre
kant.
klopp&T klOpTr s. m. en klipsk ock listig person.
klov
klov adj. lätt att klyfva.
klov
klov
s. n. häst med klöfjebörda.
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klovv&rgubb&r kZik?rgu'b?r s. m. pl. blomhufvuden på klöfver.
kW, s. f. tudelad börda öfver hästryggen.
klovvj
klovvjsal kOvjscyl s. m. klöfsadel.
knap s. m. trekantigt trästycke till stöd för en list
knap
eller hylla.
sv. v. 1. trycka; k. i-se äta upp; k.-.94nr
knds
knas
trycka sönder; k.-imdt vara svår att utföra.
knavvdi knåv.T s. ni. kort stör.
kncebbcbs knåbs sv. v. 1. smått träta eller försöka hvarandras
styrka,. gnabbas.
knar s. f. senskideinflammation i arm.
kncerr
kncerrk knårk sv. v. 1. kuarra.
kncess&l kncis'l s. n. mycket svagt buller.
kncess&l knås'l sv. v. 1. sakta bullra.
knefcetti knifetti adj. svag i knäna, berusad.
knekcbn knicipn s. m. b. ekonomiskt obestånd.
knekk
knek sv. v. 1. randa eller kamma bröd vid bakning.
knekt s. ni. 1) soldat; 2) ställning under ändan på
knekkt
ett bräde.
knep adj. förslagen, fintlig.
knepi
ksepp
knep s. f. brant backe.
kn'esvi'k s. n. knäveck.
knesvik
knetle adj. dryg.
knettle
knevek
kKeve'k adj. knäsvag.
knissp
knisp sv. v. 1. ha samlag.
knög sv. v. 1. knoga: k. a årbet.
knog
knök s. f. 1) knoge; 2) benknota.
knok
knös sv. v. 1. stuka, kväsa.
knos
knosst&r knöstr s. n. större slägga.
knosstcbr knöstr sv. v. 1, krossa.
ksi).k sv. v. 1, sakta framskrida: k. i-vd.
knqk
knl s. f. fnurra på garn ock tråd.
knq
kntéØ adj. 1) trasslig, fnurrig (om garn); 2) knorlig,
knql&t
knollrig.
kne) s. n. mindre arbete som tar tid.
knqp
knijp sv. v. 1. sysselsätta sig med kn4parbet, knåpa.
knqp
knijpal adj. som tar lång tid (om arbete), knåpig.
knqpcel
knqpcerrbet kn4peirbet} s. n. mindre arbete som tar tid.
knqpjorce knOvera
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knot s. m. 1) liten varelse; 2) små myggor.
knut s. m. något som är försenadt i växten.
kniht s. f. 1) husknut; 2) utom husknuten utskjutande
ända af en stock.
knutskel knUtskeil s. in. den kant på en kniit 2) som griper
om ock fasthåller öfver- eller underliggande stock.
knub s. in. tjock, knubbig varelse.
knubb
knubbdbt knetbt adj. knubbig.
knukkcti IrnickZ sv. v. 1. skrynkla, krama.
knukk&r knetkepr sv. v. 1. lågt gnägga (om hästar).
knukklcbt knakt adj. hopskrynklad, bucklig.
kluts, knssr s. m. misstänkt person.
knos
kntrs sv. v. 1. trycka, krossa, slå sönder.
knos
kök s. n. läsning emot sjukdom, vidskepelse, trolldom.
kokkdi
köks sv. v. 1. stirra på något.
kokks
köl sv. v. 1. värma sig vid brasan eller i solskenet.
kol
kos adv. i uttr. rest i kos bortrest.
kos
k6st sv. v. 1. skynda, springa: k6st
kosst
kot
ki3
s m. & f. knölig utväxt på träd.
0:tve}
kotve
kotkqpp ht)tko`p s. in. skål gjord af en kota.
Nve:d s. n. kovärde, värdet på en ko.
kovel
kqddsten kadsten s. in. pungsten (testikel).
kl s. m. 1) hattkulle; 2) öfre delen af en kolmila.
kql
klt adj. hornlös (om kreatur).
kql&t
kalk« sv. v. 1. göra en kullerbytta.
kqllbot
kqrrpgluggen karpgZu'gan s. m. b. pl. ögonen.
kat-4 sv. v. 1. förminskas, korta utaf.
kqtt
kqttmjqllke katniyo'4ka adj. om ko som snart sinar.
kast sce sv. v. 1. krysta.
loyst
kqsstcel kastal adj. medförande kostnad, kostsam.
kqsster
kost& sv. v. 1. gifva kost.
kqsstri
kastri' s. f. födselvärk.
kot-th6p se sv. v. 1. huka eller draga ihop sig.
kqtt
kqzzvejj kasikej s in. korsväg.
krakcbt
krigiet adj. hängsjuk, något klen.
krakk
krak s. m. topp af en tallbuske med utstående grenar hvari blår läggas vid spinning.
krammc6n kråmn adj. kramad, gastkramad.

knqtt
knut
knut
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krammiq kretnng s. m. 1) hårdt tag med handen; 2) handfull.
krceffs
krafs s. n. koll. hvarjehanda småsaker, skräp.
krcezzl&t krelsit adj. 1) krasslig (något sämre än krd4t).
kressk
kresk adj. sötsur (om frukt)
kroksinobl&r kroksinOlr s. n. pl. hvarjehanda krokiga saker.
kronvrak kre)nvra'k s. n. kasserad beväringsyngling.
kruser
kruser sv. v. 1. 1) krusa; 2) utkrusa, upputsa.
krumm
kråm sv. v. 1. kråma sig.
kryss
krys s. n. öfversta taklaget, takåsen.
kryss
kris sv. v. 1. krysa (eg. Jössehäradsdial.).
kryss&r kry'sr blott i uttr. elk te k., betr te k. råka illa ut.
krgllt
kreelt sv. v. 1. altjämt yrka på något.
krgveknicezz kreevekmås, s. m. 1) sakta gång; 2) gående baklänges.
kron
krgn sv. v. 2. illa tilltyga.
kullr&t
kart adj. kullrig.
leehcl?t adj. kulen, kylig.
kult
kur
kar ä. ni. kur: kal k., hal k. m. m.
kurkel&t keyha'kt adj. puckelryggig.
kus&t
adj. frusen, som ser frusen ut.
kut
kat s. n. fyrsprång.
kutt&r
ket4r sv. v. 1. darra af köld.
kullk
kålk sv. v. 1. klunka.
kunne
kåne adj. kunnig.
kunnst&r kånstr sv. v. 1. krångla, vränga.
kunnst&r kionst,TT s. f. pl. krångel.
kunnt
kunt s. ni. 1) näfversäck; 2) stickkor g.
kuntrgr kuntrckr adj. motig, illa aflöpande.
kurr
kår sv. v. 1. 1) kurra; 2) spinna (om kattor).
kurrce
kåra s. f. b. häkte.
kurr&
ketr s. m. lustig person.
kun
key, sv. v. 1. kolna af (om eld).
kun
key., sv. v. 1. rysa af köld eller rädsl a.
kval
kv4 s. ni. något slags upphöjning.
kvcenlur kvdniter s. ni. = lur lur.
kvcenstgllt kOnstce'lt adj. nödsakad att fara till kvarn ock
mala.
kvejj
kvej s. f. 1) inhägnad hvari kreatur hållas om nättema; 2) timmer i sjö, omslutet af en länsa.
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kvej sv. v. 1. gödsla åker genom att hålla kreatur
i flyttbar inhägnad.
kvennfq1kAllp kanfolkicelp s. f. koll. kvinnliga arbetare.
kvennfqlkjoglp&n kv&folk2ce'lpgn adj. försedd med kvinnliga
arbetare.
kcominal kaminål s. m. 1) kommunalstyrelse; 2) kommunalutskylder. Sms. k.-st(em o. s. v.
kcomm-scemms kam-såms åt. v. komma öfverens.
kcomscemms&r kamscimsgr s. m. & f. pl. två eller flere personer som komma väl öfverens.
kast
sv. v. 1. = kosst kö st.
kcosst
kQrAllp kctricelp s. f. koll. manliga arbetare. .
kerAllp&n kchrjce'lpgn adj. försedd med manliga arbetare.
krean kdrviir, adj. = kcervan,
kvejj

L=1.
ktg s. n. 1) hvarf af något som upplägges hvarftals;
2) säd som på en gång upplägges på loggolfvet
vid tröskning.
lc_zg s. m. 1) lag (lex); 2) infusion på foderämnen åt
lag
kreatur.
ldg-sa-M sv. v. '1. laga sig till; säges om djur, när
lag
det börjar synas, att de snart skola föda.
14gZe adj. 1) laglig; 2) lagom.
lagle
lagvon
ltkvo'n s. f. möjlighet att kunna laga.
lakks
laks s. n. ett slags hopfogning af stockar vid timring.
laq&mcenn lagencin s. m. långfingret (skämts.).
laqqfiqqrcbt lågfigrgt adj.. långfingrad.
laqqfncicesfrukkgst lågfrcedasfru'kest s. m.' risbastu (syftande
på det gamla bruket att på långfredagen, tidigt
om morgonen, gå ur hus ock i hus ock piska
folket med enris, oftast före uppstigandet).
laqqhcellscbt låghålsgt adj. långhalsad.
laqqhollm kighedm s. m. råg- ock hvetehalm.
laqqhcorcH lågheirgt adj. långhårig (om djur).
laqqk
lagk s. m. återstod vid destillering af brännvin.
laqqk
lågk sv. v. 1. gå ock drifva.
lag

40

MAGNUSSON, FRYKSDALSMÅLETS ORDFÖRRÅD.

II.

2

laqqke
lågka lockord åt ankor.
laqqkut
låghet s.
kut kut.
laqqlaggd lågla'gd adj. med långt ansikte.
laqqless lågle's sv. v. 2. ledas, ha ledsamt.
laqqless lågle's adj. i uttr. dce re /. det är ledsamt.
laqqli
låglV s. f. lång, sakta sluttande backe.
laqqnajql1kce lågmio'Zka adj. om ko som är kort tid utan mjölk.
laqqrqmmp&t lågre'mpgt adj. med lång svans (om får).
laqqsenne lågse'na adv. länge sedan.
laqqsinnt lågsint adj. långsint, som länge är ond då han
blifvit retad.
laqqskraqqrcet. lågskra'grgt adj. lång ock spenslig.
laqqslutt lågslu't adj. långsluttande.
laqqull
lågu'l s. f. ull som afklippes om hösten.
laqqullce ldula,=u'lgt adj. långullig.
laqMkst lågcekst adj. om säd med långa ax.
laqqoggd lågo'gd adj. sömnig.
latbeqqk låtbce'gk s. m. latbänk: den som ej uträttar något
säges ligga på latbänk.
latsence låtse'na s. f. b. lättja.
latstcokk låtsteek 8.` m. latstock, lat person..
latvun
l4tvir adj. något lat.
lav
låv s. m. 1) hylla i badstuga där lin ock malt torkas;
2) låda hvari murbruk 'tillredas; 3) drifbänk utan
fönster (pZcbmtlå,v).
lawq
14ce'g s. f. äng hvarå skördas en lada hö.
lcebb
låb sv. v. 1. gå tungt ock klumpigt.
lobcblqnnska labgleenska s. f. = slet&lqnnska slatgleenska.
lceffs
låfs sv. v. 1. sörpla.
lcegg
lag s. f. 1) lagg i kärl; 2) _kant på ett kärr; 3) liten
vätska i ett kärl.
lcegg
l'åg sv. v. 1. 1) slå, piska: lag-6m 'n slå honom;
2) lagga kärl.
lceggckr
lå ggr s. m. tunnbindare.
leggjol
lågn'4 s. f. 1) bottenbandet på laggkärl; 2) legy2la
ha gat-dv säges om nedkomsten.
lcekcen
låkgr, s. n. lakan.
lekk
låk sv. v. 1. läka, drypa.
/wmm
/åm sv. v. 1. ömma på foten, halta litet.
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lwmmcOr lånt?r sv. v. 1. sladdra, prata högt, oredigt ock för
•
mycket.
lcemmoqbolce lcinzogbtl'a s. f. lifmoder hos får.
lcenzmoqq låmo'g s. m. lam.
lcenngaqq långa' s. m. 1) landgång; 2) markens beskaffenhet.
lcennks lånk's adj. säges om vattendrag hvarå isen lossnat
vid landet, eller ock om själfva isen.
lcerrk
lårk s. f. lärka.
loss&
lås s. m. galt.
kbeigk s. m. vridbar tvärslå på timmerkälke.
lebaqqk
lebbstekk lasta s. f. libbsticka (levisticum ligusticum).
lekal adj. lekfull.
tekel
lek&ztug lgks,tfig s. f. ställe där barn ha sina leksaker, lekstuga.
lekos
lgkQ's adj. som mycket gärna vill leka.
ll per-måsan pet .cn skämtsam benämning på lilllell
fingret (eg. lille Per Mattsson på ändaR).
s. f. b. tiden mellan Tomedag ock
lell&-go-vcelre
jul. Däraf talesättet: ~via tåmsnzol.s ji,d da ce
dcen ldk-go-va; far ja znt lig ve håv, sa får ja
hg ve riva.
s. m. kyss (egentl. om barn).
lellniunn
lellmoddce lanzeda s. m. litet mål mat före middagsmålet.
lellniodcesup lantoolastep s. m. sup tagen mellan frukost ock
middag.
leks
kles adj. lös i lederna.
len
len adj. 1) slät, len; 2) lindrig.
lgpek s. f. klyka att vika liar rätt på skaftet.
lepek
ldp sv. v. 1. hänga läpp ock gråta.
lepp
ler s. n. ett slags sår på häst.
ler
lerellt
brlt s. f. arbetad lera, murbruk.
leret
lgrcet s. f. klyka hvarmed liar vikas rätt på skaftet.
lev sv. v. 2. 1) vara ostyrig; 2) rumla ock lefva högt.
lev
lgv?r, s. n. stoj, oljud, gräl.
levcemn
lezissctl lgsis'l s. f. stång i gärdesgårdsled.
l s. f. lid, sluttning.
/i
ltidle adj. liderlig.
lidle
liffsvon lifsvcyn s. f. möjlighet att lefva ock tillfriskna.
likbrenn lijbrcen s. f. liebränna, slåtter som göres så nära
marken att återväxten skadas.
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lijla'r s. n. den del af en lie som ligger utefter lieskaftet.
lik adv. i uttr. jr 1. mglc vara likgiltigt; lik vis ej
visare än förut, lika okunnig som förut.
lik
lik se adj. som han (hon) brukar vara (eg. lik sig).
likle
lilae adj. 1) rätt ock billig; 2) sannolik.
likcot
s. m. sjukdomen kräfta.
liqqk
lik sv. v. 1. linka.
liv
liv s. n. 1) individ; 2) ostyrig varelse.
livgris
livgra's s. m. gris som ej skall slaktas det året.
livspillt livspilt s. f. ungt kreatur som ej lemnar någon egentlig behållning vid slaktningen.
lo
lo s. n. ludd, klädesludd.
lobrq
14brce s. n. ett alnslångt bräde med lod (begagnas vid timring).
lommp
16~ sv. v. 1. afhugga en skadad eller felaktig del
af en timmerstock.
lommp
lomp s. m. ett afhugget stycke af en timmerstock.
loqqnvcett&n lögnvåen s. n. lugnvatten.
lor
kr sv. v. 1. hopfästa eller hopblanda vårdslöst. Sms.
l.-thöp.
lott&t
lått adj. smutsig.
lottlurrp 1641u'rp s. f. = lurrp leorp.
lottzkop 164s,kop s. f. smutsig kvinna.
lov
Kv sv. v. 1. }
s
lover
lover sv. v. 1. myga omkring, spionera.
lozletcha
adj. luggsliten.
lqcv
léa s. f. b. den korta ull som klippes af fåren på
våren.
lofs sv. v. 1. lufsa.
14ffs
lqfft
loft s. n. bod i uthusen en trappa upp, där kläder
förvaras ock där de ogifta ligga om sommaren.
lql
la sv. v. 1. drilla utan ord, lalla; eg. om vallhjons
signalering sinsemellan eller sjungande rop för
att skrämma vilddjuren.
1q11
lél s. f. dum, okunnig eller osnygg flicka.
lqppsup lolpsup s. m. sup som vid kalas gifves då man går
till sängs.

