Med detta häfte är andra bandet färdigt.

NYARE BIDRAG TILL KÄNNEDOM OM

DE SVENSKA LANDSMÅLEN
OCK

SVENSKT FOLKLIF.
-

TIDSKRIFT
UTGIFVEN PÅ UPPDRAG AF

LANDSMÅLSFÖRENINGARNA I UPPSALA, HELSINGFORS OCK LUND
GENOM J. A. LUNDELL.

26:te h.
1886. C.

INNEHÅLL:
H. VENDELL, RODOM ålet , s. 65—

J. NORDLANDER, Om sil ock sel i Norrländska ortnamn (Tillägg).
Titelblad, register ock rättelser till Bd II.

STOCKHOLM
SAMSON & WALLIN.
/
Boklådspris for årgången 4,50.

Tidskriftens utgifvare:
Docenten, Fil. kand. J. A. LUNDELL i Uppsala
med biträde af

Prof. L. F. LÄTTLER ock Prof. A. G. NOREEN i Uppsala
Prof. A. 0. FREUDENTHAL ock Doc. II. A. VENDELL i Helsingfors
Doc. A. KOCK ock Bibl.-amanuensen A. MALM i Lund.
Första bandet (årgg. 1878-80) ar ntsåldt.

Årgångarna 1881-1886 (tillhör. bd II-VI samt Bih. 1-II)
fås hos utgifvaren eller i bokhandeln hvar för sig till samma
pris som löpande årgång ock innehålla:
Årgången 1881:
[4 h.] II. 5. Folktro, seder ock bruk i Möre, .af M. JONSSON.
II. 2. Tillägg till Noreens ordbok öfver Fryksdalsmålet af J.
[Ö h.]
MAGNUSSON.

III. 1. Om dialektstudier, af J. A. LUNDELL.
[7 h.] IV. 1. Dalmålet af ADOLF NOREEN, I. Inledning.
[8 h.] III. 2. Sagor, sägner, legender, äfventyr s. 1-48.
Smärre meddelanden, s. 1-38.
[9 h.] II.
[6 h.]

Årgången 1882:
II. 6. Om si/ ock sel i norrl. ortnamn, af J. NORDLANDER.
[10 h.]/H. 7. Sagor från Emådalen uppt. af EMIL SVENSEN.
IL 8. Gåtor ock spörsmål, af G. 0. HYLTAN-CAVALLIUS.
[11 h.] IV. 2. Dalmålet af ADOLF NOREEN, II. Ordlista.
[12 h.] Bih. I. 1. En lustigh comoedia om kon. Gustaf I af A. Jas PRYTZ.
Årgången 1883:
DT
10. Folktoner från Jämtland, af K. BouL.
[13 h'} III. 12. Om sv. iii ock om fornsv. 1-ljud, af A. Kom
II. 4. Upplysningar om Vätömålet, af A. SCHAGERSTRÖM.
[14 h.]
Smärre meddelanden, s. 39-167.
. II
Årgången 1884:
15 h. V. 1. Sagor' ock äfventyr uppt. i Skåne af EVA WIGSTRöM.
16 h. Bih. II. 1. Harald Oluffsons Visbok.
h {II. 9. Från södra Sverge, stycken på folkmål.
17 . II. 11. Anteckningar om tvänne dalvisor af G. ENESTRÖM.
18 h. V. 3. Fäbodväsendet i Ångermanland af J. NORDLANDER.
19 h. II. 3. Runömålet, af 13. VENDELL, s. 1-64. ,
Årgången 1885:
20 h. II. 1. De svenska landsmålsföreningarna 1872-1881.
21 h. V. 4. Spring, min snälla ren! Af R. BERGSTRÖM.
V. 2. Sagor, sägner o. visor, af R. BERGSTRÖM o. J. NORDLANDER.
22 h. V. 6. Medeltidsberättelser, af G. CEDERSCHIÖLD, R. 1-96.
VI. 1. Laumålets kvantitet ock aksent, af M. KLINTBERG.
23 h. VI.
Smärre meddelanden, s. i-c.
H.

II. 3

SITBST.: NAMN. ADJEKTIV.

65

byars senare del är att härleda från fsv. repa, fn. reläa tillreda, anordna.
Personnamnen äro följande:
manliga: andras Anders, arvt o. ala Arvid, fratsu Fredrik,
golp Gottfrid, hansa Hans, hena Henriks, tuhan matt tana
Johan, telsan Jakob, gfi Isak, kafa Kasper, kttan Kristian,
mats2, o. mata Mattias, yds Petter, tonsa o. tots Tornas.
kvinnliga: beka bekt bcekt pekt Rebecka, botft o. mata
Marta, doa o. ta Dorotea, pata o. peta Gertrud, &eda o. hedst
Hedvig, katrt katru katt trtgka trina Katarina, lena linfa tant
mala mol Magdalena, /Isa Elisabet, man Maria, stin Kristina,
valba Valborg, visa vist lotst Lovisa.
Det ser ut, som låge gammal tradition till grund för namnet
tot, ty detta är etymologiskt mera likt Tord än Tomas. Vid
barndop uppgifva föräldrarne gemenligen den i allmogens mun
bekanta namnformen, hvilken af prästen lätteligen missförstås
ock införes under allmännare namn. På samma sätt är tant
Lona rätteligen Apollonia, ej Magdalena.
Släktnamn finnas endast undantagsvis, t. ex.
endarbusk (på tals). Vanligen uppkallas efter gården, t. ex.
benas mark, asaks fritsu, btsas andras, nogts golv', koks lena
o. s. v.

III. Adjektiv.
Att här fördela adjektiven på stark ock svag böjning är egentligen ologiskt, emedan de som svaga — d. v. s.
föregångna af pron. han huan he te kem, hin 1. dan (se
§§ 168 ock 204), eller utan artikel med samma betydelse
i sing., ock likaså i motsvarande plural ställning — förete
blott stammen.
Därimot hafva adjektiven i sing. en tvåfaldig böjning, beroende af huruvida de stå a) som attribut eller p)
som predikat 1. absolut e. Dessutom skilja sig 1-stammar i
sin deklination litet från andra adjektiv.
Sv. landsm. II. 3.
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§ 184. Skemat blir sålunda:
sing.
plur.
neutr.
m. f. n.
mask.
fem.
-t
stammen
-u, -o
1-an
-u
-u
-ut
J-un
attrib.
-o
on
-o
-ot
-tt
-tu
Lian, -in, -in
f-ar
stammen
stammen
-t
pred. o. kran,
absolut -tar, -tyah,
-x.
-tndar
Denna dubbla böjning af adj. återfinnes vida fullkomligare
i Nukkömålet, kan äfven spåras i Dagö- ock Rägömålen (se
V11 ON. § 181).
§ 185. Framför mask. -an inskjuta adjektivstammar på
-ua ofta, framför fem. -u, -o alltid y; de på o ock o inskjuta
i båda fallen städse v 1. w: gruayan f. gruayu n. gruat grå -tt,
Nowan f. bZowo n. Uowot blå -tt, mtovan f. mzovo n. mtoft
spenslig -t, pl. grua, bZo, M20. Dock kan efter adj. på -ua
ändelsens a äfven utstötas: Iguan, gruan.
§ 186. Framför mask. -ar inskjuta vokaliskt utljudande adj.stammar y, de på z dock endast undantagsvis. Då öfvergår (enl.
§ 114,1) r till h ock hela ändelsen lyder: -yah,, -oyah, -ua,- tya:
gruayah, grå, goyan, god, bZasoyah, blåsig, modtyd/ modig.
§ 187. Andelsen -in höres jämförelseViå ofta ock begagnas
isynnerhet af starka particip (supina), ock böjas de då som stubn
ock stuhan stulen. -in har jag funnit blott i kuhn o. -Jan
kulen, skixn o. skttan brokig. -tndar är likaledes högst sällsynt
ock kanske under senare tid inkommet frän Nukkö, som har
-indur (af in + ur).
§ 188. För bruket af o eller u i fem. af adj. på -an kunna
bestämda regler ej gifvas. I denna ställning växla nämde vokaler
ofta. Dock använda följande öfvervägande o: cdan all, avundstukan afundsjuk, Nowan blå, brakan skör, brunan brun,
dan duglig, duran stor, edmtukan ödmjuk, fatan flat, golan
gul, growan grof, guldan förgyld, zaman jämn, tran yr, kualdan
kall, ltoman ljum, husan ljus, lugstukan lungsiktig, Mtövan
spenslig, metkan mjuk, nouan njugg, nuran småfånig, rouan
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röd, setsuran sötsur, stukan sjuk, suran sur, svatan svart,
swuaran svår, Iluan slug, tunan tunn, vanan van.
§ 189. Efter lång vokal förlänges det neutrala t, som för
öfrigt enl. i § 126 gifna lagar sammansmälter med ock r till
t, hvarjämte, då stammen slutas på t, nytt t ej antages i neutr.:
frit fritt, nit nytt, gat gammalt, dit stort, svat svart. -gt, -kt bli
enl. § 85,2 ht, t. ex. swayan swaht svag -t, tiulean Ituht tjock -t,
brakan braht skör -t. Dock har man goan got (ej got) god -t,
litzt liten -et, kraftan kraftut kraftig -t.
§ 190. Ang. participiets böjning se § 141.
§ 191. Oböjliga äro följande adjektiv:
Värkliga adj.: ce egen, ceansinu envis, cezsandi ensam,
urveto vettlös, mu l. mulen, okno främmande, vipi öppen, oftast
äfven petsikas vacker;
ursprungligen svaga part.: blam blek, fetrola förtrollad,
°boa objuden, stia brokig, uabusa huller om buller, uahuvra
uthungrad, uakrusa krusad, uamata utmattad, uatanka uttorkad,
eka ärad, samt uasvelti utsvulten efter starka konj. Någon
gång säges i rieutr. bliknat o. s. v.
§ 192. Adjektivens komparation är antingen stark:
komp. -ar, superi. -st eller svag: komp. -a, super]. -ast.
Den senare, som äfven återfinnes i Estl. (V11 ON. § 186),
är den allmänna i målet; den förra följes endast af några
oregelbundna adj. Framför -a i den svaga komparationen
undergå vokaliskt slutljudande adj. samma förändringar som
fire -an ock -ar i posit. mask.: gruay. a gruayast gråare -ast,
blasoya blasoyast blåsigare -ast, gata goliast färdigare -ast.
Både komp. ock superi. äro städse oböjliga; super], föregås
vanligen af alt, alta, al.
§ 193. Oregelbunden komparation hafva följande adjektiv:
{ dura
du,st
duran stor
komp.
superi. { stera
tst
ste
growan grof
grevar
grevst
goan god
betar
best
houan hög
/mar
hest
Ulan liten
mindar
minst
luayan lång
lcegar
levt
ugan
zsr
'st.
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Komparativ ock superlativ (med adjektiv betydelse
ock användning) utan motsvarande adj. i posit. förekomma af
följande adverb ock prepositioner:
superi.
fiar komp. tian'« fjärmare
töa
for förr
fin
fra? ina främre
fremst först
fram
z92,ra inre
in st
metar mer, större
nziki
milast mellerst
mila
nemar närmare
ncest
nuar
uapast öfverst
ua
unch
-undast underst
ut
itra yttre

IV. Räkneorden.
Grundtal.
en f. tem n. ceit
tt4
tri
ftur
fcein
steks
szu
ou
tii

caw
toZzo
trceta
fiQta
femta
sueksta
stia
otarta 1. otata
nita
ttouu

196. Ordningstal.
fot
anan f. arm n. anat 1. ana
tre*, trich
fice4

famt
suet
sund
°tand
mond
hand
cawand
toZwand
trcetand
fioutand
fcemtand
stekstand
siutand
otartand 1. otatand
rittand
tiouund
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can o tiouund
wzn, o tiouu
tu o tiouund
tu o tiouu
o. s. v.
0.5. V.
treetiand
30. trceti
fiuttand
40. fit_kti
fwintiand
50. fcemtz
sicekshand
60. swelestz
~band
70. smit
olottand
80. ototi
nittand
90. niti
hundrand
100. hundar
tu hundrand
200. tuhundar
0. 8. V.
o. 8. V.
tusand.
tusan
1,000.
Alla räkneord stå liksom i Estl. med singularis af
tillhörande substantiv, äfvenså adj.-pron. mua& mången -a.
Räkneorden 2-4 böjas sålunda:
neutr.
fem.
mask,
tu
twar
attrib. twa
tg
twarkr
lpred. o. abs. twayir
tri
tri
» trim
fugr.
fiur
fiurir
Den här använda ändelsen -tr är gammal ändelse för adj.
mask. pl., det enda fall i målet där man har exempel på adjektivisk pluralböjning. Härmed fult jämförlig är nukk.-orms.
böjning af 2-12. Gammal plur. ser jag ock i närp. vå-rar,
tri-ar, fy-rar, femm-ar, då de stå absolute (Frth. Närp. s. 144).
Begagnade substantiviskt antap räkneorden 1-12 ett a: wna,
ceina, cata, tga, tria o. s. v. Afven i nyländskan vidfogas ofta
a till räkneorden (se Frth. Ny!. s. 102).
I ordningstalen växlar jämt ändelsen -ind med
-andi höras.
-and; äfven
För att utmärka halfva tal säges: halvan (adj.)
halvana = 111„ halvtridi =2112, halvfacpc1 = 31/2, halvffemt =
4112, halvsicet = 51/2, halvagand = 6'12, halvotand =7'12 , halvniand = 81/2, halvband =9 112.
4
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V. Pronomina.
Pronomina personalia äro:
1 pers.
2 pers.
sing. nom. ta, ta
tu
ack. me, me
te, te
plur. nom. vi, vi, vi
ni, ni
ack. os
tar
3 pers.
mask,
sing. nom. han, an
gen. hans
ack. han, an, 'n

fem.
neutr.
huan, a (enkl.)
he, he
henots
huan, a, u, hu, &enar
he, he
hena
för alla kön
plur. nom. o. ack.
te, kem, dem
attr.
tear
7 tetms
gen. /
pred. o. abs. teara, tearu, tem&
Gen. af tredje personen sammanställes oftast med bestämda
formen af subst., som då kan stå såväl före som efter pron.:
he er hans buam det är hans barn I. buanb hcena,s hännes
barn. I ack. sing. fem. 3 pers. öfvergår h stundom till y: ta
kom den mce_yu jag kom dit med hä,nne.
Pronomen reflexivum är se, se för båda numeri.
Pronomina possessiva äro:
sing.
mask.
fem.
neutr.
plur. m. f. n.
attr. }
min
[min
mitt
mi
n
} mit
pred. o. abs.
minu
inttnra, mantra
attr.
tin
t ttn
} ht
pred. o. abs.}ttn
- din
tt»
lttnra, ttmra
attr.
)s lyt
r sin
} sit
pred. o. abs. sin- sin
snu
1 stnra, sint-ra
attr.
1 von,uaran uar}
r uar
uat
pred. o. abs. j
vår
uaru
1 uarar
attr.
a {tar, tyar
1 tan, vag tar, tya,- tat t yt
pred. o. abs.
eder
taru,tyarti
tarar, varar.

II. 3

PRONOMINA.

71

Dessa stå alltid med bestämd form af subst., som stundom
tager plats före pron.: min kopt 1. hopc min mina hästar, min
buat'n 1. buat'n inin min båt.
Anm. 1. von är urspr. ack, sing. mask. fsv. varn, uaran
äfvenså. tya,/ är, då y = d, D (se 81,1) ock n = rn, likaledes
ursprunglig ack. sing. mask. fsv. iparn.
Anm. 2. Svårförklarligt är, hvarifrån u inkommit i fem.
predikativa form — månne från dat. sing. fem. i, e (utbytt
mot u, genom lån från subst, böjn.) eller dat. mask. neutr.
u? Jfr fsv. minum minni minu. Det pred. -ra, -tira, -ar i
plur. anser jag ha kommit från gen. plur.; jfr minra, tinra,
sinra, uarar, varar med fn. minna, vinna, sinna, vårra, 3,5(v)arra för "minra, "pinra, *sinra o. s. v. Äfven i Närpes förekommer delvis dubbel . böjning af pron. poss., i det plur.
fem., stående som attribut efter subst., erhålla ändelsen -ar
(Frth. Närp. § 90 anm.); där sammanfalla minar, tinar, sinar,
vorar, edrar med fsv. nom, ack. pl. fem.: minar, pinar, sinar,
varar, iprar.
§ 204. Pronomina demonstrativa äro följande, som
alltid stå med bestämdt subst.:
f. huan n. h, lie plur. te, tceim den
sing. m. han
(böjes liksom 3 pers. pron.)
&cm den här
hicena
hicen
Inom. hian, Man
pred. o. abs. &cent. ra
hicenas &centras
gen. hians
tcezmete. den där.
he, lie
dcen
dan
Alla brukas de såväl substantiviskt som adjektiviskt.
Pronomen relativum är som, sum, användt lika\
som i rspr.
Pronomina interrogativa äro:
hoim gen. hoints hyena? subst.
hua I. ho hvad? oböjl. subst.
ho fir cet hvad för slag? subst. o. adj.
ho )likan f. hua .2liku n. hua Matt, pl. hua Mik hvilken?
hurudan? ,Detta pron. är både subst. ock adj., står i senare
fallet med, bestämdt ,substantiv.
§ 207. Pronomen reciprocum är uatana hvarandra
egentl. *hua( ana hvartannat (jfr § 87).
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P rono m en reflexivum är det oböjliga sio4 själf,
städse användt substantiviskt.
Pronomina indefinita äro:
sing. mask,
fem.
neutr. plur. m. f. n.
rattr. al
adj. o. subst. alan all
ab
alt
lpred. o. abs. alro
adj. o. subst. an annan
an
anat
m ap
adj. o. subst. anan »
an o. ayrul
adj. o. subst.
bcegiar bägge
fegt?
e,zytty
attrib. gg
adj. o. subst. gan ingen er
gh
fpred. o. abs. ega
-i ers
gen. { evns,
gas
eyis
adj.
hon hvarje hon
hon
adj. o. subst. hon cenhvarje hon (em hon cet
adj.
huan hvarje huan
adj.
muag mången muan
mua g
muay
adj. o. subst. nagnannågon nagnu
nagat
gen. nagnans
nagnus
subst.
suma somliga
adj.
llzkan
2,liku
llaht
Vik slik, sådan.
Bland dessa stå alan, eyan, hon cen, nagnan, albin med
obestämdt subst., bcegiar, hon, huan med bestämdt subst., muay
med obestämd sing. Af' alan begagnas mask. o. fem. sing.
endast abs. o. pred., alt ock plur. al nästan blott substantiviskt.
En—en annan omskrifves med an-anan, t. ex. anan pit
stceit an i vatin.

VI. Adverb.
Bland dessa uppräknas här endast några märkligare: guar i går, ck i dag, uaZ bittida, moru i morgon, mons
i morse, kwce ldo i afton, nuatu sistlidna natt, uaras i våras,
sumras i somras, Uslas i höstas, hesto nästa höst, ~ras i
vintras', fial i fjol, for förr, gista genast, mas iåns, zust just,
mce dam, nuatu, uari, uara, surna?", hest°, ~an utmärker här, liksom i Estland ock Nyland, under loppet af dagen,
natten, året o. s. v.
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nu best just nu, nunin ännu, nu nu, goZka o. reta redan,
cdti o. alka alltid, alt o. alfa altför, falit o. miki mycket, itti 1. -t
litet; got godt, il illa; ful o. fular väl, grant noga, no nog, kanske
kanske, knaft knapt; stola söderut, vcesta västerut, nor i norr,
esta österut, tiar o. tiar fjärran, lagt långt, in in, inafiri innanför, infor inom, infruam inifrån, ut ut o. ute, nuar nära, fram
fram, framafirt framför, but bort, kemi hem o. hemma; alstces
allestädes, eestces ingenstädes, naga,stcel någonstädes, anaskel
annanstädes, bakas till baka, bakcet efteråt, bako o. bakum bakom,
niyan, ner, up upp, und på ända; hak o. hagk hvar -t, hakfirt
hvarför, hakfruam hvarifrån, hagkot hvart; dcen där o. dit,
hicen här o. hit, hott o. huatz när, huj huru, sua så, sualis sålunda; fcets färdigt, gtan, o. gint gärna; bara blott, (vindast
endast; cett o. centi icke; ta ja; bruat brådt, i hd ihjäl, i lag
lagom, hop tillhopa, sundar sönder, sahlts småningom.
§ 211. Neutrum af flertalet adjektiv kan användas adverbielt ock då äfven undergå stegring. Kompareras kunna äfven
följande bland ofvan uppräknade rena adverb:
fiar fjärran komp. fiarma
superl. -for förr
fon
d illa
vcetst
litz föga
~dar
minst
miki mycket
incviar
incest
nuar nära
nuara, neemar
ncest
mint sent
sceinst
ua4 bittida
ucdcz
ut ut
dra
Jfr § 194, där flere bland dessa äro uppräknade af den grund,
att de i komp. ock superl. äfven kunna ha rent adjektiv betydelse.

VII. Konjunktioner.
§ '212. Konjunktionerna äro följande: bara men, cel eller,
o ock, me äfven, fast o. fasti, fastän, no dock, nog, mila emellertid, som om, sua då, tua to då när, ce o. cen att.
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VIII. Prepositioner.
Prepositionerna äro hufvudsakligen följande: ce ft,
cat efter, bqkcet bakefter, bakum bakom, lags mce längs,
uti uti i, uti, pa po uapa upa på, uppå, mila mellan, mzt 9„ midt
i, mit pa, m. upa rnidt på, nce st vid, hos, nua mest nära intill,
kl)t o. iv öfver, und under, fruam från, ua af, prim genom,
inafirt o. anfor inom, innanför, utanom utanför, utir ur, mce o. mce
med, mot mot, tt till.
Bland prepositionerna hafva följande gradförhöjning:
bakum
superi. bakumst
mila
milast
uapa
uapast
uncli
undast.

IX. Interjektioner.
§ 215. Interjektionerna äro de i rspr. vanliga: fi 1. fat fy,
no 1. noh nå, ot oj, hut hut; dessutom kuhst kas! (till kattor)
ock afskedsordet lAnwce4 farväl.

Spräkprof.
1 Mosebok kap. 1, vv. 1-10.

1. t bertntea skapa ges htmug o toto (tutt).
'2. o zulu var mork o tom o morknu tvt he dtup, o ges
uandan svgva im vatnt;
o ges sa: vart hus, o he var ljust.
o ges suaw, ce ltust var got, o sk ecl ua lust fruam
morknu
o kala list fal da o morknu nuatu, o Uot sua ua
?norm o kwceldo han fotin.
o ges sa: vart .cet fcesttl, som sk eZ fru am uatana himug
to(lu;
o ges pol he &dt o skett mila he vatnt, som var
uapast Immun, o he, som var undt. o he sked sua.
o ges sa fcestt fin &mg& o bket sua mom o kwceldo
han an dam.
o ges sa, ce he vatnt, sum var undt &mun, skut samoZ
se alt tt cet stel, o he tor ska sins. o he b4cet sualts.
o ges kala he tor luandt fin Ql o he wuat fal
;
han suaw, g he var alta got.
öfversatt af ANDERS &si d. 20 juli 1879 på Runö.

Ordstäf.

uti lumt vat'n gua stetst

Uti lugnt vatten gå största

fiskarna.
alt er cett gul, som ghtrar. Alt är inte guld, som glittrar.
gn fasan km kan mg ht En ful hund kan med (också)
cen vang.
bita en varg.
uti denn bh al lik.
Uti döden bli alla lika.
.22tkan hcer, lltkan dr. Slik herre, slik dräng.
fukt.

1) Ordet saknas i målet; dag. har mokskg4, orms. mt?.askg,4,
nukk. mtg.askect.
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Till jämförelse med Estlands diall. lemnas här följande
Ordstäf:
Nukk.-orms. uOi shit vat'it get tai ste,st fiska.
Dag. i stila vant gel sten fiska.
Råg.-wicht. iti hum (råg. lu2m) vatni gqr mcest fukt.
Nukk.-orms. alt er cent gul som Omar.
Dag. alt ter cent gul som Omar.
StRåg. alt ce it gul som gbgur (äfven: gr).
LRåg.-wicht. alt ter it guld som gbmar.
Nukk.-orms. uti den bh alur (f. alar, n. al) likur.
Dag. a den Ni alar ett.
Råg.-wicht. iti c/cn Wir al (ans.
Orms. tokin hcer, tokin dregg.
Nukk. cen tub hcer, ten tub dregg.
Dag. Vikar her, Vikar dregg.
Råg. tamt her, tobn dregg.
Wicht. tam hcer, tam dregg.
Runöbons uppfattning af bröllopsglädjen framgår af följande entusiastiska utlåtande:
hesto ska buZupt kuma. tua ska in dans, ita beta, drik
bremin, kbmskin, ita kig upa hottbre, kakubre, setsut breyu,
kouk hus brufaki kuma utgr kula.
Till hösten skall bröllopet komma. Då skall vi dansa,
äta kött(en), dricka brännvin, klimp(en), äta smör på hvetebröd,
kakbröd, sötsurt bröd(en), se huru brudfolket komma utur
kyrkan.

ORDBOK.
a.
a pr. pers. hon (hälst efter verb); almans adjekt. talesätt: allmän.
he er cen almans fara det
hänne.
är en allmän farsot.
agna f. pl. agnar.
vits adv. 1) annars; 2) annor- alstces adv. allestädes.
altz
lunda.
} adv. alltid.
altza
ayru f. annan (jfr anan).
alvaksaman -u -t allvarsam.
aht sv. 1 tr. akta.
ahtar -an,,-ara m. vaktare; herde. alt adv. altför.
akar -e, -u n. ankare. Jfr fn. alta adv. altför. Jfr nukk. aita,
dag. alda, wieht. CU, nyl.
akkeri.
alio.
akarcnim -in, -a m. ankararm.
-u n. den som en pil- ctim -in, -a m. alm.
alearfia
spets formade ändan af ap -a, -o f. stenskvätta.
am -a, -u f. amma. •
ankararmen.
akariceg -in, -za m. ankarlägg. an pr. pers. nom. o. ack. han,
honom.
akarstkcee -in, -a m. ankarkätanan ayru anat den andre(-a).
ting.
anastcel adv. annanstädes.
-u n. ax.
aks
and -a, -u f. and (anas).
-ula ro. hjulaxel.
aksui
alaid -'n, -a m. 1) alla (fogel); andar -dra, -dra f. 1) lösköl;
2) sälskinnsfoder under snö2) fogelvätte.
skid. Jfr fn. andri, öndurr,
alalud -'n, -a m. alla (fogel).
no. andor.
ala n. pr. Arvid.
andras
n. pr. Anders. 1 Estl.
he
er
alt
all,
hel.
alan alo alt
audu,s.
det
är
alldeles
så.
Plur.
sua
ans'l -sia, -sia f. bösskolf.
pred. o. abs. airo.
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ans'llgek -ta, -zu f. bläckbeslag anmopot in, -a m. hvitt skynke
på bösskolfven.
öfver nacke ock bröst, bruanstft -x, -u }
kadt af kvinnfolket om sönn. ansikte.
anstht -x, -uj
dagarne.
ar ara agrat tr. o. intr. ångra. anmsgrop -x, -u n. armhåla.
ast -a f. ångest.
anmspcel -n, -a rn. ärmens öfre
apald -a, -u f. 1) apel, äppelmynning.
träd; 2) fruktträd i allmän- omvik -x, -u (1. inku) n. armhet.
veck.
apalt -a, -u f. = föreg.
ask -in, -ta m. askträd.
apsat 2n, -a m. skoklack; iiht. aska -a f. aska.
absatz.
ashtundar -dn n. ett slags hvitt
arvata sv. 1 tr. o. intr. gissa;
tunder (af färg som aska).
estniskt låneord.
aj in, -a m. stuss.
arvx n. pr. Arvid.
apan,
-u n. »lävang» på båt
ang sv. 1. tr. förarga.
(den krokiga järnslå, som
agan attgu. anht arg, vred.
förenar styr- ock babord
angstntan -tu -t fallen för vrede,
ofvanom rorpinnen).
argsint.
aj/aug -a, -u f. arshål, anus.
anm -}n, -a m. 1) arm; 2) ärm. adanm -in, -a m. ändtarm.
anman -u -t adj. adr), .eländig. avundas -ast -ast afundas.
attinbaid -an ni. armbåge.
avundstukan -stuho -sjukt afundanntkist -a, -n f. fattigkassa.
sj uk.

a.

ca -a, -u f. al.
aronstart -a f. namn på stjärnanan an o. ayhu anat, pl. mayh
bilden »Orions bälte»; egentl.
prom annan.
Arons stjärna.
an an anat, pl. mayh pron. =
föreg.