.
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lt s. m. 1) lott, del; 2) hjullöt; 3) teg i åker, trädgårdssäng.
lijtbru'k s. n. hälftenbruk. lqt bruk
/u v. (blott inf. jämte pres. lur) passa.
/u
luff
låf sv. v. 1. småspringa.
låg
sv. v. 1. lugga, draga i håret.
lugg
itcr s. ro. ställning hvarpå kvarnstenarne hvila.
lur
lås sv. v. 1. gå sakta.
lus
lushcerrk låshcirk s. f. fingrarne hvarmed man rifver sig i hufvudet, kam (skämts.).
lushunn lå`shu'n s. m. lushund (okväd.).
luskussk låsku'sk s. m. osnygg, lusig pojke.
s. f. b. morgonen på Luciadagen (15 december).
lussottce
lusvcerj låsvärj s. m. pojke som har mycket löss.
låt'n adj. benägen.
lutctn
luv
låv s. f. liten trind mössa.
14v?r s. na. skälm, bedragare.
luv&r
lufft
luft s. f. lukt.
VO sv. v. 1. lukta.
lufft
lufftblummst&r lUftbZu'mstfflr s. f. pl. sötblomster (matricaria
chamomilla).
lån sv. v. 1. köra ihop timmer i högar.
lunn
lun s. f. slan eller stock till underlag för något.
lunn
leorp s. f. osnygg ock slarfvig kvinna.
lurrp
lecrp sv. v. 1. släppa en liten fjärt då ock då.
lurrp
tum;
lurv s. m. & f. 1) person med lurfvigt hår; 2) tölpig
ock ostädad person.
lurrv&t lirvit adj. 1) lurfvig; 2) lummig (om träd); 3) undersätsig (om människor ock djur).
liitr adj. enbar, uteslutande, blott, bara: 'k sdelm,
lutt&r
1. Oakhe't.
latt&rhcerry lictrhetrv s. f. 1) sliten, rankig harf som kan
sänka sig efter markens fördjupningar; 2) figurligt om hvarjebanda illa gjorda eller sönderbråkade saker.
ly) adj. ljum.
lyjj •
lo sv. v. 1. värma, göra ljum.
lyjj
lpg sv. v. 1. = föreg.
lyqq
ly'gk s. f. bukt, slinga, krok (på väg, utlagt tåg m. m.).
lyqqk
lqt
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lygk s. å.= föreg.
lyqqk
lyqqkcel lygkt adj. krokig, slingrig.
lyqqn
lpgn sv. v. 1. blifva lugnare efter blåst, lugna.
lys s. f. en smula talg eller ister (äfven f4tlys).
lys
lyscbregriq
s. I'. klyka hvari en brinnande sticka

sättes.
kon
ldes

klin el sv. v. 2. låna eld (en lek).
leefs s. f. brödkaka som stekes i panna eller är af

ojäst deg.
lgffscDt
leefst adj. degig.
kod
kegd s. f. ställe där säden lagt sig.
lgjj&rvcell leejffirvål s. m. lägervall.
lgjj&zta
s. m. likstol.
lgkcbzbleekk lcfi.k,b4a'k s. f. 1) groblad (plantago major); 2)
mjölk: "'Oka, dce
alt 1.-a dce.
lgk&ztrcett lc.b.k?s4rät s. m. stor tratt hvari läggas kryddor,

genom hvilka brännvin får rinna.
kmm
r&nz sv. v. 1. lamma (om får).
/Qmmso Wemse s. m. dräktigt får.
lgnns
leens s. f. timmerlänsa, timmerbom i älf eller sjö.
lgnns
kens adj. alldeles utan, pank.
1(22)10
lckplcet adj. skvalleraktig.
lee' p sv. v. 1. läppja. 41)
1gscbrjgnnt lcksricent s. f. nattvardsflicka.
lgs&rmot lcks?rmg't s. n. konventikel.
lgscbroqq 14sfflro'g s. m. nattvardsbarn.
lgsceypqjjk lcksaprpojk s. m. gosse som första gången går, till

nattvarden.
lett
lett

lgttbett

likt sv. v. 1. 1) aflåta, sälja; 2) höja upp den öfre
kvarnstenen. — leet sce kalfva.
het adj. 1) lätt; 2) klent utrustad på förståndets
vägnar.
ket pa fijt'n adj. vig, smidig; ket pa
trn adj. lättsinnig (om kvinna).
leetbe't adj. 1) om äggjärn som biter lätt; 2) om säd

ock gräs hvarpå lien biter bra.
lgttfqtt
lebtfo't adj. lättfotad.
lgtthgnnt leethcent adj. som gör något med lätt ock säker

hand.
lgttlivce

adj. glad, som tager lifvet lätt.
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l&tnig s. f. lättnad, lindring.
kttniq
kttpiqqk lcUpi'gk s. m. = laqqk lagk.
kttskllniq lietstelnig s. f. inrättning hvarmed öfre kvarnstenen
lyftes under kvarnens gång.
lQttvisst lcUm'st adj. som genast företager hvad han (hon)
blir befald att göra.
1Qttvollje lietvelje adj. ej motsträfvig, lydig ock villig.
1Qttcolubn Wettz'kn adj. utan lass.
lcksot s. f. skjorta af lärft.
koott
lcts,o'r F s. m. särk, kvinnslintyg af lärft.
kocec
lQzcerrk lcts,a'rk
1-Oftntg s. m. så mycket som kan lyftas på en gång.
lofftniq
likt adv. tillykt, tillslutet, i uttr. k(31c klot.
lokkt
knndik léndalc s. n. täkt dike.
knnhorr lhnhoir s. f. i hemlighet otuktig kvinna.
ln1i4 s. f. kåda samlad inom ,barken eller inuti
lonnkco
veden.
lonnspon lOnspp.'n s. m. inskuren tvärslå.
lont adv. doldt, hemligt.
knnt
lonnvak 14nva'k s. f. hål på isen som ej synes på afstånd.
lonnvrcok l'Onorrik'k s. f. råk på isen nedåt.
løp s. m. stickkorg.
lop
1,t)r s. m. 1) löpe, kalfmage; 2) serotum.
klub'
lop&zkcefft lgfps,kaft s. n. person som mycket går omkring i
gårdarna.
lftp sv. v. 1. 1) blifva dräktig (om ko); 2) ysta sig
lopp
(om mjölk).
kok& s. f. konkubin.
loskqn
ldslg'va adj. med löst lift
loslivce
losmunnt lksmu'nt adj. 1) om häst som lätt lyder tyglarna; 2)
om person som pratar för mycket ock i otid.
lso s. m. oäkta barn.
-losoqq
losrakk lbreik s. f. hund som går lös.
1"Osk sv. v. 1. piska, slå: ja lbsk alt om 'n
lossk
losstcbn 14st'n s. f. lösören.
adj. lysten, som har åtrå efter viss mat.
losstctn
ksstmat rOstmcet s. m. mat hvarefter man längtar, nytt ock
färskt i allmänhet.
losstm« lbstmept s. n. lystmäte.
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lostemt lkstce'nt adj. med lösa (ej hårda) tänder (om häst).
lostyv&T ksty'v?r s. m. slant.
losovvd lOso'vd adj. som vaknar vid minsta buller.
loket
Qtal adj. olika på olika tider (löten).
lovtag
lkota'g s. n. ställe där löf brytes (till vinterfoder).

31= m.
magho
mOgho' s. n. måtta i ätande ock drickande.
magstofft magstoft adj. som har magsäcken uppnedvänd (tros
om vissa barn).
magzerrva mågs,e'rva s. f. b. magsyra, magkatarr.
magzuk mågsåk s. m. diarrö.
mak
mak s. n. afträde.
mak
mak s. n. mak, i uttr. z sakta M.
mak
måk sv. v. 1. flytta undan.
makks
maks-pd sv. v. 1. försöka, fresta på.
makks
måks op. sv. v. 1. taga krafter i anspråk, vara påkostande.
ma.kkta
måkta s. f. b. blodgång.
makie
målae adj. maklig.
maksyss maksYs s. n. 1) katts hopp öfver de sammanknäpta
händerna; 2) i1r m. göra undergifven, stuka
mal
mal s. m. modell, mönster (för snickare).
maqker
magUr sv. v. 1. mankera, brista i hvad man åtagit sig,
maqk&maqq mag4måg s. n. mellankommande hinder.
maqqk
mågk sv. v. 1 brista i något (endast i nekande satser): ja ska ant m.
maqqless mågle's adv. på mångahanda sätt.
maqqt
magt for mat adj. n. mycket för mycket.
marbogoss mårbogjös s. m. gårdfarihandlande från Marks härad
i Västergötland.
markujj mårk/u'i s. f. arsenik.
markvesst mårkve'st s. m. markvist, tätt hopväxta kvistar.
marulk måru'lv s. m. ohyfsad person (okväd.).
mat cell
må4a1 s. m. senväxt tall med utbredda grenar.
matov
m44Q'v s. m. hoptofvadt hår på kreatur.
mas s. m. dalkarl.
mas
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mås s. m. stor, stark eller duktig karl; äfven andra
föremål af någon utmärkt beskaffenhet.
masurve måsurve' s. m. masurbjörk ock -al.
mat s. m. smörgås o. cl. som gifves i händerna, ha
mat
måt'n hafva i kosthållet.
matbrco måtbra adj. som vill äta ofta.
matqr
måtyce'r adj. öfverdrifvet kär i mat.
matfressk måtfre'sk adj. som har god matlust.
måg- sv. v. 1. märka.
mceee
madås s. f. stor, groflemmad kvinna.
mcedus
mål s. f. (pl. målen) kärna i korn ock hafre.
nuel
mcellmve måZmve' s. m. finådrig ock lös kärnved af furu.
mcennce måna adj. fullväxt.
mcennfolkstykk mcinfakst§k s. n. egenskapen att vara omtykt
af män, karltycke.
mcerrjcbs måry?s sv. v. 1. kappas att hugga intill märgen på
ett träd.
mcerrkskal mårkska'Z s. n. snäckskal, musselskal.
mcerrksmojj mårksmo) s. m. hål efter mask, masksting.
mcesstranscerrbet måstransa'rbet s. n. Marstrandsarbete, hårdt,
tungt arbete.
mcezz&l mås,?1 s. f. massla, smått utslag.
medcH
s. n. medel.
meddcbl
s. f. koll. rikedomar, förmögenhet (eg. pl. af föreg.).
meg
meg s. m. urin.
megrinn mekrz'n s. f. skärm pä lieskaftet vid mäjning af säd.
mejj
mey s. m. ----- meg meg.
me:ya s. f. b. midja.
mejjce
mOo'Z s. f. midjeband.
mejjol
mk, sv. v. 2. 1) tänka; 2) vara villrådig, tänka på
men
något utan att värkställa det: ga m.
mes
mes s. m. bärställning.
mes
ms s. m. mesost utaf inkokad mjölkvassla.
messcem&zblummstcH mUamgsbhemst,Tr s. n. geranium sylvaticum, äfvensom på vissa orter en del ranunkler.
messommcbr m4a'm?r•s. m. midsommar.
messfier mesfar st. v. misstaga sig.
messk
mesk s. m. mäsk.
messlonnt måslent adj. misslynt.
mas
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messminn mesmin sv. v. 2. minnas oriktigt.
messcor me'sa'r s. n. missväxtår.
mg st. v. kasta urin.
mag
miä
my s. m. = meg meg.
mijj
mij st. v. = mig mig.
millty milt?r sv. v. 1. 1) slå eller stöta kor eller får på buken, så att de däraf blifva sjuka; 2) arbeta strängt:
milt,Tr a hög.
minne
mine adj. minnesgod.
miqqk
mik sv. v. 1. minska.
mas s. m. & f. katt.
miss
mas lockord åt katt.
miss
mjukvun myikkvicr, adj. något mjuk.
mk//vit mfd/vi't adj. mjällhvit.
myo s. n. 1) mjöd; 2) honung.
mjo
mjoclegg m34ddig s. m. honungsdagg, utsvettåd söt saft af växter.
mjolbqr mjMber s. n. mjölon (arctostaphylos).
MO
MO s. n. 1) mod; 2) vrede, snarstickenhet.
mokk
mök s. f. hög af något grötlikt ämne.
molik
möltk adj. lik sin moder; äfven s. f. b. mölika.
molwrj mökc'ery s. f. mordvapen: ta te m.
momm m6m s. f. gumma.
momme måma s. f. mumma, blandning af hvarjehanda spirituösa ock söta saker.
mor ce
?nåra s. f. b. 1) lifmoder; 2) magsyra; 3) hysteri.
MOS s. m. trög, sömnaktig person.
MOS
mö:s.Tt adj. trög, fet, flegmatisk.
most
mås s. f. flegmatisk kvinna.
MOSS
motlutel måtta/tal adj. som lutar emot någonting.
måtve' s. m. ved hvars fibrer stå snedt mot hyfvelmotve
järnet, så att detta rycker ur stycken däraf.
Mg
m s. f. lös snö på väg.
mby se sv. v. 1. lata sig ock lefva godt.
mq:1:2
mq//mutti m6/m9;c'h s. f. sista måltiden före döden.
mqllus
mhs s. f. lus på gamla sjukliga personer.
mqllvet
mblve't s. f. jordfyllning intill stenfoten på boningshus.
moncks mrs sv. v. 1. dagas.
mugg
måg sv. v. 1. köra något i smyg.
mull&r
mi.11?r sv. v. 1) mullra; 2) muddra.
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mull&rprumm mikkrpriem s. m. mudderpråm.
mullfjol iniklfjg'Z s. f. vändskifva på plog.
mu/
m44 s. in. mun, mule.
munn
mun s. in. mun. elak z m. spetsigt kvick; styg
i in., fuZi m. som för ondt ock elakt tal; 'Utcek
m. oanständig i talet; stQr a m. otidig.
munnhoggch mainho'gs st. v. ordväxla, träta.
munnstyv inCinsty'v adj. om häst som ej lätt lyder tyglarne.
musbol miisbo7Z s. n. hus med mer än vanligt af lösören.
musordi
adj. med ovanligt små öron.
mudd
mad s. in. mudd.
mutti
mått s. f. måltid.
my
my adv. mycket.
mys
mys sv. v. 2. le, mysa.
inyss
ms s. m. kyss (åt barn).
mytcH
litpt,Tt adj. öfverdrifvet blyg.
mcok
måk s. m. dåsig ock dum person.
mcott
mit: te m. adv. till nöjes.
?imfri
m&fa'Z s. f. skötsel.
mgkkt
ineekt sv. v. 1. förmå.
mq1Icegcov mcgaga'v}
s. f. mellangift.
inellejifft mc'elaiift
menn
men, adv. i uttr. jec men, nee men (1. yetmnan,
nc'em?nan) visserligen, minsann.
invant
ine'nt sv. v. 1. blanda ihop.
me`g sv. v. 2. =- föreg.
niNg
inedd
med s. f. mål, röst.
meddlag m&d'g s. n. mäldlag till en kvarn, kvarnens kunder.
inessce
mcUa s. f. b. i uttr. Min te de ce cetr m. komma
försent.
mt
mcY sv. v. 2. 1) mäta; 2) hafva känning af, lägga
vikt vid, bry sig om, akta (blott i nekande satser);
3) genom lästa trollformler utdraga något ur kroppen (tagg, benflis, sticka o. d.).
inettekkcbt inc'etce'kt adj. besvärligt efterhängsen.
inevollje mckvo'lje adj. som villigt går med.
ino
m'g s. f. möda.
mo
mg sce sv. v. 2. möda sig.
Sv. landam. II. 2.
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mkk sv. v. 1. mjuka upp genom arbete.
9nM sv. v. 1. äta något enbart utan tilltugg.
~Aj s. f. koll. en myckenhet af något slag; äfven
af hvarjehanda saker.
fnOrj s. f. 1) eldmörja; 2) oredig blandning af hvarjemorrj
handa.
morrklaggd mOrkla'gd adj. mörkhyad.
morrklett mkkle't adj. något mörk till färgen.
morrkren wihrkrein s. m. pl. b. mörkret.
morrkran mdrkvfin adj. något mörkare än vanligt.

mok
mot
mollj

N = n.
naggcend& netgandffl först. adv. i uttr. ss. n. gQ, bra, vetIcr.
naggcti
nclgeftZ s. m. nafvel.
naggdiris nrig,02's s. ni. nafvelbråck.
s. ii. järnstycke med hål uti, hvari hufvud
nagg&to
utsmides på nitnaglar, nubb o. d.
når op. sv. v. 1. sakta blåsa: n. a bus.
nar
nekkdryj netkdry) adj. stolt, högmodig, med högburet hufvud.
nekkhoj nakho'y adj.: den som är lika stor, rik, stolt o. d.
som en annan säges vara lika netkhol).
neppcetag ncipata'g s. n. brottning.
nesstug ndstfig s. f. nattstuga, öfre våningen i boningshuset.
ncettfor nettfo'r s. n. nattfoder.
ncetur
natår s. m. könsdrift.
nefcelzuk&n ngfals,,g'kn s. m. b. fallandesot.
ner&del n6r?de'l s. m. 1) nedre del af särk (af gröfre väf);
2) nedre del af något i allmänhet.
nermot
n&mg't adj. nära fullnaörkt.
noge
neka adj. noga, sparsam, grannlaga.
nostyv
nå sty'v adj. högmodig.
nozen
nöse'n s. n. norrsken.
ng
no s. n. den afklipta udden af ett hästskosöm.
nqhqr
nohc5r pron. något hvar.
nqhqztens nohbstans adv. flerestädes.
nojs s. n. skämt, gyckel.
nVis
nqless
nole's adv. någorlunda, si ock så.
nop s. m. små tofvor af ull, hår o. d. på väf.
n41)13
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nqpytt nisip?t adj. noppig.
nqrrj
nåri s. n. vrån emellan spiselmuren ock väggen (eg.
Norge).
nqssuner nåsfzne'r adv. något så när.
nqztcens ne's4ans adv. någonstädes. •
nugg
nug adj. njugg, snål.
nia st. v. njuta, få behålla.
nut
nåd sv. v. 1. sakta vidröra, snudda.
nudd
nås'l sv. v. 1. nosa; eg. då kreatur nosa på fodret
nuss&I
ock röra i det utan att äta.
nåvZ
s. in. & f. person som är sen i arbete.
nuvocki
nuvvcbl
nåv.TZ sv. v. 1. arbeta sakta ock utan kraft.
nybyggcbr ngby'g?r s. m. en som nyss satt hushåll, börjat
bruka jord eller drifva något yrke.
nylcenn nflän s. n. nyodling.
nåk sv. v. 1. sätta krokar (nåkr) i spinnrockstenen.
ncokk
mot
ned s. m. fog.
ngbb
nceb s. m. pratsam ock näsvis mansperson.
netb s. f. pratsam ock näsvis kvinnsperson.
nebb
nctb sv. v. 1. vara näsvis ock gifva stickord.
nebb
nekdcbt
nieb?t adj. munvig, näsvis.
nebbste niebste s. f. näsvis ock uppkäftig person.
nebbstemmn ndbstcemn s. f. träta, bullersamt sammanträde.
neggdi
nctg sv. v. 1. uppbinda nafvelsträngen på barn.
nekkblcekk nekkbZak s. f. koll. näckrosor (nymphxa alba ock lutea).
nelydde ndly'da s. f. b. närheten.
nep&n
nctpgn adj. näpen.
nr sv. v. 2. nära, uppehålla.
ner
nergconch nd.rgeen,Ts adj. närgången.
nerhennch ndrhce'n?s adj. nära tillhands.
nerkvenn nctrkve'n s. f. kvinna som biträder vid förlossning
(ej barnmorska).
nervekks nctrvce'ks adv. nära vid, nära intill.
nesgles nd.sgk's s. n. glasögon.
neskus
nctskg's s. m. förhårdnad snor i näsan.
nett
net adj. sparsam, knapp, bekväm, tjänlig, fin, vacker.
— net ep adv. nätt ock jämt, knapt.
netthennt nctthce'nt adj. = letthennt ldtheint.
nev
nctv sv. v. 1. taga med handen säd o. d,

52

MAGNUSSON, FRYKSDALSMILETS ORDFÖRRÅD.

II. 2

nezokcel ncks,o'kal adj. alt för närgången.
~bedd
nge'd adj. svår att öfvertala.
nobullt&n ngu'len adj. mörbultad.
nig- sv. v. 1. 1) nyttja; 2) böja ändarne på inslagna
noee
söm ock spik, nita.
noceiq
nign s. m. den krökta, tillslagna ändan på söm ock spik.
nogg
nig sv. v. 1. nödga.
nopekkcbt nOpe'kt adj. svår att tå att uträtta något.
nosscH
s. f. något som begagnas då ock då mycket
sparsamt.
notskcell nitskål s. m. dumskalle.
notten
'titan räkn. nitton.
0 = 0.

6617 s. f. ii yodling.
ockbl
okkshovvctl ölcsho'vl s. m. 1) oxhyfvel, skrubbhyfvel; 2) rå,
ovettig p erson.
"0 (om) sv. v. 1. tala, orda (om).
oi
olgrenn Mgrern adj . som lätt stöter sig på ord.
ommbeqqk 6mbe'gk s. m. vrå mellan spiseln ock sängen.
onn ful'
bnft,c'Z adj. ond ock elak.
onnjol
ånjcYZ adj. ond utan anledning, ondgjord.
orer
orefr sv. v. 1. orera, tala vidlyftigt.
orrmjessk årmje'sk s. f. = jessk esk.
on
sce
sv. v. 1. kvickna vid från svimning, vakna.
once
(Ma s. f. b . yrande eller halfsofvande tillstånd.
osstmus åstmu's s. f. liten bit ost som gifves barn vid ystning.
osstskellk 6stskedk s. m. den hårda ytan på ost.
ozmoskrok&n dsmoskr9:kn s. m. b. tiden näst före ock näst efter
St. Olofs dag, då det gamla matförrådet tagit slut
ock ännu intet erhållits af årets skörd.
ozmos
6.s,mos s. f. St. Olofs dag (den 29 juli).
ozto
s. n. ordstäf.
0.

ej interj. utrop vid smärta (äfven aj).
sce sv. v. 1. jämra sig.
qlljdrev&n 41jdre'vn adj. inrökt(om pipor), olj dränkt, nedflottad.

qjj
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qllrcbs
41r?s sv. v. 1. åldras.
qmmslag bmsla'g s. n. förställning. si no pa e. tala ett ock
mena ett annat.
qpp&ndagle elonda'gZe adj. uppenbar, klar ock tydlig.
qppfqrbakk åp0rbilk adv. uppföre.
qppfqzbakk fjpres,betk s. m. stigning på en väg.
qppfocl&lsbcen 4pfgd'lsbcirk, s. n. barn uppfödda tillsammans,
eller som varit grannar ock lekkamrater.
qpphogg e'pho'g s. n. uppåtvändt hugg vid timring.
qppjusst åp)u'st adj. n. full dager.
plt s. m. öfre delen af särk.
qpplqt
qppmcolce 4pmdUå' adj. afritad, afrnålad, porträtterad.
qpprinniq 6prinig s. f. början, ursprung.
qppstqp bpste'p s. n. snö ock vatten ofvanpå is.
qppstamn&ls cipsta'nls s. m. uppståndelse.
qppstconncbr thosteingr s. m. uppståndare, uppstående tackjärnshäll i eldstaden.
qppsyn
bpsy'n s. f. 1) tillsyn; 2) ögonens uttryck.
brk s. f. arbetstid emellan tvänne hvilostunder.
qrrk

P = p.
paqker pagk er
sv. v. 1. göra konkurs, blifva pank.
paqkler pagkler
pågk s. in. timrad bänk omkring ugnen i rökstuga.
paqqk
pcesaz
pasås, s. m. händelse, anekdot, berättelse.
pcesqpp pas6p s. m. springpojke.
pcetrcessk patrcisk s. n. koll. dåliga personer eller saker.
pelememt pelernient s. n. försök (i slöjd eller vetenskap), experiment.
pepp&zkrin kpgskri'n s. n. kvinna som är öfverdrifvet fin ock
förnäm (eg. pepparskrin).
pepprcbt p4prt adj. 1) småknottrig; 2) högfärdig ock öfverdrifvet grannlaga i klädsel, mat o. s. v.
perrkcbt perkt adj. pjunkig, svag, sjuklig, klen i att äta.
pesshus pe'shs s. n. omhöljet kring hästens födslolem.
pessvesk pesvce'sk s. f. kvinna som väter under sig.
pett&nekklces pet?nalas s. m. manslem.
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pigg
pg s. in. spets.
pijjskqq pijslce'g s. f. ung tjänstflicka.
pin först. adv. högeligen, t. ex. p. ful, p. um4)Ze (mest
pin
framför negativa eller pejorativa adj.).
pin
pin sv. v. 2. 1) pina; 2) tränga, anstränga.
pince
pina dce, p. råsa de interj. lindrig svordom.
pipsill
pipsil s. f. flicka eller kvinna som mycket gråter
eller jämrar sig.
pipsnabb pfpsnyeb s. m. liten tobakspipa.
piqqk
pigk s. n.'= laqqk lagk.
piqqkcbt pigkt adj. mager, sjuklig, klen i att äta.
pirolaqqk pirål 4k
- s. m. dåligt dricka eller brännvin.
pissk
pisk s. f. stryk, ris, aga.
pisstdy pistaer sv. v. 1. snåla ock spara i hög grad.
pitt
pit s. in. manslem.
pitt
pit sv. v. 1. öfva samlag.
pjcellt
pjalt s. m. & f. trasa, trasig klädespersedel.
pjcellt
pjålt sv. v. 1. traska. Snas. n.-pei-sa kläda sig i
lumpor.
pjcessk
pjask s. n. koll. smolk, stoftartad orenlighet.
pjcessk&t pjåskt adj. osnygg.
pjcettcbr pjåt?r sv. v. 1. sladdra, prata.
pjoqqk
pjogk s. m. liten hög.
pjs
Dos s. m. löjlig varelse.
plaqqkgcol pleigkgea s. m. staket af bräder eller ribbor.
plcedcessk pZadcisk adv. med ens.
plcegg
pZag s. n. 1) klädesplagg; 2) elakt stycke (både om
folk ock kreatur).
plcegg
pleig sv. v. 1. slå, piska. Sms.
p.-6p.
plcekat
pZakat först. adv. (framför förklenande adj.), t. ex.
p. ful.
pur
pr sv. v. 1. plira.
plit
pZit (mce) sv. v. 1. sysselsätta sig med något handarbete.
plamms plecins sv. v. 1. plumsa, dyka.
pCiej sv. v. 1. förpläga, traktera.
P1K7
plejjcbn pZieAn adj. förplägad, välfägnad, litet rusig.
plejjniq pZ&inig s. f. traktering.
puøs
ps s. m. kil (i åkerteg, kläder m. m.).
pokk
pök sv. v. 1. pocka.
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_pommp p6mp s. f. pumpa, märgpumpa.
pommp pömp sv. v. 1. ett sätt att sy skoarbete.
poqqcen, pögein s. m. pl. b. (sällan sing. pög,Tn) pungen med
testiklarne, scrotum.
poqqinlctr pögpcekr s. f. pl. gökskor (cypripedium calceolus).
poqqren pögre'n adj. med tom pung eller kassa.
påk sv. v. 1. pocka.
pqkk
påpri' s. f. barns kink då de längta efter di.
pqppri
pqppslekk påpsle'k s. m. en kort stunds di.
pqppzuk påps;14'k adj. otålig efter att få di.
pr sv. v. 1. purra.
pqrr
pot s. m. dålig arbetare.
pqt
pos, s. m. skvattram (ledum palustre).
pqzz
prag s. n. tvångsställning hvari elaka hästar införas
praqq
då de skos.
prc:ttal adj. pratsam.
prat cel
prevåt s. n. afträdeshus (förnämt uttryck).
prevet
pröst (pet) i sv. v. 1. pocka på, påstå, tadla, förprosst
klara sitt missnöje med.
prost dr
- (pet)[
proster
prQmmt prctemt sv. v. 1. pränta, texta.
prenmt prcemt adj. trykt.
pk s. m. 1) trollhare; 2) liten kolmila.
puk
pi41c sv. v. 1. kupa kål o. d.
puk
AZ sv. v. 1. öfva samlag.
pul
pån sv. v. 1. 1) uppväga pundvis; 2) en lek.
proin
påk sv. v. 1. pocka.
pukk
pr sv. v. 1. purra.
purr
påt sv. v. 1. vara surmulen ock tyst (om barn).
putt
pas s. m. svullnad, upphöjning.
puss
puss
pas s. n. puts, spratt.
puss
pås sv. v. 1. 1) ge ett ögonblickligt, svagt, doft ljud
från sig; 2) blossa (vid tobaksrökning): p. a r41c.
pits sv. v. 1. lura, kugga, spela ett spratt.
puss
pusukt pets?t adj. 1) uppsväld af fetma; 2) ond, surmulen
ock tysk
~uti pås,?1 sv. v. 1. flitigt omhulda, jämt men sakta sköta
sina bestyr, pyssla.
pyr s. m. »veke» i garfveri hvari lädret »vekas».
pyr
pyr
pr sv. v. 1. brinna dåligt med mycken rök.
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pyrt adj. öfverdrifvet blyg.
pysig s. m. liten pojke.
PY"ps s. f. sköka.
pys sv. v. 1. vysja barn till sömn.
pyzz
pcobrco
pbree blott i uttr. ha te p. hafva att brås på.
pcobro
pdbre s. n. tillökning i förut bestämdt pris eller
mellangift.
pmgco&n
adj. 1) pågående; 2) närgången.
pcogco&r peiga'.Tr s. m. gåpåare.
pcoheqq pdhe'g s. n. påhäng, person som föranleder till
kostnader.
pookk
påk sv. v. 1. pocka.
pcoleg&zkrott&r p(faceggs,krii'kr s. n. godt afvelsdjur.
pcostco&n prffsta'n, s. n. påstående.
xlimo
pilmo s. n. pärlemor.
pils
piels sv. -v. 1. p.-ut ei afdraga huden, klippa får,
afkläda m. m.;
prygla, slå, kläda på m. m.
pcpn s. m. det öfre, smala slaget på en hammare.
1Mn
innniqgre pcbniggr(e's s. n. penninggräs (rhinanthus major ock
minor).
ps s. f. pylsa; 2) b. pfts,a löpmagen hos nötkreatur
pozz
ock får.
pyrt
pysiq