II. 3

ans'llgcels—bek.
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b.
bagkunot -a, -u f. I) banknot;
baya sv. 1 tr. o. intr. bada.
2) sedelmynt i allmänhet.
baka sv. 1 tr. o. intr. 1) baka;
2) värma, basa.
bara adv. blott, bara, endast.
baka -an, -a ra. rygg på äggvapen. bara konj. men.
bark -in, -a rn. bark.
bakar -an, -ara m. bagare.
bark sv. 1 tr. hvitbeta hudar.
bak -an, -a m. backe.
barkar -an, -ara m. garfvare.
balan -u -ut backig.
basa -an, -a m. flöjt; wicht. dal.
Ut' hum adv. o. prep. bakom.
basu.
bakumst prep. o. adv. super!.
bast sv. 1 tr. upphänga på hastlängst bakom.
rep: b. intia.
bakumstam -in, -a m. akterstäf.
-u n. masten bast -u, -u f. badstuga.
bakunistmast
bast -2 n. bast.
längst akterut..
-u n. bastlava -an, -a m. badstugubakumstmastdrareip
fallrep vid aktermasten.
lafve.
-o n. stag bakas adv. till baks. szceyli guar
bakumstmastistag
b. seglet sackar.
på aktermasten.
bakumstrceap
-u n. tåg fäst i baka }
adv. bakom.
bakdelen af väfven.
bakum
bakumstsiyol -yh, -yZu n. bom- baket adv. o. prep. efteråt; efter.
blast -'n ni. ballast, barlast.
storsegel.
bakumstskout- -2, -o n. skot vid baran -ru -t bar.
storseglet.
ba.2,12an -zu -it småtassig, barnslig.
bakumststaka -an, pl. b. -staka
m. tunnklufven träslå fäst bedrc'ega oböjl. n. bedrägeri.
öfver väfven på bakbom ni en. bekten sv. 2 tr. bekänna.
bakumstuft -a, -u L båttoft vid belcbt
-u n. afbild, beläte.
storseglet.
ben (pres. ind. ben) -ria -nat
balchs n. pr. Baltischport; i Est!.
tr. o. intr. börja.
Baldisk.
benni g -a f. början.
bal -n, -a m. manslemmen.
berianch n. början.
baU -in, -a m. balk.
be Ut o. beyi, beyu n. trästom
ban sv. 1 intr. svärja.
på plog.
bagk -an, -a m. svängel på åkdon. becl -a, .24 f. börda.
bak -2, n. beck.
bank -in, -a m. bank, refvel.

80

VENDELL, RIINÖM1LETS ORDBOK.

II. 3

-u n. form använd
beki beht beht, imp. pl. bekium bzs form
vid gjutning af bösspipan.
tr. becka.
-yu n. bokträ.
-u n. bösslås.
bekitrce
bzsluas
bispip -a, -u f. bösspipa.
ben -a, -u f. bön.
benismak -in, -a m. binnikemask. bisromp -a, -u f. bössans yttersta
bakdel, icke en egentlig
benig -a, -u f. 1) åt gårdssidan
öppen vind; 2) mellantak
»kolf» utan blott ett tjockare
skaft mot hvilket kinden
i kvarn; nukk. bölning.
lutas. Runöbon skjuter näbete -e, -u n. bete, agn.
stan alltid liggande frambivar sv. 1 tr. bevara.
stupa.
bagg =, -a m. björn.
bigi bigd 40 tr. bygga.
bisromplcekid-ug,-uk (o. -lcekk)
m. fjäder hvarmed ett i
bika -an, -a m. bete (på svin).
baso pl. f. knäbyxor.
»bissrompa» befintligt förvaringsrum öppnas.
bira (pres. ind. ber bira) bar
buru burit (-it, -i) tr. bära. bisrunavar -ag, -ara m. stor
borr h:varmed bösspipan
bisi -ta, -zu f. hide. Under skiftande former återfinnes ordet
borras rund.
i Estl., Nyl., Eg. Finni., Up pi., bin -i, -u n. bröst.
bitstu pl. n. svinborst.
Götaland.
bisi -i n. åska. I Nyl., När. o. bitbo -z, -a n. kallas på en
grof borr den halfrunde,
Vgötl. betyda bisi, bese
vid öfre ändan fastsatte
bjässe, anförare; i Est!., där
knopp, mot hvilk en bröstet
ordet betyder blixt, åska, har
det liksom på Runö troligen
vid borrning stödes.
först antydt dunderguden. banboin -in, -a m. bröstbom på
baszIM -a, -u f. i jorden funnet
väfstol.
stenredskap; nyl. torvigg. binlaug -a, -u f. bröstgrop.
bisimuZi oböjl. n. åsksky.
biestsim -an, -a m. bröstrem på
bzsitor -ton, -tora m. utskjutande
häst. Äfven säges: bz,stpm.
hvit molntapp på åsksky. bit
-u n. bett.
Slika, som alltid känne- bita -an, a båttoft. Ordet är
teckna tordönsskyar, kallas
allmänt i Estl., Nyl., Eg.
i Pojo, Tenala o. Bromart
Finni., Rosi. m. fl. st.
(VNyl.) torildsgubar.
bita -an, -a m. beta, liten bit.
bisivcep
bita Z -tat -tat tr. betala.
-u n. åskväder.
bisicell -n, -a m. ljungeld, blixt. bitcegig -a f. betalning.
bisman =, -mono m. betsman. bit -a, -o f. bytta.
bis -z, -U n. bössa.
bitlok -loki, loko n. byttlock.

TT. 8

beki—bluabey.
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bit'n sv. 1 intr. bottna.
blika -an, -a Ill. korsvis i form
bitig -in, -a m. böckling.
af ett x hopfogade bräder,
biug
-u n. osyradt bröd.
använda till stöd för segelbueldar -dra, -dro f. bjällra.
bommen, då båten ligger
biceldra havar skrant
förtöjd.
bicer
-u n. bärg.
blik'n sv. 1 intr. blekna.
bierki -ta, -tu f. björk.
blzkna oböjl. blek.
bicerkivat'n -i n. björklake.
bliks sv. 1 intr. blinka; stunbi sv. 1 tr. bida.
dom äfven trans.: b. oua.
bi -in (o. -an), -a m. by.
blznig -in, -a m. trollslända.
bi
-u n. bi.
blinwel i afsked: farväl! eg.
bild -'n, -a in. bill.
blifven väl!
bil -a, -u f. krökt järnskena,
blivu Uttytt o. bkiitv2»
utböjd från bösskolfvens
intr. blifva.
undersida.
bZi -a f. blida i väderlek.
bimor -a, -muru f. bivise.
bli -i n. bly.
bin sv. 1 tr. bena.
blindan hindu blint blind.
bin -a, -u f. bena.
blindig -2,n, -a m. på »gaffel»
bind bant bundu o. bant bundit
i jämbredd med klyfvarne
o. bundi tr. binda.
uppsatt segel (vanligen ett
bistuk -in, -stuka m. bistock,
gammalt råsegel).
bikupa.
blipin -a, -u f. blyertspenna.
bit bott bitu bitit o. bah tr. bita. blis -a, -u f. andhål i is för själ.
bit (imp. bitums biti) bceit bitu blistar sv. 1 intr. hvissla.
bitit o. biti tr. byta.
bliwtntar -tag, -tra m. barvinter.
baht sv. 1 intr. o. tr. fläkta. Uok 4n, -a m. block.
baka sv. 1 intr. braka, brista bos sv. 1 intr. rusa blindt.
med brak. he Raka tvat ua.
han blogsa mce huu mot
blak -i n. skrifbläck.
vcegia.
bakan -ku -ht black.
bloutan -tu -t blöt, mjuk.
blakflask -a, -o f. bläckflaska. blowan blowo blowot blå.
blakt sv. 1 intr. o. tr. fläkta. blo
m. blod.
bak
-u n. plank.
blonz -a, -o f. blomma.
bk
(o. -ii), -yu (o. -yhu) n. blomas o. blQmskas -ast -ast
blad.
blomstra.
blgdar -dra -drat intr. bläddra. bluablom -a, -o f. blåsippa.
bes sv. 2 tr. o. intr. blåsa.
bluabcer
-u (oftare -bceru) n.
Ulka sv. 1 intr. blinka.
blåbär.
Sv. landona. 11.3.
6
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Nuabetsgroun -a, -u f. blåbärsris. boun -a, -u f. 1) böna (sällan);
2) ärt.
Nuan o. Nuayan bkayu bkat,
abs. o. pred. mask. Nuayak, bounskcet -a, -u f. ärtskida.
pl. städse Mua blå.
bounso -2, n. ärtsoppa.
hk 4, bekru f. bok (fiber).
b4uana pl. m. blår, blånor.
bokbinding -4, -u f. bokrygg.
bZicand sv. 1 tr. blanda.
bkanguan .4 n. blaggarn. gua bokbrce -ta, -yu f. bokpärm.
skua ua bena bZuanguant, bomat =-, -mceno m. buse för
hvilken barn skrämmas.
sualis tu ha luwat!
sv.
3 tr. värpa.
bZuma -an, -a in. kniftånge.
bo
bug -a, -u f. bringa.
bol -a, -u f. bård.
bZuen sv. 1 intr. varda blöt; upp- bol 4, -a n. bord.
mjukna.
bogos -o n. handelsvara, »bodsvimma.
Blungods». Jfr buda.
bbindas -ast -ast
o.
nuk.
da däremot = ntk
boy -an, -a m. bog.
bZason -o -ot, abs. o. pred. mask. bok 4, bekru f. 1) bok (liber);
2) bladmage hos nötkreatur.
bkcsoyait, stormig.
-u f. bokrygg.
b4wdah,
—01c0 f. »liten grå fisk, bokbtndnig
liknande torsken».
bokbrw -ta, -yu f. bokpärm.
byak-yka,-yitu f. blåsa, bläddra. boan bok bot ohvass, slö.
Nceifce0an, -Oka,
f. blyerts- bom sv. 1 tr. sätta upp å bom.
vilt bom vevin up o Icegt
penna.
Med* bketht bZwiht tr. bleka.
ska "to.
bZcek -ta, -tu f. (järn)bläck.
bom -in, -a m. bom.
Nektkous -a, -u kärl af bläck. bon =,bendru m. bonde.
bZwkpin -a, -u f. skrifpenna.
bogas -ast -ast bulna.
b4cesa -u, -u f. bläs.
bos 4 n. boss.
bZceh, -a, -u f. blåsa, bläddra. boshaka -an, -a m. båtshake.
bles'n oböjl. m. vanligt namn på braka sv. 1 intr. braka.
-yu n. brakved.
bläsiga hästar.
brakotrce
boks sv. 1 tr. stånga (om bagge). braks -'n, -a m. braxen.
boldar sv. 1 intr. bullra.
brakan -u -ut lätt stulpen, rank
boldar -dn n. buller.
(båt).
bomul -a, -u f. bomull; hälst bra s sv. 1 tr. brassa segel.
-u n. brass.
användes plur.
bras
brakan -ko -ht skör.
bor -a, -u f. kardborre.
bot sv. 1 tr. borsta.
braman 4 n. brännvin.
botft n. pr. Marta.
bre -2,, -yu n. bröd.
bredisk -in, -a in. tallrik.
bou4 sv. 1 intr. böla.

II. 3
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bresh -ta, -zu sölja, brisk.
brig z brag brugu brugd o. brugz
tr. brygga.
brig z -ta, -4u f. brygga.
bragzsmay -z n. malt i öl.
brigzstrce -(i)z, -,yu n. liten brädbit med inskärningar (hak)
i kanten för att sätta upp
locket på drickestunnan.
brzkuyak o. brzkur -u -ut bredbent; aldrig som attribut,
utan blott pred.: han stuar
brzkur.
brzla pl. m. glasögon.
brz-se sv. 3 bry sig om.
brokan -ku -ht brokig.
bro -u, -na f. bro.
broyalQtar -tra, -cletro o. -cleztro
f. brorsdotter.
bryta m. broder.
broyak
broyatsan =, -jcenz m. brorson.
brok -a, -u f. ruta i väf.
bruahozt -u f. brådska.
bruak sv. 1 tr. bräka lin.
bruand -an, -a m. brand.
bruandzazz -z, -o n. i spiselmuren inslagen j ärnkram pa,
hvari lysträet (»pärtan»)
fästes.
bruandstaka -an, -a m. brandstake.
bruat adv. brådt.
brubs sv. 1 intr. slå, klappa.
hzata brubsar.
brud -an, -a m. isbrodd.
brud in m. brodd (af säd).
bruend -an, -a m. brohufvud.
bruguman =, -mezzo m. brudgum.
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brums -'n,-a m. 1) bröms; 2) jämskuret järnstycke, användt
som vattenpass vid brädens
j ämhuggning.
brun =, -a m. brunn.
bruta sv. 1 tr. bråka (lin).
brutas -ast -ast brottas.
bra sv. 1 intr. söka sig man.
piko bry.
bru -o, -a o. -o f. brud. petszkas
bro me krun upa ho.
brufak -z n. brudstass.
bruk sv. 1 intr. bruka, pläga.
bruk 4, -o n. bruk.
brulaeya,sk -a, -u f. brudsäta,
brudkläderska.
brukrun -a, -u f. brudkrona.
brun -4, -o n. bryn.
brunan -o -t brun.
brusfak .4 n. brudstass.
brustomfar-fra,-fru f. brudtärna.
brusmor -a o. -u, -mero f. gift
äldre kvinna som följer
bruden.
brut brout brutu brutit o. brach
trans. bryta (rumpere);
intr. bryta som sjö mot
strand.
bred -a, -u f. brädd.
bre?, brcezd brceid tr. 1) breda; 2)
bädda: b. stcelz; 3) duka:
b. bQclz.
bretan brceitc brcezt bred.
brcetfisk -in, -a (o. koll. -2) m.
ett slags flundra.
brcezhat -'n, -a m. bredskyggig
hatt.
bruks -a, -u f. bila.
breime prep. o. adv. bredvid.
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brceiv
-u n. bref.
buraks -'n -a m. borrhandtag.
brekandi = n. brist.
busk -an, -a m. buske.
brcekandi oböjl. felande, som buskbcer -a, -u f. enrisbarr.
saknas. he er b. det sak- butsk -an m. brosk.
nas. lauka ce ti minut bre- but'n -ni, -no n. botten.
kandi i fiur.
but'nfrustan -tu -it bottenfrusen.
brcen brcend brcend tr. bränna. but adv. bort.
brcend brcend brcend intr. brinna. busk -an, -a m. buske.
-ytk f. bräde.
bu-se sv. 1 buga sig.
brce -za o.
bre 4, -yu n. bröd.
bu -u, -a n. bo.
brek sv. 1 intr. fattas, felas. buc/ -'g, -a m. böld.
brceki brceht brceht intr. bräka. bu4 -a, -u f. på råsegel fordom
taku brceki.
användt rep, hvarmed det
drogs upp.
brcemin 4 n. brännvin.
bua -an, -a m. båge.
buhgshagk -an, -a m. hank på
-u f. pilbåge.
råsegelrepet (buZ).
buabis
buam -in, -a m. grytvinda.
bun sv. 1 intr. varda böjd.
-o n. barn.
bur bult, bura m. bur.
buan
-u n. band.
buand
begiar oböjl. båda.
buandhaka -an, -a m. järninstru. bceyZ bcey'n, bceyZa m. fogelrede
ment användt vid kärls
bygdt på marken.
bandning.
bet sv. 2 tr. böja.
buanVian -zu -tt barnslig.
-o n. ben.
bets
buar buctri, buara m. borr.
bceinraya pl. m. benrangel; eg.
buar -a, -u f. bår.
»benraden».
buas
44 n. bås.
bceka bceki kat n. pr. Rebecka.
bto m. båt.
buat
beksan -o -t besk.
bubca
-bu f. 1) bubbla; 2) bcelt
-u n. bälte.
bula.
bc0i -ta, -ia m. blåsbälg.
hafsklippa.
buda -an, -a m.
begk -in, -ta m. bänk.
buda -an, -a m. handelsbod.
bcer -a, -u f. barr.
buya sv. 1 tr. bjuda.
bcerbusk -an, -a m. bärbuske.
buya -an, -a m. stråke (eg. båge). bcerki -ta, -tu f. björk.
buk sv. 1 tr. bocka.
bersko
-ta o. -skota m.
buk -in, -a m. bock.
barrskog.
bul -n, -a m. tjur.
bces in, -a m. bagge.
buNp
-o n. bröllop.
best adj. o. adv. bäst.
bur sv. 1 intr. surra.
betar sv. 1 tr. 1) bättra; 2) bota,
bura sv. 1 tr. borra.
läka.
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Netar adj. o. adv. komp. bättre. btsqi (pres. bgiar bob) blm
buZia intr. böla, råma.
bcer
-u n. bär.
bok bohn, bgia m. buk.
bcevar -vag, -yra m. bäfver.

d.
dikt adv. tätt; tungt. han uanda d -'n, -a m. fader.
das diht.
dag -t n. dagg.
cli2lar -art, -ara M. snickare.
dagas -ast -ast dagas.
dimlig -in, -a m. dymling.
dat n. pr. Dagö.
daisbo -buin, -bua m. Dagöbo. dinicelvika -u,-u f. dymmelvecka.
dans sv. 1 intr. o. tr. dansa. dar dina &rat tr. gödsla.
-ta f. dynga, gödsel.
dans -'n, -a m. dans.
dansmceastar -stag, -stra m. dans- dimvan =, -a m. dyngesflake.
dign =, -a D3, dygn.
mästare, dansör.
dar sv. 1 intr. darra.
dirkul
-ula m. dyrk.
sv.
1
tr.
fördärfva.
clizbpan
-pu
-ft djup.
darv
diur
-u
n.
djur.
m.
dag.
da -tn, daya
da adv. i dag.
elacenvan -MG -ft djärf.
di sv. 3 tr. di.
daylian -tu -it daglig.
o.
tceini
dm/cia n. dike.
dikt
dan dcen he 0. he, pl.
dcezm (se under t) pron. din -a, -u f. 1) å; 2) n. pr.
Diina.
den där.
dan -a, -14 f. dyna.
de -on m. död.
ded sv. 1 tr. döda, mörda.
divcetstrcek -in ni. dyvelsträck.
defolk -t n. de döda. mce pces'n do adv. dock, likväl. he dik do.
icci tcezm cett int alt de- dohtar -ag, -ara m, doktor, läfolkt uti liktklugu-.
kare.
demt sv. 2 tr. dömma.
dolk -in, -a m. dolk.
dorm -o, -a f. dörr.
dems n. pr. Domesnes.
dept doft doft tr. döpa.
dormkligk -a, -u f. dörrklinka.
dormstolp -an, -a m. dörrstolpe.
destcel -t n. sotsäng.
devzk -a, -u f. tapp i båt.
dotta n. pr. Dorotea.
douan don dout döf.
dzavul -ug,, -ula m. djäfvul.
doun , ni. 1) lukt; 2) aning,
&cl -a, -u f. moderbröst.
spaning.
dickirend -an, -a m. fängnål.
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dripg -ta -zat intr. o. tr. idisla.
down deu dozt död.
dripcd -pk -pkt intr. dröppla.
dom -in, -a m. dom.
domar -ag, -ara m. dommare. drastun o. -uan (abs. -up) -u
-ut dristig.
dop -g n. dop.
dor in, -a m. reffelform (böss- driv drcetv drivit drivit o. drzvi
tr. drifva.
mekan.).
driv -a, -u f. drifva.
dos -a, -it f. dosa.
dotaclotar -tra, -detro o. -dettro droum -in, -a m. dröm.
druat in, -a m. tråd.
f. dotterdotter.
dotar -tra, detro o. datro f. dotter. drukian -au -it drucken, full.
dotarman =, -meno m. måg. drum sv. 1 intr. brumma. bin
drumar.
dotamn =, -jcent in. dotterson.
drugkon-kna -knat intr. drunkna.
drag sv. 1 tr. dragga.
drupa -an, -a m. droppe.
draht -a, -u f. dräkt.
drahtun -u -ut dräktig (om båt). drusa -an, -a m. dråse, hög;
samling (folk).
drak -in, -a m„ drake.
n. reumatism i dna sv. 1 intr. dregla.
drakskot
draZan -u -ut dreglig.
ryggen.
drup droup drupu drupit o.
-u n. draglina.
drarceip
drupi intr. drypa.
drav -g n. draf.
drapuZ -ug,
m. klumpen på
dcen adv. 1) där; 2) dit.
drend o. dreng drend drend intr.
slagan.
böla, råma (isynnerhet om drceg -in, -a m. dragg.
boskapens råmande under drceya dro drceyit tr. draga.
idislandet).
drcet sv. 1 tr. svarfva.
-ara in. svarfvare.
drik drak drak (sällan druku) drceiar
drukit o. druki tr. dricka. dreing sv. 2 intr. drömma.
drzk tobak röka.
drcezni
-o n. dröm.
drikg -g n. dryck.
drcelhzu4 -g, -o n. det hjul i
drikiskap -an, -a m. dryckeskärl.
kvarnen som omvrides af
-u n. stor borr.
kugghjulet.
dra
drilbrce -ya, -yu f. »bröstbord» drem sv. 2 intr. ryta.
(se bitbo).
drcegkg dront drcent tr. dränka.
drilbua -an, -a m, en träbåge drceg -in, -ta m. 1) dräng; 2)
mellan byars ändar en rem
tåg från råsegelrån, tjäär fäst, drillstråke.
nande till att draga hop
drilpig -an, -a m. borr hvarmed
seglet.
hål borras genom järn.
drep dreft drott tr. dräpa.
drigkar -ag, -ara m. drinkare. dna -a, -u f. tistelstång,
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drcetbolt -an, «a m. järnbult sia- duran -ro -t stor; komp. dura
o. stora, superi. dun o.
gen genom vaynskroka i
sten.
stkasu d. v. s. genom dr-u f. kanon (eg. stordurbts
tas nedre ände.
bössa).
drcetin -an, -a m. knapp på
plogtisteln hvarvid hästens durbom -an, -a m. storbom (ombord).
bukgjord fästes.
durftceyak -yra, -yru f. namn på
duam sv. 1 intr. damma.
största fjädern i bösslås.
duam 4 n. dam, stoft.
durfot -an, -a m. större klyfvarduamun -u -ut dammig.
seglet ombord.
dubet oböjl. dubbel. truan er
dubet tråden är dubbel. durhamar -ag, -ara m. stångjärnshammare.
duft -4 n. stoft, grand.
durluandt oböjl. n. storlandet:
duya da d dud intr. duga.
så nämnes lifländska kusten.
duhttan -tu -tt duktig.
duk -a, -u f. 1) docka (leksak); durnicalag -an m. smittkoppor.
dterouyZ -a, -u f. »storrem», den
2) lindocka.
rem medels hvilken drapun,
dum.
duman -u -t
är
fäst vid VagvaZt.
1
intr.
domna.
dum'n sv.
du,stu
-a,
-o f. boningsrummet,
sv.
1
intr.
falla,
dimpa.
dums
»pörtet».
1
intr.
dåna.
duna sv.
dutanm -an, -a m. stortarm.
dukan -u -ut dunkel.
duttu -a, -u f. eg. »stortjuga»,
dup sv. 1 tr. doppa.
tugrenad slå sträkt under
dur 4 n. brak, dån, i synnerhet
vagnsbottnen från bakaxeln.
aflägset.
dutuan
-a, -o f. stortå.
dur sv. 1 intr. dåna.
m. dvala.
dvak
-an
duts -'n, -a m. dussin.
dva4
sv.
intr.
prata.
duman -tu -tt dufven.
f.
stor munduk för
dvcey4
-a,
-u
du sv. 1 tr. doppa.
manfolk;
af
lett. dweels.
du -a, -u f. dufva.
f.
=
föreg.
dvcey44
-a,
-u
duan -o -t duglig.
m.
dåre;
nytt ord,
dar 2n, -a
duk sv. 1 tr. duka (bordet).
sällan
brukadt.
duk 4n, -a m. duk.
dulluay -a, -u f. tvärslå fram- dcegtas -ast -ast torka bort (om
vatten).
till på släde ock drög.
dey4 sv. 1 tr. dela.
duhan -au -tt duglig.
dy 4 dcey'n, dceyk m. del.
dun 4 n. dun.
det dc? dcnt intr. dö.
dunun -u -ut dunig.
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&et -in, -a m. deg.
dcen
-u n. halfdäck mellan
dezm pron. pers. o. dem. pl.
förstäfven ock främre made, dem.
sten, utan vägg I. dörr
deum -u -ut degbesudlad.
aktervart; gemensamma
dem pron. pers. o. dem. ack.
liggplatsen ombord.
pl. dem.
dcensk sv. 1 tr. begagna högdempt dcemft demft tr. dämma,
svenska ord ock vändningar
dämpa.
i sitt tal.
dcen adv. 1) där; 2) dit.
dcesce4 d ce.22a,-uf. liten krokig yxa.

e.