R r.
ra-6p sv. v. 2. 1) rada upp, bringa i rad; 2) omtala
historier, sägner o. d.
rak s. n. boss hopräfsadt där sädesskylarne stått.
rak
rakbqss r_åkbe's s. n. boss hopräfsadt mellan skylarne.
rakk&lhan råk,TUeln s. m. bastard af orre ock tjäder, rackelhane.
rakk&ljora råkgkyra s. f. tråkigt eller skamligt arbete.
rakk&lpakk råk,TZpa'k's. n. koll. kringresande skojare, dåligt
sällskap, lustiga ock glada personer.
rakk&lvd reck,TZvcp'y s. m. dålig, krånglig väg.
rakkcey
retk?r s. m. bödel, skarprättare.
rammbus råmba's s. f. & m. ostyrigt barn.
rammcgi råm?Z s. n. stryk.
ramms
råms 1) s. f. ett tal eller en skrift; 2) s. m. & f. en
vårdslös, ostyrig person.
ra
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rams-thöp, -M sv. v. 1. samla ihop vårdlöst.
ramms
rammscet råmsgt adj. vårdslös eller ostyrig.
rångt adj. randig.
ranncet
rågk sv. v. 1. svikta af ock an.
raqqk
råk s. f. stapel af bräder o. d.
raqqk
raqq1cet råglgt adj. smal ock sviktande, vinglig.
rås sv. v. 1. leka ostyrigt.
ras
råsen adj. 1) ond, rasande; 2) ostyrig, t. ex. petikayn
rascen
flyjgr rent r.
rasvakkcer råsva'kgr adj. mycket vacker.
råtal adj. skräpig, sönderbråkad i smulor.
ratcel
backe liten ås.
rcebb
rab s.
råbgl sv. v. 1. prata ock slamra, tala fort ock
rcebbcei
oredigt.
rcebbzlqtt recbs,le't s. m. slåtter på backar.
raft s. f. stänger hvarpå halmtak lägges.
reefft
rceggscokber rcigsa'kgr s. m. pl. strumpor af ragg.
rcejj
rå) s. f. stång (Jössehäradsdial.).
rcellbus
rålbu's s. m. järnvägsarbetare.
råm sv. v. 1. gripa.
rcemm
ramms råms s. f. = ramms Kams.
rcemms rams-thöp, -k sv. v. 1= ramms rams.
rwppcer rcipgr adj. rask, skyndsam.
rceppkcejj råplcc'y s. n. koll. ytterst dåliga saker.
rask-p, -avd) sv. v. 1. skynda. — rask-i/14 hoprafsa.
rcessk
rcessberi raskgri s. n. koll, allehanda skräp, småsaker af föga
värde.
r
adj. 1) redo, tillreds; 2) mogen att skörda (om säd).
re
re
s. n. tillbehör; i sms. såsom: vctvre', dicre,
re
fråmre', båkre' m. m.
regal reg4l} .
adj. red, duktig, bra.
rejQll
reldl
rejennt
ro&rct s. m. husbonde, föreståndare.
remmstykk re'msty'k s. n. bjälke hvarå takstolens fötter hylla.
ren' kkklce rnhce'lela adj. 1) om lin hvarur blånorna äro häcklade; 2) fullständig, t. ex. en r. scelm.
Hnig s. m. större öppning i isen å isbelagd sjö.
reniqq
Hn)ce'r st. v. göra rent.
renjQr
rennsvan re'nsva'n s. f. renfana (tanacetum vulgare).
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res s. n. 1) takresning; 2) stapel af i kors upplagd
ved, 3 alnar hög.
r*U adj. i uttr. ng r. vara utsvulten, utmagrad, ej
res
kunna stiga upp utan att hjälpas eller resas (om kor).
respit s. m. anstånd.
respit
resp sv. v. 1. rispa.
ressp
rv s. m. blöja kring lindebarn.
rev
rev
s. n. stark efterfrågan, afsättning, åtgång.
rev
revjgn,
Hvjce'r, s. D. 1) rifjärn; 2) ovanligt rask ock arbetsduglig eller ock elak kvinna.
revstekk rhste'k s. f. tändsticka.
revsten
rhsten s. m. grof slipsten.
rim (1. r. see) sv. v. 1. passa. Sms.
rinim
ris s. m. nafvelbråck.
ris
risb f t }
rissbit
s. m. årsgammalt kreatur (ej häst).
risspit
risspit
ris)* s. m. anstånd, uppehåll.
risvet'Z s. m. 1) rishög; 2) svedjefall.
risvcol
rita's adv. stundtals, på vissa tider.
ritazz
riv st. v. 1) rifva; 2) arbeta hastigt. — riv-ner-önzeen
riv
falla i barnsäng.
riv&n
riv,Tn s. n. 1) en stunds häftigt arbete; 2) samlag.
roten
rögn adj. rolig.
rom M s. n. ostyrig lek, oväsende, slagsmål.
romol
ron s. f. genom slipning undanvikta flingor i en ägg.
ron
rös sv. v. 1. berömma.
ros
rosikr
rö.s?r s. f. pl. (vaksin)koppor.
rot s. f. 1) rot; 2) ursprung, upphof.
rot
rötyo'k adj. 1) om träd som är tjokt vid roten ock
rotcokk
afsmalnar starkt uppåt; 2) om andra föremål med
nedre delen oproportionerligt stor; 3) om person
som är tjock öfver höfterna.
rotvgllt
rötvcelt s. f. med roten upprykt träd.
ro s. n. 1) rodnad (på himmelen); 2) -rud i ändelser
rq
på gårdars namn.
ro sv. v. 2. rodna (om himmelen).
Fq
rök sv. v. 1. pösa, förhäfva sig.
rqg
rqmmpdrag råinpdra'g s. n. 1) barn som jämt följer modern;
2) kafle hvarmed svanshuden afdrages.
res
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rt2s s. n. kvarsittande kött på en afdragen hud
(äfven ,''tro's).
rijs
sv. v. 1. aftaga, t. ex. bark på träd o. d.
rqs
rbageg
s. f.1) rutten trästam o. d.; 2) lathund, lätting.
rqacog
s.
rqttbodel rbtbo'd f. karbunkelböld (eg. rutten böld).
rbtoce'r s. n. varm väderlek med täta regnskurar.
rqtve
risis,zpl sv. v. 1. rossla.
rqzzckl
riAbagk s. m. liten foghyfvel.
rubaqk
rugg
rik sv. v. 1. rugga (om foglar).
adj. 1) om fogel med litet fjäder; 2) skral,
ruggcH
utan stadga, vacklande.
ri,dt sv. v. 1. gå med vaggande gång.
rutit
rast sv. v. 1. lefva högt, depensera mycket.
russt
russtibus rdsttbu's s. m. person som »rustar».
r(!kr s. n. raskhet, liflighet.
rutcbr
rus s. m. lif ock kraft i handel ock affärer, i lynne,
russ
spel ock hvarjehanda.
rås sv. v. 1. handla, göra affärer fort ock lifligt.
ruzz
adj. 1) som sätter fart i hvad han företar sig,
ruzzcel
driftig; 2) slösaktig.
s. n. utrymme.
rummlqt
nom
rån sv. v. 1. runda, afrunda, göra något rundt.
run adj. gifmild, icke snål.
runn
rusk adj. slösande.
russk
recsk sv. v. 1. rycka, ruska, skaka.
russk
russk rusk }
s. n. regnväder.
russkceba rdskabg'
russkcel rts1cal adj. ruskig, regnig.
rits,?1 sv. v. 1. rossla.
ruzzdi
ry sv. v. 2. rödja.
ry
ry
ry s. f. ett stycke skog af mindre värde, såsom
löfskog o. d.
rydi ad,j. rask till att arbeta.
rydi
ryggfil
ry‘gla s. m. stora pulsådern ock lymfkärlen som äro
fastväxta längs ryggraden.
ryggtavv&l rYgta'uTZ s. f. rygg, baksida.
ryk-pr§ st. v. anfalla.
ryk
rcomjqllk rdmjeZk s. f. 1) råmjölk; 2) mjölkört (epilobiurn
angustifolium).
rQS
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rosterrk riistårk adj. som vill råda ock hafva sin vilja fram,
hersklysten.
ramm,
nivån adj. ej riktigt torr.
r4ktniq reektntg s. f. 1) räkning; 2) månadsrening.
rqnn&reriq rc'en,Tryce'rig s. f. käring som går mycket omkring
ock tigger eller skvallrar.
rQnnt
rent sv.. v. 1. gifva afkastning.
nnntcel riental adj. gifvanile (afkastning).
rqpp&vb reepn s. n. stund.
rmtazz r&pta's adv stundtals.
rqqqc61
reegZ s. f. liten stång i led (Ure».4) o. d.
rQq01
rie'gZ sv. v. 1. göra en gles inhägnad eller stånggård.
ro,
ner s. n. manslem, isynnerhet på häst.
rQttless
rietle's adv. åt rätta hållet.
rffizozz riets,o's, adv. med solens gång.
ro7vq111ccbn rcbvxce'Zk?n s. m. b. i uttr. 41c pa r. släpa på ryggen;
dra pa r. draga någon så att han släpar på,
ryggen.
rtprqmmp rchre'mp s. f. räfrumpa (equisetum arvense).
rQvvcti
reenTZ s. n. golf i lada o. d., i synnerhet af rundt
eller klufvet virke.
Minn
rObin s. f. cuseuta epilinum.
rojj
ro) s. f. tjäderhöna.
rokbasstu rOkba'stu s. f. rum där det röker in.
rokk
rok s. n. kragtag, brottning.
rokkt
rokt s. f. rykt, skötsel.
roklinnt reaint s. f. agrostemma githago.
r4kstuk s. f. rökstuga, finnpörte.
rokstug
rOle't adj. skiftande i rödt.
rolett
ronngrQs rOngrce's s. n. spirxa ulmaria.
rorpcenkak r4rpank4k s. f. gröt af skrädmjöl, flott ock vatten
som kokas i panna under ständigt omrörande.
ros
ris sv. v. 1. lägga upp sten ock annat i rösen eller
högar.
rosstle
rOstle adj. stor ock vacker: r. kr, r. bpgnig ID. ni.
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S = s.
1.
föra
sten framåt genom upprepade små
såks
sv.
v.
sakks
lyftningar ock vridningar.
sakktfole såktfa'le adj. senfärdig, långsam.
..sakren~sket sakramdnskat först. adv. före adj. med dålig
betydelse.
sal
sal s. m. 1) sadel; 2) sal (rum).
salbakcbt salb a'16Tt adj. svankryggig.
saqqhusgullv såghybsgu'lv s. n. kor i kyrka.
sågk sol sv. v. 1. retas för att åstadkomma slagsmål.
saqqk
sag s. m. & f. sen ock trög varelse.
segg
såg sv. v. 1. säges om något som sker långsamt, t.
scegg
ex. s. a rin.
scelltblekk&r sciltbZåkr s. f. pl. solidago virgaurea.
scellthcell sålthål s. f. stenhäll hvarpå koksalt gnuggas sönder.
scellt sten såltste'n s. m. en rund sten hvarmed salt sönder..
gnuggas.
scemmkcommce scimka'ma s. f. b. ställe där två älfvar flyta ihop.
scemmsch såmss sv. v. 1. komma öfverens.
scemmstonnch scimsto'n?s adv. på samma stund.
semmsett såmsce't se sv. v. 2. sammansätta sig.
scemmtejjctn scimte;mn adj. sammantagen.
scemmver såmvce'r s. f. sammanvara.
serrj
san, s. m. & f. gnatig person.
scerrj
sår) sv. v. 1. 1) sarga; 2) käxa.
seddelAs shleks först. adv. särdeles.
seggcti
s4,?Z s. n. järn hvarpå öfre kvarnstenen hvilar.
segffll sv. v. 1. drägla.
seggcei
.sj?1 s. n. segel.
sejjcbl
sk g4 sv. v. 1. = seggcti sekg&
sekkcti
sellk&sros&r saksro's,Tr s. f. pl. lychnis flos euculi.
sencemer senam& adv. så mycket mindre.
sennce
ska adv. sedan.
sescemm Asam adj. sedesam, blyg, höflig.
sess
ses (for) st. v. känna sig generad, draga sig för,
ha försyn för, blygas för.
sescoder sesaddr adv. 1) tämligen; 2) på sådant sätt, just så.
sezz
ses ock ses s. f. syrsa.
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sie
sia adv. sedan.
sig
sig l st. v. 1) sjunka eller signa ned; 2) rinna sakta,
sij
sfj f något mer än droppa.
siqq&l
si ggl sv. v. 1. kasta slantar (ett spel).
skafott&s skåfo'tgs adv. skafföttes.
skakel
skåkal adj. som åstadkommer skakning (om väg;
åkdon ni. m.).
skakk
skak adj. sned, vind.
skale
skåle adj. skadlig.
skal . skål sv. v. 1. skynda. Sms. sk.-ivcbj, 9)4, -ana m. fl.
skalhak skålha'k s. in. rask, skyndsam person.
skamm
skam s. in. den onde, satan.
skamm
skam s. f. skam. bit hiiv t skåma förlora all hederskänsla.
ska qqk
skågk sv. v. 1. gå illa, halta.
skavaqqk skavåk s. n. skada, fel, lyte.
skcefft
skaft s. f. väfsolf.
skcellm
skalm s. m. öfverkant på kärra, släde, in.
skenns
skans sv. v. 1. taga utaf i kanterna. Sms. s.-uta,
s.-tkrig.
skceplon skåplo'n s. f. skapning, utseende, form.
skcepniq skapnig s. f. utseende, form.
skcerr
skår st. v. darra, vibrera.
skcerrpcOn skcirpgn s. m. b. pa s. på skarpt allvar.
skett&n, skå't'n sv. v. 1. blifva skarp ock hård af köld eller
torka, stelna.
skceter
skat& sv. v. 1. uppskatta.
sko
sko sce sv. v. 2. se sig till godo på både lofligt ock
olofligt sätt.
skoffor
sköfor s. n. väglag som mycket sliter skorna.
skol
sköl s. f. 1) hugg i en stock för att få honom att
ligga stilla; 2) stenskärfva att kila fast något med.
skol
skål sv. v. 1. 1) fastkila med stenar; 2) s.-ap banna.
sko qqk
skågk sv. v. 1. .----- ska qqk skågk.
skozzlet skösle't s. f. skors slitning.
skq
ske sv. v. 2. skåda, beskåda.
skqbb
skab sv. v. 1. skubba, gnida.
skqllk
skalk sv. v. 1. skolka, draga sig undan.
skqrr
skar sv. v. 1. skorra.
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skqrrvncedd skårvnåd s. m. skorfvig person.
skåt s. m. träkafle hvarmed en dörr stänges.
skqt
skot s. n. 1) skott; 2) trollskott, trumsjuka hos nötskqt
kreatur.
skqtbcell skåtbål s. m. hårbållar i nötkreaturens inälfvor.
skranntcbt skrtinkt adj. knotig, mager.
skravv&Z skrebv?Z sv. v. 1. hosta upp slem.
s. n. upphostadt slem.
skravvcei skrecv
skrag s. m. & f. någonting utmagradt, gammalt eller
skrcegg
förslitet.
skrogytt skrå g,Tt adj. gammal ock utsliten, utmagrad.
skrcezzcH skrcis,?1 s. n. sak som är dålig, osammanhängande,
utsliten.
skrozzle, -&t, -en skråsle,
skrås,lb adj. trasig.
skrå s. n. läge: ret s., gåm,TZ s. o. d.
skre
skråk st. v. skrida ock röra sig smått men hastigt.
skrekk
skremcot skråntat s. n. vinkelhake med rörliga ben, smyg.
skrezuk skrås,u'k adj. hängsjuk, ej jämt sängliggande.
skri st. v. skrida, röra sig sakta.
skri
skrikverrj skrikvåri s. m. barn som skriker mycket.
skriv te kos st.. v. sofva i sittande ställning.
skriv
skrommp skrömp sv. v. 1. skrympa.
skrommpcbt skrömpt adj. skrumpen.
skrot
skröt sv. v. 1. jollra ock skratta (om barn som ej
kunna tala).
skrqmm skrbm s. n. volym, utrymme.
skrqmm skråm sv. v. 1. skrymma; säges dessutom då något
visar sig bättre eller sämre, än det i värkligbeten, är.
skrqmmcel skråmal adj. skrymmande.
skrqvis
skråvt's s. m. tunn is hvarunder vattnet försvunnit.
skruv
skrt2v sv. v. 1. 1) skrufva; 2) slingra sig undan något.
skrubb
skribb sv. v. 1. 1) skrubba; 2) ha torr, svår hosta:
sk. a höst.
skrubb
skretb sv. v. 1. banna. Sms.
skrubbhovv&l slirdbho'v?1 s. m. 1) skrubbhyfvel; 2) person som
talar rått, groft ock ohyfsadt.
skrubbka skråbka s. m. (vanl. pl.) skrubbkarda.
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skråk s. f. 1) strut af papper eller näfver; 2) gammal
krasslig kvinna (g-cNnskr.).
skrumm skråm sv. v. 1. = skrqmm skrbm.
skrummcel skråmal adj. skrymmande.
skrunnt skrunt s. m. stickkorg.
skr a s. n. skrot, afskräde.
skrco
skrcobuk skireibukt s. m. 1) mask för ansiktet; 2) maskerad, utskrcopuk skreipukl klädd person; 3) skrämsel för foglar i form
af en människa; 4) trasig eller löjligt klädd person.
skraZ s. m. större samling (af hvarjehanda).
skrool
skrgll
Ariel s. n. dålig, söndrig sak.
skrgmmskcell skr&mskål s. f. 1) fruktan, rädsla, utan grundad
anledning; 2) hotande fara; 3) falskt allarm, skrämskott.
skrgppdrit skr&pdri't s. m. person som skryter mycket.
skreqk skrek sv. v. 1. skränka (vika tänderna i en såg åt
ömse sidor).
skrofft
skrott s. f. skrift.
skr9Z s. n. oredigt (eg. fulla personers) tal.
skr.«
skrot
skr4Z sv. v. 1. tala oredigt.
skrin
skrta s. m. & f. person som talar oredigt.
skullt
skult s. m. öfre delen af hufvudet.
skullt
skillt sv. v. 1. kvitta: s. ycemt om jcemt.
skunn
skiitn sv. v. 2. skynda.
skurba
skistrba' s. f. 1) bannor, träta, förebråelser; 2) kort
men häftigt arbete.
skubb
skåb sv. v. 1. = skqbb slobb.
skunk
skiak sv. v. 1. = skqllk skblk.
skumm
skum adj. skum, halfmörk.
•
skummrcesskiqce skåmråsktga s. f. b. skymningen.
skunn
skån sv. v. 2 = skunn skin.
sk/upp
skåp s. f. 1) sköte; 2) börda buren i skötet.
skurr
skår sv. v. 1, skorra.
skurrk
skurk s. m. 1) frö af rumexarter; 2) hvarjehanda
nödbrödsämnen.
sktm
skår, adj. ystad, löpnad (mjölk).
skval
skv(1Z
- sv. v. 1. 1) rinna stridt; 2) skvalpa.'
skvcell&rbott skvcikrbo't s. f. skvallerbytta.
skvcellcbtie skvci4ti'a s. f. b. skymningen.
skrakk
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skcoddam skeidam s. m. dam vid älfstrand för att hindra utskärning eller öfversvämning.
skcokrgdd siedikrce'dt adj. rädd då skaklorna vidröra benen (om
häst).
slccolezy skeiksy
slqg s. n. insänkning, fördjupning.
slag
slagdunnt slagclient s. m. den yttre hälften af slagan.
slakkOn sletken sv. v. 1. blifva slak, slakna.
slabåt s. m. förkläde för barn.
slcebat
slab s. m. ovig, ohyfsad person.
slebb
skebb
slåb sv. v. 1. gå tungt ock ovigt.
slemmcticessk sldmgtåsk s. f. skvalleraktig person.
slcemms slams s. m. person som är ovårdig i kläder ock skick.
s/cemms s/åms s. f. = föreg.
slemmsdi sletmst adj. slarfvig.
slcet&lgrinskce slatleenska s. f. rotvälska af hvarjehanda språk:
s. som vcisk?n e ty' ska hceke svenska.
slcettrcH slåtr.Tt adj. 1) skvalleraktig; 2) mjuk, slipprig, utan
stadga.
slecc
sie s. f. sleke (åt kreatur).
slectcessk sleytåsk s. f. 1) påse hvari sleke förvaras; 2) smickrande, smilande person.
slek&pqtt sleknAt s. m. skämtsam benämning på pekfingret.
slet s. n. 1) slitning; 2) det ställe som mest är utslet
satt för att slitas.
sletvcerrj slNvciry s. m. person som sliter mycket kläder.
slinncbr slin?r s. f. stock i taket i ladugård ock loge.
slisk s. n. hvarjehanda lätt ock söt mat.
slissk
slitvcerrj slitveaj s. m. = sletvcerrj slOwirj.
slommp slomp s. m. slump.
slommp slömp sv. v. 1. slumpa, inträffa af en händelse. Sms.
-beit.
slqbb
slob s. m. = slebb slab.
slqmmcbr slåmgr sv. v. 1. 1) slumra; 2) rumla: ga
s. i fgla.
slqrrp
slorp s. m. liten del af en vätska.
slqrrp
slewp sv. v. 1. sörpla.
slugg
slik sv. v. 1. dia jämt ock enträget.
slubb
slub s. m. = slebb slab.
slubbcH
adj. tung, ovig, senfärdig.
Sv. landsm. II, 2.
5
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slummcbr slå mr sv. v. 1. = slqmnicey slåm?r.
slurrp
slurp s. m. = slqrrp slerp.
slurrp
slårp sv. v. 1. = slqrrp slårp.
slusk s. m. slusk.
slussk
adj. släpig.
slctp,Tt
sljp&t
slct
p
s.
f. brant backe där timmer släppes att gå
skl).2)
ned af sig själft (Mmfflsicep).
skpsyll sl&psy'l s. f. stock som stickes under syllen mellan
tomtstenarne på ett hus.'
slssal adj. slösaktig.
skscel
smcessk småsk sv. v. 1. smaska.
smekk
smak s. f. 1) klick; 2) en mängd af något (mest om
klibbiga saker), t. ex. e s. mce pckntgr.
smekk
smek först. adv.: s. hel, s. ren, s. ful m. fl.
smit st. v. 1. 1) slå, smita; 2) smyga: s. se
smit
snUM s. f. en större massa af något, t. ex. pc'enigsmcyZ
smol
en större summa penningar.
smet s. m. & f. 1) liten vrå, rum eller afstängning;
smqtt
2) liten öppning i kjortel.
4
småt sv. v. 1. 1) smutta; 2) s. Sce me smyga sig
snzqtt
med utån lof.
smqttcbr snifåt,Tr interj. lindrig svordom: ta me s.!
smuss&l smås'l sv. v. 1. smussla, göra i smyg.
smussk
småsk sv. v. 1. = föreg.
smutt
smut s. m. & f. = smqtt smet.
smit sv. v. 1. = smqtt småt. ,
smutt
smutt&r smictr interj. = smqttcbr små4.r.
smuzz&l sm4s4l sv. v. 1. = smusscH smås'l.
smyg
smyg
s. m. = skremcott skrdm at.
smyg
smg) }
smyj
sm0 st. v. smyga. s. kat en lek.
sma9ddrQqg små drce'g s. m. brudsven.
smcofcele sm4fa'Ze adj. \trög, långsam, senfärdig.
smavqss smet' ge's s. m. gosse.
smcosmi smeism?,' s. n. koll. hvarjehanda småsaker.
smoosncol svid snca adj. snål ock noga i småsaker.
smcottri småtra' s. n. koll. småplock, småsaker.
smankkst smdie'kst adj. som har små ax (om säd).
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.
smeeecel smeeyal adj. vämjelig
(om mat).
smekkcel snieekal
smellkcol sm&lkal s. ni. örten silene inflata.
smorhul snikhg,`Z s. n. 1) smör i varm gröt (äfven diiphu'Z);
2) hvarjehanda fett ock godt, god jordmån: du
bor i sAihy S.
smozlag smsilg s. f. smör som kärnas på en gång.
snelfs sv. v. 1. nafsa ock bita (såsom hundar).
snceffs
snceppak,kti sncipa'kti adj. tjufaktig.
sncepp&rhaqqk snciprha'gk s. f. järnbygla som fasthåller trädandring vid medens framända.
snett sv. v. 1. snatta: s. & sten
snett
snat 8. M. 1) snärt; '2) stjärt.
sncett
sne s. n. spratt, inträng, skada.
sne
snikksnak sniksnak s. n. värdelöst prat.
sngp s. m. hörn, spets.
snip
sno s. f. blåst, kalt drag.
sno
sno sv. y. 2. 1) vrida; 2) skynda, t. ex. s.-ivc0.
sno
snqrhon snkho'n s. n. näsa (skämts., okv.).
snqrvas snårva's s. m. snorig pojke (okv.).
snqvvcCi sn6ivfflZ s. m. & f.. person som låtsar arbeta men ej
uträttar mycket.
snqvvdi snåv sv. v. 1. låtsa arbeta.
snqvvictt snikkt adj. som endast låtsar, arbeta.
snu sv. v. 2. 1) blåsa kalt; 2) dia enträget.
snu
snik s. f. liten tobakspipa.
snugg
snult adj. n. knapt.
snullt
snikit sv. v. 1. snåla ihop, knappa in.
snullt
snus-4 sv. v. 1. tillrättavisa, banna.
snus
snat sv. v. 1. dia mycket enträget.
snutt
snutt&r sn(tgr s. ni. hudafdragare.
snuv s. m. otydligt rykte.
snuv
snik s. f. snufva.
snuv
snub s. m. 1) stump; 2) liten pipa, lerpipa med afsnibb
brutet skaft.
snubb&T snetb?r s. m. pl. snubbor, bannor.
snuvvcbt snåvZ s. ni. & f. = snqvv&l snk?&
snuvv&l sniivfflZ sv. v. 1. = snqvv&Z snik?4.
snuvvici.t sn4v4t adj. = snqvvlcbt snåvkt.
P
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snyt
snyt s. n. hörn, stycke.
snyt
snyt st. v. 1) snyta; 2) taga åt sig, gripa då så passar.
sncotit
sn6,4t't s. f. snål kvinna.
snggghcorcbt sncbgheert adj. som har korta, tätt liggande hår.
sngllfcett sn&lfcit adj. som har lätt att fatta ock förstå.
snglifettle sndlfeitle adj. 1) = föreg.; 2) läitfattlig.
snobejj
snkbej s. m. af snö böjdt träd.
snepleggcbn snfipZcig?n adj. tunnklädd (»knapt plaggad»).
snosqkk snO,se'k
s. m. damask.
snescokk snbeek
snezinn sngsin s. n. fårskinn med afklipt ull.
sofetbgr såfetbee'r s: n. bär af rubus saxatilis.
sofft
soft adj. n. totalt slut (eg. sopadt).
solgiceig sc_5?Oltig s. f. tiden då solen håller på att gå ned
ock synes dansa vid horisonten.
solvinn
såZvin adj. säges om träd i hvilka fibrerna vrida
sig medsols.
son
så.n sv. v. 1. försona.
sop
sop-mcb-sce sv. v. 2. taga alt man kommer öfver.
soss
sås s. f. sugga.
sot
såt sv. v. 1. 1) sota; 2) böta, umgälla.
sottce
såta s. f. b. rödsot.
sov
sov s. m. sömnaktig person.
sov
sv sv. v. 1. draga ut på tiden.
sov&t
såvt adj. sömnaktig.
sozkqt
såske't s. n. solsting.
sqbb
seb s. m. & f. tafatt, långsam, slarfvig varelse.
sqbbcbt
sébtadj. = föreg.
sqg
seg s. n. engelska sjukan (rakitis).
sqmmcti si4m,TZ pron. pl. somliga.
sqmm&ztcess schn.TsAcis adv. somligstädes.
sep s. m. svamp.
s4PP
sqrrjknut sbriknu't s. m. olycka, missräkning när något blifver sämre än man väntat).
sqrrk
sork s. m. mjölkskorf.
sqrrp
sårp s. f. sörpa.
sqrrp
sårp sv. v. 1. tillaga sörpa.
sqrrv
serv s. n. söl, slarf.
sqrrv
serv s. m. & f. person som sölar.