ed in, -a m. ed; föga brukligt esta adv. österut.
ord.
estavcep,
-u n. östanväder,
edmiukan -ko -ht ödmjuk.
östanvind.
d 4 n. öl.
estarnor adv. i 1. mot nordost.
dbcer
-bceru n. odon.
estar apa adv. österut. run, er
end sv. 1 tr. ända, sluta.
estar apa fruam dems.
end -an, -a m. ända, slut.
estajou adv. i 1. mot sydost.
endarbusk -an, -a m. enbuske. estnolaveyn,
-u nordostväder
enarna -un m. innanmäte, in1. -vind.
älfvor.
estsuna adv. i 1. mot sydost.
fga ingalunda, icke. eect kumar estsunavcept, -u n. sydostväder
han htcen da cett ; cett hava
1. -vind.
ve ega fuatt fisk nuatu ett. etkt -ta f. ättika.
egan egu (n. cett, estt), pl. attr. ev sv. 1 tr. öfva.
eg, abs. ega pron. ingen. evarmoru adv. i öfvermorgon.
ep -ta, -ta f. äng.
evtan -tu -tt evig.
eestei adv. ingenstädes.
evzhet
m. evighet; synbarlig
entte oböjl. subst. o. adv. ingennybildning: man hade skäl
ting, intet.
att vänta sig evzhcett -u f.
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f:
fadda^ -dag, -dra m. fadder.
ferluat -luat -luatit (-at, -0 tr.
förlåta.
fal fol. fula o. fol Mit o. fala
intr. falla.
ferman sv. 1 tr. förmana.
fam -in, -a m. famn.
fe,stua -nond -nuait tr. o. intr.
fara -an m. farsot.
förstå.
fasa sv. 1 intr. prassla.
fejvara sv. 1 tr. försvara.
fasa -an m. fasa.
fens Ivan Immas -jvunit intr.
fast sv. 1 intr. fasta.
försvinna.
fast -a, -u f. fasta.
fetrola oböjl. adj. förtrollad, förfast adv. fast. hep dormo fast!
häxad.
fast konj. ehuru, fastän.
fe -a f. föda.
fastan -tu -t fast.
fea o. feya fed fed tr. föda.
fastbandbuand -t, -u n. band fe Z sv. 1 intr. fela.
hvarmed något fastbindes. fe 4 -a, -u n. fel.
fasta konj. ehuru, fastän.
fe Z -b, -tt n. föl.
fastluand -a n. fastland.
faahtian -au -it 1) felaktig; 2)
fasan -u -ut faslig, bister, grym;
småtokig.
ful.
-manat n.
ficdmarman
snedspringare, från häst.
fata sv. 1 tr. fatta.
fatigan -gu -ht fattig.
ficir ulv. fjärran, långt.
faltan -zu -it förfärlig.
ftarma adj. o. adv. komp. fjärfalit adv. förstärker betydelsen
mare.
af efterfölj. adj.: f. maka. futt sv. 1 intr. fjärta.
far fag, fcedru m. fader.
Nal -a, -u f. fjäril.
facdag -in, -a m. = drcelhiad.
farltan -zu -it farlig.
fajk sv. 1 tr. förfalska.
fur adv. fjärran, långt.
fiarig -an, -a m. = drcelhad.
fatskan &Jim fan falsk.
fa,91chcett -u f. falskhet.
feksan -su -st 1) nätt, fin; 2) flitig; 3) snabb.
fat -k, -1.6 n. fat.
fenuftian au 4 förnuftig.
fil filt filt tr. fylla.
feraht sv. 1 tr. förakta.
filt -a, -u n. filt.
ferba prep. o. adv. förbi.
filtas sv. 1 hoptofvas.
fin fan funu funa finna.
ferfalian -zu -it förfärlig.
ferfcedru pl. m. förfäder.
fzn =, -a m. finne (utslag).
ferguar adv. i förrgår.
fina -u, -u f. fena.
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fia4 adv. i fjor.
finluand n. pr. Finnland.
finskan -sku -st finsk.
ficeyan, -yta, -yra f. fjäder.
ficeki n. pr. Rebecka.
finstar -tri, -fru n. fönster.
-u n. fjäll.
finstarbrce -ya o. -ta, -yu f. fön- ficeZ
ficaftsk -in, -a o.
m. fjällsterbräde.
fisk.
finstajtap -an, -a m. fönsterficeci räkn. den 1. det fjärde.
karm.
Nar frert, -ro n. finger.
fiol/ta -teg, -41a m. 1) fjärdefioutand räkn. den 1. det fjordel; 2) fjärding.
interj. fy!
tonde.
fiafwj, fzoa m. nystpinne. fynd in, -a m. fiende.
lkb& räkn. fjorton.
finan -u -t fin.
fira(pres. fer fira)fecl fe cl tr. föra. (is fcets fisu o. fets fisit o. fisi
firgicevas adv. förgäfves.
intr. fisa.
fin prep. o. adv. för, före.
fis 2n, -a m. fis.
fisk -in, -a m. fisk. Kollektivt fin o. fir prep. o. adv. för, före.
säges i plur. äfven fish. (lag -an, -a m. flagga.
fiskiar -an, -ara m. fiskare.
Rayu = f. fnas i hufvudet.
fish -ja -Jat tr. fiska.
Rask -a, -u f. flaska.
fila sv. 1 intr. vet ta. han fifa Rak -an, -a m. flake.
uh rompa.
Rutan -to -t flat, flack, jämn.
lift -in, -a m. fisk.
Rathogar -an, -ara m. lillhamfilkiar -an, -ara m. fiskare.
mare i smedja.
fit -a, -u f. cunnus.
Ret sv. 1 tr. fläta.
fita -an m. fetma.
Ret -a, -u f. fläta.
fiti -ta, -ta f. garnhärfva (större Rikt
-u n. flykt på spinnrock.
o. mindre).
Ratcein =, -a m. den ten på
fatibuand
hvilken »flykten» äro fästa.
-u n. passmeband.
fiuk -in, -a m. hare.
Rintskru -in, -a m. skruf i flintfiukhuar -k n. ängsull (eriopholås.
rum).
Riti -ta -tat tr. o. intr. flytta.
fiun
-u fjun.
-u n. ankarfly.
Ri
fuir räkn., abs. m. fitykr, f. o. n. Ris sv. 2 intr. fnysa, frusta (om
ftur fyra.
häst).
feurparu = f. en dans (ett slags Ritian -zu -it flitig.
»kadrilj»).
Rok -in, -a m. flock.
funt räkn. fyratio.
Rot -i n. flott.
fiutiand (o. -und) num. ord. den Rotar -tra -trat tr. 1) nedsmutsa;
1. det fyrationde.
2) grumla.
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Rotrot adv. snuskigt.
Rotrotan -tu -t grumlig.
Rotrun -u -ut smutsig.
fio Puh Ruu n. traf, lager.
Ruan =, -a m. flarn; flarnflöte
(vid nät o. not).
fluga -u, -u f. fluga.
Rundar -dra, -dro f. flundra.
m. bråck.
Rus o. Ruf
RU Rou Rutt o. Rip intr. 1)
flyga; 2) fly.
fht Rout Rutu Rutit o. Ruti
intr. flyta. Man säger bto
Rut, men vatni loupar.
Ra -ii, -tu n. flögel.
-yhu n. flor.
Rayan
Natt -a, -u f. flöjt.
Nek -in, -a m. fläck.
Rceki -ka -kat tr. fläcka.
Rcekun -u -ut fläckig.
Rcent sv. 1 intr. flämta.
Rask -i n. fläsk.
Net sv. 1 tr. flathugga stock.
fofcegt adv. fåfängt, förgäfves.
fok -an, -a m. fock.
-u n. fallrep vid
fokdrarceip
focken.
fo4k -i n. filke (surmjölk som
fastnat på byttans väggar).
fak -b n. folk.
fakun -u -ut besmord med filke.
for adv. 1) förr; 2) hällre.
fora -u, -o f. fåra.
foras adv. för två år sedan.
forfor adv. förr än.
forgar adv. fordom; kanske eg.
gammal plural af ett adj.
*forgan, nyl. ftsinga gamla.

91

forguar adv. i förrgår.
fon -a, -u f. förstuga.
fot räkn. den 1. det första (-e).
fon adv. 1) först; 2) hälst.
fotin adv. fordomtima.
-a m. fogde.
foud
-yru n foder.
foyak
f. fosterfostaclotar -tra,
dotter.
fo)star -tri, -u ii. foster.
fostarbroyah -ag, -brepa m. fosterbroder.
-o n. fosterbarn.
fostarbuan
fQstrfar -fag, -fcpdru m. fosterfader.
fostarmor -a, -mero f. fostermoder.
fostapstar-tru,-tra f. fostersyster.
-scem m. fosterson.
fostajan
fot -'n, fetru In. fot. min bcegiar
fetru mvukt.
fotbica -a, -u f. fotbjäll.
fotray -in, -a m. ring (mest af
järn) kring masten vid sittbrädet.
fotstil -n, -a }
m. fotstig.
fotvcei -in, -a
fram adv. fram.
framafiri adv. o. prep. framför.
-u n. förmast.
frammast
-u n. fallframamastdrarceip
rep vid förmast.
-u m. förmastframaszcey4
segel.
-u n.
framasiceyZisdrarceip
fallrep vid förmast.
framaszcey4sfastbindbuand -U
n. skot på förseglet.
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framasiceylishopgipbuand -u frca
-u n. frö.
n. refband på förseglet.
frceist sv. 1 tr. o. intr. försöka,
framaskout
-o n. skot på förfresta.
seglet (stundom -slastut m.). fnas sv. 1 tr. frälsa.
framasta
-yo n. stag på för- frcelsar -ag in. frälsare.
masten.
frcema komp., frcemst superi.
frasa sv. 1 intr. prassla.
adj. o. adv. främre, främst.
fre -in m. fred (nyare ord).
frcemastam -in, -a m. framstäf.
friskan -ska -st frisk.
frcemstfigri best. n. pekfingret.
frztsu n. pr. Fredrik; sv. o. nht. frcemstsigyel (-stycel o. -suey4)
Fritz.
-yli, -ylic n. förmastsegel.
fri sv. 1 intr. fria (fri cet).
frcemststylisdrarceip
-14 n.
frami -u -t fri.
fallrep vid förmast.
friar -an, -ara m. friare. i
frcemststyhsfastbindbuand -u
fribit
-u n. herrelöst gods,
n. skot på förseglet.
ss. skeppstillbehör, på drift frcemstszyZishopmbuand -u
stadda båtar m. m. dyl., som
n. refband på förseglet.
förste påträffare anser sig frcemstuft -a, -u f. båttoften
ha äganderätt till. I huso
längst förut.
d. v. s. bodarne ser man frces sv. 2 tr. snyta (näsan).
därför ofta skåp o. a. förfrces ncesa!
färdigade af skeppsakter- fa fik figu o. frk fucat tr. få.
speglar o. s. v. ta ska gua fuald sv. 1 tr. fålla.
pa fribit.
fuald -'n, -a m.
frida
m. fredag.
fuag sv. 1 tr. fånga.
frghceit -u f. frihet.
fuag -an, -a m. fånge.
frihcest -hevs'n, -hcesta ni. från- fuagals -i n. fängelse.
manshäst.
fuaghus
-o n. vaktstuga för
fris sv. 2 intr. fnysa (om häst).
fångar.
friskan -ska -st färsk (om mat). fuhtian -au -tt adj. fuktig.
frost -i n. frost.
fuhtut adv. fuktigt.
frua sv. 1 tr. o. intr. fråga. I fur interj. fy.
pret. o. sup. inskjutes stun- ful
dom y: fruaya fruayat.
fular adv. väl (qvidem).
fruam prep. från.
fular
frukt sv. 1 tr. o. intr. frukta. fulan
-it full.
fruft -'n, -a ni. frukt.
fulmuan in. fullmåne.
frus frous frusu frusit o. frusi fasa sv. 1 tr. gnida,
intr. frysa.
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futs sv. 1 intr. pysa som nyss
påtänd fuktig ved, tobak 1.
vått krut.
ft.d sv. 1 tr. fila.
fiLa -a, -a f. fil.
ft,t4fin, fa m. fogel.
-t rutten
Man
fln sv. 1 intr. ruttna.
fusk sv. 1 tr. o. intr. fuska.
frAstgl -n m. vintergatan (eg.
foglastigen).
fce0ah, -Oka, -au .f. fjätter.
fceht sv. 1 intr. fäkta.
fcehtmceistar -tan, -tra m. fäktmästare. En träbild föreställande en sådan ställes
städse högst på majstången
(vid ryska Johannes); där
nedanom en krans, besatt
med båtar med fladdrande
segel o. s. v.
fatan -tu -t fet.
fcel sv. 2 tr. fälla.
fcelig4
-tt n. fälljärn.
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felkniv 4n, -a m. fällknif.
fcelt -2, -u n. fält
fceZ2 (pres. foZ fceb) foci fce4
intr. följa.
fcem räkn. fem.
fcemt räkn. den 1. det femte.
fcemta räkn. femton.
fcemtand räkn. den L det femtonde.
fcemtz räkn. femtio.
fcemttand 1. -ffind räkn. den 1.
det femtionde.
fceelaug -a, -u f. fänghål.
fcen sv. 1 tr. färga.
fceng -a, -u f. färg.
fcest -2, -u n. fest.
fcetskan -ku -t färsk.
fce,skvat'n .4 n. fiskspad.
fcejt -a, -u f. ryskt verst, 1/ 30
svensk mil.
fcpcits 1) oböjl. adj. färdig; 2)
adv. färdigt.
feciu pl. f. spår, fjät.
fon m. fan; nyl. fänin.

g.
gabart -2(-2) n. gäck, narrspel.
gafca -tim -fia m. gaffel.
gagn -2, n. gagn.
gal -an m. galle.
gal -an, -a m. vädersol.
galt ->n, -a m. galt.
gata sv. 1 intr. gala.
gaZga -an, -a m. galge.
gam -a, -u f. krubba.
gam -a, -u f. sandflundra.

gamZan -Zu -at, komp. ga2rda,
superi. gamkst gammal.
gano pl. n. gom; sing. skulle
heta gan.
gapa sv. 1 intr. gapa.
gata -u, -u f. gata. Så kallas
byavägarne på Runö; de
hafva olika namn, t. ex.
krogatu, vcestargatu, halvsgatu o. s. V.
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ga4 -'it, -a m. svärfar; torde stå pli -ra f. gyttja.
gitts -a, -u f. fiskmåse.
i st. f. ga4-dad.
g-tut giout gratu gzutit tr. gjuta.
gan -N -t gammal.
giva ga givit o. gm tr. gifva.
gaUuna -u, -u f. käring.
gled - a, -u f. gädda.
gaiman =, -mceno m. gubbe.
gaimuan = m. månen i nedan. gicek sv. 1 tr. gäcka.
gicek -i n. gäck, narrspel. gira
gritg -a, -u f. svärmor.
giek ua an.
gagan -a, -u f. svärmor; egentl.
guelan -ldu -it gäll.
gai-nan.
gtemZun -u -ut gifmild.
gip gapi, gan n. gap.
gavu4 -vug,, -viact o. -via m. gicest sv. 1 tr. o. intr. gästa: han
gicesta me ock h. g. ncest me.
gafvel.
gicestar
-tag, -tru m. gäst.
sv.
1.
tr.
gälla,
snöpa.
geld
n.
pr. Gertrud.
gina
m.
gällare.
geldar -ag, -ara
peva
-u,
-u så stor kvantitet
jäsa.
ge-,se
ged-je
gecl-,se
ger-se o.
foder
som
på en gång gif1)
Jesus;
2)
Gud
(ordet
ges m.
ves
åt
en
ko.
begagnas
högst
sällan).
gr
gir t adv. gärna.
giaci -a, -u f. gärde, fält.
val -a f. fradga (t. ex. på öl). gtokas (pres. gioks gtokas)
guakst giokst vämjas, kvälgiaclahtar -ag, -ara m. en som
jas, känna maning att spy.
vaktar åkern 1. ängen.
sv.
1 tr. giga segel. gium,
ga
gign adv. gärna.
gii siceyZi!
pata n. pr. Gertrud.
gulan -zu -it girig.
gift -i n. gift.
gift-se gift-se gift-se gifta sig. gil -a, -u f. gissel, piska.
g4am sv. 1 intr. tala.
giftun -u -ut giftig.
giarp n. samtal.
-u n. gigrep.
Os
gi.2, -a, -u f. brödspade; egentl. glans sv. 1 intr. glänsa.
giaan gZgyu gkit glad.
gar3,1a för *grala.
gZeyas -ast -ast glöda. Oro
g1.2,t -a, -u f. gylta, so.
gZoyas i un.
pinar gimra, gzmru f. honlam.
&rest -a, -u f. kolkorg i smedja.
gtnum prep. genom.
•
glina sv. 1 intr. glimma, lysa.
giocl -a, -u f. gjord.
gira (pres. ger gira) pol, guacl g4sticin -tu -it gles.
ghtar -tra -trat intr. glittra.
tr. göra.
g4
-u n. hål; eg. väl öppning
gir adan -du -t gen, rak.
genom hvilken man kan se.
gzsi -ra -rat intr. rysa; huttla af
Os sv. 2 intr. le så att tänköld.
derna därvid framlysa.
gista adv. genast.
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go4an Mo got gul.
02 -a, gro f. glöd.
ghtaputan -tu -t gles (om t. ex. gabkm -a -o f. ranunculus.
gagtact -an, -a m. äggula.
vagnsbotten).
-u o. -o n. gods.
gZutar -tra -trat opers. småsnöa, gos
granan -nu -nt 1) grann; 2)
slaska.
spenslig, långsmal.
Outar -tri n. slaskväder.
grant adv. noga.
ghhtratan -tu -t slaskig.
gh,j,p gZoup gkupu o. gZoup g4upit grenan -u -t grön.
griman -mu -mt grym.
o. eupt tr. sluka.
grematan -tu -t grym.
glupsk.
ghtpskian -tu -it
gripa -an, -a m. handtag.
0ez -a f. glädje.
grim -a, -o f. grimma.
sv.
2
glädja
sig.
gket-se
grin sv. 1 intr. grina.
gezmi sv. 2 tr. glömma.
-u n. gryn.
grin
gnava sv. 1 tr. gnaga.
grind
-a,
-o f. grind.
gm sv. 2 tr. gnida.
grip
gripu gripit tr. gripa.
grlp
gni sv. 2 intr. gny.
m, gris.
gris
-'n,
-a
gatan -te -it färdig. e greit'n
f.
grit -a, -o gryta.
gohndar?
-tt f. ugnssopa, hvargrolaka
gaka adv. redan.
med
glöderna
dragas ut ur
gakian (abs. gakar) -tu -it fär*
gk-raka:
Säve,
ugnen (för
dig.
Gutn.
urk.
s.
XXXI.
Den
-u n. golf.
gav
af honom där närnda formen
-yu f. golftilja.
gavbre
grulak har jag ej funnit).
gavmat -a, -u f. golfmatta.
m. golf bjälke. groun -a, -tt f. växtrefva.
gavrevid
gro (pres. growar gro) sv. 2
-so m. golfås.
gavuas
intr. gro.
gor sv. 1 intr. knarra. dormo
grod -a, -a f. groda.
gorar.
gordig -in, -a m. gårding (tåg grodhouk -in, -a m. ett slags hök.
å skepp ock råsegelbåtar grodszmp -a, -u f. grodunge.
growan growo groft grof.
från högsta rå ned).
gruan (1. gruayan) gruayu gruat
gohst n. pr. Gottfrid.
abs. gruayan, grua gruat grå.
gouk -in, -a m. gök.
gruagilt -a, -u f. gråsugga.
gouknceva -an, -a m. göpen.
gruaguas -a, -giceso f. grågås.
gott4 sv. 1 intr. tjuta.
goan (abs. mak) gowo got god; gruakua -an, -aZa m. gråsäl.
komp. betar, superi. best. gruasin -a f. det blåa i ögat.
gohceat -u f. godhet. tak fin gruastcein =, -a m. gråsten.
grundan -du -t grund.
goliceitu I
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grundvcd -t, -u n. grundval. • gualdan -u -ut gall, ofruktsam.
grundva,stetn =, -a m. hörnsten. guan -2., -o n. garn.
Gamla »hus» stå ofta på guag -in m. gång (itus).
blott fyra stenar: en under guag -a, -o f. gång (vicis).
hvarj e hörn.
guag -a, -u f. klinkbrädsättning
grupa -an m. hirs.
i båt.
gru sv. 1 intr. darra, bäfva. guar adv. i går.
gru -a, -u grop i marken fram- guas -a, geso f. gås.
för spiseln, i hvilken kolen gulakwcen -a, -u f. kaja.
hopsamlas.
gumar -an, -ara m. gumse.
gru-se sv. 1 grufva sig, jämra sig. gum -in, -a m. gudfader,
grund -t, -u n. grund.
gum -a, -o f. gudmoder.
grena =, -a m. gren.
gums -'n, -a D3. gumse.
grcetp -a, -o f. grep.
gue sv. 1 tr. o. intr. gunga.
gretpfan
-o o. -fano n. min- guldan -do -t förgyld, gyllene.
dre tinn bakpå grepskaftet; gul -t n. gull.
litet högre upp än de andra. gulnits -a, -o f. tofsmes.
granphon --t, -hunu n. en hvar guirty -49z, -a m. gullring.
bland grepens jämnlånga gtdsme -im, -ta m. 1) guldsmed;
tinnar.
2) insekten coccinella.
gretv -in, -a ra. klump af smält gulscermus -a f. ringfinger. Ortalg 1. själspäck.
dets senare led är det estn.
gretv -in, -a m. grefve.
sörznus finger.
grcett in, -a m. gröt.
gu m. Gud. Jfr ges.
grcettstcempid -un, -ula m. gröt- gub -a,-u f. svamp; ryskt låneord.
kräkla.
gceyZ -a, -u f. gäl.
grens sv. 1 intr. gränsa.
gcet sv. 3 intr. skälla.
grens -'n, -a gräns, rå.
gcetmt sv. 2 tr. gömma.
grceshup -a, -u f. gräshoppa.
gcemstel -t, -u n. gömställe.
grestocl -tuclu f. ängsvall.
getsp sv. 1 intr. gäspa.
grceva sv. 2 tr. gräfva.
gett -a, -o f. get.
grcen -a, -u f. gran.
gcettbuk •tn, -a m. getabock.
grcenris -t n. granris.
gettig -in, -a m. geting.
grentuk -a, -o f. grankott.
getttgbu -u, -a ro. getingbo.
grces -2. n. gräs.
gol/in -2.n, -a m. gåsunge, gäsgrcev -t, -o n. graf.
ling.
gua clik guatt intr. gå.
gtdat -ta -tat intr. galnas, väsnas,
guacl guan o. guan, guacla
rasa.
gård.
oh» -tu -tt galen.

II. 3

grundva—haum.

97

h.
had -a, -u f. grytbeslag under halt« -tu -t adj. halt.
form af en tumsbred järnring ham -2.n, -a m. hamn.
närmast innanför kanten. hamar -an, -ara m. hammare.
hage 4 sv. 1 opers. hagla.
hamar sv. 1 tr. hamra.
hagce4 -gb, -g4u n. hagel.
hamp -a f. hampa.
hak adv. inter. o. relat. 1) hvar; han, gen. hans, ack. han, an, 'n,
2) hvart.
pr. pers. o. dem. m. han.
hak sv. 1 tr. hacka.
hana -an, -a m. 1) hane, tupp;
haka -u, -o f. haka.
2) bösshane.
hakaskceg
n. hakskägg.
hanakep-kepa,-kepu bösshanjärn.
hakata sv. 1 intr. fastna. snumt hanatap 4n, -a m. tapp i dryckeshakatar unch fetru.
kärl.
hakftrz
handca
sv. 1 intr. handla.
adv. hvarför?
hakfm
hansa n. pr. Hans.
hakfruam adv. hvarifrån?
hansbcer
-bceru n. hallon.
hakspik -ni, -a m. hackspett. hansk -a, -u f. handske.
hak -an, -a m. stång i ritak. hantus in, -a m. hankatt.
tiu hakan up med tjuga hagk -an, -a m. hank.
uppkasta halm på stången. hak adv. 1) hvar? 2) hvart?
hcakflo
-fluu n. vedtrafve. hagkftri}
adv. hvarför?
hahn -tn m. halm.
hagkfiri
hahnskin -a, -u f. halmlada.
hagkfruam adv. hvarifrån?
hcavan -vu -ft adj. half.
hagkmce adv. hvarmed?
hakana räkn. en ock en half. hagkot adv. hvart?
hcavficel räkn. tre ock en halt hagkua adv. hvaraf?
haZvfcemt räkn. fyra ock en hall'. hagkca -kb, -Nu n. handske 1.
haknund räkn. åtta ock en half.
vante af tyg.
haZvotand räkn. sju ock en half: harkragk -an, -a m. harkrank.
habsaumd räkn. sex ock en half. hanlan -u -ut slipprig.
halvset räkn. fem ock en halt'. hanlun -u -ut sträf, ojämn. Jfr
hcavtund räkn. nio ock en halt'.
nyl. he harlar i det håller
haktridi räkn. två ock en half.
imot, skrapar i (om t. ex.
haa,bcergroun-a,-o f. hasselbuske.
båtköl som skrapar mot
halbcer
-bceru n. hasselnöt.
stenbotten).
halt sv. 1 intr. halta.
hanm
m. 1) harm; 2) vrede.
Sv. landsna. II. 3,

7
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hazemas-ast -ast harmas,vredgas. heedou 4, -u n. videbuske (så
kallad för sina hängen?).
han) -a, -u f. harpa.
has sv. 1 tr. hetsa (hundar). lzgeu -ug, -ula m. raft, takved
(lång smal stång ofvan halhat in, -a m. all manlig hufvudmen, egnad -att fasthålla
klädnad, så hatt som mössa.
denne).
Jfr mzs.
her hel hel tr. höra.
hata sv. 1 tr. hata.
herian -zu -it lydig.
hata sv. 1 intr. klia.
heng -in, -a IB. sill.
hatas -ast -ast opers. klia.
hatkazzm -in, -a m. hattbrätte, hest -o, -u f. höst.
hestas adv.förliden höst,i höstas.
mösskärm.
hesto adv. näste höst, till hösten.
hava hav havd tr. hafva.
het sv. 1 tr. höta.
havar havran m. hafre.
hev sv. 2 tr. behöfva.
-t hal.
haktn
hevkan -au -at höflig.
haj -'g, -a m. hals.
ha,skzgripa -an, -a ni. krokig hicap hicaft htaZft tr. hjälpa.
träslå som omfattar bringan hza1p -u f. hjälp.
kan pr. dem. ni. den här.
på plöjande hästar.
hajng -4n, -a m. halsring, hals- hzat -a, -u f. hjortron.
hzat -a, -u f. hjärta.
band.
hzat -a, -a n. rund träkloss, tjähat 4 n. hat.
nande tillunderlag för spinnhatfulan -1u -it hätsk.
rocksdockan.
hav 4, -o n. haf.
hzat -a n. hjärter (i spel).
he pr. pers. o. dem. n. det.
hiatbkt 4, -yu n. hjärtblad.
he pr. pers. n. det.
-beru n. hjortron.
hiatber
hedar -ag n. heder.
hiatpig -an, -a m. pigg slagen
hegh, -n, -a m. högtid.
genom hutta på spinnrocken.
hd -an, -a ni. 1) häl; 2) slå,
m. hjärterknekt.
vigg, kil (t. ex. genom vrän- hzatjlrey
gerna). Russw. II. 328 har hiat,sfru -a f. hjärterdam.
häre pl. här», lavilket jag, InaLshcer -n rn. hjärterkung.
oaktadt efterfrågan, ingen- kzattstna -u, (-u) f. stora blodådern.
städes hört.
hiattsknceht -'n m. hjärterknekt.
hekan -yu -ht helig.
hiattsmugk -in m. hjärteräss.
hen -a, -u f. höna.
henhouk -in, -a m. sparfhök. InaZ sv. 1 intr. sladdra.
hzan pr. dem. m. den här.
hen, -a, -u f. hörn.
-u n. rorkult.
hej sv. 2 tr. o. intr. hänga. hzanmuaZ
hzan -an, -a ra. hjärne.
he -ta, -zu f. gångjärn.
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hu] -a, -u f. hydda.
hog houd houd tr. hugga.
hi -a, -u f. hylla.
hog
-o n. hugg.
hilyca -ten, htmk m. himmel; hogpa& -an, -a m. »städ» vid
äfven, ehuru mera sällan,
vedhygge.
&mu?.
hoini, gen. hams pr. interr. hvem,
han -a, -u f. hinna.
hvilka?
hinder sv. 1 tr. hindra.
hott 4 n. hvete.
hinder -dn, -dra n. hinder.
hottbre
-ya n. hvetebröd.
hiQn
-o n. hjon.
hak -in, -a m. liten tunna, holk.
hite sv. 1 tr. vippa. ta hiva hohn -an, -a m. holme.
endan
hop 4n, -a m. valp.
his sv. 1 tr. 1) hissa; 2) vyssa. hav sv. 1 fr. hvälfva. h. ouu
hit sv. 1 tr. hitta.
blänga.
hita -an m. 1) hetta; 2) feber. hav
-u n. hvalf.
hit_k4
-o n. hjul.
ho-Ill/can hua-.2,hku hua-.2,1tht pr.
hitdhualdar -ag, -ara m. hjulinterr. hvilken, hurudan?
mutter.
hopas -ast -asa hoppas.
hziKsirkuZ
m. hjulcirkel, hon pr. indef. hvarje.
mått användt vid hjulskär- hort-cen h.-ein h.-cef pr. indef
ning.
en byar.
hzcen f., hicena n., hin pl. (pred. honl sv. 1 intr. rossla.
o. abs. hicenwa) pr. dem. honv
-u n. hvarf.
den här.
hououk -4n, -a m. horsgök (scohien adv. 1) här; 2) hit.
lopax gallinago).
hicenfruam adv. härifrån.
hoshuar 4 n. hästman.
hicenteZ adv. hitintils.
ho,smara -u, -u f. slända (Iihiceneft adv. härefter.
- bellula).
hg sv. 3 tr. flå sälens fötter. houati =, = ii. hästskock.
Torkad användes huden ho,skrcekt -ta, -zu f. dopping.
sedan till skor, vantar.
ho,s1 u (-o) pl. m. hästar.
hr sv. 1 tr. hyra.
hopp- -a f. syra (rum ex acetosa).
/ilska')
-u n. hjonelag, hus- hoj. an -u -t hvass.
håll.
hott adv. när?
lits'n sv. 1 opers. hisna. he houan houu houft, komp. hcezdr,
hisna me.
sup. hceist hög.
ho pr. interr. hvad? Jfr hua. honfocias -ast -ast högfärdas.
ho d sv. 1 intr. smågråta.
honfocitan -zu -it högfärdig.
ho-fr-of pr. interr. hvad för ett? hougiel -a, -u f. hufvudgärd.
hvad slags?
houk
-a m. hök.
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huap -an (4n), -a m. julle.
housvensk -a f. högsvenska.
ho -in M. håg, minne. kuma huapsu4 n. pr. Hapsal.
huar .4 n. hår.
hoat.
huarn sv. 1 intr. klarna.
hop -2,n, -a ra. hop.
h.-cet pr. indef.
hopppbuand 4, -u ii. refband. huar-cen
hvarje.
-o o. -u n. horn.
hon,
huas sv. 1 intr. blåsa, hvina.
hop .in, -a m. hop.
huksana -u, -u f. stora sträckhop adv. tillhopa.
senan(?) från hälen uppåt.
host sv. 1 intr. hosta.
= n. hårfäste.
huatskeh
-a
f.
hosta.
kst
hua,spur
-a,
-u f. »hårspira», test
1
tr.
hota.
hot sv.
högst
på
hufvudet.
f.
hoftång.
-tegru
hotuag
adv.
när?
huati
hästhof.
hov -an, -a m.
huiber -4, -bceru n. nypon.
hu pr. pers. f. ack. hänne.
huibcobusk 4n, -a m. nyponpron.
o.
adv.
1)
hvad?
2)
hu
buske (rosa canina).
huru?
huk
sv. 1 tr. urholka.
pr.
interr.
livad?
hua
humk
-an m. humle.
huaftrt} adv. hvarför?
-stcegru f. humhumcetstuag
huaftin
melstång.
tr.
hålla.
huald holt hualdit
m. honung.
f., hua-2,liht n., pl. hua- hunag
räkn.
hundra.
hundar
pr.
interr.
hvilken?
Mak
räkn.
den 1. det hunhundrand
hvem?
rade.
huan, gen. hcena,s, ack. huan
hcenar, hena, a, u o. hu pr. hugar -ag m. hunger.
hup,slie -u f. hungersnöd.
pers. o. dem. f. hon.
huan m. o. f. (n. saknas) pr. hugrun -u -ut hungrig.
hup sv. 1 intr. hoppa.
indef. hvanje.
huand -a, -u o. hcendru f. hand. hur- sv. 1 tr. kasta.
-u n. handtag. hurmuZ -ug, -uk ra. rigel.
huandahuald
-4a m. handled. huso pl. f. långbyxor.
huandasle
huandlaava -an, -a ra. hand- hustar -tra, -tru f. hustru.
huts adv. huru?
klofve.
f.
huandkwen, -a, -u o. kukegu huk sv. 1 tr. sopa.
huk -a, -u f. tvaga.
handkvarn.
huanclneva -an, -a m. handlofv e. hun =, hunda m. hund.
huandtre -n, -7u n. handtag på hundanajZ -an, -a ru. böld.
hu -an, -a ra. ho.
plog.
huandvaZ -vah,-vaN n. båtstötta. hu -o o. -u, -u n. hufvud.
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hceylan -u -t hel.
hubruta -an m. snufva.
het -t n. hö.
huldtg -in, -a m. hulling.
hiZ-Je (imp. huZums) sv. 1 hvila hcetchg -in, -a ra. hedning.
hetat- komp. högre (se houan).
sig.
sv. 2 tr. höja.
hett
sv.
1
intr.
bedrifva
hor.
hur
hettan
-u -t hel.
f.
hora.
hur -a, -u
1 intr. hälsa.
heds
sv.
möss;
af
estn.
hur -a, -u f.
hcalluanig
-in m. höslåtter,
pl.
f.
vicia
cracca.
hurbounu
hem
-t
n.
hem.
1)
hus
i
allmänhet;
hus -t, -o n.
2) bod, skildt bygd, inrym- hceim adv. 1) hem; 2) hemma.
mande ett, högst två rum; hcetma oböjl. n. hemman.
där sofver ungdomen ock hcetmafruam adv. hemifrån.
har husbonden vanligen sina licetmlian -zu -tt hemlig.
enskilda tillbehör. Som hceimhhett -u, -u f. hemlighet.
flere familjer bo på enpcen, hem sv. 1 tr. bryna, slipa.
finnas på guan, många htoo. hem -a, -u f. brynsten.
Ytterst bestå de af en öfver- hets sv. 2 tr. ösa.
bygd förstuga af husets hcetsan -u -ot o. hetst hes.
helst sup. högst (se houan).
bredd.
-bendru m. husbonde. hcetstrcee -in, -ta m. hösträng.
husbon
hushustar -tra, -tru f. värdinna, hett hett hett intr. heta.
hcettan -tu 4 het.
husmoder.
husmetekt =, -tu n. bomärke. hittsot -sutu f. feber, tyfus.
husray •a, -a f. byggnadsrad; så hcekcel sv. 1 tr. häckla lin.
kallas hufvudbyggnaderna. hel helt hcelt tr. hälla.
hci -in, -ut m. hälg.
hu,skurtan -tu -tt råttfrätt.
hcatda -in, -daga ng. hälgdag.
hut interj. hut!
huvuskuct4 -a o. -skaa, -skatt hehmtsda -21i in. allhälgondag.
hceksag (o. hce,stg) n. pr. Helsingn. hufvudskalle.
fors.
huvuvettk -in m. hufvudvärk.
hcavitt = n. helvete.
hwttan -tu -t hvit.
hcemnas -ast -ast hämnas.
hwttbZom -a, -o f. hvitsippa.
huntgl4a -an, -a m. ägghvita. hena n. pr. Henrika.
huntsin -a f. ögonhvita, hvitöga. hcenar pr. pers. f. ack. hänne.
hcenats pr. pers. f. gen. hännes.
hurdan -tu 4 hvit.
hcentt -ta -tat tr. hämta.
n. pr. Hedvig.
her -n, -a m. 1) herre; 2) kung
hcedst
keda}
i kortspel.
hceclahelt -in m. pingst.
herm sv. 1 tr. o. intr. härma.
hett -t, -u n. knifskaft.
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hcervceZ sv. 1 tr. haspla (garn).
licervceZ -van, -via m. härfva.
hcenw sv. 1 tr. harfva.
ha3nw -a, -u f. harf.
hast hces'n, hcesta m. bäst.
hcesthost -a f. kvarka.
hcestign
-o n. betsel.
hcestsku- -in, -a rn. hästsko.
hce,sig n. pr. Helsingfors.
hetsktan -zu -it härsken.

II. 3

hot-,se het-,se het-,se afhålla sig,
stanna.
hceusan -u -t rask, kry.
hervu4
-tda m. byfvel.
hceviaing -an, -a m. handlag på
hyfv-eln,
hcevca sv. 1 tr. hyfla.
hced sv. 1 tr. häda.
licel -a, -u f. skuldra.
hce,sta -yan, -ya m. strumphäl.

z.

prep. i, uti.
iksou -a, -u f. skafthål på yxa.
ta pr. pers. jag.
d adv. illa, han porl hwna il.
taga sv. 1 tr. jaga.
z-lag adv. lagom.
zaht in, -a rn. jakt (venatio). ilskian -zu -it ilsken.
takt in, -a m, jakt (farkost). z-luands adv. i land.
tak -in, -a rn. jacka
tivis -a, -u f. lodjur; från estn.
taman -o -t jämn.
th -ta f. olja.
zamsita sv. 1 intr. tala i vädret. in adv. 1) in; 2) inne.
tana n. pr. Johannes.
inafirt adv. o. prep. inom, innanzan tar (abs. taru) in, pl. tar
för.
(abs. tarar) pr. poss. eder. inas -yu, -ya f. inre sida.
tar pr. pers. pl. ack. eder.
intar prep. o. adv. inom.
za pr. pers. jag.
infricam adv. inifrån.
Jagar -an, -ara m. jägare.
znkwcen -a, -u (o. -kwcenu) f.
tag -2,, -Q n. järn.
handkvarn.
tyan tyar (abs. zictru) hyn, pl. tnra komp. inre.
zyar(abs. varar) pr. poss. er. anski -ta -Jat intr. önska.
z-heZ adv. i hjäl.
insugkin o. -Jan -zu -it insjunken
that, ohöjl. adj. dräktig (om ko).
(t. ex. ögonen af sjukdom).
i-kap adv. i kapp.
zear komp. yngre.
iks -a, -u f. yxa.
igki-se -ka -kat ömka sig, förikshamar -an, -ara m. yxklack.
barma sig. han hava
zkskaft
u n. yxskaft.
zgkat im tceim.
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hcervceZ—ts.2,1ag.
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ttaliaZm -in ni. julhalm.
zglaian -tu -it öinklig.
-o n. julafton.
ttakwceld
igst superi. yngst.
tubnon -in, -la m. julmorgon.
igtie pr. indef. intet.
toka sv. 1 intr. tala i vädret. ttanuat -u, -netru f. julnatt.
nao pl. n. jul.
tomfar -fra -fru f. jungfru.
-o n. jungfrujärn uvu prep. öfver.
tomfartan
-tt öfverdådig.
zvigivian
(på skepp).
-u n. heldäck.
iogkar -an, -ara ni. 1) arren- iviloup
-yhu n. öfverläder.
1mb:cyan,
dator; 2) fogde.
immat adv. öfvermåttan.
tQ/ -o o. -u f. jord.
to/ -o o. -u, (-o) f. jord (sing. tvt-cets adv. öfverens. indce kivas
kam o kunta ceti zvi-cets.
äfven %uti/k).
icebat sv. 1 intr. (a kvarblir unTian -zu -it öppen.
der böjn.) bedrifva samlag;
ita uat uatu dit tr. äta.
lånadt från ryskan.
oböjl.
n.
matmål.
atandi
itandi
icekan
n. pr. Jakob.
er gak«.
-'n,
-a ni. hjässa.
tces
m.
måltid.
ituti -n, -a
1 intr. jäsa.
twsa
sv.
Juan n. pr. Johan.
icest
-'n
m.
jäst.
adv.
iåns.
isas
tet
in,
-a
m.
jätte.
u.
pr.
Johan,
Johannes.
zuhan
icegarboin
4n,
-a m. jägarhorn
Just adv. just.
(på
råsegelbåt).
tuUnck -in,
m. julbock.
tick& -in, -aga m. juldag.

i.

tran tro it yr.
prep. i.
zs -'n, -a m. is.
ta interj. ja!
tas (pres. s o. tds,las) ist istidas. isak n. pr. Isak.
ifuZ oböjl. adj. dräktig (om ston). isbild -'n, -a m. isbill.
isRak -a, -u f. isstycke flytande
thQ3an -Zu -t ihålig.
på hafvet.
titta -urt, -taa m. ekorre.
isgZutar -tri n. issörja.
alakan -ku -ht elak.
aln sv. 1 opers. svimma. he intar iskal -n, -a ni. isbärg, öfver
hvarann hopade ismassor.
hiffic.
as.2,1ag -i n. isbark.
ande adv. alltid.

104

VENDELL, RUNOMILBTS ORDBOK.

IL 3

islag. -an, -a broddad staf an- iscel -a, -o f. sädesärla.
vänd vid isvandring.
asolvar -yra, -vru f. »råk» på is:
astag -a, -u f. ispigg.
uppsväld isskorpa, tunnare
istar -tri n. ister.
än den kringliggande fasta
istzb =, -stzlsiu n. isstycke flyisen.
tande på hafvet.
n. pr. Isak.
isun -u -ut islupen.
}

.

a

prep. i, uti.

ivi prep. öfver.

k.
kalt oböjl. n. kaffe.
kanvas adv. kanntals.
kaam oböjl. m. namne; estn. låne- kap -an, -a m. kappe.
ord.
kap -a, -u f. kappa.
kont -a, -o f. kajuta.
kapat -a, -o f. långstrumpa; estn.
kaka -u, -u f. kaka.
låneord.
kakubre -a, -yu n. brödkaka.
kaptcean =, -a m. kapten.
kakce4 sv. 1 intr. kackla.
kanaval
m. hjord; af ugr.
kal sv. 1 tr. kalla.
karja hjord.
halkun
-kuna m. kalkon.
karnis -a, -u f. kanin.
kalendar-dan,-dra m. almanack. kom -an, -a m. karm.
kaU -in ra. kalk.
kanp -a, -u f. ask.
kav -an, -a in. kalt'.
kas -a, -u f. kassa.
kav -an, -a m. bakre hälften kask -an, -a m. päls.
af strumpskaft.
kafa n. pr. Kasper.
kamarad in, -a m. kamrat.
kat -a, -u f. katt.
kamp sv. 1 tr. o. intr. bulta. kata -u, -u f. trä hvarmed hållen
kan (pres. kan) kund kunt tr.
slås (i spel); brukas äfven
kunna.
vid »tekning».
kan -a, -u f. kanna.
katastaka -an, -a m. bållträ.
kana -u, -u f. spån.
katgayes -gnest n. vass.
kanske adv. kanske.
kata
n. pr. Katarina,
kant -'n, -a m. kant.
katra

II. 3

katru n. pr. Katarina.
kar
-o n. kar.
kat -'g, -a m. karta.
kqvul -un, -ula m. kafvel.
kgk -a, -u f. kök.
kg3k, kgla m. köl.
kgnag -in, -a m. konung.
/ceg sv. 1 tr. kärna.
koi -a, -u f. kärna.
m. kärnmjölk.
kgn- nuglk
/cfg,st‘_ivur -vug, -yra m. kärnstaf.
kQg,stcemptd -ug, -tda m. kärnstat.
kep kgft kgft tr. köpa.
koman =, -mceno m. köpman.
kgt
o. kett, pl. (sällsynt) kgta
n. kött; pl. köttstycken.
kgtklum -a, -u f. köttklump.
kgt2,1ipa -an, -a m. köttslimsa.
balle -an, -a m. kälke.
-o n. kärr.
kiar
lugn -an, -a m. kärne.
iucn- un -u -ut kärnfull, märgfull.
kign-d -'n, -a m. bekant, vän.
kendan -du -i 1) känd, bekant;
2) kunnig.
kika sv. 1 tr. o. intr. gunga på
arrnarne.
kiklig -in, -a m. kyckling.
-2,/u f. sträcksena.
ki.2,
kimar kinin n. bekymmer.
km,bals -an, -a m. kind.
kinbal.png.2, -22a,-21u f. yttre ögonvrån.
kin,bcein -i, -0 n. kindben.
kmkzalk -an, •-a}
m. kind.
kinkicelk -an, -a
Ink -in, -a m. skänk, gåfva.
kigkgqw -a, -o f. skänk.
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k/amt -a, -u f kappe (mått).
ktQ.2, -n, -.22a m. kjortel.
kip -a, -u f. bunt, knippa.
lura (pres. kr lura) kecl
1) tr. köra; 2) intr. åka.
kirald
-o ii. kärl.
kirvul -un, -ula m. barnlinda.
kin,kz› =, -ta f. kyrka.
kmkiguacl -guan, -guarla m. kyrkogård.
kinicivceip -a, -o f. stor hvit sjal,
hvari kvinnorna insvepa sig
om söndagen i kyrkan.
kis sv. 1 tr. kyssa.
kist -a, -u f. kista.
kistlok -loki, -loko n. kistlock.
kz,st'g sv. 1 tr. kristna, döpa.
ki,stnanainn
-u n. dopnamn.
n. kitt.
kita sv. 1 tr. kittla.
kitan, n. pr. Kristian.
ktuloks sv. 1 tr. dricka klunkande. k. vat'n, i se.
kiulaks 2n, -a m. klunk.
kvm/ -u f. köld.
kicefl •a, -u f. kägla.
kiceks
-o n. sälspjut.
kuekstaka -an, -a ni. handspjut.
kicelar -an, -ara m. källare.
bal -n, -.2,1a m. kittel.
kuempas -ast -ast kappas.
kuep -in, -a ni. tass.
kue,starbibcer -bceru n. kersbär.
1(.4(0 -an, -a m. kätte.
kuelek -in m. kärlek.
kuel
hela ni. hingst.
kiceran -ru --t kär.
kikar -an, -ara m. kikare.
kim -in, -a m. kim på laggkärl.

106

VENDELL, RUNÖM1LETS ORDBOK.

II. 3

m. smör.
Ng
kimp -in, -a m. puckel.
Niek -a, -u f. klinka.
kivas -ast -ast kifvas.
Nad -a, -u f. svart, hvitsprängd Niekvenk -i n. klinkvirke (på
farkost).
sky; följer med stormilar.
-tru n. mangelstock. /dags sv. 1 intr. klinga.
Naftar
Naya sv. 1 tr. o. intr. 1) klaga; khouk sv. 1 intr. säges om sva
nornas läte.
2) anklaga; 3) beklaga.
Nip -a, -u f. klippa.
Nak -an, -a m. klase.
Nzpi Nift khft tr. klippa.
kamp -in, -a m. vedklabb.
Nistar -tri n. klister.
kap sv. 1 tr. klappa.
gaps -a, -u f. lingon (vaccinium Nit -a f. krita.
vitis idffla).
kiv Ncetv Nivu Natt intr. klifva.
komp -in, -a m. klimp, klump.
Naptre
-yu n. klappträ.
kos sv. 1 intr. säges om det
kava -an, -a rn. klafve.
Nay/ sv. 1 intr. klarna.
ljud som höres när t. ex.
Ne -sv. 3 tr. kläda.
två träbitar slås mot hvarandra.
Neyahvasaw -a, -o f. bykbunke.
lags adv. plötsligt.
Neyati -i n. kläde.
Neyns pl. n. kläder.
Nou -a, -u f. klöf.
Nemat oböjl. n. klöfver (i kort- kokan -ku -ht klok.
Not -i, -u n. klot.
spel).
Nematsdrcee -in, -a m. klöfver- No Nona, kknu f. klo.
kkii sv. 1 tr. klösa.
knekt.
Nematsfru -a, -o f. klöfverdam. Nuaran -ru -t klar.
Nematsh(er -n, -a m. klöfver- Nuas n. pr. Klas.
/aug,/ sv. 1 intr. klarna.
kung.
kub
-in, -a m. klubba.
Nematskoweht in, -a m. klöfverNug
-a, -u f. 1) glugg; 2) hål,
knekt.
fördjupning.
Nematsmuek -in, -a m. klöfverNuga -u, -u f. källare.
äss.
Nuk -a, -u f. klocka, ur.
/dika -u, -u f. örn.
/dukar -art, -ara m. klockare.
khkasuae -in m. örnalåt.
Nikt -ka -kat intr. begagnas Nuks sv. 1 intr. 1) begagnas om
hönornas läte; 2) hicka.
om örnens läte.
Num -a, -u f. klimp, klump.
Niku oböjl. n. buller, bång.
Numu = f. kaffesump.
/ohmsk -in, -a m. klimp.
NiniskisQ -i n. soppa med klim- kutar sv. 1 intr. kvittra, kuttra.
par i.
kh Nou Nuvu Ntizt tr. klyfva.
khe sv. 1 intr. klinga.
Ncei sv. 2 (Nceicl) tr. kläda.
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intr. klicka (om knupas sv. 1 knoppas.
kkeki -ka
bössa).
knupa-se sv, 1 plocka sig (om
Iawm sv. 2 tr. klämma.
fogl ar).
lacegki kkemft kkemft tr. hänga knupZun -u -ut ojämn, skroflig.
på knagg.
knia -a, -u f. knöl.
knaft adv. knapt.
knut knout hnutu knutit tr.
knag -an, -a m. knagg.
knyta.
knaka sv. 1 intr. knaka.
knut -'n, -a m. byggnadsknut
knap -an, -a ni. knapp.
(sedd utifrån).
knapar sv. 1 intr. bulta sakta. kncega (pres. knegiar knegi) -za
han knapra upa dormo.
-Jat intr. gnägga.
knar sv. 1 intr. knarra.
-a m. knekt.
knekt
knas -i n. 1) affall, rosk; 2) fnas. kneps sv. 1 tr. o. intr. knäppa.
knika sv. 1 intr. kneka, gunga. knce
-ya n. knä.
kn4 -2/a,
f. sträcksena på kncefak -i n. dvärgfolk.
foten.
knceman =, -mo 10. dvärg.
knip -i, -u n. bunt, knippa.
knopik -a, -o f. dvärginna.
kniplu f.(?) knypplor: en veckad kncesnuaZ -art, -aZa ni. knäskål.
tygremsa kring kvinnornas kod -an, -a m. bolster.
hufvudbonad.
km 4, -u f. koj.
knisk -a f. 1) fnöske; 2) tunder koh -in, -a m.,järnredskap hvarpå trä.
med ansla fäjas vid lagknisk -a, -o f. trissa.
ningen.
kin -YL 0. -in, -a m. knif.
kor sv. 1 intr. 1) kurra: he korar
knip knceip knipu knipit tr. knipa.
boin; 2) kväka.
knistar sv. 1 intr. 1) gnistra; kon -in, -ta ni. 1) korg; 2) mjöl2) knarra, knastra. snzoin
ränna i kvarn.
knistrar.
kon) -an, -a m. 1) korp; 2) ströknistar -tra, -tro f. gnista.
moln; anses båda storm.
knitneva -an, -a m. knytnäfve. kolipmuanda -n ni. måndagen i
kniv -in, -a rn. knif.
dymmelveckan.
knivsbaka -an, -a m. knifrygg. koiev -an, -a m. kod.
knivsNa -i, -rat n. knifblad. koj
-o n. kors.
knivsheft
-u n. knifskaft.
kobak -in, -a M. tvärbalk.
knoks sv. 1 intr. knacka.
kojpolceik -an ni. kortspel. kaki
knok -a, -o f. benknota.
k. spela kort.
knua sv. 1 tr. knåda.
kojpolceiksbk
-ya -n. ithu
knucra -an, -a ni. knoge.
spelkort.
knup -in, -a ni. knopp.
ko,stoin =, -a ni. skorsten.
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knk -a, -u f. krycka.
kotan -to -t kort.
-o n. kvarter.
kril o krol kreti ock pleti.
koter
kr4 41a, -Mu f. utslag på halsen.
kouk sv. 1 intr. skåda, se.
kous -a, -u f. skål, skopa.
krimpZig -in, -a m. krympling.
koZi,kolu n. järn-!. mässings krimsatan -satu -sat 1) skrumbeslag på skaft af knif, lie
pen; 2) skrynklig.
o. s. V.
krzec0
f. kringla.
ko kuria, kulu f. 1) rad; 2) kra -o n. krig.
hvarf, omgång.
krias sv. 1 kriga.
kon
-o n. korn.
krgs sv. 1 intr. kryssa.
kon oböjl. n. korn (å bössa). krisfak -i n. krigsfolk.
kot -i, -o n. kort.
krit -i n. krut.
krab -a, -u f. kräfta.
krithon
-hunu n. kruthorn.
krogc6 sv. 1 intr. krångla.
kraft -an, -a in. låsvred.
kraft -u, -u f. kraft.
kros sv. 1 tr. krossa.
kraftan o. -un -u -ut}
kroum sv. 1 intr. kräla (om t.
kraftig.
kraftian -tu -it
ex. en hop maskar).
krok -in, -a m. krok.
kraya -an, -a m. krage.
kraka sv. 1 intr. krypa.
krokun -u -ut krokig.
krama sv. 1 tr. krama, klämma. krokurigun -u -ut krokryggig.
kramar -an, -ara m. person, van- kro -in, -a m. krog.
ligen kvinna, hvars syssla krok -in, -a m. 1) krok; 2) bukt,
vik.
är att medels rnagkramning
fördrifva foster.
kroka
-ko tu m. mässings1. järnbeslag öfver större
kramp -in m. kramp.
delen af knif- I. lieskaftet.
krans in, -a in. krans.
krokun -u -ut krokig.
kraps sv. 1 tr. krafsa.
krat -a, -u f. kratta.
kronik -in, -u tu. krögare.
krats in, -a m. krats (isynner- krontk -a, -u f. krönika, skrifven
het för rensning af böss1. trykt berättelse.
pipan).
kroniksk -a, -u f. krögerska.
kronsta n. pr. Kronstadt.
kraks sv. 1 intr. harkla.
kruak -a, -u f. kråka.
kran -i, -u n. kran.
kruakbcer
-bceru n. frukten
kreki kreht kreht tr. kröka.
af empetrum nigrunn.
kresk -a, -u f. det yttersta brädlagret på båt, från förstam- kruakbocsgroun -a, -u f. växten
men • till framstaget (styrempetrum nigrum.
ock babord).
krub -a, -u f. vrå.
kridari -i n. kryddor (kollektivt). krukun -u -ut krokig.
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kylar -an, -ara m. kulform (af
krup -an, -a m. kropp.
järn).
krusun -u -ut krusig.
ku4an o. kub* -au -tt 1) kulen;
krusa sv. 1 krossa.
2) afmätt i sätt.
kruk -a, -u f. kruka.
kuma kom komat intr. komma.
krun -a, -u f. krona.
kryp kroup krupu kruptt intr. hma -n m. kamomill.
kuna -u, -u f. kvinna.
krypa.
kunskap -an m. kunnskap.
krus -a, -o n. krus.
kunst -a, -u f. konst.
krus -a n. grus.
-ula m. ett slags kunufak -a f. kvinnfolk.
krushevuZ
kuptts -'n, -a m. råmärke.
krusig hyfvel.
-a m. handelsman.
f. 1) kräkla; kups
krekul
kullan -tu • tt elak, ondskefull.
2) kärnstaf.
krcegka -ta, -tu f. liten bänk kurks sv. 1 intr. säges om tranornas läte.
tjänande till underlag för
kurn -a, -u n. trissa. hur kurna
så, bunke o. s. v.
kasta trissan (lek).
krceva =--, -u f. fogelkräfva.
krcevabcent -a, -o n. skulderblad. hus sv. 1 intr. vyssa.
Utfar -an, -ara m. kusk; nht.
kreva sv. 2 tr. kräfva.
kutscher.
krcevat -sia, -atu f. kräfta.
sv. 1 tr. koppa.
kup
m.
lada.
kua -an
kupar -an m. koppar.
kaaldan -do -t kall.
lcualdhugar -an, -ara m. tre- kuparorm -an, -a m. kopparorm.
-hugu n. kopphorn.
kantig järnkil hvarmed kalt kuvhoi
kust sv. 1 intr.- kosta.
järn hugges.
kupa interj. kas! (åt katt).
kualdsot -sutu f. frossa.
m.
Karlavagnen.
ku
-u, kona f. ko.
kualdvain =
-a, -u f. kula (dock säges
Icta
kua4 -a4 m. kål.
hällre
lo).
m.
kam.
kuant -an, -a
f.
ide.
kul
-a,
-u
kuam sv. 1 tr. kamma.
sv.
1
intr.
dyka.
kulas
kuar sv. 1 tr. karda.
adv.
kvikt,
fort.
kmht
kuar -a, -u f. karda.
jäst.
kvtka
•an
m.
kughtu4 -a, -o n. kugghjul. Kuggarne kallas kughtulas ten- lunsa -u, -u f. kvissla, blemma.
km sv. 3 intr. kvida.
dru.
km
-a, -u f. 1) kviga; 2) långkuk sv. 1 intr. säges om gökens
sträkt ock hög hödös under
ljud.
bar himmel.
kul -a, -u f. hufvudskallens öfadj. n. kvaft.
kveft
verste del.
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kvcek sv. 1 intr. kväka.
kvcev2 sv. '2 tr. kväfva.
kwat ohöjl. n. kvart. kivat fan
a i fithr.
lewaZ
-o n. kval.
kwceh, pret. o. sup. kwcecl o.
kivce11 tr. kvälja.
kwcestuag -u, -steeru f. ugnsraka.
kwcest kwces'n, kwcestru ni. 1)
kvast; 2) kvist.
kweld -2, -o n. kväll.
kwc_eldashan, -a (pl. ogärna) f.
aftonstjärna.
kwceldo adv. i afton, i kväll.
kwldusrounandi = n. aftonrodnad.