II. 2

snyt—sprqt

69

sårv sv. v. 1. slarfva, söla.
sqrry
.sqrrvc6t sårvgt adj. slarfvig.
spa sv. v. 2. vända jord med spade.
spa
spazmak spets,ma'h s. m. sparsamhet.
spcender spandår sv. v. 1. spendera, vara frikostig.
spcendezcvm spandUam adj. spendersam, frikostig.
spcennsk spansk adj. högfärdig.
spcenntrossk spåntro'sk sv. v. 1. tröska mot villkor att få en
viss andel af den urtröskade spannmålen.
spcenntrosskcbr spcintreskgr s2,n. en som »spanntröskar».
spik sv. v. 1. späka. Sms.
spek
spåk s. m. 1) manslem; 2) sparf.
spekk
speklår sv. v. 1. flanera, gå ock drifva.
spekler
spel s. n. vindspel.
spel
spelcbviqqk spelvik s. m. ostadig yngling.
spelqrr
spele'r s. m. 1) orre som spelar; 2) vinglare.
sperrkus spbrkust s. m. en tingest af olika utseende som drar
spettus sp&us I penningar till sin ägare ock hvilken den
får som försvärjer sig eller gör upp kontrakt med
satan.
spessbur sp6bur s. in. dålig, skälmaktig, opålitlig person.
spdsgt adj. spetsig.
spesscbt
speslc.e. s. in. kappsläde.
spessle
spetgt adj. spinkig.
spett
spet först. adv., t. ex. s. g, ndkgn.
spett
spat« s. n. spillträ, tomtunna.
spilltre
spiltre' s. n. spiltgolf.
spilltrq
sPiqg
spik } först. adv.: s. spetgandg ny, hl,
ren m. fl.
spi qqk sink
spir sv. v. 1. rinna med fin stråle.
spir
spis
spis sv. v. 1. förslå (eg. om mat).
spjc.e.k s. m. liten remsa, stycke eller kil.
spjek
spiX s. m. 1) väfspole; 2) liten pojke.
spol
spQn s. m. ryggfena (på fisk).
spon
spO.dag
s. m. aning, underrättelse.
spodag
sprcek
sprak s. m. ryggfena (på fisk).
sprcekfql sprOfg s. m. yster, ostyrig hingst.
sprcekvi språkvi s. f. brakvedsträdet (rhamnus frangula).
spret s. n. spröt.
sprqt
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sprutlud&r språtlu'dr s. n. sköka.
sprcokmakcbr spreikma'kr s. m. person som talar mycket ock,
väl.
sprcokmestc6r språkmce'str s. m. = föreg.
spntt
sprcet s. m. 1) mygglarv; 2) insekten vattenlöparen
(hydrometra).
spik sv. v. 1. rinna med grof stråle.
sput
spann
spion s. m. spånad.
spannkql
s. m. första karl som inkommer då lin
spinnes på nya året. Är han lång, tros linet
blifva långt det året, ock tvärtom.
spyssol sp9s9:4 s. n. svagt surt dricka (eg. spisöl).
spe4 s. m. svans (eg. på får).
8.24
spenncH speen'l s. m. halsklafve af vidja.
speintammp speenta'mp s. m. = tammp tamp.
spokcbt
&Okt adj. tokig, löjlig.
sta s. m. ställe. Sms.
sta
Osta' m. m.
stabann ståba'n s. n. stakband på staksläde.
ske
sta sv. v. 2. 1) städja; 2) tvinga, ålägga, t. ex. t'o'rk„
,o14.4 int sta påjkn te a bh hee9ia?
skebb
ståb sv. v. 1. gå ovanligt tungt: ga & s.
stcebbstol ståbstVZ s. m. stol af en ihålig kubb med den halfrunda ytan till ryggstöd. s
ske«
stag- sv. v. 1. stärka med stärkelse.
stceeecels ståyjis s. m. stärkelse.
stcegg
ståg s. f. stadga.
stcekkcbz ståkgs, adj. stackars.
stekk&zhet stcikshet s. f. 1) fattigdom; 2) fattig stackare ;
3) könsdelar.
sterrbohus skirbohu's s. n. sterbhus.
sterrklek stårkle'k s. m. grad af styrka.
sterricspraqq&n shirhspra'mn adj. som springer fort ock är
uthållig (om häst).
stcerrvitus stårvhi,is s. n. sterbhus.
dess
stas s. m. ståt (jfr bruztess).
stcess
stås sv. v. 1. stöfla, gå af ock an: s. & ga,
-dess
-stas adv. -städes, i sms. ålstas, nbs,tas in. m.
stej
stej s. m. stege.
stej
stej s.- n. steg.
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stej s. m. stig.
stektre' s. n. träd hvaraf stickor »spikas».
starkl s. n. stenkärl.
stålo'p s. n. värk under foten, uppkommen genom
trampande på hvassa stenar.
stenar
stgna'r s. m. stengrund.
stessur
stUu'r s. m. stensimpa (cottus gobio).
stint s. f. siklöja (coregonus albula).
stinnt
stor
stor pa s4.ka adj. högfärdig, stolt, förnäm.
storakkte, -i stc_Sra'kte, -z adj. skrytsam, prålig, anspråksfull,
förnäm.
storfqllk störfe'Zk s. n. herrskap.
storfrcemmcbn stdrfrcimn s. n. förnämt främmande.
storgo
steygo' adj. oförnöjd, som ej håller tillgodo med hvad
som bjudes.
storkgr
st'Orkcp'r s. m. herreman.
stormagcbt störmak?t adj. hafvande.
storvun störviin adj. litet för stor. •
storgnn
ståre'n s. m. storända. Att slå på stort med kalas
o. d. kallas att sie s. z vctr.
stozinnt stagint adj. = storgo stiårgo`.
stqkk
stek s. n. stank, elak lukt.
stqllvett stelve't s. n. skämt, lek ock ras.
step s. n. snö ock vatten ofvanpå is.
stqp
step sv. v. 2. = stop stO:p (Ö.).
stqp
strakkcel stråk Z sv. v. 1. vackla.
strannsgtt strånsce't adj. stadd i klämma, nästan ohjälplig..
stras
stras adv. straxt.
stroqqk
strogk adj. högdragen, stursk, frånstötande.
strqk
strek s. n. riktning.,
strykc6r strykgr s. m. kringvandrande person, landstrykare.
strykpcellt strykpält s. m. palt som göres mellan händerna; till
skillnad från »jäspalt», som bakas.
strgvvliq streevZig s. m. = stgvvizq stctvZzg.
stup s. n. 1) brant; 2) vattenfall.
stup
stukk&n stiik?n adj. stucken, snarsticken.
statt
stut först. adv., t. ex. s. um6j1e.
stut adj. kort.
stutt
stuttminnt stittmint adj. = stgkkm.,innt steekmint.
stej stekktre
stekgl
stelopp
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stuttgkkst stectce'kst adj. som har korta ax (om säd).
stygg&n stYg.Tn s. m. b. satan.
styrpinn styrpin s. rn. den som sköter, tillser ock ombestyr
något.
.styzkak stygkeek s. f. förstyre.
sty2z(61 stys.T1 s. f. skötsel, värd, styrelse.
stcogyen steigån adj. brunstig (om sto).
stakkmor st&kmo'r s. m. stor myra som har bo i ihåliga stockar.
stamnpgzo sttinpce'& s. m. ett slags svamp som tros förorsaka
erektion.
st g
'ske sv. v. 2. = stcv sta.
stglAtihann stcek?tihån s. f. ringfingret (skämts.).
stgkkminnt steekmint adj. glömsk.
stcap s. m. jordbrott.
stgltp
steg s. f. hvarjehanda bestyr i kök, ladugård ock
stf7ss
stall, som erfordras för den dagliga skötseln.
stes
st&s sv. v. 1. 1) fodra ock sköta kreatur; 2) städa
ro. m.
sket
steet s. f. trappsteg på ömse sidor om en gärdesgård.
stgvvliq steevZig s. m. fisken stäm (leuciscus grislagine).
-stes adv. -städes i ändelser hos adv. ss. test&s.
-stezz
sto s. n. 1) stöd; 2) plats, i sms. ss. geist', «tyste,
sto
beitsto',
s4v?s,4g', vikstg', stånstg',
dic,Tstg', 14ms,te.
stobb
stob s. n. kolstybbe.
stob,b
stgb v. v. 2. fylla stybbe ock jord på kolmila o. d.
stop
st'gp sv. v. 2. stöpa, gjuta, hälla smält bly i vatten
öfver sjuka barn. s. JI,As sofva i sittande ställning
ock nicka med hufvudet.
stovv(6/
stkffl/ sy. v. 1. gå.onödiga fjät: ga
s.
stozzlg
stbsic_e' s. m. timmerkälke.
su
su s. n. underlag under näfver på tak.
sufren
sufHn adj. hersklysten, som vill anses ofelbar
(eg. souverain).
sulip
sglfp s. f. surmulen ock vresig kvinna.
sup
sgp s. m. sup. En sådan har många namn, såsom
frikkostsg'A Mlmodastep, mgfclasy'p, dsvasu'p, kvedsu'p, sfes?r, låpstep, mdtstlp, Mya, sgp pa
f4kgn, v&Zkamsisg'p, r'estep, syp z peels'n, etvs,e-
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step, ykpskeeZ,4taeskga, ilektnigstfp, råksu'p, kOps1.41P, 14,744 m• m•
supcbn
siAmn s. f. soppa, tunn mat i allmänhet.
sup&nmat s4peenma't s. m. = föreg.
suplull
s. m. supare.
survun
,s4rv4n adj. något sur eller fuktig.
subb
sub s. ra. & f. = sqbb seb. •
subbcet
slib?t adj. = sqbbcti
suggdi
siig.T4 sv. v. 1. förslå som sofvel, ha stark ock fyllig
smak.
suggdikal szigZha' adj. som äter mycket sovel ock fuga af
annan mat.
summcbt s(niZ sv. v. 1. plaska, skvalpa.
surr?)
surv s. m. f. & n. --- sqrrv serv.
setrv sv. v. 1. = sqrrv sårv.
SUITV
surrycH stirv?t adj. = sqrrvctt sårvet.
svalvun svedd-tri adj. tämligen sval ock kall.
svenns svåns sv. v. 1. 1) svansa, svänga; 2) uppbinda svansen på häst.
svey s. n. gärdsgårdsband, hank.
svej
svei adj. ej riktigt torr.
svejj
svekk
sak s. f. svicka.
svekkus svaus s. m. svekfull arbetare.
svekkrcvk svarelk s. f. kvidfogel; vråk (buteo vulgaris).
svau's s. f. en som jämt piper ock jämrar sig.
svelus
svemmcei svem.Z s. m. dårrepe (lolium temulentum).
svep s. m. mjöllager som lägger sig rundt omkring
svep
kvarnstenen.
sverm adj. hufvudyr, som har känning af svindel.
sverrm
sv"drm sv. v. 1. svindla.
sverrm
sverrmri svermri' s. f. ett anfall af svindel.
svd s. m. blod, egentligen vid slakt.
svett
svd sv. v. 1. svettas.
svett
svevattcbn sHvåen s. n. tunn, färglös vätska i blåsor ock sår.
svinpglls svinpels s. m. lymmel.
svisscer& svisanT s. m. stor manslem.
svu//jcbit svedifflit adj. svulgen, en på hvilken något fastnat i
halsen.
svid, s. ni. b. svalg, matstrupe.
svunj
Sv. landvm. IL 2.