II. 3

kunen, -a, -u f. kvarn.
kwcer1hn41
-o n. kvarnhjul.
kwelitak
-a, -u f. lös lapp på
kvarnvinge.
kiveripal -n, -a m. kvarnunderlag.
kwcen,romp -a, -u f. kvarnstyre:
den långa stång medels
hvilken kvarnen vändes.
kivcenAstcein =, -a m. kvarnsten.
kweilyyke -an, -a in. kvarnvinge.
kceiv-ahuanda adv. till vänster.
ken kend kend tr. känna.
kcegIcceZ -kk -lekt intr. bära
tungt, kånka.
kcera -an, -a m. kärra.
kcet
-a n. kött.

1.
laya sv. 1 tr. laga.
lad -a, -u f. klippa.
lak -24i, -a m. läcka. buat'n fik
lak upa se.
laka -an ni. lake på smör o. d.
lakan -2,, -u n. lakan.
laks -'n, -a m. lax.
lantein =, -a in. laddstake; eg.
laddten.
layiman oböjl. in. skämtsamt
namn på långfingret.
lagsaman -u -t långsam.
las-mce prep. längs.
lagt adv. långt.
la_p sv. 1 tr. lappa.
lap -in, -a in. lapp.
lapun -u -ut lappig.

larm sv. 1 intr. larma.
larm -2 n. larm.
las -2, -u n. lass.
last sv. 1 tr. lasta.
last
-u n. 1) last; 2) lass.
han lad hcen upa lasti.
lastnig -in, -ta m. laddning, last.
lat -a, -u f. tvärslå på tak byarpå halmen hvilar.
lava -an, -a in. lafve.
lavas -a, -o f. bordsbänk.
law layu, layu f. lada.
lawsvceip -in, -a m. vidja byarmed halmen fastbindes vid
takstängerna.
lji -nn, -ya m. lag (lex).
laman -u -t lam.
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lanu n. pr. namn på en äng; eg. /4/ouyZ -a, -u f. rem bunden
kring ändan af .2,laguvgZa.
öppen plats.
l4luay -a, -u f. liten slå genom
latan -to -t lat.
dg.iluaya.
lathun =, -hunda m. lathund
liyuan -a f. lilltå.
(okvädinsord).
lara 9, n. lugn.
/ctv -2, n. laf.
le (pres. la le) lo lit intr. laman lunna n. lugn.
lintnag -an, -a m. ton, visa.
le, skratta.
limp -a, -u f. limpa.
/e -n, -a m. led, lem.
le -tan, -ta m. led (t. ex. på lind sv. 1 tr. linda barn.
lind -an, -a m. barnlinda.
gärdesgård).
leta led led tr. ladda. han led linfa n. pr. Magdalena.
in. svål.
linug
basa o skiout.
liQman -o -t ljum.
lellit adv sakta, långsamt.
listaan -au -it listig.
len sv. 2 tr. låna.
hstzhcat -u f. listighet.
len -a, -u f. lön.
/t2tc hon hytt intr. o. tr. ljuga.
lena n. pr. Magdalena.
h2,,td htici /2,2,t. intr. ljuda.
/gr adv. länge.
lagd -a, -u n. ljud.
lepu n. pr. Libau.
lestuk - stuhan,-stuka ni. klifstätta. /i24c1 -a, -o f. lögn.
lags -a, -o n. ljus.
letan -tu -t 1) lätt; 2) billig.
lisan -o -t ljus.
levar levra f. lefver.
ligshualdar -ar/, -ara m. bloss,
lifta -ta - tat tr. lyfta.
lykta; eg. ljushållare.
laga luay luayu lagat bitr. ligga.
ltht sv. 1 tr. o. intr. sluta, lykta. lagsmQr -muru, -merit f. jordegumma.
laht -a, -u f. lykta.
lava levd levd intr. lefva.
lahtanda = n. ändalykt, slut.
lavans -a, -u n. kreatur.
hk -a f. lycka (fortuna).
lika adv. lika, lika sum liksom. la sv. 3 tr. o. intr. lida.
intr. hinna.
la het hu
lakas sv. 1 lyckas.
la -an, -a ni. lie.
lika -2a, -tu f. lycka, ögla.
la -a, -u f. brädd, strand.
liklian -tu -at lycklig.
labaka -an, -a ru. liebladsbak.
hind -un, -taa m. nyckel.
klar -dra, -dmat n. lider; nytt ord.
--ert n. lillfinger.
l4ficeyak
-yhu f. en tjäder hk -a, -o n. lik.
lakan -ku -ht lik.
i bösslåset.
laa,lan la.flu Jakt, komp. ~dar, lakalaug -a, -u f. graf; eg. likgrop.
superl, minst liten.
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likitor -ton, -tora m. liktorn. loupts oböjl. adj. löpsk.
/zk'n sv. 1- tr. likna.
lousan -u -t lös.
liluar
-o n. den del af lien lousgual -guan, -guacla ni. träsom fästes vid skaftet.
desland.
hm 4 n. lim.
lousluand -i, -a n. trädesland.
/in -t n. lin.
lousman =, -mceno m. torpare.
lind sv. 1 tr. linda barn.
loutrce -4i, -yu n. löfträ.
lind -an, -a 1) barnlinda; 2) /ot -'n, -a m. lott.
gehäng.
lo
-o o. -,ro n. 1) lod; 2)
lind -an, -a m. lind (tilia eurokula.
pa3a).
lok -a, -u f. loka.
linguan -i n. linskäfva.
lQ1c
-o n. lock (på kärl).
linkhkg -a, -u f. vattenafstäng- /Qs sv. 1 intr. teka i bållspel
ning hvari lin sättes för
(hvarvid träet, katastakan,
att »rötas».
slås tre gånger omkring
linskiceva --=, -u f. linskäfva.
hufvudet).
lintut -a, -u f. lindocka.
/os -'n, -a m. lots.
/ts sv. 2 tr. o. intr. lysa.
losk -a, -u f. julle.
/ts /tst /tst lydas, lyssna.
/Qt -k, -a m. lort.
lisa n. pr. Elisabet.
lotsruka -u, -u lorthög.
ht sv. 1 intr. lita.
/ov sv. 1 intr. kryssa.
/di adv. litet.
/ov -an, -a rn. lofve (på handske).
/tv -t n. 1) lif (vita); 2) midja; luay -a, -u f. låda.
3) mage, lif.
luayan --yu -ht, komp. lceyah,
/tvsot -sutu f. diarré.
sup. lcegst låg.
/twitv
-u n. lieskaft.
luam
-u n. lam.
liva levd levd intr. bo.
luand -i, -a n. land.
Mist n. pr. Lovisa.
luagan -u -t, komp. logar, sup.
lonvun -u -ut lummig (lurfvig).
lcegst lång.
los sv. 1 tr. o. intr. 1) lossa; luagfrida -an m. långfredag.
2) lösa.
luagmak -in, -a in. orm; egentl.
/ou -t, -u n. löf.
långmask.
loucla -an m. lördag.
luagmaklcetk -in ca. namn på
louifalel -i n. löfaffall; äfven en
en danslek som utföres enmärkelsedag.
dast af män.
louk -in, -a m. lök.
luar -i, -o n. lår.
loup bp lupu lupit intr. 1) löpa, luarknikca
f. ledgång
springa; 2) flyta (om vatten).
vid låret.
loupandi = n. reumatism.
luas
-u n. lås.

luasNek -ta, -zu f. bläckbeslag tat -a f. lut.
på bösslås.
blint n. pr. Magdalena.
ltcaskru -tn, -a m. låsskruf (i leg -in, -ta m. lägg, ben.
legt lz o. lad lagat tr. lägga.
bösslås).
lcegt -ta, -zu f. benlägg.
ludun -u -ut luden.
lce2'a4 -yitt n. läder.
luft -'n ni. luft.
lcet lcetcl lcetd tr. lemna. lex
luft -t, -u n. loft.
buant uatar afvänja barn.
lug sv. 1 tr. lugga. Äfven säges
ta 1. rcekt z huart.
lcetd lem" lez ? tr. leda.
letk -in, -a ni. lek.
lug -ni, -a rn. lugg.
huk -a, -u f. (hjul-)löt.
luht sv. 1 tr. o. intr. lukta.
led* letht lcetht intr. o. tr. leka.
lutsk -a, -u f. ljumske.
lceiksak -sakt, -saka n. leksak.
luk sv. 1 tr. locka.
lcezon -o -ot löjlig.
luk -in, -a m. hårlock.
lett- -k n. lera.
luk -in, -a m. spindel.
letrun -u -ut lerig.
luka -u, -u f. brädport.
luknet -ncett, -ncetu n. spindel- lcett lett lett tr. o. intr. 1) leta,
söka; 2) försöka. han hetnät.
tar sner fin uti guant.
lum -in, -a m. århandtag.
lcetut adv. ledsamt.
luma sv. 1 intr. låga.
luma -an, -a m. 1) låge; 2) brasa. lezustna -u, -u f. stor sena.
lcegar komp., lcegst sup. längre
/urnan -u -t lugn.
längst, af luagan.
lumn sv. 1 tr. o. intr. lugna.
iceek sv. 1 tr. länka.
lun -a, -o f. båtkafvel.
lekt pret. o. sup. legt o. lcemft
lue -a, -u f. lunga.
tr. träffa. dosa legt me z
lugkar sv. 1 intr. lunka.
fot'n.
lustkan -ko -ht lungsiktig.
lugstukdom -in m. 1) lungsot; legstfigar -en n. långfinger.
2) lunginflammation.
legstuan, -a f. tredje tån.
kel? -in, -a m. läpp.
lupt f. dräktig (om hynda).
letzvt -t n. lärft.
lust -an m. loste (ett gräs).
lcesa sv. 1 tt. läsa.
lust 'n m. lust.
lcestar -an, -ara m. läst.
luva sv. 1 tr. o. intr. lofva.
lett icet o. Jet katt tr. låta,
luvandt = n. löfte.
tillåta.
lup -a, -u f. loppa.
lcetzas sv. 1 lättjas.
/u -an, -a m. loge.
hette -in, -ta m. lätting.
luk -a, -u f. lucka.
/cp lQ lc_ett intr. le. Jfr le.
lus -a, ltsu f. lus.
Sv. landam. II. 3.

8
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le adv. i lä. han kar l und
luanch.
kran, komp., legst sup. lägre
lägst, af luvan.
lceyah, -yltk n. ler.
lekiar -an, -ara m. läkare.

II. 3

len -a, -u f. lönn.
m. skratt.
lcentg
m. länsman
lensman =,
(byälste).
ler sv. 2 tr. lära.
leub -ta, -zu f. lärka.

2.
2lag sv. 1 opers. slaska, i syn- Ilemrceyn sv. 1 opera. hällrägna.
nerhet snöa isbark.
llemrceyn .4 n. hällrägn.
Vag sv. 1 intr. vandra, slanka. Lies sv. 1 tr. o. intr. slösa.
.2./et sv. 1 tr. släta, smeka.
2lag -k n. yrväder.
-u n. slätt, fält.
Maga -u, -u f. slaga.
Met
Metan -tu -t slät.
22agun -u -ut slaskig.
.2,1aguhuandvaZ -vah, -vcau, n. Via -an, -a m. släde.
-o n. järnskoning
2hazan
slagskaft.
under slädmedar.
llaguvaZ 4, -u n. slagskaft.
21tva -an, -a m. släde.
llaht sv. 1 tr. slakta.
lhht, pl.
llahtar -an, -ara m. slaktare. Llzkan .2,11,ku (o.
pron. slik, sådan.
llambar sv. 1 intr. slamra.
.2,hkan-sama (böjes som föreg.)
.2,lant in, -a m. slant.
pron. adj. likadan.
llagle sv. 1 opera. slaska, snöa.
m. skämtsam benämllapceyh,un -u -ut slokörad.
ning
på pekfingret.
1
intr.
slarfva.
.2,1arv sv.
nman -u -t dålig.
Varv -a, -u f. slarfva, trasa.
.229-se sv. 1 slingra sig.
2larvar -an, -ara m. slarf.
Mer sv. 1 tr. slingra.
-ut
slarfvig.
2/arvutt -u
opera.
slaska,
i
syn//tog sv. 1 tr. slunga.
llask sv. 1
-u n. slunga.
nerhet om stråx smältande //tog
2,lip
2lap
llupu 21uptt intr.
snö.
slippa.
slaskig.
llaskun -u -ut
lhp -a, -u f. frans.
-o n. slag.
Vag
slak.
2hpa -u, -u f. slimsa.
itakan -ku -ht
.2,lzpar
-pm u n. hänge på trä.
-zu, -a m. slaf.
.2,lehtan -tu -t (komp. -a, sup. -ast) alprun -u -ut slipprig, hal.
24 sv. 1 tr. slipa.
dålig.
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llops sv. 1 tr. o. intr. lapa (om 2,/ut adv. slut.
2l4t 22oti o. 3,latx, -u n. slott.
hund).
llceht -x, -u n. släkt.
.2,lua 3,lo Mod tr. slå.
.2,lcehtzg -in, -a ni. släkting.
3,luay -a, -u f. slå.
.2,luayas 2,lost llaust slå bar- .22cetkx 22cetht 32cetht tr. slicka.
andra, slåss inbördes (därför .9„lcetm -in 03. slem.
.22ceimun -u -ut slemmig.
aldrig i singularis).
.2,luk'n sv. 1 1) tr. släcka; 2) .2,1cetv -a, -u f slef.
2,1cee -in, -a m. 1) släng; 2) krok.
intr. slockna.
3,lurps sv. 1 tr. o. intr. sörpla. .2,1(vpx liceft 3,lceft tr. släppa.
.21<eic 4 n. sjögräs, hafstång.
1,1uan -o -t slug, klok.
2,lc_ekdi -n, -a in. stor, af hafvet
.2,luk sv. 1 tr. sluka.
hopad .22cek-massa.
3,1up 4n, -a m. slup.
3,lc_ep sv. 1 tr. o. intr. släpa.
Mut sv. 1 intr. o. tr. sluta.

m.

maga -an, -a m. mage.
magafnskan -ska o. -sko -st frisk
i allo.
magamuk -a f. diarre.
magastukan -ko -ht lidande af
diarre.
map, pron. 1) många; 2) andra.
maht -u f. makt.
mahtlousan -u -t maktlös.
m,ak -in, -a m. 1) mask; 2) orm;
3) namn på allehanda små
insekter.
makhus -x, -o n. snigel.
makmcel -x n. mal (kollektivt).
makskual -a,-u f. mussla, snäcka.
mala n. pr. Magdalena.
mala sv. 1 tr. o. intr. 1) mala;
2) spinna (om katt).
malm -in ra. malm.
malt -x n. malt.

malcetrx pl. f. malört.
man =, mceno o. mcenx ni. man.
maner -x n. sätt, maner.
mana
-tia m. mantel, öfverrock.
mak -ån, -a m. manke.
maeceZ sv. 1 tr. mangla.
magcel -gen , -8Za in. mangel.
maecetstuk -in, -stuka in. mangelstock.
mara -u, -u f. mara.
man n. pr. Maria.
manablom -a, -o f Marieblomster (galium verum).
marknaycel -yceri, -yla m. marknagel på besman.
-uk m. stafled are
marmuZ
på pinnvagn.
maruluk 4n, -a m. hårtest.
mask -a, -u f. maska.
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mdafora -u, -o f. mellersta fåran
mast -i, -u n. mast.
på teg.
-u n. fallrep.
mastdrarceip
mastgio4 -a, -u f. träring hvar- milaguacl -guan, -guala m. mellangärde. med seglet fästes vid masten.
~last oböjl. adj. o. adv. superi.
masu = f. ett slags dans.
mellerst.
mat -a, -o f. matta.
mata n. pr. Märta.
(abs. mlnu) mit, pl. myt
mata }
(abs. miyara) pr. poss. min.
n . pr. Mattias.
matp
mindar komp., minst superi.
man sv. 1 intr. mana.
mindre, minst.
-it myndig.
man -i, -o n. hästman.
mindian
mat -'n m. mat.
mip = n. minne.
me o. ma pr. pers. ack. mig. mins minst minst minnas.
me
n. mjöd.
minskas sv. 1 minskas, aftaga.
magtian -zu -it möjlig (nyare minut -'n, -a m. minut.
ord, därför ej * meyhan). muyan -vo -ft 1) spenslig; '2)
mat mecl me4 tr. mäta.
mjuk.
n. mjöl.
mat
mi,5 -a, -u f. kvinnomössa.
mdkist -a, -u f. mjöllår i kvarn mtsomar -an, -ara m. midsom(dit det nymalda mjölet
mar.
samlar sig).
mitimast
-u n. stormast (på
meZrcel -a,-u f. ränna genom hvilskepp).
ken säden rinn er från tratten mit4 o. mit-pa prep. midt i 1. på.
ned mellan kvarnE4enarne. mit-upa prep. midt på.
mem -a, -u f. mormoder.
mitupatuft -a, -u f. mellersta
mat mat mat tr. möta.
toften i båt.
nticak -a f. mjölke.
~kan -ko -hi mjuk.
micak -i n. mjölk.
mita mun, miuita m. bål!.
miaZkemad
-u n. mjölkäm- micat -an ni. mjälte.
bare, mjölk bytta.
ind -a, -u f. små djur som sägas
mula -n m. middag.
vistas i gammalt mjöl.
midasitandi = n. middagsmål. mitmeZ -i n. gammalt, odugligt
mich 4a, -tu f. mygga.
mjöl.
mtki adv. mycket.
nnto n. pr. Mitau.
mikigZamand oböjl. adj. tal- mo (blott pres.) må, månde.
trängd.
mold sv. 1 tr. mylla.
mi i, -u n. dyning.
mold -a, -u f. 1) tråg; 2) balja.
mila 1) prep. emellan; 2) adv. moft n. pr. Magdalena.
emellanåt.
mak sv. 1 tr. mjölka.
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mons adj. i morgse.
muagig -an, -a m. målning.
mortsmucd -a, -u n. morgonvard. muag oböjl. adj. mången,-ge(-ga).
mon -an, -ta m. morgon.
muat sv. 1 tr. o. intr. måtta.
morkan -ha -ht mörk.
muat
-u n. mått.
mork'n sv. 1 intr. mörkna.
mag -an, -a m. mugg.
mork'n -u n. mörker.
muka sv. 1 tr. skotta (dynga;
mora adv. i morgon.
om snö säges hets snip).
morudu
m. morgondag.
mua oböjl. n. moln.
mot. pret. (öfriga tempora sak- mula oböjl. adj. mulen; dock
nas) måste.
stundom äfven böjdt: rnamoudun o. mouun -u -ut modig.
an -zu -tt.
mour -a, -u f. myra.
mumca sv. 1 intr. o. tr. mumla.
mourbu -u, -a n. myrstack.
munstar -trt, -tru n. mönster.
1719. -* n. mod.
mugk -an, -a rn. 1) munk; 2) äss
mQdtan -tu -it modig. ni. tt
i kortspel.
skupna.
mus sv. 1 tr. kyssa.
mQtan -tu -it mogen.
musa -an m. mossa.
mun
mQn sv. 1 intr. mogna.
-a m. 1111111.
mon -an, -a }
munsvro -a, -u f. mungipa.
m. takås.
~nig 41t, -aj
mutar -fra, -fru f. mutter.
mr -a o. -tt, meru f. moder. muld 4 n. mull.
Best. sing. äfven muru.
mu Z -a, -u f. mule.
tnty -u, -u f. 1) »bank» (stora tntd -a, -u f. mila.
brädet) på spinnrock; 2) mur sv. 1 tr. mura.
mjölränna i kvarn.
mur mug, mura m. mur.
tnQt prep. mot.
murar -ag, -ara m. murare.
~girar -ag, -ara ni. förbrytare. mutrceyn sv. 1 opers. duggmQtkumandt oböjl. adj. nästrägna.
kommande. m. uart.
mutreyn 4 n. duggrägn.
mc2tvcep, -u n. motväder, mot- me prep. med; tillägges äfven
vind.
namn på årstider ock delar
mua 4 sv. 1 tr. måla.
af dygnet för att tillsammua
-o n. mål, språk.
mans med dem uttrycka
muaZar -ag, -ara m. målare.
en tid hvarunder något sker:
muan
-a m. 1) måne; 2)
me dana, mce somag o. s. v.
månad.
mcvaan. -Ora, -Oru f. faster, moster,
muanda -n m. måndag.
tant.
muansbn
mehttan -tu -tt mäktig.
n. månsken.
muanskgnd 4
mcet -a, -u f. med.
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mcerkan -ku -ht mörk.
met -a, -u f. fiskarkoja.
mceta'r komp., mcest superi. adj. merkt mcerht mcerht tr. märka.
mcerkt =, -tu n. märke.
o. adv. mera, mäst.
was -a, -u f. säck hvari fisk mcettg -an m. märg.
mesig -in m. mässing.
bäres; af lett. malas.
mceastar -tan, -tra m. mästare. mesk -in m. mäsk.
melltg -in m. 1) mässling; 2) mest adj. o. adv. superi. mäst.
metan -tu -t mätt.
koppor.
mce.2,ligerun -u -ut koppärrig. met -a, -u f. mört (cyprinus
leuciscus).
meta =, -u f. stor borr, brukad
vid fabricering *af bjulnaf. mc3 konj. o. prep. med, äfven.
han ska gua tt rt; ta me
mceq -an m. malt; jfr mat.
= han skall gå dit [för att]
men konj. men.
rida; jag också.
men -a, -u f. tant (faster o.
»ud -a, -u f. märla.
•
moster).
mer -a, -u f. märr, sto.
mcenskt -ta, -tu f. människa.
-u n. medvind, medmensktbuan -t, -o o. -bonu n. mcevceyn,
väder.
människa.

n.
nan -a, -u f. moder.
'n pr. pers. ack. honom.
nap sv. 1 tr. plocka, samla.
nag sv. 1 tr. nagga.
nar sv. 1 tr. narra.
adv.
någonstädes.
nagajtel
nar -n, -a m. narr. han er al
nagZ -an, -a m. nagel.
folkts nar.
pron.
någon.
nagnan -gttu -gat
n. pr. Narva.
m.
Mo,
spik.
narv
nayceZ -cen, nayZa
naskar
-an, -ara tu. syl, pryl;
spikform
m.
nayceZform -in,
estn.
låneord.
(smedterm).
f. liten säl.
nat
-a,
-u
spiknayeUtogar -an, -ara m.
m.
sjönate.
nata
-an
h ammare.
-ara
m. nafvare, borr.
-an,
navar
naiv n. pr. Nargö.
navarptk
-an,
-a
m. järnredskap
nak -an, -a m. nacke.
hvarmed
bösspipan
renas
nakun -u -ut naken.
efter
uppborrningen.
-o n. namn.
namn
-yta m. nafle.
namsda -in, -daya m. namnsdag. navceZ
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nabar -an, -bra m. granne; estn. nita räkn. nitton.
nitand räkn. nittonde.
låneord.
nita räkn. nittio.
naks sv. 1 intr. kraxa.
nittind (-and) räkn. nittionde.
ne -u f. nöd.
nuar -i n. nyår.
nechan -zu -it nödig.
nedit adv. nödtvunget, ogärna. no interj. nå!
noh
-214 f. ögonvrå.
nel
napus -in, -a m. näjonöga.
ni o. ni pr. pers. ni.
nor adv. i norr.
match sv. 1 intr. jama.
niyasi -u 1. -situ f. undersida. norstian, -a f. nordstjärna.
norut adv. norrut.
niya4 adv. ner.
not.? -k, -a m. nors.
nihtran -tru -tat nykter.
nouan nouo nouft, komp. nota
frk sv. 1 intr. inslumra.
njugg, noga, snål.
ra. namn på en fjänikutus
nouft -i n. snålhet.
der i bösslåset.
-o n. nöt.
nikcapi -a, -o f. nyckelpiga nout
-gucula m. ladunoutgual
(coccinella).
gård.
nimastaka -an, -a m. stake byar-o n. fähus.
med väfven uppvindas.
nouthus
nQ adv. nog, visserligen.
nist sv. 1 tr. nysta.
noa nordanvind. noga stornist -a, -u f. nystan.
mar la.
nistfQt -'n, -fetru m. nystfot.
nistpuU -an, -a m. nystblad. «la oböjl. adj. nordlig.
inclavcep -2, -22 n. nordanvind,
nitar -tra, -fru f. hasselnöt.
nordanväder.
nitarbusk -an, -a in. hasselbuske.
natt sv. 1 (-ra) tr. c,. intr. 1) nQt -a, -u f. not.
nyttja, använda; 2) bruka, iiQtfoZk -i n. folk som ger sig
ut på notdräkt.
pläga. vi nib gira sualis.
ntup moup ntupu limpa tr. nQtlQm -a, -u f. öfre nottelnen.
nQtpcera -an, -a m. bakre delen
knipa, nypa.
af noten.
mur -an, -a m. njure.
adv.
nu.
intr.
nu
mus nzous niusu niusit
nuaZ
-a,
-u f. nål.
nysa.
nucdou
•
a,
-u 1'. nålsöga.
nian nu nit ny.
nua-ncest
prep.
o. adv. nära
räkn.
nionde.
niand (-ind)
intill.
nyfiken.
nifikian -zu -it
nuar, komp. nuara adv. nära.
nu räkn. nio.
nuar-upa nära att. nuar upa
oböjl.
m.
nymåne.
nimuan
gua.
nit sv. 1 tr. nita.
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nuat -u, netru f. natt.
ncemnustuan
f. fjärde tån.
nuatskiera -u, -u f. flädermöss ncenas (pres. ncens menas) ncenst
(vespertilio).
ncenst nännas.
nuatu adv. sistlidna natt.
ncerm-se sv. 1 närma sig.
nuatugeZ -gZa, -g4ic f. nattuggla. nesa -u, -u f. 1) näsa; 2) nos;
nu-b-est adv. just nu, helt nyss.
3) näbb.
nuk sv. 1 intr. inslumra.
nesabura -u, -u f. näsborr.
nu k -4n, -a m. nock, spets.
nesabu,sk -an m. tryne, mule.
nu/ca n. pr. Nukk (ön ock fast- ncesahucd
-o n. näsborr.
landet).
nesakZug -a, -u f. andhål för
nur sv. 1 intr. 1) morra; 2)
säl i is.
brumma; 3) spinna (om ncesand -.ila,
f. inre ögonkatt).
vrån.
nuran -o -ot, komp. nuruya, ncesatubak
m. snus.
superl. -ast småfånig; estn. nesavisan -u -t näsvis.
lånord.
mest prep. hos, vid.
numn adv. 1) nu; 2) ännu.
netargoda -an, -a m. näktergal.
ng adv. nu.
ncehhest -hes'n, -hesta m. uppnto sv. 1 intr. nosa.
till klufven stake hvarpå
ncicd -'n m. nåd.
fisk bragder (nät, not) bindas.
neb. -a, -u f. nubb.
ncettnuaZ -a, -u f. nätnål.
nceyZ -a, -u f. spik, järnklo.
nehstika -u, -u f. näthängsle
neiZzg -at m. virkning.
vid sjöstrand.
nceyZnuaZ •a, -u f. stoppnål.
ncebstcein =, -a m. sänksten på
ncez-se sv. 2 nöja sig.
nät.
ncezdan ncezdu nezt nöjd.
neva -an, -a in. näfve.
ncebar nebn n. näfver.
nceik sv. 1 tr. o. intr. neka.
nelk -a, -u f. kärfve, nek.
nceb-se nceht neht närma sig.
nett nceit ncett tr. nöta.
matas sv. 1 nalkas.
ncebn oböjl. in. näcken.
nem-se sv. 2 närma sig.
n(4 -.ila, -.2,1u f. nässla.
ncemar komp., nest (o. ncest)
ncemZusfigar -grb n. fjärde fingret
superl. närmare, närmast.
på handen, ringfingret.
-u n. nät.
net
n(emZustuan -a f. fjärde tån. ncetzg
m. nattgammal is.
ncemnusfigar-en n. fjärde fingret.
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o.
otatand räkn. adertonde.
o konj. ock, äfven.
°tott räkn. åttatio.
oh sv. 1 intr. grymta.
otottand (-tnd) räkn. åttationde
oi interj. o! ve!
otu räkn. åtta.
oldar -ag m. ålder.
ou -a, -u f. öga.
oldaclom -in m. ålderdom.
olda,stit oböjl. adj. ålderstigen. oubhls -at, -a ni. ögonblick.
-o n. ögonbryn.
°namn -tu -it ordentlig i lef- oubrun
oubrunhuar -t n. ögonfrans.
nadssätt.
ouduk -in, -a ni. duk som lägges
or -a, -u f. orre.
öfver liks anlete.
ork sv. 1 intr. orka.
oucyce4 -24a, -yZu f. rem.
orktlesan -u -t orkeslös.
ormor -a o. -muru, -u f. 1) orr- oulok -t, -o n. ögonlock.
»ml -33a, -3,1tc f. ögonvrå.
höna; 2) åda.
or'n sv. 1 tr. ordna (nytt ord). our -n, -a ni. 1) grus; 2) stengrund.
orntg -in ni. ordning.
oustn -a, -u f. 1) det blåa i
os pr. pers. ack. pl. oss,
ögat; 2) pupill.
ot prep. åt, för.
ouskar -t, -o (o. -karo) n. öskar.
otand räkn. åttonde.
ouspcegce4 -gceg, -gZa m. ögonotarta räkn. aderton.
sten.
otartand räkn. adertonde.
outan -a, -tcendru f. ögontand.
otata räkn. aderton.

o.

oboa oböjl. adj. objuden.
Qdkatan -zu -it oduglig.
-u n. ord.
Qctspretk -t, -u n. ordspråk.
ofegufttan -tu -tt oförnuftig.
ogrces -grcest n. ogräs.
ohur -a, -o f. hvirfvelvind.
maffian -o -t ojämn.
ok -t, -o n. ok.

okamat oböjl. adj. okammad.
oktendan -du -t 1) okänd; 2)
okunnig.
okno oböjl. adj. främmande.
okumtan -tu -it okommen. han er
okumt han har ej kommit.
okuntan -tu -tt okunnig.
oladtan -tu -tt olydig.
oltht adv. ovanligt; opassande.
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°hk -a f. olycka.
&datan -zu -it olycklig.
oltkan -ku -ht olik.
°helan
-( olärd.
om 4n, -a m. farbror, morbror.
Russvurm, ock efter honom
Rietz, upptaga med orätt
åma. Ej ens om har jag
hört.
om -a, -u f. tant.
omindzan -zu -it omyndig.
omuna -an, -a m. svärm af myggor m. m. dyl.
oncezdan -du 4 onöjd.
opallian -zu -it opasslig.
orceidlian --zu -it 1) oredlig; 2)
oredig.

II. 3

orcandan -du -t oren.
os sv. 1 tr. fäja skorsten.
os 4 n. sot.
ostadtan -zu -it ostadig.
osun -u -ut sotig.
otros o. -zan -zu -it otrogen.
otsda -n m. onsdag.
otsham n. pr. Odensholm.
otsvaZa -u, -u f. häger (ardea
nigra); eg. Odens svala.
oven =, ovena m. ovän.
otnst adv. ovist, osäkert.
ovcep -z n. oväder.
ovcerta oböjl. adj. (tid) uppfyld
af oväder.
ovcenitan -zu -it ovänlig.
oawlian -zu -it oärlig.

p.
pa prep. på. pa estarbuzn på
östsidan, pa surbuzn på syds i dan, pa vcestarbuzn på västsidan (om vind).
pad -a, -u f. padda.
paz sv. 1 tr. smeka.
pak sv. 1 tr. packa.
pak -in, -a m. packe.
pal -n, -a m. pall.
palskru -in, -a in. namn på en
skruf i bösslåset.
paZt -an, -a m. palt.
pan -a, -u f. panna.
pankaka -u, -u f. pannkaka.
paper -z
n. papper.
papcer -z

par sv. 1 intr. knarra, gnissla.
dormo parar.
park -a, -u f. tunnklufven handsbred sticka af tall, brukad
till lyse i brist på ljus.
parkhualdar -an, -ara m. klyka
hvari parka fästes.
parktan -z, -o n. järnbeslag på
parkhualdan.
parkstuae -z, • steeru n. stång
hvarvid parkhualdan, klykan för lysstickan, fästes.
pas sv. 1 intr. passa.
pasport
-u n. pass (nytt ord,
från ryska).
pasum -an, -a m. passme.
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patsmoda -n m. kallas 2/14 juli pzuZ pii, pila ra. pilträ.
pakts sv. 1 intr. knarra, gnissla.
(Pärs moders dag?).
patt oböjl. n. parti, skara; t, ex. pt -a, -o f. flicka, mö.
ceit patt hop, ltvansu, taku pik sv. 1 intr. peka.
pk -a, -o f. flicka.
o. s. V.
pi -a, -u f. and (anas).
par 4, -u n. par.
peceialg -a, -u f. lom; estn. ord: pilar -an, -ara in. pelare.
den hvars fötter sitta bakut. pm, sv. 1 tr. pina.
pm -a f. pina.
petarburg n. pr. Petersburg.
petstkasan -u -t vacker; af lett. ptp sv. 1 intr. pipa.
inp -in, -a rn. pip.
spezigs.
petar -an, -ara m. järnpelare. pip -a, -u f. pipa.
plphu -u, -u ii. piphufvud.
pets n. pr. Petter.
palt sv. 1 intr. ikysa som nyss plpinaga -an, -a ni. sälmage,
använd till säckpipa.
- påtänd fuktig ved.
plaks sv. 1 intr. knalla, skrälla.
Ing -an, -a ra. pigg.
plant -a, -u f. planta.
in» -u -ut taggig.
pktar sv. 1 intr. 1) pladdra;
pilar -an, -ara m. penis.
2) prassla.
pin -a, -u f. penna.
platrun -u -ut pratsjuk.
pipar -an m. peppar.
pirkcel -kv, -kla m. spridstång plig -in, -a m. skopligg.
pliga -u, -u f. slarfva, trasa.
(segelt.).
- pirkcOrop -a, -u f. ögla vid plikt -i, -u n. skans, plikt.
seglets öfre fria hörn, hvari plindar sv. 1 tr. plundra.
spridstångens ena ända in- plits sv. 1 tr. sno repsträngarne
tillsammans medels spitsstickes.
bott (repslag.).
pis sv. 1 intr. låta sitt vatten.
plotar sv.1 intr. sjuda (om gryta).
pis -t n. urin.
-örtat f. urinblåsa. pZuay sv. 1 tr. pläga.
pisblceyak
ptstkiltan oböjl. f. skämtsam be- pluay -a, -u f. plåga.
nämning för lillfingret; af pluk sv. 1 tr. plocka, samla.
plums sv. 1 intr. plumsa.
estn. pisikene liten.
-Q.Za m. 1) pistol; 2) plat -a, -u f. plåt.
pistQl
po prep. på.
ett slags hök.
pttar sv. 1 opera. småvärka (om poik -in, -a m. pilt, gosse.
pos in, -a ni. post af trä.
»krypande värk»).
-a ra. pilt, gosse. pita post pos'n, posta m. (bref-)post.
pit
.2,licayas gossarne slåss (in- postbuat -'n, -beto ni. postbåt.
En gång i en hvar bland
bördes).
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månaderne maj—oktober pusa -an, -a m. påse.
afgår en sådan, bemannad pusavams -a, -u f. rock föraf Runökarlar, till Årenssedd med bröstficka.
burg — summa sex gånger puta sv. 1 1) tr. sticka, stoppa,
om året.
t. ex. puta n z scekin; 2)
po„9 11. pors.
påta, peta, t. ex. puta uh
pot -a, -u f. potta, nattkärl.
zociu.
pou -an, -a m. bössfodral af säl- puts sv. 1 intr. fjärta.
skinn.
puts -'n, -a m. fjärt.
prat -a, -u f. pracka (fogel). putel -92, -a m. butelj.
prev sv. 2 tr. pröfva.
puk
ni. ond ande.
przk
-u f. prick (sjömärke). pukskuansruka-an ni. puksk ar n sprgs sv. 1 tr. prisa.
hög: hvit fläck, stundom
prgs n. pris.
synlig på innanvägg ock
prov sv. 1 tr. ympa.
förebådande olycka, isynprop -a, -u f. ympkvist.
nerhet farsot: motsvarar såprop -a, -u f. kork.
ledes de gamles »Urds måne»
propapalt -a, -u f. ympadt frukthvarom se Petersen, Nord.
trä.
mytol. (sv. uppl.) s. 23o.111.
prQv
-o n. prof.
pund -k, -0 n. pund.
prcehtzan -zu -it präktig.
peki n. pr. Rebecka.
pre5 -'n, -a m. präst.
pel
-u n. förkläde.
puaZa -an, -a ni. påle.
peldik -in, -a m. afträdeshus.
puask
-o n. påsk.
pcentg -in, -a}
m. pänning.
pukszk -in, -a ni. ficka.
peg
-a
puU -an, -a m. pinne.
pcepZig -a 1. väpling.
pas -a, -u f. puls.
pcerastcein -------, -a ni. sänksten på
pump sv. 1 tr. pumpa.
nQtpceran.
pump -in, -a ni. pump.
pcerucepeZ -pZi, -pkto n. päron.
pumpmold -a, -u f. pumpränna. yes -'n ni. pest.
pue -in, -a m. 1) pung; 2) scro- pee,s sv. 1 tr. prässa.
tum.
pce,s
-u n. kvarnpräss (hvarpara = f. kaffesump.
med kvarnen stannas).
pu.5. sv. 1 tr. hetsa (hundar).
peZ -a, -u f. pärla.
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r.
ng -in, -a m. ring.
rab sv. 1 intr. sladdra.
riebit-h-2411.ringbyte,förlofning.
rat -a, -u f. ljuster.
raisk sv. 1 intr. drifva till land. rikki -za, -iu f. rynka.
rosk -i n. landdrifvet sjögräs. rigkiun -tu -tut rynkig, skrynklig.
raitata sv. 1 tr. försprida; estn. ris in, -a m. ryss.
risk -a, -u f. ruska.
låneord.
risluand -i n. Ryssland.
raka -u f. upphostadt slem.
rum sv. 1 tr. upprispa, upprifva.
rake sv. 1 intr. harkla.
'Ispik -a, -o f. rysk kvinna.
rank -a, -u f. ranka.
rivubcein i, -u ii. refben.
rata sv. 1 tr. rata.
rt sv. 3 intr. rida.
rata -an, -a m. räcka, rad.
rava sv. 1 tr. slå rågkärfven i n -an, -a m. rie; utgör ena
hälften af hufvudbyggnavägg vid tröskning.
den: på andra sidan om
ray -a, -a f. 1) rad; 2) husrad.
löna (på hvars jordgolf maras sv. 1 intr. rasa.
ten kokas) är shia.
ravstcein =, -a m. bärnsten.
reter sv. 1 intr. regera, väsna. ri, n. pr. Riga.
rifrost -i n. rimfrost.
reZ recl recl tr. röra.
rift sv. 1 intr. hicka, rapa.
rest -a, -u f. röst.
rikan, -ku -ht rik.
ret sv. I tr. reta, förtreta.
riki =, rikiu n. rike.
rev sv. 1 tr. refva.
ras 4 n. ris (växande).
rev sv. 1 tr. röfva.
rismor -muru, -mera f. järpe.
rev 4, -u n. ref i segel.
ritar -an, -ara m. triangel
-u
n.
ref,
sandbank.
rev
(byggm.).
revbcendig -in, -a ra, refband.
reffla.
ny
reiv
rivu rivit tr. rifva.
rifeZ -fia, -fiu f.
rivstein
=, -a m. bryne af sandrig -in, -a m. rygg.
n.
ryggrad
på
fisk.
sten.
rigibast -i
rigibel -a, -u f. ryggbörda: så roi -a, -u f. soppa; estniskt
lån eord.
mycket en orkar bära.
'ra sv. 1 intr. 1) rossla ; 2) grymta.
rigivcenk -in m. ryggvärk.
rom adv. 1) ut; 2) ute.
nmn sv,. 1 intr. remna.
ronikous -a, -u f. stor slef hvarnmn -a, -u f. rernna.
med mjöl öses.
ny sv. 2 intr. ringa.
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ros -a, -o f. ros.
romp -a, -u f. rumpa.
rompbrak -t n.: då hornhoskapen ros -a f. ros (sjukdom).
sommartid plågad af hetta rot -a, •rotu o. retru f. rot.
ock brömsar springer af ock rov -a, -u f. rofva.
till med svansarne i vädret rua -an m. råägg (fem.).
säges ltvansu hava romp- rna = f. 1) rådslag, råd; 2)
tillgång, råd.
brakt.
ruad ruad ruad tr. råda.
romphuar -4 n. hästtagel.
rompskru -at, -a m. svansskruf ruak sv. 1 tr. o. intr. råka.
ruam sv. 1 intr. råma.
på bössa.
rompstaka -an, -a m. liten pinne ruam -t, -o n. ram.
i väfbaken.
man (abs. ruayak,) ruayu ruat
rå, okokt.
rost -a, rostru f.
rostkrcegkt -ta, -tu i bykbunks- rub sv. 1 tr. rubba.
underlag.
rubca -cen, ruMa m. rubel.
rostun -u -ut rostig.
mg: hena guar z mg hönan går
i »rugg», ruggar.
robno o. rostno pl. n. russin.
rot -a, -u f. råtta.
ruka -an, -a m. 1) ruka, hop,
hög; 2) mängd; 3) råge:
rotskurtan -tu -tt råttfrätt.
rukan loupar tvi.
rouan -o -t röd.
rouk -an, -a m. sädesskyl.
rul sv. 1 tr. o. intr. rulla.
rul -a, -u f. 1) rulla; '2) rulle.
roun sv. 1 intr. rodna.
roun -a, -o f. rönn.
rum -in ro. fiskrom.
rousk sv. 1 intr. 1) råma, ryta; rum -in m. rom (dryck).
2) opers. brusa.
runrca rumb n. supkalas. Af
hvarje till ön kommande
routs -a, -u f. hafsörn.
ro -in m. råg.
främling fordrar den Runörost sv. 1 intr. rosta.
bo, som först tager mot
honom, ett stop brännvin
rost -a f. rost.
eller en rubel till rumceZ.
ro sv. 3 tr. o. intr. ro.
ro -a f. ro, lugn.
runa -an, -a m. fargalt.
rod -a, -u f. tullbord.
runan -u -t rund.
roltan -tu -tt rolig.
runt-um pre.p. o. adv. omkring.
rom -a, -o f. läderrem medels ruttan -tu -it rutten.
hvilken fimmerstängerna rut'n sv. 1 intr. ruttna.
fastbindas vid »rankan». ruvagrett
m. mjölgröt.
romaptg -an, -a m. tamp i roma. ruwa sv. 1 opers. rodna. he
rop sv. 1 tr. o. intr. ropa.
ruwar bakum starr säges om
rop
-o n. rop.
aftonrodnaden.
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remi reda: hava rcetd upa hafva
ruk -in, -a ra. spinnrock.
reda på.
rulsduk -a, -u f. docka på spinnrceldltan -tu -dl) redig; 2) redrock.
lig.
rukluar -t, -o n. enhvar bland
de ståndare på spinnrocken, rcetk -in ni. rök.
rcetkun -u -ut rökig.
som uppbära hjulet.
ritIssnua -snuan, -snuak m. se revin -a, -u f. rö, rör.
rcein -a, -u f. åkerren.
snuc&
nk rouk ruku rukit intr. ryka. rceindan -du -t ren.
rum -t, -o n. 1) rum; 2) lastrum. rceip sv. 1 tr. repa sönder.
rcetp -t, -u n. rep.
riman -o -t gles.
sv. I tr. rensa.
1
rymmas.
rem
rimas syr
rcets
sv. 2 intr. resa.
runbo -bunt, -bua m. Runöbo.
m.
gumse.
rcets
-a,
-u f. resa.
rungumar 'an, -ara
1 tr. räkna.
Runö.
rcekan
sv.
runluand oböjl. n. pr.
ml*
rceht
rceht tr. räcka.
runsk oböjl. subst. Runöspråk
pass.
o.
som reflex. betyder
ock -seder. vila gkm upa
det
töja
ut sig: kem redet
runsk!
se 1. rcelstas.
rup -a, -u f. julle.
f. 1) kedja;
rcelsca -kk,
rut -a, -u f. ruta.
2) ketting.
rutar -tri n. ruter (i spel).
rutardrceg -in m. ruterknekt. rcel -a, -u f. 1) ränna; 2) dike,
rännil; 3) kanal.
rutarfru -a f. ruterdam.
rutarhcer -n m. ruterkung.
rcen -a, -u f. ränna.
rutarkn(eht -'n in. ruterknekt. rcenta -an, -a m. 1) ränta; 2)
utlaga, skatt.
rutarmugk -tn, ni. ruteräss.
rcentnik -in, -a m. arrendator.
radan -u -ut rädd.
rftar -tri, -trit n. den bom kring rceps sv. 1 tr. räfsa.
hvilken vä,fven lindas, alt rwps -a, -1k f. räfsa.
efter som han blir färdig rcepskaft -t, -tt n. räfsskaft.
(försedd med hunu horn). rcepskkk -in, -a m. den ofvantill tjockare delen af själfva
rceyZig -in, -a m. reling.
räfsan, hvari skaftet är fäst.
rceyn sv. 1 opers. rägna.
rcipsnavar -an, -ara m. nafvare
rceyn -t n. rägn.
hvarmed hål borras för räfsrceynbuya -an, -a ni. rägnbåge.
tinnarne.
rceynun -u -ut rägnig.
rcet rcead rcezd tr. uppreda.
rcepstin -an, -a ni. räfstinne.
reta adv. redan.
rcemsktt3 -a, -14 f. räfkula.
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rcevuZ
-uk m. ref-orm.
roma
-uk m. refvel.
rest -a, -tc f. stor korg ( jfr genest).
rat adv. rätt.
reta -u f. rätsida.

II. 3

retan -tu -t rät.
rethuanda adv. till höger.
rcetst
f. rätsida.
rev 4n, -a m. räf.
revstgk -a, -u f. räfhona.
rcevuZ n. pr. Reval.

s.

saltan -zu -tt salig.
saft -'n m. saft.
satan = m. satan.
saftun -u -ut saftig.
sahlts adv. sakteligen, små- se pr. refl. ack. sig.
sen (pres. senar sen) sengd
ningom.
sengd intr. o. tr. sörja.
sahtltan -tu -tt saktelig, stillsam.
sak sv. 1 intr. sacka, slå back sen -ut f. sorg. han kavar duro
sen.
(om segel).
sertfulan -o -t sorgsen.
saks -a, -u f. fårsax.
se pr. refl. ack. sig.
salt sv. 1 tr. salta.
sekt (pis. sebar sekt) sht sht
salt 4 n. salt.
tr. söka efter något (men
saltan -tu -t
salt.
efter någon = lett).
saltatan -tu -t
seld sv. 1 ty. sålla, sikta.
salm -in, -a m. psalm.
sendi send send tr. sända.
-o n. salva.
salt)
sarna oböjl. pr. adj. samme(-a). setan -tu -t söt.
sama adv. lika: ta suaw gut dcen setsuran -ro -t sötsur.
nuatu som dan.
stal -a, -o f. själ (anima).
~hg -in, -a m. samling.
stal -t n. kalas som hålles efter
en säls dödande.
samvitt = n. samvete.
samel sv. 1 tr. samla.
siaZ pr. själf.
sanan -u -t sann.
malas sv. 1 själas, dö.
stalclotan -du -clQzt själfdöd
sang sv. 1 tr. sarga.
(om kreatur).
sak -k, -tt o. -a n. sak.
sakar oböjl. adj. saker, skyldig. stht sv. 1 intr. sikta med bössa.
stht -t, -u n. sikt, rågång i skog.
sak'n sv. 1 tr. sakna.
sca sv. 1 tr. sadla.
stht -t n. sikte på bössa.
sal san, sak m. sadel.
stkasu oböjl. f. uthuggen kilformig vinkel på främre
sca san, sak m. sal.
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sidan af vagnens framslå för szskun oböjl. n. koll. syskon, bror
att bilda fästställe åt tisteln;
ock syster.
estn. ord =-: svin mun.
ststalotar -tro, -tro o. -detro f.
si -n, -a ni. syll.
systerdotter.
stikt = n. silke.
&star -tru, -tro f. syster.
stim -a, -u fl trångt sund mellan sistan =, • -,s(ent in. systerson.
klippor; estn. ord = öga. sitz (pres. &tiar sitt) sat sutu
shit -'n in. sylt.
sitta intr. sitta.
~a sv. 1 intr. simma.
situfuZ -a, -u f. sittbräde på väfstmagres -grceSt ii. säf.
stol.
~p -a, -u fl simpa.
mus sv. 1 tr. 1) skjutsa; 2)
sin sin (abs. o. pred. sint) sit,
hetsa (hundar).
sin (abs. snara) pr. siusar -an, -ara in. skjutskarl.
poss. sin sitt.
szustun -a f. Karlavagnen.
sina -u, -u fl sena.
slutar iv. 1 intr.
sinap -m ni. senap.
sitt szou snut snut tr. koka.
sindratan •tu -t söndrig.
szu räkn. sju.
sint = n. sinne.
stuand (-id) räkn. sjunde.
sink -a, -u f. .hynda, tik.
~kan -ko -ht sjuk.
sikt sank sunku sunkit intr. stukdont -in, -a m. sjukdom.
sjunka.
stukkyan -tyu -titt sjuklig.
stolt -a, -u fl sjöstrand.
sim?
-o n. hjul.
stonktan -tu -tt sank.
minin -a fl kokning.
sto -in, -a m. sjö.
sutta räkn. sjutton.
siofisk -in, -a ni. sjöhund, säl. ~tand räkn. sjuttonde.
su2kuna -u fl sjöjengfru. Många stutt räkn. sjuttio.
nu lefvande säga sig hafva ~hand (-und) räkn. sjuttionde.
sett hänne.
sueyl -x, -u n. segel.
stoman =, -meno in. sjöman. sueyg.ik -t, -u n. »segellik», fåll
sionektn oböjl. m. näcken. på segel.
&og sv. 1 intr. o. tr. sjunga.
steks räkn. sex.
siorot -a, -retru f. alg. siceksta räkn. sexton.
stostivea -1;41, -vlu f. vattentät strekstand räkn. sextonde.
stöfvel.
sueksti räkn. sextio.
stptsteln =, -a 1111. glaspärla.
stekstiand(-zind)ritkn.sextionde.
sirkia • uzi,•ida ni. cirkel (snickare- stret räkn. sjätte.
värktyg).
51 sua o. suaw sid o. si t tr. o.
sirp -a, -u fl skära; lett. zirps.
intr. se.
Sv. landsm. II. 3.

9
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-yu, -ya f. sida.
f. sidofjöl på säng.
sibrce -ia,
sid -i n. siden.
sak -in, -a m. sik.
Si/ -n, -a m. sil.
sil -n, -a m. igelkott; af estn. ursprung.
sin pr. poss. fem. sin.
8972 -a f. syn.
sinas (pres. sins sinas) sinst
sinst synas.
sind sv. 1 intr. synda.
stud -a, sindrit f. synd.
spidar -ag, -ara ni. syndare.
sindun -u -ut syndig.
-u n. sidorep på åkdon.
sirceip
m.
skabb.
skab -in
skabun -u -ut skabbig.
skada sv. 1 tr. o. intr. skada.
skada -an m. skada.
skal sv. 1 tr. o. intr. skaffa.
ska far -an, -ara in. »skaffare»,
marskalk på bröllop.
skaft -i, -u n. skaft (äfven på väf).
-yu n. bräde hvarskaftknce
vid väfblocken äro fästa.
skaka sv. 1 tr. o. intr. skaka.
skaldar sv. 1 intr. skallra.
skalotan -tu -t skallig.
skalubudan n. pr. Kalbodan i
Nylands skärgård.
skalun -u -ut 1) skallig; 2) kal,
öde.
skala sv. 1 tr. skala.
skam -in m. skam.
skamlist adv. skamlöst.
skamlun -u -ut skamlig.
skap -i, -u n. födslodel (mannlig).
skap
-u n. skåp.

n. 3:

skapa sv. 1 tr. skapa.
skara -an, -a m. skara, hop.
skarasku -a, -o f. skridsko.
skanpan -po -ft skarp.
slcanp'n sv. 1 intr. skärpas, varda.
skarp.
skanv sv. 1 tr. skarfva.
slcanv
-u n. skarf.
skat in, -a m. skatt.
skata -an, -a m. 1) skate, topp;.
2) landudde.
skava sv. 1 tr. skafva.
ska 1. ska, pret. o. sup. skut,.
skut/ intr. skall skulle skolat,
ska
m. skada.
slca4l2an -tu -tt skadlig.
skal -i, -0 n. skal.
skalmak -in, -a m. skaldjur.
ske sv. 3 intr. ske.
f. sköka.
skeki -ta,
ske l -i n. vä,fskäl.
skelbrce -ja, -yu f väfklofve.
skep
-u n. skepp.
skep'n -a f. lynne, sinnelag.
skepsgan -a, -u f. jordegumma,
skepsman =, -Ince» m. sjöman,
matros.
skepsmast
-u n. skeppsmast.
skepsvrak
-o n. skeppsvrak.
sker -a, -u f. 1) sax (vanlig);
. 2) skåra i bössrefflan.
sket sv. 1 tr. sköta.
sket -a, -u f. skört.
.yu n. väfklofve.
sketrce
sketuvams -a, -u f. ett slags-.
mansrock.
skift sv. 1 tr. skifta.
skig sv. 1 intr. lysa upp som vid
hägring; afspegla sig.
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skak sv. 1 tr. skicka. han kavar ska ut sktout ska utu skautat tr.
me hut ,skikat.
skjuta.
skal sv. 1 intr. 1) skrida, glida; skautluas -25 -0 n. läs med rigel.
2) åka skridsko.
skicel -a, -u f. skälla, bjällra.
skildzan -zu -it skyldig.
skums -st -st skämmas.
skilt (pres. ska skala) sk ecl skecl skiceva -=, -u f. linskäfva.
tr. skilja.
skueru pl. n. skär.
sktib (pres. skd
sk ecl skecl skiceto,scla -n m. skärtorsdag.
tr. skölja.
skigw -a, -o f. bottenslå på vagn.
skapad -a, -u f. sköldpadda.
ska -a, -u f. 1) (ärt-)skida; 2)
skat -'n, -a ro. skylt.
snöskida; 3) lösreling.
skunk -a -at möglig.
skam o. -an -u -ut brokig.
skinas sv. 1 mögla.
skam skinit skinit tr. o. intr.
skinit sv. 1 tr. bry. han sktanta
skymma.
me mce huan han brydde skin sv. 1 intr. skina.
mig för hänne.
skay -a, -u f. lada; nht. scheune.
skin -x, -u n. skinn.
skin -x
n. sken.
skina sv. 1 tr. bryna.
skind -x
skina -u, -u f. brynsten för liar. skindx-se -da -dat skynda sig.
skinubcein -x, -u n. skenben.
skandi te! skindums!
skagar sv. 1 tr. skingra.
skat skett skita shiit intr. o. tr.
skigk -a, -u f. skinka.
göra sitt tarf.
skiavx skiavd skiavd 1) intr. skit -'n, -a m. lort.
skälfva; 2) tr. vyssa barn skaus -a, -u f. domherre (fogel).
till sömns.
skav -a, -u f. 1) skifva; 2) väfblock.
sktot -a, -u f. skjorta.
skior -a, -u f. skata.
skog -an, -a m. skugga.
skipar -an, -ara ni. skeppare. skok -x, -u n. skock.
skira (pres. sker skira) skar skokca -lax n. skvattram, pors
skarn skurit tr. skära.
(ledum palustre).
skit sv. 1 intr. jaga efter.
skola sv. 1 intr. skvala.
skit -'n, -a m. skytt.
skap sv. 1 intr. skvalpa.
skitan oböjl. f. skyttemål. tc_z skav sv. 1 tr. vyssa barn.
skitan.
skonp -a, -u f. skorpa.
skalan -au -at skiten, smutsig. skona) -in m. skorf.
skna sv. 1 tr. skyla.
skonvun -u -ut skorfvig.
skita -a, -o f. stäfva.
skout
-a m. sköt, strömmingssktka
-o n. 1) skjul; 2) utnot.
bygd förstuga.
skout -x, -o n. skot.
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skoutstcein , -a m. sänksten å
sko ut.
skovcei -via, -viu f. skofvel.
skot -t, -o n. skott.
sko -tn, skota o. skota m. skog.
sko -a, -u f. skola.
skomakar-ati,- ara m. skomakare.
skon sv. 1 tr. skona.
skon -in m. förskoning.
-tra m. skomakare;
skostar
af nht. schuster.
skotaka -u, -u f. grytvinda.
skovcei sv. 1 tr. skofia.
skrab sv. 1 tr. skrapa, skala.
ve ska skrab tifiu tt grceit
da kwldo.
skramcei sv. 1 intr. skramla.
skranan -u -t gäll, klingande.
skrapa sv. 1 intr. dåna, braka,
skravcei sv. 1 intr. knarra.
skram -in, -a rn. framfot på
säl.
skrap skrapa skrapat tr. skrapa.
skredar -an, -ara m. skräddare.
skriftsko -skuia f. skriftskola.
skrtht -t n. skrift, bikt.
skritt skran skrunu o. skran
skruntt intr. 1) skrida, glida;
2) åka skridsko.
skri sv. 1 intr. 1) skria, skrika,
skräna; 2) gråta.
skripstik
-u f. stryksticka.
skrop -a, -u f. hästskrapa.
skruai sv. 1 intr. skråla.
skrid) sv. 1 tr. skrapa, skala.
skri sv. 1 tr. skrufva.
skri!, -an, -a m. 1) skruf; 2) svansskruf på spinnrock.