6
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svuit s.• f. brist, nöd, svält.
svunt
svqllbrimn svie'lbrce'n adj. förstörd af isbränna (om gröda).
sveeg sv. v. 2. 1) handla, göra affärer; 2) slingra
svqqq
ock krångla sig undan något; 2) hofvera i sä,11skaper o. d.
svgqcbr sv?r s. m. krångelmakare.
svqrfq11k sveerfe'Zk s. n. pl. svärföräldrar.
syll
syl s. n. nedersta stocken i en vägg.
syllgaqq splga'g s. m. nedersta tinimerhvarfvet i ett hus.
syllslq
splsle' st. v. släthugga timret i väggen.
sylsqpp sylse'p s. m. en svamp som växer på björk.
s'yn s.: se i s. se i syne.
sytt
syn fe setg.Tr i uttr. bctr s. f. s. bära syn för sagen.
syn
spnle adj. synlig.
synnle
st sv. v. 2. 1) taga, tillegna sig; 2) ha något att
syt
syssla med.
sbo'& s. f. anus.
scobozz
scokkstekk seikste'k s. f. strumpsticka.
sdrfe't adj. sårfotad.
scorfqtt
scey de 1. si dce interj. försmädligt uttryck under
sjj
det en annan talar; eg. säg det.
scek s. ra. stöt.
.5•71ek
se» st. v. sätta sig, sjunka ihop (vid stöt 1. rörelse).
sekk
sekkn s. n. stöt.
so7kkcbn
sce/ va t _do,' interj. lycklig du! lycka till!
sffl
seegiceg s. n. samlag.
seqzlag
nqqvcerrm seegveirm s. in. sängvärme.
seeae adj. säflig, sen.
nvvle
saft sv. v. 1. 1) syfta; 2) slå varmt vatten på malt
sofft
(vid brygd).
sag,Tn adj. hungrig.
sogcbn
sk sv. v. 2. inställa sig (om hunger, sjukdom, drifter
sok
m. m.).
sonn&arceff sansArcif s. n. syndastraff.
s. m. liten, onyttig hund.
soppahunn
sottcbn
sat'n sv. v. 1. blifva söt.
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T= t.
ta st. v. taga. t.-fr företarga; t. tag (i) hugga fast
uti; tas mce tvista, brottas med; t. em strida om.
tag s. n. ställe där något tages, såsom t. ex. gri:tstag
ta'g, 046_1'g, le'4a'g, v6ta'g m. fl. — v4r z te_tga 1.
gg vara ifrig.
tekle't s. in. rättigheten att välja sin lott.
taglqtt
tåk s. f spistaeka, järnhäll.
takk
takkhcell tåkhål s. f = föreg.
s. m. = taglqtt glert.
taklqtt
s.
n.
1) tal; 2) antal.
ta
a
tal
adj.
något lifvad af spirituosa, så att man är
talbli
munter.
talmcenn tålmcin s. in. talman, förespråkare.
tamp s. in. rem att knäppa i sölja.
tammp
tem?s adj. som bör tillgripas, tagas (capiendus).
tamts.
taqqkstell&r tågkstce'lr s. in. en sup (skämts.).
tceffs(kt tåfs,Tt adj. hoptofvad, hoptråcklad.
tollbozz tålbo's s. f. luftbössa gjord af ett ihåligt tallskott.
talt s. m. & f. 1) barn som går dåligt; 2) ofulltcellt
gånget foster.
tce/it
t4/t sv. v. 1. gå dåligt ock stapplande.
tcelmcerrk tåZmcirk s. m. mask som uppäter den nysådda säden
på våren.
tcepprunn&n tdpru'n'n adj. tömd ända till tappen (om tunna).
tcerrmgcol tårmgg.t'l s. m. tarmkäx.
tarv s. n. behof, tarf, nödtorft.
torn;
tåt?r sv. v. 1. tala otydligt, så att ingen förstår.
tcett&r
te jiv mycket illa, motigt, på tok; eg. till gifvet.
te jiv
tjn adj. medtagen, försvagad.
tejjc6n
t6k.Tn s. n. tecken.
tekcbn
tela:g i ordning, färdigt; eg. till lagadt.
telag
telik&r
teWcr prep. bredvid.
tellfceztookk tafasta'k s. in. golfbjälke.
tellrcend& tarand adj. nära att rinna öfver, i uttr. vår pa t.
brad vara nära att rinna öfver.
teminstniqcOn teminstnigei adv. åtatfustone,
ta
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temm&rokks t4m?ro'ks s. f. insekten timmerman (cerambyx).
temcott
temåt: vår i. falla i smaken, i tycket.
tOibb:t sv. v. 2. förtenna.
ten bet
tenoq
te:nog s. m. telning.
testann
te'stiz'n s. n. tillstånd, beskaffenhet.
testommcks Usto'mls s. m. tillstymmelse, anledning.
tetak&n, tffiY k.Tn} . .
adj. tilltagsen.
tetick&n kttehgen,.
tezekk&ls t6s,e'kgls s. m. skickelse.
tidd
tid adj. dräktig (om kor).
tigg&rfrqssce- tigrfre'sa s. f. b. darrning af' kättja.
tijj
ti räkn. tio.
tircodd
tiret'd adj. ostadig, vankelmodig.
tisst&n
tist'n s. f. gnista.
tisst&n•
tist'n sv. v. 1. gnistra.
titt
tit adv. ofta. t. (st öft mycket ofta.
tittlavcerrs tillavås s. m. vers af munter beskaffenhet.
titut
titiht s. en lek med små barn.
todyiAl tödy'v?l s. m. tordyfvel (geotrupes).
tomm&n te3m.Tn s. i uttr. gyg, k, gr i t. gå, åka, köra utan
lass.
toqq
t6g s. m. tungt arbete.
toqqbann tögba'n s. n. tunghäfta.
toqq&ljus
adj. månljus.
toqq&s,en tåg,Tse'n s. m. månsken.
toqqfqtt tågfo't adj. tungfotad.
tos
tQs
s. m. 1) liten pojke; 2) lustig sälle.
ig
tot's. m. ton, melodi.
tot
tot
tot -t,-kr sv. v. 1. göra efter.
tov
kv•s. m. filt.
tov
tbv sv. v. 1. tofva till, tofva ihop.
tqk
tok s. m. jämkning, liten flyttning.
tqll
tel s. m. 1) tull; 2) tullkvarn.
tqllpinn tapin s. tu. årpinne i båt.
tqllk
toU s. m. tolk.
tqllk
tOk sv. v. 1. tolka.
tqm&tqtt tomeet4t s. m. skämtsam benämning på tummen.
to`m s. m. tumlare (drickskärl).
tqmm

I. 2

temm&rokks—trqsvcol

77

tem s. M. tumme.
tqmm
tqmmliq tf§m4g s. m. tumme på en vante.
fånat s. m. tomtegubbe.
tqmmt
tqmmtvfficOr t4mtvce'l.p. s. ni. = föreg.
toner sv. v. 1. föra oväsen, bullra, träta (eg. tornera).
tqner
tqpxpp&L t4.23ce'pl s. n. fröknopp på potatis.
tereek s. m. & f. 1) tort träd; 2) lång ock mager
tqrrak
människa; 3) mycket magert kreatur.
MIT sv. v. 1. 1) lägga torf på tak; 2) gifva slag
tgm
eller örfil. Sms. t.-te.
to`v?Z sv. v. 1. tofva ihop, skrynkla.
tqvvcei
ttjvZ s. ni. & f. liten ock senfärdig person (skämts.).
tqvvikl
trån s. f. trana (grus cinerea).
tran
tranlmr trånbce'r s. n. bären af oxycoccus palustris.
trag s. m. trångmål.
tragg
traqqbodd trågbo'd adv. som bor trångt.
tros sv. v. 1. 1) traska hit ock dit.; 2) krångla, vränga
tras
ock trassla.
trasakkti tråsa'kta adj. som krånglar ock åstadkommer trassel.
trat-i sv. v. 1. hälla uti.
trwtt
trcevv&i tråv.Z sv. v. 1. trefva.
tre vis men s. ni. pl. stjärnbilden Orion.
tre
treak&ls trecek,Tls s. tu. lakrits.
trebekt trgbel&t s. n. träbeläte (skällsord).
tHns sv. v. 1. aftaga, förtvina. Sms. t.-båt.
trench
tresk adj. tredsk, motsträfvig.
tressk
tresk sv. v. 1. tredskas.
tressk
tresskwft trUkaft s. n. väf med 3 skaft (solf).
tretellj&r tretOxr s. f. pl. vattenklöfver (menyanthes trifoliata).
trevvcei tre'v.TZ sv. v. 1. trefva.
tran a skål adj. dum.
trinn
, trinnskell trinskål s. m. dum person.
trins,a' s. f. rundt gärdsle.
trinnzi
adj. trovärdig.
trika'4
trovcel
adj.
som förtjänar att tros, beskedlig.
trögy'l
trozyll
s.
n.
trollskott, hårbållar i nötkreaturs intrqllskqt trillske't
älfvor.
trqsvcol tresvga s. 1:13. 1) en massa af förruttnadt trä; 2)
figurligt om hvarjehanda förfallna saker.
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trtt adj. surmulen.
trzibt adj. 1) trubbig; 2) trög, motvillig.
tryir s. f. pl. skarbågar (att gå på snöskare med).
tryntre' s. n. trästycke med en tågring uti, hvilken
vrides om trynet på svin då de slaktas eller nåcks
(ringas).
tromr
trvce'r s. n. samma väderlek under längre tid.
trcozletcbn trOsle't'n adj. trådsliten, luggsliten.
trOcbn
tr(t),Tn adj. trägen.
trfggcodd treeka'd adj. 1) riktigt invand i det som är ondt
eller svårt; 2) som har valkar i händerna.
tnsjol
tree siVZ s. f. tetädesjord, utmagrad åker.
trffien tribtan räkn. tretton.
trfficbn
tr&t'n räkn. trettonde.
trojvun trfbviin adj. något trög.
tu
tu räkn. två.
tuggce
tiga s. f. b. munnen.
tukkscen ticksan interj. svordom.
tull
tul-tOn sv. v. 1. en lek.
tullsnok tialsno'k s. m. tulltjänsteman.
tu//t
tu/t s. m. något hoprulladt.
tuscen
t4san interj. svordom. Sms. t. fa'n, t. evlr, t. håkr, t mce t., kez fe t., dra fe 4.
tus&nroscbr tås'nro's.Tr s. f. pl. rölleka (achillea millefoliuml.
tusskceft ticskaft s. n. väf med två skaft.
tussk
Msk sv. v. 1. byta, slumpa bort.
tut
tut s. m. mun.
tullk
ttak s. m. = tqllk tak.
tullk
tik sv. v. 1. tolka.
tumcbtutt tum.gict s. m. = tqm&tqtt tem?t4t.
tumm
Min s. ni. tumme.
tummliq timazg s. m. = tqmmliq tånilig.
tummt
tiont s. m. = tqmmt
tummtvfflcbr titmtvce't.r s. m. = tenmingt&I, tojmtvce'tr.
tuvvcei
titv.TZ s. ni. & f. = tqvvcei tf5vZ.
tuvvc61
tritvZ sv. v. 1. = tqvmD1 tåvffl4.
twyrknepp tvarkne'p s. f. tvärbränt backe.
tvebett
tvge't adj. som har två hästar förspända i bredd.
tveboggd tvebo'gcl adj. hopböjd;
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tvejudd tvoted adj. som har eller åstadkommer ljud från två
olika Ull.
tvre' s. n. åkdon med två hästar förspända i bredd.
tvere
tve:sle) s. rn. efterslåtter.
tveslejj
tvet s. n. inhuggning i träd vid dess fällande eller
tvet
afhuggande.
tvUlej s. rn. efterslåtter.
tvezlejj
ting s. m. kil.
tviqq
hmodelcen tveidelon s. m. b. pl. två tredjedelar.
ty s. n. 1) tyg; 2) värktyg.
ty
tykkmykkcbn tgkmy'kgn adj. nogräknad ock ombytlig i sina tycken.
tkp lockord till höns.
tYPP
tysk adj. 1) litet högfärdig ock förnäm; 2) krusullig
tyssk
(om får); 3) skor med lädersulor kallas »tyska skor».
ty'ska s. f. b. hvarjehanda främmande ord ock språk.
tysskce
tytler
tytkr sv. v. 1. titulera.
tga s. ra. titel.
tytt&l
tegbce'r s. n. stenbär (rubus saxatilis).
tcogkr
teoncend& tdnandffl adj.: t. kigt fyrsprång.
tets s. f. groda.
tcoss
tds,da s. ra. torsdag.
tcozda3
teekls s. n. tak.
tQkk&ls
tQkksctl tchks'l s. f. holkyxa.
kkkstbok tctkstkk s. f. postilla.
knamjoq teenvog s. m. häst i andra året.
tt) sv. v. 1. nätt ock jämt vidröra.
tQp
tcM s. f. tilja.
tQdcl
kttgns teetgro's s. n. tätört (pinguicula ock drosera).
tQttmjollk tcUmio'Zio s. f. tätmjölk.
tv s. f. ung flicka.
tv
kvv&I
teev?Z sv. v. 1. 1) täfla; 2) göra något med ifver.
tb:f4t adj. som kältar om ett ock detsamma flera
toicHt
gånger, lägge'r mycken vikt vid obetydligheter.
tån?r s. n. tunder (af björksvamp).
tonncH
tonnkcenn tOnkcin s. f. brännvin som barn ock tjänstefolk fingo
vid bännvinsbränning ock till högtider.
torrkbakk tOrkba'k s. ra. stycke mark hvarpå hö frän annat
ställe torkas.
torrkdrqpcbr thrkdro'pr s. m. pl. regndroppar under torka.
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U= u.
ubarbarisk 4.barba'rtsk adj. mycket rå ock hård, mycket barbarisk.
ubcerrkce I'Mrka adj. 1) obarkad; 2) rå, ohyfsad.
åbe't adj. ej betad.
ubett
9:cbu4n adj. obedd.
ubu&n
åbfin adj. som ej har kalfvat (om ko).
ubun
ubQkle
icbce'kle adj. åbäklig, oformlig, stor ock illa formad.
s. n. koll. ogräs.
udon
uen&s
1:ce'n,Ts adj. oense.
uhrhceppnch 4forhåpn?s adv. oförmodadt.
ufqrvan 4fordin adv. oförvarandes.
itifer adj. 1) svårt farbar (om väg); 2) ej arbetsför.
ufor
ugaqskrQk ikagskrcek s. n. skadedjur, någon som gör skada.
ugre9:2(gre' s. f. oreda, oordning, trassel.
9;,th7r s. f. ohyra.
uhyr
uhovele 1:cho'vZe adj. ohöflig.
4,1er s. n. odjur.
ujur
s. n. olag.
ulag
ulcenn
€cicin s. n. oländig, svår mark eller väg.
,
ulev&n. Qvr s. n. dåligt lefverne, oljud, träta, stoj ock
yster lek.
ulikle
9:tit'Ne adj. otrolig, olik.
fdal adj. ylleaktig, af ull eller ylle.
uUel
s. m. ulltapp.
ulldqtt
'åkte adj. som anställer olåt.
ulcote
uZ adj. härsken.
u/
sv. v. 1. 1) sofva oroligt; 2) ofta ha samlag.
u/
istr s. n. härskt, osaltadt sämre ister.
tilisst&r
umak
4nurck sv. v. 1. omaka, besvära.
umqrrj&n icmo'rj,Tn
}au yrvaken, omorgnad.
umq
unn&rbrezzdi tin?rbre's,?Z s. f. underlakan.
unn&re 9,2,z4re s. n. underrede.
unn&rjolisk tineem'Zisk adv. 1) djupt ned i jorden befintlig;
2) på andra sidan jorden befintlig.
unn&zcem tin?s,am adj. fundersam.
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ång adj. olustig, oföretagsam.
ung
unovvle Ono'vU adj. okunnig, olustig ock oskicklig att göra
något vist arbete.
urvon
årvo'n adj. utan hopp, hopplös.
an
(Ark sv. v. 1. härskna.
uskeple 4.skuliMe adj. oskaplig, vanskaplig.
usla
•
adj. dum (mest i nekande satser).
usncesskle 4snåside adj. oren, vämjelig.
usynle
(Asynle adj. obehaglig att åse, smaklös (till utseendet), tul.
åt adv. ute: vår ,12,ct vara slut, förbi.
utele, -i åtele, '-z adj. vämjelig, oren, osnygg.
utfun
4tfn adj. alldeles medtagen, utmagrad, uttröttad.
utiqq
▪tiy s. n. oting.
utknut
åtknu't s. f. utknut, de utom väggen utskjutande
stockändarne.
utknut&s 4tknu't?s adv. utom knutarne (på hus).
utperrkce 4tperka adj. utesluten, utstruken, utsparkad.
utpinnt 4tpint adj: utpinad.
utre
(tre' sv. v. 2. 1) utreda; 2) å. se reda sig.
utrev
atre'v s. m. otrefnad.
utrole
åtrOe adj. otrolig.
utrygg
itry'g adj. rädd ock blyg för främmande (om barn).
utrgssicem åtro'st'n adj. tröstlös.
utskqt
åtskt s. n. takutsprång.
utsgundis åtsce'nls s. n. 1) något utsändt; 2) något makalöst
uselt som ingen vill hafva.
uttcenn
4tame. bredvid: 4. scNbre' utom äktenskapet.
att te
åtate' adv. utantill.
uttcbt
444 adv. 1) utföre; 2) söderut.
uitfqrbakk iittorba'k adv. utföre.
uttcokk
åta'k s. m. varg.
UtIMett&S tvds adv. utvärtes.
utvettibs åtvåts adj. ovanligt bra.
uteince
4tekna adj. utarbetad, utsliten, uttröttad.
uvale
adj. ovarlig, vårdslös.
uvcele
adj. ömtålig ock rädd för köld.
uvuliq
4vu'Zzg s. m. vårdslös människa.
8v. landsm. 11. 2.
7
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uvuzkrek i'mus,krcek s. n. vårdslös varelse.
(4vceka adj. ovägad, utan väg.
uvegce
adj. 1) oväntad; 2) som lår snart inträffa.
uvennt&n
syl adj. oskyld, ej släkt med.
uzyll
us,-ija we) interj. utrop af ogillande ock afsky.
uzz
uzotscemsetsam adj. vårdslös, som ej sköter sig.
s. m. oår, missväxtår.
i'Lccgv,Tn adj. oduglig, olämplig.
ugv&n,
jr = v.
va s. n. 1) pant: siet i v. sätta i pant; 2) vad: leg
v. vädja.
vågZ sv. v. 1. vackla.
vaggcti
vak&ncett våkrdlt s. f. sömnlös natt, genomvakad natt.
vak,k&rhannce våk,ha'na s. f. b. högra handen (om barn).
våle adj. varlig, försiktig.
vale
ved sv. v. 1. utmärka en v4 eller vak med buskar.
val
valbjerrk vgbyce'rk s. f. knotig, vresig björk.
vannctl vånl sv. v. 1. 1) vrida ihop hö ock halm till en
tott åt kreatur; 2) repa med sig, repa ihop.
vannt
vant adj. n. osäkert, ovist, tvifvelaktigt.
var
var adj. var: Mr var eller f. vis förutseende, som anar
på förhand.
vas
vås sv. v. 1. samla ihop- större delen af något.
vazzcbl
vdtsl s. f. 1) förebud, varning; 2) vård, skötsel.
vceff&lkak vdfrl1ck s. f. våffla.
vcellbqrmoss vcilbormo's s. n. Valborgsmessa.
vcellhumm&l vcilhiem,TZ s. f. rölleka (achillea millefoliurn).
vcellmoros&r vcilmoro'sr s. f. pl. , vallmoblommor (papaver
vcelheiint vedlicent adj. valhänd, frusen om händerna.
våZji're adj. lysten efter att lefva.
vceljire
vcennt
vånt sv. v. 1. brista, felas, fattas.
vcerrkjen vårkice'r, s. n. järn hvarmed hästhofven skäres ock
jämnas vid skoning.
vcerrmstekk varmste'k s. f. sticka med eld uti.
vår, adj. frusen.
ven,
vcesovrce vascira dce, v. tre interj. hvarmed man försäkrar sitt tal.