11. 3

skrustuk -stukan, -stuka m. skrufstäd.
skrce ftan -tu -t rädd.
skrcekt skrceht skrceht tr. förskräcka.
-ya n. groblad
skr- cektbebia.
(plantago major).
skreks adv. 1) rakt fram; '2)
•
genast.
skrcenit sv. '2 tr. skrämma.
skrceva -u, -u f. 1) hylla; 2) låda.
skrcevitg -an, -a m. bakfot på
säl.
skrceviun • u -ut skroflig.
skrcett skr(e. skrced tr. förskräcka.
skuai -a, -u f. 1) skål; 2) skalle.
skucticl sv. 1 tr. skålla.
skuan -t n. skarn; smuts.
skttansruka -an, -a nr. spillningshög.
skada sv. 1 intr. klarna.
skurk -an, -a rn. skurk.
skuta sv. 1 intr. o. tr. ro genom
att skjuta årorna från sig.
skura -tt, -u f. skära.
skitspoi -spoian, -spoia ni. skottspole.
skuspo,spita -u, -u f. spolröret i
skottspolen.
sku -åt, -a m. sko.
skyld -u, -u f. skuld. skuldu
er mina.
skuld sv. 1 tr. beskylla.
skuldsicelt in, -a m. gäldenär.
sktim sv. 1 intr. skumma.
skum -t n. skum. •
skunian -o -t skum.
skttouyi -a, -it f. läderrem hvarmed mansskor fastbindas.
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snicet -a, -u f. smärta.
skur sv. 1 tr. skura.
smod sv. 1 tr. smäda.
skut -a, -u f. skuta.
skivaldar sv. 1 intr. skvallra. snaps -'n, -a m. snaps, sup.
snara -u, -u f. snara.
skog -2, n. skägg.
snator sv. 1 intr. smattra. repa
skogun -u -ut skäggig.
snatrar.
skot -a, -u f. 1) sked; 2) skida.
snark sv. 1 intr. snarka.
skozn, sv. 1 intr. skena.
-yu n. väfklofve.
sug/ adv. snart.
skoztro
sner o. sneri snel snecl tr. 1)
-o n. öknamn.
skcelsnamn
snöra; 2) snärja.
skegk, -in, -a m. skänk, gåfva.
-u n. snöre.
skcegla skcegkt skceght tr. skänka. sner
-gu n. väst.
snevca
smal!: sv. 1 intr. smacka.
smaks sv. 1 intr. lapa (om katt).
smaka sv. 1 tr. smaka.
smak -in m. smak.
snlb -in, -a in. snibb.
snu) -in m. snö.
sme 4222, -za m. smed.
sme -ta, -ut f. smedja.
snu.a.fal -di n. snöfall.
snut sv. 1 intr. smitta.
snuy snun, in. snor.
smtt -a f. smitta.
snuyun -u -ut snorig.
smitusaman -u -t smittosam.
snioskonp -a f. snöskorpa, skare.
srupuhat -'n, -a Bl. mössa med
smi sv. 1 intr. smyga.
snu sv. 3 tr. smida.
skärm.
smua -ya -yat (pres. srnuayar) tr. smpun -u -ut spetsig.
1)försmå;2)rataisntuamat'n. snirk -2a, -2u f. rynka.
snzuat n., pl. smua smått små. ~rh -ta -tat tr. rynka, snörpa.
smuat adv. i ringa grad, smått. snzrkun -u -ut rynkad, snörpad.
snutatannza pl. ni. småtartnarne. sng. sv. 3 intr. snöga.
f. skrufform (i
smultar -tra, -tro f. smultron. sny112, -Ila,
sinzaa -u, -u f. smula.
smedja).
s»itaa, sv. 1 tr. söndersmula.
sng sv. 3 tr. sno, .tvinna.
~das sv. 1 smula sig.
snuaZ sv. 1 tr. snålt rycka åt
snicelskuan
n. järnaffall vid
sig. dgn potk2n snuaZar gndce
smide, slagg.
sukar ot se.
smed smed smceit tr. slunga, snuca snuan, snuaZa m. den del
kasta.
af spin- nrocksrullen kring
82~24 smeit snu:Mit tr. smeta.
hvilken hjulsnörena gå.
smolt smolt smolt tr. o. intr. snucaan
-1 snål.
smälta.
snup sv. I intr. snyfta.
snideri (pres. mor smort) smo snurkzan -zu -it rynkig, snörpad.
smocl tr. smörja.
snus sv. 1 intr. o. tr. snusa.
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snus -2 n. snus.
snustubak -in m. snus.
snel? -in, -a m. snibb.
sncei -in, -a m. snedd på åkerteg, där fårorna städse dragas som hypotenusor i förh.
till angränsande sidor.
snceian -u -t sned.
snceikni -n, -a ni. hvassäggigt instrument, användt vid hjulskärning.
sncetouun -u -ut skefögd.
sakatan -tu -t smutsig.
som pr. rel. ock konj. 1) som;
2) om.
sorban -ju -it sorglig.
souar adv. söderut.
soum sv. 1 tr. sy, sömma.
soum -in, -a m. söm.
sova -an, -a m. så.
so -i n. 1) soppa; 2) spad.
SQ suZu f. sol.
sop sv. 1 tr. sopa.
sopruka -an, -a m. sophög.
sopu pl. f. sopor.
so,skin
n. solsken.
sokind
spaya -an, -a m. spade.
span -a, -u f. spann (mått).
spara sv. 1 tr. spara.
spank sv. 1 tr. o. intr. sparka.
spa -i n. spader (i kortspel).
n. spad.
spad
spadrceg -in ni. spaderknekt.
spafru -a f. spaderdam.
spahcer -n m. spaderkung.
spaknceht 222 m. spaderknekt.
spamugk -in m. spaderäss.
spk -i n. späck.

II. 3

spk
-if n. spöke.
speki -2a -jat opers. spöka.
spicak
-u n. afspjälkad träbit.
spicak -a, -u f. splittra, spillra.
spiand ('niot) sv. 1 intr. sparka
mot, spjärna mot.
spiltar sv. 1 tr. splittra, spjälka.
spi sv. 2 (tc/) tr. spilla.
spi.2,t -a, -u f. spilta.
spin span spunu spunat tv. spinna.
slinta -an, -u ni. spene.
spita n. pr. Spitham.
spita -u, -u f. 1) speta; 2) skoslatts -'n, -a m. spets.
spitsbolt -'n, -a in. redskap byarmed rep hopsnos.
spitsun -u -ut spetsig.
spittchat in, -a m. mössa med
skärm.
spiut
-o n. 1) spjut; 2) törne.
spicel -i, -u n. spjäll.
spiceZki -ha -kat tr. spjälka.
spi sv. 3 intr. spy.
spik -in, -a in. spik.
spikform -in, -a m. spikform
(i smedja).
spil -n, -a m. pil.
spadar -dra, -dru f. spillra.
spir -a, -u f. 1) spira; 2) strå.
-u f. väfkläm.
spint
sphtnakun -u -ut sprittnaken.
spot oböjl. n. spott, spe.
spoZ spolan, spola in. spole.
spoZmak .in, -a in. spolmask.
s2)ot -'n,, -a ra. stöd för större
båt, då han står på land.
»Spotens» nedre ände är inslagen i en stock.

-
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spotpak -a f. kallas den del af sperhaka-an,-a in. spärrhake: liten järnbult på städklabben.
kölen där förstäfven börjar
sperlig
-in, -a m. sparf.
höja sig.
spe
oböjl.
n. spott, spe.
-u n. bogspröt.
spret
intr.
spcp/
spriti sprak spruku spruktt
sv. 1 tr. spela.
spelf
spricka.
spint sprag sprugu sprut intr. spel -n, -a m. fiol.
spelbuya -an, -a in. stråke.
springa.
spelman =, -mceno m. spelman.
sprigi -ta, -zu f. springa.
8pol/it tr. splittra.
sprid sprid sprid tr. sprida.
staka -an, -a m. stake, stång.
sprit sv. 1 tr. sprita.
spruak, -i n. talförmåga, språk. stakar -ag, -ara m. stackare.
sprunt spront spruntit intr. 1) stakats oböjl. adj. stackars!
stakel sv. 1 intr. stappla.
spritta till; 2) springa.
stal -i, -u n. stall.
spruntpad -a, •if f. groda.
f. språte, spö. stam sv. 1 intr. stamma.
spruta -tiu,
sprceki sprceht spreht tr. spräcka. stamp sv. 1 intr. 1) stampa; 2)
svärma: midiu stamp uti
sprcegi sv. 2 tr. spränga.
sotskindi.
spretlig -in, -a m. strömming.
stagk sv. 1 intr. stånka, flåsa.
spua sv. 3 tr. spå.
stapla -pk, -.Mat tr. uppstapla.
spua -an, spenii ni. sked.
stapul -un, -ula m. stapel.
spua -an, -a m. spole.
stara -an, -a m. stare.
spura sv. 1 tr. sporra.
stank,an -ku -ht stark.
spura -an, -a rn. sporre.
sta -n, stcedru in. stad.
spat sv. 1 bitr. spotta.
stadian -zu -it stadig.
sput -i n. spott.
spul spun, spua m. spof (nu- stag -i, o n. stag.
stay -a, -u f. stad på vät'.
m enius).
-o n. säng.
stal
-u n. sprund.
spund
spur -a, -u f. 1) spira; 2) strå. stan sv. 1 intr. stanna.
sput sv. 1 tr. o. intr. spruta. stargrces -grcesi n. starrgräs.
start -in, -a m. stagfäste vid
sput -a, -u f. spruta.
båtrelingen.
spe spceyn, spceyla m. spegel.
stavur -vun, -yra in. staf.
spceyel -en, -yla }
star -an, -ara m. nätvisare af
spei sv. 3 tr. späda.
trä 1. flarn.
.spen -a, -u f. spänne.
spceni sv. 2 tr. o. intr. spänna. stei sv. 3 intr. o. tr. ljustra.
spcen hotsu fin! he spenar stera komp., sten sup. större
störst.
uti bolin-.

•
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stut -au, -a in. sidostycke på stiubewah. -an, -brecrtu m. stjuf-

pinnvagn 1. skrinda, beståbroder.
ende af två vertikala ock två stutbitan -t, -o n. stjufbarn.
horisontala ramar; mellan sttitdotar -fra, -detro f. stjufde förre gå pinnar 1. slåar.
dotter.
sttahon -2., -hunu n. slå i sttan. stigfar -fan, -fcedru m. stjufettan -a, -u f. stjärna. stiaria
fader. -sktout ett stjärnfall kröf sttuanor -muru, -»toro f. stjufrymden.
moder.
sttana oböjl. adj. svart- o. hvit- stiusistar -tru,-tra f. stjufsyster.
-brokig (om nötkreatur).
stiusetn =, -scent m. stjufson.
stiya -an, -a m. 1) stege; 2) sido- stivcei -via, -vitt f. stöfvel.
stycke på pinnvagn (= stia). stivceitue -a, -u f. skotunga.
stiyahQn
-hutiu n. slå i skralt. stiveekgt -ta, -tu f. stöfvelskaft.
sttk -a,--u f. sticka.
stums
m. sting (sjukdom).
sttka
-u f. stöd för .kugg- sttceik -a, -u f. stjälk.
hjulet i kvarn.
stuet 221, -a in. stjärt.
stila -u, -u f. grep hvarmed sttallap -in, -a m. sälstjärt.
dynga utbredes.
Sia -nr, -a m. stig.
stiWos-dusa, -dusu f. tändsticks- sti -t, -a n. svinstia.
ask.
stan n. pr. Kristina.
slikt stak stuku I. stat stutit stir st ul stut tr styra.
tr. o. bitr. sticka.
stav steetv stivu sinne intr. stiga.
stekt =, -ut 1. -ta n. stycke.
stoft -a n. stoft.
strku?
-Jaa m. hornfäste hos stoltan -tu -t stolt.
nötkreatur.
stop -an, -a m.- stolpe.
sttk,ceib(er -t, -bceru n. stickelbär. stapgit
n. hål i grindstolpe
sir/ sv. 1 tr. stilla:
där gångjärnet eller, om
statt (pres. st ei shia) stol stugrinden ersättes af ett led,
itt tr. stjäla.
stafvarne insättas.
ståt -a, -u f. 1) stylta; 2) stöd. .stomp -in, -a in. stump.
stal-se sv. 1 stödja sig.
stop -pa -pat tr. stoppa.
sttnan -u -t stinn, styr.
stonk-in,-a m. stork. Dessa foglar
stint -a, -u f. gers.
gästa hvarje år Runö.
~lan -tu -t kort.
stonk'n sv. • 1 intr. storkna.
stavar -lan, -tara m. 1) fästing;
stonk'n but.
'2) brörns.
stonm sv. 1 opera. storma.
start -in,
m. stör (sturio). storm -tet, -a m. storm, blåst.
sttue -tn m. sting (sjukdom).
stonmun -u -ut stormig, blåsig.

e
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stoup
-u n. stop.
stup sv. 1 tr. stoppa.
sta ston, stola m. stol.
stup -a, -u f. mindre docka lin,
straf si. 1 tr. straffa.
garn o. s. v.
straf -i n. straff.
sturk,'n sv. 1 intr. storkna.
strid strid strid tr. strida.
stikskian -zu -it stursk.
strid -'n, -a ni. strid.
stutsbar -i n. mustach; af nht..
strip •a, -u f. rand, strimma.
stutzbart.
stripun -u -ut randig, strimmig. stu -a, -o o. stupa f. stuga.
stroum sv. 1 intr. strömma.
stund -a, -u f. 1) stund; 2>
strount -in, -a m. ström.
timme.
stru -i n. sirap.
stup sv. 1 tr. aga, basa.
strua =, strceru n. strå.
stup sv. 1 intr. stupa.
stupu pl. f. aga, ris.
struand -a, -u f. strand.
struaiiig
m. strandning, stur
-u n. styre.
skeppsbrott..
sturman =, -meno m. styrman_
strukudveylcl -a, -u f. torkduk, styglian -zu -it vedervärdig. •
handduk.
styZanst adv. hemligen.
struk strouk struku strukit tr. stetki stcetht stetht tr. steka.
stryka.
steilcipan -a, -u f. stekpanna.
strit)) -an, -a m. strupe.
stein =, -a ni. sten.
strupkta -a f. struphufvud.
stceindean
-t stendöd.
stret. sv. 3 tr. strö.
•
stceingual
-guacla m. gärstreki streht streht tr. sträcka.
desgård af sten 1. trä.
strem -in, -a ni. strömming.
stcett stod stett tr. stöta, knuffa.
stregan -u -t sträng.
stcel o. steli stelt stelt tr. ställa_
strceki -ta,
f. 1) streck; 2) stepi stcelft steZft tr. o. intr.
långsträkt moln.
stjälpa.
strcee -in, -ta ni. sträng.
stcem -a, -u f. 1) röst, stämma;.
strTv sv. 1 intr. sträfva.
2) urinstämma.
stua stond stumt intr. stå.
stemn -a, -u f. satt', stam.
stuaZ -i n. stål.
stcempta
-ula m. stat'.
stuand stond stuandit intr. stå. skev sv. 2. tr. stänga.
stuay steru o. stceeru n. stång. stcegki steght stceght tr. o. intr.
stut.? -an, -a m. stubb.
stänka. .
stubun -u -ut stympad, afstubbad. stenki stenht stenht tr. stärka,
stuk -in, -a ni. stock.
styrka.
stukblek
-tu f. bläckbeslag stenki stenht stenht tr. strypa,
på bösstocken.
kväfva.
stce
-tu n. städ.
stuman -o -t stum.
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.steel
-u n. 1) ställe; 2) säng.
.sua sv. 3 tr. så.
sua 1 ) adv. så, sålunda ; 2) konj. då.
suay sv. 1 tr. säga.
suay -a, -u f. såg.
.suayu pl. f. sådor.
suald
-u n. såll.
.sucats adv. så, sålunda.
suan = ID. sand.
suandlneri n. pr. Sandbärget
(öns högsta bärg).
.suandlaug -a, -u f. sandtag.
suandun .0 -ut sandig.
suanig -2-n ni. så(ld.
suae -in, -a ni. sång.
suap -a f. 1) såpa; 2) tvål.
svar sv. 1 tr. såra.
svar
-u n. sår.
suaran -ru -t sär, sjuk.
.suat
-u n. hösåta.
.sud -'n, -a in. sudd.
suk sv. 1 intr. sucka.
suk -in, -a m. suck.
suk -in, -a m. strumpa.
sulsbindspita -u, -u f. strumpsticka.
suk,ar -kri n. socker.
_sukt -u, -u f. sula, såla.
stal) (genus?) sörpa: gira map
ot livansu.
.sialoar -wri n. silfver.
.sum pr. rel. o. konj. som.
.surna oböjl. pr. somlige -a.
surnar -an, -ara m. sommar.
.sumaro
m. sommarråg.
.sumn sv. 1 intr. somna.
.sump -in, -a m. fisksump.
sumras adv. sistlidne sommar.
sutta oböjl. adj. sydlig.

II. 3

suna adv. söderut.
sunaveyk
-u n. sunnanväder,
sunnanvind.
sunda -n m. söndag.
sundar adv. sönder.
sup -an, -a ni. soppa.
sura -an m. sörja.
suta sv. 1 intr. böka (om svin).
sutca sv. 1 intr. liviska.
suva sov suint intr. sofva.
su sou sud tr. suga.
si -a, -0 f. båtreling.
std sv. 1 tr. sila. sta nitaZki.
sia sv. 1 intr. segla.
suZbuat (gen. -buas) -'12, -a ni. _
segelbåt.
sum sv. 1 tr. 1) försumma; 2)
dröja, uppehålla.
sicn sv. 1 intr. sina. k,uo sun.
sund -u, -a f. sund.
sug sv. 1 intr. surna.
sup soup supu supit tr. 0. intr.
supa.
sup -in, -a m. sup.
suran -ro -t sur.
surbtiin i talesättet: pa surbuin
på södra sidan (om vind).
surnimak
n. sur mjölk.
sw -a, -u f. syrsa.
sval -a, -u f. bölja, våg.
smaa -an, -a ni. boningsrum i
hus.
sveda -u, -u f. svala.
svcai n. svalg.
svan -i n. kvalm, kvaf luft.
svcaniun -u -ut kvalmig, kvaf.
svamp -in, -u m. svamp.
svara sv. 1 intr. o. tr. svara.
svatan -to -t svart.
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svatngus -u, -u f. större strand- svezp}duk -}n, -a m. svepduk.
piparen (charadrius hiati- svett -'n m. svett. svcedn loupar.
svceitas sv. 1 svettas.
cula).
svatskg -}n, -a m. sko af blank- svceztkvzsa -u, -u f. blemma som
slår ut af svett.
läder.
svatestara -an, -a m. gråstare. svceitun -u -ut svettig.
svett svcelt svit intr. svälta.
svalan 4u -t sval.
svceit -4 n. svält.
svek -} n. svek.
svcel2 (pres. sveel svcelt) sved,
-a,
-u
f.
svicka.
svik
svett tr. svälja.
ml sval svulu o. sval. svulit intr.
svcem -4n m. sömn.
svälla.
mun svan svunu svunzt intr. svcemun -u .-ut sömnig.
svcenska n. pr. Sverge. han
försvinna.
dzk h svenska.
sv.
3
1)
tr.
sveda;
2)
intr.
sv?
svenskan
-sku -st svensk.
svida.
sv.
2 tr. o. intr. svänga.
svep
sv.
1
intr.
svimma.
svInt
svcer sven) svel
(pres.
sven
n.
svin.
-o
smn -}, -u o.
intr.
svälja.
svecl
mycket
stora,
svpiblg -2b, 944 I!.
mörkgröna blad som växa svcel -}, -o n. svärd.
svev sv. 1 intr. sväfva.
vid gångstigar.
svcevcel -vl} n. svafvel.
-a,
-u
f.
en
slags
tistel.
svInbor
swayan -yu -ht svag.
svinhus
-o n. svinhus.
swuaran
-ro -t 1) svår; 2) tung.
svInstg. -}, -a n. svinstia.
m. son.
san
=,
scen}
.svle -242 m. sköte: rock eller kjol
sandotar
-tra,
-tro f. sondotter.
med nedre kanten uppvikt
sanhustar
-tra,
-tro f. sonhustru.
(för att bära med).
ni. sonson.
-sen}
sansan
sop -ga -at tr. o. intr. svinga.
f.
så.
saw
-a,
-o
jag
svindlar.
he sznyar z hys
syleuZ -ug, -ula rn. skruf vid sebnaful -fun, -fula ni. tam
bemfogel,- t. ex. höns; af
spinnrockshjul.
estn.
söbber kamrat, vän.
synar -gan, -gra m. svåger.
tr. o. intr. säga.
sega
sa
sagat
svetga,sk -a, -u f. svägerska.
n.
segel.
svcei sv. 1 tr. svetsa. svcei knIn sceyl -}, -u
uh hceftt glödga kniftången sceylti -y} n. segelduk.
ock därpå indrifva den i sezar -an,, -ara 111. urvisare.
scagan -gu -ht seg.
skaftet.
svezp -}n, -a m. vidjeband hvar- scanst adv. till sist; brukas äfven
motsvarande vårt natthugg!
med giaclu på ett kärl fästas.
(säges när personer skiljas
_sven» svcetft svcetft tr. svepa.
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om kvällen; åtföljes af ett senge.sengdsce,ngd int r, o. tr. sörja .
lätt slag med handen).
scenk -at, -a ni. 1) särk, linne;.
~tut adv. sent.
2) kvinnokjortel.
sek -2,n, -a m. säck.
scexkiv(ev
-vceva n). linneväf.
scelan adv. sällan.
scet -2 n. sätt, vis, uppträdande;
svits
-u följe, sällskap (t. ex.
brukas oftast i sammanpå säljakt).
ställningen set o nzaner.
sce74 -an, -a m. sele.
scetufz_a
-feau f. sittbräde
sa (pres. sa?? sceZz) sco scel
på väfstol.
tr. sälja.
se_kran -kru -kat säker.
~mas (pres. scems scemeas) ss in, -a m. hafsörn (halia6us)..
soemst scemst sämjas.
scr,sk,tidun -do -t särskild.
scegkj seght sceght tr. sänka. S6th -2a, -Zu f. sölja.

J:
fek -24z, -a ni. sik.
-72, -a m. igelkott; af estn.
ursprung.
feey -2, -u n. segel.
feeks räkn. sex.
ftecet 2,1,, -a m. stjärt.

fte,t
-o f. stuga.
fus sv. 1 tr. 1) skjutsa; 2) hetsa
(hundar).
fm/ -7,
o. -o n. svin.
fcey4 -2, -u n. segel.
fceks räkn. sex.

t.
taft in, -a ni. ljusveke.
tag -a, -u f. tagg.
tugalas -2 n. tacklage.
taga rn. pl. tagel.
tagun -u -ut taggig.
taya ovanlig inf. för ta taga.
tak sv. 1 tr. tacka.
tak -a f. tacksägelse.
tak -a, -u f. tacka, fårhona.
takahtar -an, -ara ni. fårherde.
tathus
-o n. fårhus, fårkätte.

takpatt oböjl. n. fårhjord.
taks in, -a m. taxa.
takskovca
-vZte f. skofver
brukad vid taktäckning.
takskuanslot in, -a m. fårlort:
Wel sv. 1 tr. o. intr. tala.
tahhuand -2, -u n. band i vantemas nedre ända.
tak -2.n ni. talg.
tag e -ga -gat tr. talja.
takun -u -ut talgig.
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.tak -u, -u f. stor måltid med tek'n sv. 1 tr. o. intr. 1) teckna;
dans för arbetare i skörde2) gifta tecken.
anden; ordet är af ugriskt teZ adv. till; användes blott i
ursprung.
satsslut.
tamsmask -a, -u f. notmaska in- ten -i n. tenn.
vid telnen.
tend sv. .1 tr. tända.
'
.ta u -a, tendru f. tand.
ten,
-a m. teln (på nät).
takt •2, n. tandkött.
ti prep. till.
tak -a, -u f. tanke.
tical -2, -u n. 1) tjäll; 2) tält på
tap sv. 1 tr. tappa, förlora; pass.
båt uppspändt af seglen
försvinna.
mellan »suderna» öfver bombp -2.n, -a m. tapp.
men; brukas ej mera.
tapnavar -an, -ara m. .narvare tian sv. 1 tr. o. intr. förtjäna.
hvarmed tapphål borras.
kand sv. 1 tr. o. intr. tjäna.
tapca sv. 1 intr. med fingret tiandar -an, -ara m. - tjänare.
vidröra; isynnerhet instru- hanst -u, -u f. tjänst.
mentsträng eller hål. på flöjt tianstplk -a, -o f. tjänsteflicka.
(t. upa).•
harig -in, -a m. ankare för dryc.
:tank sv. 1
kesvaror.
intr, torka. rep»
.tanla •-ka -kat
lifta
-Ru f. potät; af nht.
tankar n'tyaI i toclu.
kartoffel.
tam. -in, -a m. tarm.
tiglar -an, -ara m. tiggare.
.tch9. -'n, -a m. kopp; af nht. tzgl tigd t2gd tr o. intr. tigga.
tassa.
tz-hop adv. till hopa.
tas'n sv. 1 intr. långsamt ut- tikanzak -in, -a un. daggmask.
slockna som t. ex. glöd.
bh hitt tzht intr. tycka.
taveZ -v41, -17u f. tafla.
tike4 o. tikcet adv. ofta.
ta to tant o. tent tr. taga.
ith -211, -za m. teln:
tabak -ni m.• tobak.
tilkruak -a, -u f. spillkråka.
-Nu n. tackel, talja. hmar sv. 1 tr. o. intr. timra.
takca
.taZ -in, -a m. tall. •
timarman
-meno ni. timmerMirce
-yit n. tall.
man.
be pr. pers. o. dem. pl. de.
tiinceduk -in, -a m. timmerte prep. till.
stock.
tear, teara o. tearu pr. pers. o. timcetrce
.yu n. timmerträ.
dem. (gen.) deras.
tin , an, -a m. tinne.
prep. till. •
Ini fin (abs. tniu) tit,- pl. fin
te oböjl. ,n. te.
(abs. linara) pr. posS. din.
tf pr. pers. (ack.) dig.
timg -2n, -a m. tinning.
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tima -un,
m. mjölkbunke
som bäres på ryggen.
tie sv. 1 tr. tinga, bjuda.
tiouu räkn. tjugo.
tiouu = n. tjog.
tiottund räkn. tjugonde.
ttp sv. 1 intr. droppa, framsippra.
lipar sv. 1 intr. trippa.
tips sv. 1 intr. droppa.
tips -'n, -a droppe. hel en tips
hien!
tistan -stu -st tyst.
tiukan -ko -ht tjock.
ttul_e'n sv. 1 intr. tjockna.
hutar sv. 1 intr. kvittra.
tut sv. 1 tr. med tjuga lyfta hö
på lasset.
tut -a, -u f. tjuga.
tzuhQii -huizu n. gren utgående
från tjug-ans mellersta ända
(de äro tre).
tutt tiout tiutu tiuttt intr. tjuta.
ttutumlig -in, -a m. liten gren
på bakre sidan af hötjugan,
något högre upp än »tjughornen».
huv -in, -a m. tjuf.
ttuvstik .4 n. så kallas den del
af rofvet, som tjufven vid
flykt kastar efter sig.
tuera sv. 1 tr. tjära.
ttera -u f. tjära.
tuerugrit -a, -u f. gryta hvari
tjära kokas.
tuerusud in, -a m. sudd livarmed båtar m. m. tjäras.
tt -n m. tid. tin e durar.
tt .4, -u n. tyg.
tia n. pr. Dorotea.