va
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vcessbicenn våsbZån s. f. blandning af vatten ock mjölk.
vcessbryn våsbry'n s. n. vattubryn.
vcessbun vcisbiin adj. vattendränkt.
vcessdray våsdrak s. n. vattendrag.
vcessdrekk våsdre'k s. m. vattendrick.
vås'/ s. m. mesost.
vcessM
vessfZ0 våsf40' s. m. vattenflöde.
vessylygy våsgZy'g s. m. spergel (spergula arvensis).
vessycol vetsga' s. m. gärdesgård i vatten.
vcessk
våsk sv. v. 1. tvätta, skölja.
vcesskcalv våskedv s. m. hinna omkring kalffoster.
vesskodd våsko'd adj. som fått vatten i skorna.
vcessno våsno' s. f. brist på vatten.
vesspcess våspås s. n. vattenpass.
våsee s. m. vattenså.
vcessco
vcezylle vås,y'le adj., skyldig tack ock återtjänst för åtnjuten
hjälp, tjänst eller välfägnad.
ve
ve s. m. ved.
vel
vel s. m. villrådig person.
vennst&rknnt vbist?rhce'nt adj. vänsterhändt.
vepp
v6p s. f. vippa.
v&a' sv. v. 2. förse sig med ved.
verco
ventt
v&ce't sv. v. 1. upprätta, förbättra.
yes
vs s. m. & f. slingrande stjälk, refva, ranka.
vetrigq
vtr s. m. hvetekringla.
vettcH
vOfflr s. f. pl. ett slags parasiter på kor.
sv. v. 1. underrätta.
vettcOr
v dtgr
vettre
v6tre adj. riktigt klok, medveten.
vettvillig vOvilig s. m. svagsint person.
vi s. f. vide (flera arter salix).
vi
vidi
vidi adj. 1) vig; 2) vid.
viften
vif adj. vidtberest, som farit vida omkring.
vijj
f. 1) vidja; 2) låda hvari säden hålles under
malningen, kvarnskruf (kvårivij).
villdcegy vilddg s. f. ett slags honungsdagg på säd, hvaraf
man tror säden blifva giftig, så att den förorsakar
sjukdom.
vinnfaqq vinfa'g s. n. lucka på blåsbälg, där luften går in.
vinnsu
vinst s. f. bräde vid ändan af taket.
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vinnt&r vintr sv. v. 1. frysa på. Sms.
vinnt&roqq vintro' g s. m. årsgammalt föl.
vips adv. raskt, ett tu tre.
vipps
vis,p^
s. m. visare i rös.
viscOr
sv. v. 1. tillvita, beskylla, förebrå.
vit
(for)
vit
n.
zinkvitriol (svafvelsyrad zinkoxid).
vatint
s.
vitinnt
vår v. it , hg v. t ha stor rörelse,
adv.
i
uttr.
vit
vitt
stora skulder.
vitthtivvd vithievd s. f. ängsull (eriophorum).
von s. f. utsikt, förhoppning.
von
vr s. m. vrede.
vre
vre s. n. vred på en dörr.
vre
vrennsk vrensk adj. okastrerad (om hingst).
vrest adj. vresig.
vres&t
vid sv. v. 1. lyda,, bry sig om.
vui
vurm adj. vimmelkantig, yr i, hufvudet.
varrm
vys, sv. v. 1. vysja.
vyss
vcoellsmcerrk vdelsmårk s. n. rödt födselmärke.
vcogmat vågmal s. m. underlag under häfstång.
vcogvaffrk velgvårk sv. v. 2. värka så att var uppstår.
/AZ sv. v. 1. vårda.
voot
vconzott veins,e't adj. vanskött.
vcorfcette vårfåte adj. jfr hosstrik Mstrik.
vårle'a s. f. b. = lqce
, vcorlqce
vcostcerrk vtistårk adj. icke stark, bräcklig.
vcozkcellk&ri veis,kek?n s. m. b. foderbrist på våren.
vcozkcerrp&n veis,kårmn s. m. b. den skarpa nordanblåsten ock
torkan under våren.
vag/c adj. som magrar, aftager eller sjuknar på våvcozzk
rarne.
vcozzlosiq vslsi s. m. vårdslös person.
vce` g sv. v. 1. vädja.
vg
veggbann v(egba'n s. n. öfversta stocken i en af långväggarne.
veggboniq&r vc'egbdnigzer s. f. pl. tapeter; eg. utspänd, målad väf.
vey s. m. väg.
vQj
s. f. fyllnadsämne i väg.
vejfyll
vc'd
sv.
v. 1. vädja.
vdj
st.
v. släthugga väggarne på ett nybygdt hus.
vcbsi.e'
vejjslq
s.
n.
vägens vanliga ställe.
vcbste
vQjsto
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vcbse4 s. n. vägskäl.
vejzol
vekkstcbr vc6kstr s. m. 1) växt i allmänhet; 2) svullna knölar
i ljumske ock armveck.
veel sv. v. 1. svetsa ihop järn.
vell
vcel s. m. det hopsvetsade stället.
vell
vglljudd veljud adj. om den hvars röst höres långt.
vellvlcefft viNvicift s. n. ett slags gammalmodig timring.
velplejjce vcffipkeja adj. 1) rusig; 2) rikligen trakterad.
velpiejjniq vcMpZiejnig s. f. välfägnad.
vcen s. f. 1) längden på ett gärde; 2). gärde.
venn
vennmot vctnniQ't s. f. vändteg på ett gärde (0).
m. pl. de sista dagarne af hafvenntnch v/knkuTs cre_tg,Tr
vande tillståndet.
Or sv. v. 1. vädra.
vr
vergubbifn vckrgbn s. m. vinden.
Orhce't s. f. kvinna som springer ~kring ock snoverhgtt
kar ock vädrar.
verkui
vcrkiA'4 s. f. väderil.
veer, s. f. 1) värja; 2) tillhygge att slåss eller förverrj
svara sig med.
vc_tvster s. m. 1) det ena sidostycket i en vätkol
vevstor
2) pl.' väfstolen.
veevffiZ sv. v. 1. 1) drifva affärer, ha mycket att styra
vevv&Z
ock ställa med.
vctv4g s. f. affärsrörelse, omhvälfning.
vevviiq
v&,.% sv. v. 1. smeka.
vezz
9)&8,01 s. ra. västgöte.
vezzott
vgf s. m. ved.
vo
vOgvoce
s. n. virke.
vorrk
Ork

Y = y.
ykks
ykkstcell
ypple
yqqfesst
yqqk

pks sv. v. 1. tillhugga virke.
pkstål s. m. bräde med häl hvari yxor hängas.
fiple adj. ypperlig.
ygfce'st s. n. ögonfäste, det hvarpå man ser.
ygk s. n. klagan, jämmer, ömkan.
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ygn sv. v. 1. ögna, knappast se (för det stora afståndet, den hastiga rörelsen, eller för dålig syn).
yqqnest ygnce'st s. n. ögonvrå.
yqqnot
Y gnet s. n. ungnöt.
yqqsten ygsten s. m. ögonsten.
yrrk
prk sv. v. 1. yrka.
yscbt
yst adj. skiftande mellan två eller flera färger (om
djur ock ylletyger).
ysstkel
gstke s. ni. ystkärl, ostkar.
yt'yt s. f. yta.
ytammp
ta'mp s. m. stock, bräde eller trästycke med mycken
ytved.
yticbr
yt?r sv. v. 1. afyttra.
yttcbr
yt?r vcir?r adv. ännu värre.

Yqqn

's interj. uppmaning till tystnad.
sets sv. v. 1. 1) skrämma bort mindre djur; 2) gå
släpande, så att fötter eller kläder släpas efter
golfvet eller marken.
sa pron. själf.
zce/
zcepp
setp sv. v. 1. springa, fly, rymma. Sms.
j, -ana.
zceppcPn scipn s. m. b. i uttr. ta te s. fly.
sele sv. v. 1. skrefva isär (egentl. om sax).
zek
zekk&tennt sacg4cent adj. med tänder som peka utåt ock inåt
ock ej sluta intill hvarandra.
selde adj. 1) skicklig; 2) tämligen, medelmåttig (i
zekkle
senare betydelsen oftast som först. adv.).
seZ s. n. skäl, väfskäl.
zel
zerroce
s,erva s. f. b. magsyra, magkramp, magkräfta.
Ana s. f. skillnad.
zence
set s. m. 1) träck; 2) hvarjehanda dåligt.
zet
zetce
shta s. f. b. diarr6
zethul
s'ethu'4 s. n. smutsigt ställe.
zetol
se..to'4 s. n. smädeord, speglosa.
zezz
ses sv. v. 2. skiljas.
zezz
ses s. f. syrsa.

zas
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ziggcozta sightet s. m. ställe där gärdesgård är eller har varit.
sin se sv. v. 1. stelna på ytan (om vätska).
zinn
zinn&recbr sin?re'?9, s. m. päls- ock fällberedare.
zinntqrr sinte'r adj. 1) torr blott på ytan; 2) öfverdrifvet
mager.
zinnvijj sinvij s. f. järnbygel hvari fårskinn dragas vid beredningen.
sis't s. f. gärdselstång.
zisubt
s,at s. m. = zet set.
zit
st sce st. v. ha diarré (om djur).
zit
signet s. n. smutsigt ställe.
zithul
.sto' Z s. n. smädeord.
zitoi
sQk s. n. större stycke af något.
zok
sot s. n. skäl, väfskäl.
zql
3,842 pron. 1) själf; 2) han s. husbonden; hp. s. husmozqllv
dren; bli de såtv husbondfolket. Om barn eller
tjänstefolk råda för mycket i huset, säges om dem:
dc e c e alt bin a hO a bd de såtv.
sm, st. v. 1) koka sakta; 2) susa; 3) sjuda.
zu
sy adj. skygg, rädd.
sy
sy sv. v. 2. springa undan, aflägsna sig.
sy
412(1er s. n. ett hår här ock ett där.
zyhcor
sy'l?r sv. v. 1. 1) skyldra; 2) visa sig framstående.
zyllcty
spy sv. v. 1. 1) skyla; 2) hålla sig ren, t. ex. ja hck,
zyl
sta, su ja kan int sy'Z mce i /acta.
sistra' s. n. ett strå häl- ock ett där.
zystrco
syt interj. befallning åt kor att flytta sig åt sidan.
zytt
seeft sv. v. 1. 1) ömsa om; 2) foga ihop; 3) fästa
zirt
yxa o. d. på skaft. Sms. s.-ihcip, -åm, -pri.
zqgg&mommce sceggm6ma s. f. eunnus.
zqggskvqtt s,ct gskvce't s. m. det som vid drickning lemnas kvar
i glaset.
s,cel s. n. söndrigt kärl (eg. nedra delen af en butelj;
zql
jfr- piitse1).
scetv pron. själf (jfr zqllv seb).
zqliv
zqlmannt scttmaint adv. själfmant.
zqlcot sten sMatste'n s. m. sten som faller sönder af sig själf.
zqmmslen sctmslen adj. skamflat.
sr s. n. ax på en nyckel.
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ze7rgre2s
zence

sc'ergrce's s. n. en art räfrumpa (eqvisetum).
sena s. f. b. pupillen (i ögat).
21722
sv s. f. linskäfva.
ze;cH
s&v?t adj. som ej är ren från åkäfvor (om lin).
zezz
ses s. f. syrsa.
zot
8,93 s. f. klyfta (i bärg).
zo/
844 s. n. skäl, väfskäl.
zonnigsmqn sånigsono'n s. m. så mycket som nätt ock jämt
kan skönjas.
zonce
Ona s. f. skillnad.
~Ml
.%48'/ s. f. skötsel.
zoss&./
087 sv. v. 1. sköta.
zot
sot s. m. skarf.
zot
sk sv. v. 2. skarfva ihop, öka till. Sms. s.thöp,
-va, -på.
zovvdi
sclv,T4 sv. v. 1. sköflå, skingra.
zozz
sos, sv. v. 2. skiljas.
zozz&nbwn shs'nba'n s. n. syskonbarn, kusin.
zozz&nbror sds'nbro'r s. m. = föreg.

co
cobrqt
cobrqt
co4kle
codcbr
co411
cohng
cok

09'191 s. n. afbrott.
6.bre't s. n. åbrodd (artemisia abrotanum).
eibce'Ne adj, åbäklig, öfvermåttan stor, ofantlig.
dicIr sv. v. 1. åderlåta.
dhce'l adj. lutande.
egg s. m. 1) åhåga, längtan; 2) omsorg.
e_ika vctn st. v. 1) hålla medelvägen, vara moderat;
2) vara osjälfständig. Ex. han kan jr ba 6. a v.
cokasst
eika'st Sv. v. 1. tillvita, anklaga.
cokfor
Ofe'r s. n. slädföre.
cokre
Vore' s. n. åkdon med förspänd häst. cokrok&r dkrcykr s. m. pl. svårtillgängligt ställe.
cole
41e adj. årlig. ge as hvart år.
cout
day sv. v. 1. anlita, anmoda.
oo/itt
eit s. f. anlitande, besvär, kostnad.
cokti
dilce't sv. v. 1. aflåta, afytti-a, sälja.
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s. m. 1) ål (fisk); 2) brodd af säd ock gräs;
3) grodd af rotfrukt.
da sv. V. 1. gro.
coi
ågsle adj. ängslig.
coqgzle
rbl s. m. ådersnäppare.
corbil
corjemnce drycemna s. f. en tidrymd af jämt ett eller flera år.
ett s. m. koll. ohyra: dce ce måg slaks bet: leipa,
cot
lus a gnet, h&g?lu's a fWeglu'sa fkitlu's a Nia.
cotcebak ectab4k adv. bakom, på baksidan (skämts.).
gttapei adv. bakpå.
cotcepco
cot&reekkt eitryce'kt adj. böjd bakåt.
covlaggd eivlakd adj. aflagd, afvand, sinad.
covrekcew eivrce'kn adj. illa liggande, bortvräkt.
covelltcbn 4vcelen adj. liggande på rygg.
col

(=‘; = ce.

ibg,4 sv. v. 1. kälta ock gnata.
eegvce'l sv. v. 1. smida ut en yxa, som blifvit nött
ock trubbig.
s. f. ett stycke åker.
cbk?r
Qkk&T
adj.
axbärande (om säd).
ekkst
cekst
räkn.
älfva.
ene)
QUCH
sv.
v.
1.
1) blanda, älta; 2) ideligen tala om
ct it
eat
ett ock samma.
ellqv
elev räkn. älfva.
cam s. f. alm.
ellm
eamtler s. f. tjära hvari ett slags larver (jfr e/im)
< Qllmeer
blifvit upplösta, ock hvilken begagnas till botemedel.
emmbesker eembeskee'r s. m. handtvärkare.
&mn s. n. ämne.
emn
(
&n fram adj. menlös, dum, enkel, okonstlad: han (e
enn
ee. f. sum en se n han är såsom han synes.
ib» adj. utmattad.
ennce
ennbutt eenbu't s. m. blindtarm.
nrce'r s. n. 1) slända (insekt); 2) envis varelse.
ennrer
eeg sv. v. 1. vara tillhinder, plåga.
eggi
eggvell
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eegk s. f. någonting beklagansvärdt.
eegkle adj. ömklig, beklaglig.
ctgn sv. v. 1. = 7qq &g.
gqqn
uqzle
ikgsle adj. ängslig.
Qrbeerrmle ckrbårm4e adj. 1) beklaglig; 2) ömklig, usel.
gnAsfor chnfflsfer adj. duglig att utträtta ärenden.
gss
ces s. n. S-formigt järn.
qsscel
s. f. portion.
gssca
;tås'i sv. v. 1. tillämna, ämna gifva.
cet-6p st. v. gräla på någon altjämt.
qttc6rak eet?ra'k s. n. hopräfsadt boss på sädesstubben.
qttc6rfal cbt.Trfea s. f. efterbörd.
2fictriteqqAn cbt?rhceigs?n adj. efterhängsen.
ttcbrkakkchi eetrka'k?n s. m. skämtsam benämning på den
som går efterst.
qtkOzlaqqk dtgs,la'gk s. m. 1) en mindre del af en vätska*som
slås till den andra delen efteråt; 2) hvarjehanda
som kommer efter.
evcblaqq ckv?la'g adj. aflång.
vitt
ctvZce't s. n. nattvardsoblat.
gusott
ctv,901 s. m. öfverblifven ända af varpen i väf, äfsing.
Qvvc01
ev? sv. v. 1. äflas, bemöda sig.
gvvj
eevj s. f. håla med dy ock vatten.
ez&ls
ees?ls peenigiTr s. m. pl. den som är högfärdig säges hafva fått med af ce. p.
qqqk

Qqqkle

0 =-- 0.

s. n. öde.
adj. obebodd, öde.
0eyt
0.‘g-y't s. m. = sprcegg sp;^ag.
oggciceT 4g4,- adj. som ser noga efter allting, har ögonen
öppna.
0j
s. n. öga.
gjjsynce 42sy'na s. f. b. det som är midt framför en ock det
som väl kan ses ock öfverses, säges vara i 0.
01gg
41ce'g sv. v. 2. ödelägga.
ommfqtt Omfol adj. öm i fötterna.

II. 2

Qqqk—ozzcHkrottcH

91 «

ernmhqnnt Omhcent adj. öm i händerna.
Or, sv. y. 1. 1) kälta, gnata; 2) strypa.
orrj
Ork sv. v. 1. yrka.
errk
Mås s. m. örfil.
«cess
Os sv. v. 2. 1) ösa; 2) tala mycket fort.
OS
eskrettcH dskro't?r s. n. misshushållare.
evv&leveen Ov?le'van s. n. f. pl. b. öfverlefvorna.
s. n. 1) lifstycke; 2) yster, öfverdådig vaovv&liv
relse.
erpc&rjimbn Ovplv?n adj. öfverdådig, ostyrig, ej rädd.
evv&rgaqq Ov?rga'g s. m. 1) öfvergång; 2) afslutning; 3) omgång.
ovv&rmakktcs Ov?rma'kta s. f. b. något ovanligt, öfvermåttan
stort.
evv&rvcerrk Ov?rvårk s. n. utmärkt arbete, öfver det vanliga.
evv&dyv&l Ov?dy'vl sv. v. 1. öfterbevisa, träta någon öfverända, så att han blifver svarslös.
evv&dwq&r Ovekegepr s. m. ovanligt duglig i något vist hänseende.
evv&zyl OuTs,y'Z sv. v. 2. öfverskyla.
intne e. det är ej mer än som
ovv&zQ ivsce- i uttr. dce
behöfves. — Ov,s,ce ifv,Tn adj. utom sig, förtvifiad.
hs,T1 s. f. slösaktig kvinna.
~bl
&l s. n. slöseri.
ozz,k1
ezzcHkrottcbr hs?110-01Tr s. n.. slösaktig person.

•

grilltiwg• till
Ordlista från Värmlands Älfdal.
Af AD. NOREEN.
cettcbr
cit'r s. f. ärt.
bjårrk
bjark s. f. björk.
blårrk
bark s. koll. blad af convallaria I. menyanthes.
brcolik
brikk ad,j. snarlik.
buzzt&rvån bics,trva'n s. n. bolstervar.
dqn
cl4n sv. v. 1. dåna, dundra.
duscDn
s. n. dussin.
gicejjcettrå gldjci4ra s. f. pl. rölleka (achillea millefolium).
grodstukk grådstulk s. m. termometer.
hQsskobice hcbskobke s. n. blad af hvita näckrosen.
hrr
har s. m. harr (fisk).
hcbtt
hwt s. f. hälft.
kcenv&n kdbgn s. m. b. påsen på noten.
kqllbott
k6lbo't s. f. bytta att mjölka uti.
krummå' krtima s. pl. ett slags kroppkakor. •
kvesce
kasa s. f. b. svullnad med värk (i synnerhet i händerna). Anses komma af brist på tvättning.
morrjcemjell mdriamice'l s. koll. växten melampyrum.
mqsdrceg mbsdra'g s. n. den af mossa fylda springan mellan
två stockar i ett hus.
no sv. v. 2. nita.
no
rOletce.n rdkt'n sv. v. 1. räkna.
sprel
sprefl s. f. mygglarf.
st cell
stal s. m. stall.
sker
stdr s. m. stare.
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stOo's, s. m. stenbitare (fisk).
stejozz
strommgån str4mga'n s. n. ett slags not. trcettcen trcitan räkn. tretton.
tc'en?4 s. ra. notrep.
4nncei
zukkt&n sant'n sv. v. 1. sjukna.
cozziw eisivce'r s. n. åska.
Rättelser till samma arbete.
8. 134 r. 3 ofvan läs
»
» 135 » 5 »
»
»» 11
» 139 » 22
»
» 140 » 11
»
» 141 » 13 »
»
»
» 143 » 2
»
»
» »» 16
» 145 » 2,3 nedan »
» 146 » 16 ofvan »
» » » 3 nedan »
» 147 » 1 ofvan
)») » 15 nedan »
»_
)») » 3 »

-zårr
dukkt&r
frcekk
mcerwttrb s. f. pl.
qrrmjossk
skqjjareynnt
skqvdamm
Isl. sveipr veck.
-sju/ck
vcessgal
Q'n
Isl. ur.

93

4.„

•••

Tidskriften
Nyare bidrag till kännedom om

de svenska landsmålen ock svenskt folklif
skall söka att i alla riktningar främja kännedomen om ock deltagandet
för svenska folkets andliga lif, sådant detta lif yttrat ock yttrar sig så
väl i de olika skiftningarne af dess tungomål såsom folkandens tydligaste uttryck, som ock öfver hufvud i folkets uppfattning af den inre
ock yttre värd, som faller inom dess synkrets: i seder ock bruk, ordspråk ock ordstäf, sägner, vidskepelse, läkekonst, visa ock'
melodi, lek ock dans, som minnen af forna dagars odling eller som
alster af en nyare sådan. Tidskriften vill i sådant syfte dels gifva vetenskapliga afhandlingar i nämda ämnen: redogörelser för folkmålens byggnad ock ordförråd, jämförelser af seder, sägner o. d. med motsvarande
företeelser hos vårt folks stamfränder, i ändamål att förklara deras ursprung ock utveckling; dels bilder ur folklifvet, hälst på dess eget mål,
men äfven i det allmänna literaturspråket £kffattade ; dels uppteckningar
ock samlingar af alla slag, af större ock mindre omfång inom ofvannämda områden. Bidragen skola hämtas icke blott ur Landsmålsföreningarnes
gömmor, utan tidskriften har vunnit ock skall fortfarande söka vinna'
medarbetare i alla landsändar, bland höga ock låga, lärde ock olärde.
En hvar med kärlek för vår sak kan värka för hänne.
För följande årgångar af tidskriften äro bidrag färdiga eller under.
utarbetning af:
Lektor C. J. BLOMBERG (MD1IrålllåleIS ljudlära), Med. stud. A. BONDESON (Halländska sagor ock sägner), Fil. kand. V. CARLIIEIM-GYLLENSKIÖLD
(Folkmelodier), Folkhögskoleläraren 0. A. DANIELSSON (Samlingar från
Svärdsjö), Professor A. 0. FREUDENTGAL (Anteckningar öfver Vöråmålets
ljud- ock formlära, jämte språkprof; Upplysningar om Gamla-Karlebymålet i Österbotten, jämte språkpmf), Brukspatron J. V. GRILL (Anteckningar om Tylö-målet), V. lär ovärksadjunkten K. A. HAGSON (Ljud- ock
formlära för e-målet i Östergötland), Chargé d'affaires G. 0. HYLTENCAVALLIUS (Värends ordbok; Sagor ock sägner från olika landskap utom
Småland), Fil. kand. A. KEMPE (Sagor ock skrock från östra Öland), E.
o. biblioteksamanuensen E. II. LIND (Samlingar från Filipstads bärgslag),
E. o. biblioteksamanuensen J. A. LUNDELL (Hittils använda beteckningar
för do svenska landsmålens språkljud utom landsmålsalfabetet), Professor
A. Tu. LYSANDER (Sagojäinförelser), Fil. kand. J. NORDLANDER (Ordbok
öfver Multråmålet i Ångermanland; Ordbok öfver härjedalskan; Åldre
ock yngre norrländska personnamn; Hexprocesserna i Ångermanland), Docenten A. NOREEN (Ordlista öfver dalmålet; Grammatikor för dalmålen),
Fil. kand. N. Or.sitm (Luggudemålets ljudlära; Om verbalböjningen i nordvästra Skånes landsmål), Hemmansägaren P. PETERSSON (Ordbok öfver
norra Hallands folkmål), Fil. stud. A. RAMM (Folkmelodier), Lektor J. 0.

I. RANCKEN (Svenska folksagor från Österbotten), Docenten A. SCHAGERSTRÖM (Roslagsmålet), Doktor F. UNANDER (Ordbok för västerbottniskan ;
Bomärken), Docenten H. A. VENDELL (Runömålets ljud- ock formlära samt
ordbok; Sagor, visor, gåtor m. m. från Estland; Ordlista öfver Nargömålet), Med. stud. V. VENNSTRÖM (Upplandshistorier); hvarförutom skola
lemnas Redogörelser för de svenska landsmålsföreningarnes värksainhet,
Visor, sagor, sägner, ordspråk, gåtor o. d. ur föreningarnes samlingar,
Förteckning öfver den svenska landsmålsliteraturen, Bröllops- ock andra
kväden på folkmål från 1600- ock 1700-talen omtrykta med kommentarier. I en särskild serie skola som bihang till tidskriften lemnas äldre
blott i handskrift eller sällsyntare tryck tillgängliga arbeten på eller om
folkmål, ock hoppas vi under år 1881 kunna göra början med PRYTZ'
komedi Gustaf Vasa från 1622, i hvilken dalkarlarne tala dalmål.
I språkläror ock ordböcker brukas för dialektorden det af landsmålsföreningarna antagna gemensamma alfabetet; sagor, visor o. d. meddelas
på högsvenska eller i landsmålsalfabetet med motstående högsvensk omskrifning. I den publikation af sagor, sägner ock folklifsskildringar på
landsmål, ur Föreningarnes samlingar, som under året skall börja, kommer
ett lättare beteckningssätt att användas, i hvilket utom det vanliga alfabetets bokstäfver ur landsmålsalfabetet blott tecknen g, f ock q intagas.
Genom dessa olika åtgärder torde hvarje farhåga för att tidskriftens innehåll skall vara för den olärde mindre njutbart, vara förebygd.
Från ock med 1881 ändras tidskriftens utgifningssätt därhän, att
de större uppsatserna utleinnas h var för sig, i den mon de blifva från
tryckeriet färdiga. Smärre meddelanden utgifvas tid efter annan i
mindre häften. Priset för årgång är, då subskription sker hos utgifvaren,
3 kronor med tillägg af postporto, ock betalningen sker genom postförskott vid mottagande af årets första nummer. Prenumeration kan ske
genom närmaste postanstalt, hvarvid tillkommer postarvode. Till förhöjdt
pris är tidskriften äfven tillgänglig i bokhandeln.
Tidskriften kan icke fylla sin uppgift utan deltagande ock understöd i mycket stort omfång af hela svenska folket. Åfven med det
understöd, som från statsvärket beviljats ock framdeles kan komma att
beviljas, måste tidskriften söka få en vidsträkt spridning både för —att
kunna betäcka de betydliga utgifningskostnaderna ock för att utbreda
intresset för sin sak. Priset är därför satt mycket lågt. Vi måste göra
alt hvad göras kan för att åt den fosterländska odlingen ock vetenskapen
rädda de skatter, som gömmas i våra folkmål, folkvisor, folksagor ock
folklifvets öfriga, sidor, innan det är för sent.
Uppsala, Helsingfors, Lund.
Utgifvarne.

Stockholm, 1881. Kongl. Boktryckeriet.