Il. 3

tid tid tid tr. tyda.
hand räkn. tionde.
tub räkn. tio.
titiomfru eg. tio jungfrur; namn
på stjärnbilden Orion.
ini pr. poss. fem, din.
tisk -in, -a m. tysk.
tiskluand D. pr. Tyskland.
tutta
-Jaa ni. tistel (växt).
ttstiabusk -in, -a ni. nyponbuske.
tistidbu,skpin -an, -a m. törnrostagg.
to konj. då.
tot -a, -u f. tåg.
taw räkn. tolf.
toZwand räkn. tolfte.
tompon •o -ot trubbig.
tomttgub -in, -a m. tomte.
tonsa n. pr. Tomas.
tont -'n, -a o. -t m. tomte.
-ylu n. toppsegel.
topsicreZ
tora -an, -a m. mjölränna i kvarn.
toran -ra -t torr.
torun -u -ut stursk; estn. låneord.
toruta sv. 1 intr, skryta; estn.
lån eord.
tong -a, -u f. torg.
tonkt -ka -kat tr. o. intr. torka.
tonp -t, -o n. torp.
tonv -a, -a f. torfva.
-u n. tofs.
to s
m. torsk.
tok -in,
to,st sv. 1 intr. törsta.
totston -o -ot törstig.
toum -a, -u f. töm, tygel.
tobak -in m. tobak.
tobakslot 2,1,, -a m. tobaksbuss;
eg. tobakslort.
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toras (pres. to,s toras) totst ton tripun -u -ut rödfnasig.
töras.
tri; kt trask trusku trusktt tr.
tobak -in ni.. tobak.
tröska.
to(lavu4 -ug,, -ukt in. tordyfvel. triskce4 -ceg, -via m. tröskel.
tQts n. pr. Tomas.
trt räkn. tre. Stående fritt böje&
toZiousan -u •t otålig.
det: m. triir, f. o. n. trt.
trtna n. pr. Katarina.
toman -o -i tomt.
tonittia -o n. hägg; eg. tomte- trind -a, -u f. gärdsgårdsstör.
hjul.
trivas (pres. trivs trivas) trust
tor tog, tora ni. 1) torn; 2) båk.
trivst trifvas.
to,scla -n m. torsdag.
trots sv. 1 tr. trotsa.
tral sv. 1 intr. tralla.
trouan -u -t trög.
tramp sv. 1 intr. o. tr. 1) trampa; tro sv. 3 tr. tro.
2) stampa.
trohcett -u f. trohet.
tramp -a, -tt f. trampa på väf- trotan -tu -it trogen.
stol ock spinnrock (i senare trua -n, trua m. tråd.
fallet: jämte den till hjulet truan sv. 1 intr. tråna. han
gående stången).
tritanar but.
trampbuand 4 , -u n. band byar- truan = m. 1) tran; 2) var i
med skaften fästas vid tram- . böld.
pan å väfstol.
truagan -u -t, komp. -a, sup. -ast
trång.
trana -u, -u f. 1) trana (grus);
2) krampa understödjande trul sv. 1 intr. trolla.
kantbräderna längs takets fru!. -t, -u n. troll.
långsidor.
trulficdoi -a, -u f. dagslända.
trasa =, -u f. trasa.
trum -a,
f. trumma.
trat -'n, -a m. tratt.
trump -in, -a m. trumf.
tre* räkn. tredje.
trti, sv. 1 tr. truga.
tren -a, -u f. stöd.
trcef sv. 1 tr. träffa, råka.
trest sv. 1 tr. trösta.
trceztan -tu -t trött.
trest -a f. tröst.
trcettas sv. 11) tredskas, trilskas;
trult räkn. tredje; ovanlig form.
2) tröttna.
trdet trzht tratt tr. trycka.
trceithcett -u f. trötthet.
trinzocl -u f. mosse.
trceitun -u -ut trött.
trint -ta, -tu f. tranbär.
trcep -a, -u f. trappa.
trigka n. pr. Katarina.
trcepand -t, -u n. trappsteg.
till) -a, -u f. rödt utslag, »lik- trevstuag -skym n. ledstång
nande fnas», i ansiktet på
på trappa; best. f. stundom
små barn.
äfven: trceiostuaga.
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trceta räkn. tretton.
tutrdve -2n, -a m. tum.
trcetand räkn. trettonde.
tunt(0 sv. 1 intr. tumla, ramla,
trcetas sv. 1 träta. •
falla.
trce
-(ru. fl. trä.
tuinceZend -an, -a m. se tnitumby.
irTguacl-guati,-guada m. trä gård . tun -a, -u f. tunna.
trceian -zu ;tt trägen.
tunan -o -t tunn.
trceZ sv. 1. intr. träla.
tundar -dn n. -tunder.
1ra3Z -n, -a m. träl.
tue -a, -u f. tunga.
trcen -a, -u f. steg.
tubast
n. tungspene.
trc§e2. sv. 2 tr. tränga.
tup -2n, -a in. topp.
tretas (pres. tr(ets trce.tas) -ast tups -'n, -a m. tofs.
-ast träta.
tut sv. 1 tr. lugga.
trcett räkn. trettio. •
tut -an, -a m. tåt.
trcptiand (und) räkn. trettionde. tal sv. 1 tr. tulla.
tu (ack. te, te) pr. pers; du.
tal -n m. tull.
tua konj. .o. adv. då. •
tz räkn. tu, två (i talnämning).
tuan -a., -o f. tå.
tu -a, -a f. vant (på fartyg).
tuag
/gym n. tång.
tusan räkn. tusen.
tuar -a,
f. tår.
tusand räkn. tusende.
tuar -u f. svagdricka; estn. låne- tu,stcetn ,-, -a m. tegelsten.
ord.
.
/uv -a, -u f. tufva.
tuarusmaq -2, n. malt hvarpå ttoun -u -ut tufvig.
svagdricka brygges.
tvat adv. b ärt. t. ua tvärt af;
tuatuZ
-ukc m. "tåtel.
t. im tvärt öfver.
tuatun drav -2, •n. draf i tuar- tvatan -tu -t tvär, brant.
tunna.
tein sv. 1 tr. tvinna.
tuft
-u f. toft.
tvitte -2n, -a- m. tvilling.
tuftknce
-yu n. slå förbin- tv2e2, tvae tvueu tvueit tr. tvinga.
dande toften med båtbordet. tvavre sv. 1 intr. tvifla.
tug sv. 1 tr. o. intr. tugga.
tvcee -2n, -ta m. tväng tillhörande
kvinnosko, vanl. af ylle.
tugo pl. f. tuggor.
tuka -u f. töcken, dimma.
twa twar tu räkn. två (50 ni
tukut (blott n. pred.) töcknigt,
attribut).
twapr twanr tu räkn. två (som
dimmigt.
pred. 1. stående abs.).
tul -n, -a ra. årtull.
tukt (pres toZ tula) t
tol tr. tcet -n, -a m. teg.
o. intr. tåla.
kem, gen. tear tcelms teara team
pr. pers. o. dem. de, deras,
tum212.tot
m. skämtsamt namn
på tummen.
dem.

I. 3

trceta—ualluakniv.

tein =j, -a m. ten.
tgm sv. 1 tr. sönderplocka.
tceki• tceht tceht tr. täcka.
tcekskovee,•via,-vZu f. takskofvel
(användes vid takfyllning 1.
-täckning).
tem sv. 2 tr. tömma.
tcendaray -a, -a f. tandrad.
m. tandvärk.
tcendarvcezk
tcegh tceght tceght tr. o. intr.
-tänka.
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tgrfir adv. därför.
-u n. tak.
tcek
tgkdrupu pl. f. ränna i marken,
bildad af från tak neddrypande rägnvatten, takdropp.
tcekrup
-a m. takås.
tceg -a, -u f. tärna (fogel).
-a m. tärning.
tenn
tcer taxi tcecl tr. o. intr. tära.
twtan -tu 4 tät.
-a m. täljknif.
toZkniv

u.
ua-end adv. på ända, upp ock ned.
u pr. pers. f. (ack.) hänne.
uahugra -ra -rat uthungrad.
f.
å.
-na,
-nu
ua
ua prep. o. adv. af. ua estar- uak uaht uakit tr. åka, köra.
uak hcei.
bunt på östsidan, ua sur-kra rn. åker.
bunt på södra sidan, o. s. v. uakar
uabor -bon, -bora m. abborre. uakarbZom -a, -o f. blåklint (centaurea cyanus).
uabrutt• oböji. aclj. afbruten.
uakarhen -a, -u f. åkerhöna (scoua-brcei adv. i bredd.
lopax).
uabrcendan -du -t svedd af eld.
uabuot niyah adv. ned, rakt ned, uakarhenbZom -a, -o f. blåklint.
t. ex. han fol. uabutn ntyak ; uakarkenbcer -bgru n. åkerbär
(ribes).
eg. från ofvan bogen ned.
uakrusa
-sa -sat krusig.
oredig,
oordnad.
uabusa -sa -sat
ua Z -a, -u
huan er uabusat.
uabusa adv. huller om buller. ua adv. arla, bittida.
uakl -an, -a m. ållon.
uadolan -deu -dult utdöd.
uakijkrik -a, -u f. nötskrika.
n.
årder,
plog.
-clru
ucular
plogbill.
ua.Ilian -tu -it usel.
uaclarbild in, -a m.
uallua -2,10 -.2,1ant tr. flå; eg.
n.
järn
hvarmed
-o
uacitan
afslå.
kf ljustras.
-a m. knif hvarualluaknav
m.
hank,
uacbaywhagk -in, -a
med
djur
flås.
ögla på ljusterjärnet.
10
Sv. landsm. Il. 3.
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II. 3

uamata -ta -tat utmattad.
uasug sv. 1 intr. bortsurna.
uamun
-a m. åmynning.
taZki ce uasuga.
uan -a, -u f. segelduk.
uasvce.2,ti oböjl. adj: utsvulten.
uand -an, -a m. ande.
uatanka oböjl. adj. (stundom n.
uandas sv. 1 andas.
-at) uttorkad.
uandtceftan -tu -t andtäpt.
uatar sv. 1 tr. åtra, ångra.
uandcemftan -tu -t andtäpt, and- uatar adv. åter.
truten.
uatanavutan -tu -t bakåtlutad
umsburt n. pr. Arensburg.
vid gång.
ua,pa prep. o. adv. ofvanpå, uatuZ -ug,
m. åtel, as.
ofvantill; sup. uapast.
uatcetin -an m. ånga som uppuapabuin adv. ofvantill; eg. på
stiger från en kokande gryta,
öfre bogen.
sedan locket aflyftats.
uapastanm -in, -a m. öfverarm. uat-ana pr. recipr. hvarandra.
uapastfot -'n m. fotvrist.
uava -u f. afvigsida.
uapasthanakep -kepa, -kepu f. uavat'n -ni n. flödvatten.
öfre bösshanjärn et.
uavu adv. afvigt.
uapasticep -in, -a m. öfverläpp. uavusi -ju f. afvigsida.
uapastrce -ii n. öfre ramen i uavutan -tu -t afvig.
väfklofven.
ud -'ii, -a m. 1) udd, spets; 2)
uapastsg -ju f. öfversida.
udde.
uar -a, -u f. åra.
udu4an -au -it oduglig.
uar -a, -u f. vår.
und adv. på ända, upp ock ned.
uar -x, -u n. år. uari in o uari ut. uendum adv. öfver ända.
uaran uar (abs. uaru) mat, pl. ugyeZ ugZa, ugZu f. uggla.
uar (abs. uarar)pr. poss. vår. uktendan -du -t okänd.
ut -a, -u f. ull; oftast användes
uaras adv. i våras.
uarbk
-ju n. årblad.
PI ur.
uas -'n, -esu ni. ås.
ulgkan -ku -ht olik.
uasin -a f. åsyn.
utti -x n. ylletyg.
icaska -skaZi. -skcao n. såda. um 1) adv. om, omkull; 2) konj.
uaskira (pres. -sker -skira) -skr
om. I den senare betyd.
-skum -skurit tr. 1) sönderanvändes dock oftare som.
skära; 2) flå.
umlindas sv. 1 linda sig om.
uaskii.a 25 -o n. förstukvist, öfver- umtceektan -tu -t omtykt.
bygd ytterförstuga.
un ceno pl. m. ungt manfolk (i
uastonmat part. i uttrycket: he
st. f. uemceno).
uastonmat det har stormat un sv. 1 tr. unna.
ut.
undan -du -t ond.

II. 3

uamata—utas'n.

unskot -skotz n. reumatism i ryggen; eg. ondskott.
ug -14z, -a m. unge.
ugan ugo ut, komp. /var, sup.
ist ung.
ugdom .dumin ni. ungdom.
ughustar •tra,-tro f. nygift hustru.
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upa prep. på.
upalt -z, -o n. böna; estn. låneord.
uret adv. orätt.
uretan -tu -t oriktig, orätt.
ust -'n, -a rn. ost.
uh o. utz prep. i.

u.

uka,legz -ta, -zu f. oxlägg (pri- undastzlz
-ta m. undre telnen.
mula veris).
undastrce -ii n. öfre ramen i väfklot'ven.
uks -'n, -a m. oxe.
ukstan -a, -tcendru f. oxeltand. undz prep. under.
undzfot
m. fotblad.
'anda adv. undan.
undzsz
f. undersida.
undavcep -z, -u n. medvind.
undztas -'n, -a m. tefat.
undar sv. 1 intr. undra.
up adv. opp, upp. .
undar -dn, -dro n. under.
upvarp -a, -u f. ränning i vät
undarlutn -zu -tt underlig.
uvvceks sv. .2 tr. uppfostra.
adj.
sup.
underst.
undast
rn.
underarm.
au prep. i, uti.
undastazem -in, -a
utzlia
-2, -yu n. inslag i väf.
undasthanakep -kepa, -kepu f.
undre bösshanjärn.
utzr prep. o. adv. ur, utur.

u.
u4 -a, -u f. ödla.

wceht sv. 1 tr. ursäkta.
u3 -a, -u f. tjokt, svart rägn- o. tgeht -2 n. ursäkt. han gzol me
got u,seht han gjorde månåskmoln.
gen ursäkt för mig.
-u n. väderil.
ta
-a m. ugn.
ut adv. 1) ut; 2) ute.
un
uta adv. o. prep. utan.
unsgap -gapz n. ugnsgap.
ur sv. 1 opera.: he ttrar det är utanom adv. o. prep. utanför.
yrväder.
utas'n sv. 1 intr. utslockna.
urvceto oböjl. adj. vettlös.
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II. 3

utguatan -tu -it utfaren, uttröttad, utluandsman =, -mceno in. utländing.
illa medtagen.
utluand -t n. utland, främmande
land. han dal.c tt utluands.

v.
vageltum o. vageltt best. n. evanvag sv. 1 tr. o. intr. vagga.
geliet (vid gudstjänsten).
vag -a, -u f. vagga. Vaggan är
fäst vid ändan af en lång, böj- vas -a, -u f. plogfjöl.
lig, i väggen fastsatt stång; vara (pres. er 0. ce tra) var var
o. vor varit intr. vara.
dess rörelse är sålunda horivang -in, -a m. varg.
sontal, ej vertikal.
m. vagn. lcegt hou vangasbtst -ta, -tu f. vargide.
vayn =,
vangsigk -a, -u f. varghona.
undt v.
vaynsdrcet -a, -u f. vagnstistel. vannt sv. 1 tr. värma.
vann' -an ro. värme.
vaht sv. 1 tr. vakta.
vanman -u -t varm.
vaht -u f. vakt.
vanp
-o n. sidbord på båt.
vahtar -an,, -ara ni. väktare.
vaka sv. 1 tr. uttaga späck från vanpbrceyu pl. f. gemensam benämning på det flyttbara
säl. vaka uttr spekt.
trävirket i väfstol.
vaka sv. 1 intr. vaka.
vasa -an, -a ni. vass (phragvanan -tu -tt vaken.
mites).
vak'n sv. 1 intr. vakna.
vask sv. 1 tr. tvätta.
vaks -4 n. vax.
vaskous -a, -u f. vattenskål.
vakspeZ -a, -u f. vaxpärla.
va/ sv. 1 tr. valla (t. ex.
vasaw -a, -o f. vattenså.
vasomad -t, -u n. vattenämbar.
valba n. pr. Valborg.
valtar- je sv. 1 vältra sig.
vat'n sv. 1 tr. vattna.
vaen -t n. vatten.
vaz -n, -a m. vall.
vaZzan -zu -tt styf. han gZa~ vatubuhan -tu -tt uppsvullen af
vaht; han havar vaZt Nr()
väta.
(af köld styfva fingrar).
vatubcek -in, -a m rägnbäck.
-o ii. ösrum i båt.
vak sv. 1 tr. gnida.
vaturum
valla -an m. vassle.
vatutcert -ta -tu f. isvak täkt af
varas -a, -u f. rock, tröja.
nyfrusen, tunn ock porös is.
vana -tt, -u f. vana.
vat -a, -u f. vårta.

II. 3

utguatan—vinskcet.
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vatbitar -an, -ara m. ett slags van -a f. os, lukt.
VT sv. 1 tr. o. intr. vinda.
gräshoppa.
vip -a, -u f. brunnsvinda.
va vara varat intr. vada.
vivstuan -2, -skrit n. den från
vak -r, -o n. vak (i is).
vipa nedhängande stången
n. val, väljande.
vaZ
vid hvilken ämbaret är fäst.
valna 4 n. vadmal.
m. hvirfvel.
virvu? -un„
vanan -o -t van.
-u n. hvirfvelvind.
virmavin
vanizan -ut -it vanlig.
virvceZ sv. 1 intr. hvirfla.
var -i n. var (i böld).
visan -u -t stadig, säker, viss,
-U f. värld.
verakl
sann.
ve -YL m. ved.
vefio -Ruh -fluu n. vedtrafve. vaspid -un, -Jaa m visp.
vend vend vend tr. o. intr. vända. vita (pres. vett vita) vist w:t«
intr. o. tr. veta.
I pass. har detta verb reflexiv
betydelse, t. ex. imp. vend- men sv. 1 intr. vittna.
-o n. vittne.
vit'n
sum ! vendsi!
viuv sv. 1 intr. hvina.
vi pr. pers. vi.
m pr. pers. vi.
virahcak -a, -u f. vedklabb.
virahug -i n. ställe i skogen där vi pr. pers. vi.
trän fällas till vedhygge. vi, sv. 3 tr. viga.
vikt -i n. vikt. svaht vikt falsk viandi = n. vigsel.
f. 1) vik; 2) veck.
vik -i,
vikt.
-u f. sälboning invikalriv
vilitian -tu -it viktig.
gräfd i snön invid iskanten.
vihtkx,d -a, -u f. viktlod.
-ara m. säl.
vakar
vihtskucd -a, -u f. viktskål.
vika,skit -'n, -a m. sälskytt.
vika -u, -u f. vecka.
viki vikt vikt tr. vika.
vi/ adv. vilse.
-u n. vin.
vila (pres. vii vila) vild vi.it intr. vin
vilja.
vind sv. 1 tr. uppvinda.
vi,nd sv. 1 intr. vara vind, skef.
vilan -u -t vild.
vind mce ouu skela; vind
-u n. villdjur.
vildiur
me fetru gå med fötterna
viii -tein m. vilje.
inåt.
~pta -ur, -244 ffi. vimpel.
vimineZ sv. 1 1) tr. inveckla, in- vand 2n, -a m. vindspel.
svepa. huan ~pk buani vindon -o -ot vind, skef.
in uti inrymt. 2) intr. vimla. vinskcet -a, -it f. vindskida: utöfver takgafveln skjutande
vin van vunu vunit tr. o. intr.
bräde, i öfre ändan utskuret
vinna.
i
form af häst- 1. drakbufvud.
n.
vind;
blåst.
vin
-u
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vie -an, -a ni. vinge.
vp oböjl. adj. vidöppen, han
ltgar vgpi med öppen mun
1, bart bröst.
vas sv. 1 tr. visa.
vts -a, -u f. visa, sång.
vis
-u n. vis, sätt.
visa
n. pr. Lovisa.
vtst
-ukt m. borrjärn.
vismitZ
vgsnas sv. 1 vissna.
visnat oböjl. adj. vissen. Mayn,u
ira visnat.
volt adv. med våld.
von pr. poss. m. vår.
vorms n. pr. Ormsö.
vrak •i, -u n. vrak.
vrt sv. 1 tr. vrida.
vro -a, -u f. vrå.
vregru n. spant i båt.
vruag
vrceian vrezu vrett vred.
vrcetunavar -avi, -ara in. borr
hvarmed bösspipan rensas,
sedan den blifvit smidd.
vurbinstaka -an, -a m. »pärta»
som vid väfvens uppsättning bindes vid bommen.
vurbrendan -do -t vidbränd (om
mat).
val sv. 1 tr. vårda.
my -a, -u f. våg, bölja.
vegt -ta, -tu f. vägg.
vcegibuand 4,-u n. öfversta stocklagret i vägg.
vegt/us -a, -/tu f. vägglus.
veva vcegd vcegd tr. o. intr.
väga.
veyabZa -i, -ps n. en växt; nht.
wegblatt.

II. 3

vcep -k, -u n. väder, vind. vceytii
huasar uti tr(ecyu,ce he ~var.
vcepbrun=, -a m. öppen sträcka
i is med rent vatten i.
vcepkwcest -kwces'n, -kwcestru m.
»väderkvast»: samling]. knut
af hoptofvade grenar i växande trä.
vceput adj. n. blåsigt, stormigt.
tum, -in, -a in. väg.
vceift sv. 1 intr. vifta. han vcaftar
rompa.
vcezkan -ku -ht vek, mjuk. vellit
bre mjukt bröd.
vceisbcek -in, -a m. rägnbäck.
vcetsun -u -ut fuktig, våt.
vem -a, -u f. vef.
vezvZzg -in, -a m. vet'.
vcezvce? sv. 1 intr.: »gå omkring
som en vef» är väl första
betydelsen; sedan säges he
vezvZar me i nzagan, ta er
nuar upa spi.
veks sv, 2 intr, växa.
veks 2n, -a te. växt.
vekst
m. växt.
vceltar sv. 1 tr. o. intr. vältra.
vcd -tt, -a m. axel i kvarn, slipsten in. m.
ve
-u n. välling.
vem. (pres. vcen vcenvend vend
tr. vänja.
vcenlian 4u -it vänlig.
vcepstoZ -stoj -stick m. väfstol.
vceri (pres. vcer ven) vel vcfcl
tr. värja, han hava tse att,vc_ecl han har slagit sig igenom.
verv sv. 2 tr. förvärfva.

II. 3

vge--ertbk.

vcenk -2* in. värk, sjukdom.
vela* vcenht vcenht intr. värka,
göra ondt.
vcesta 1) oböjl. subst. västan.
väder, västanvind; 2) adv.
västerut.
vcestavcep, -r, -u n. västanväder.
vcestarburn i tales. pa (1. ua)
vcestarburn på västsidan (om
vind).
vcestanor adv. i nordväst.
vcestajou adv. i sydväst.
vcestnocla oböjl. subst. nordvästvind.
vcestnoclavert,
-u n. nordvästvind.
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vcestsuna oböjl. subst. sydvästvind.
vcestsunavcep -r, -u n. sydvästvind.
vce,st adj. o. adv. sup. värst.
vem (pres. vev vcev) vcevd vwvd
tr. väfva.
vceclan
-4 värd.
ves'n sv. 1 intr. väsnas, rasa.
vev -in, vceva o. v-eva in. väf.
vcevstay -a, -u f. väfstad.
vohandr = n. val.
voh (pres. v64 VO4) v614 V0C1
tr. välja.
vimk .4 n. virke.

w.
wed sv. 1 intr. skrika, storgråta. wintras adv. i vintras.
icez-n bara wcd upct!
wuarn -a, -u f. våm.
wintar -ton, -tra m. vinter.
wuatan -to -t våt.

a.
4s'n -a, -u f. åsna; nytt ord.

ce.
ce konj. att.
ceft adv. o. prep. efter.
eeg
-u n. ägg, bett.
ceg
-214 n. fogelägg.
cega adv. tils.

cert, -a, -u 1. 1) öi•a; 2) utåtvänd
knapp på hvardera ståndaren i spinnrockens flyktställning.
certbkt
-oru n. örblad.
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II.

3

ceytikZug -a, -U f. öronöppning. cearg'n -a f. erg.
cepspata -u, -u f. namn på en cetrgna oböjl. adj. ergig.
ceisanch oböjl. adj. ensam. cen
fjäder i bösslåset.
ceisandi ua tceim endera
cet adv. tils.
bland dem.
cen oböjl. adj. egen.
ceist
in, -a m. est.
cetk -an, -a ra. eker (i hjul).
adv. stilla.
ceastas
cetk -ta, -zu f. ek.
n. pr. Estland.
etstluand
tr.
o.
intr.
öka.
(eda ceiht celht
ceistnzskan
-sku -st estnisk.
elda.
_tald sv. 1 intr. o. tr.
f.
etta.
ceita
ni.
eld.
o. cedn, edda
(vad
ceddRaka -an, -a m. spishäll. cel konj. eller.
ceddluma -an, -a m. eldslåge. celski -ka -kat tr. älska.
ceddsaku pl. n. stål ock flinta ce/t sv. 1 tr. älta (deg).
med flera tillbehör för att celt -a, -u f. älta (knådad degklimp).
slå eld.
m. eldskada, eldsvåda. celcendian -zu -it eländig.
ceilska
cealskep -skepi, -skepu n. ång- caw räkn. älfva.
cawand räkn. älfte.
fartyg.
-u n. ämbar.
cemad
cezlstuaZ -i n. eldstål.
-u m. ämbete.
cembtt
ceiltundar -dri n. fnöske.
ce4 .n. pr. Osel (fn. ey-sSrda, cembdsman =, -men° m. ämbetsman.
hvaraf öns estniska namn
Bärema är en öfversättning). en pr. 1) pers. han; 2) indef.
man.
cet.lbo -buin, -bua m. Öselsbo.
sen cein set räkn. o. obest. art.
cetm sv. 1 opers. ånga.
en, ett.
can räkn. o. obest. art. f. en;
stående abs. 1. pred. heter sen konj. att.
cena f. etta.
fem. (emu.
centi pr. o. adv. icke, inte, nej.
(ana f. etta.
ceinbcejbusk -an, -a nr. enbuske. cegki -za, -tu f. enka.
-beru n. enbär. ceglaan -lau -kel enkel.
ceinbce,sbcer
ceglchg -in, -a nr. enkling.
candast adv. endast, blott.
ceeceZ neg, ceeZa m. ängel.
in. enfald.
ceinfuaZd
cego?fakx oböjl. engelsmännen
ceinfizaklian -au -st enfaldig.
( äfven ceeceNcoUi).
-U f. farkost med
ceinmasta
cepce eepz, epZit n. äpple.
en mast.
-o n. äpple.
ceznsinu oböjl. adj. envis, egen- cepcad
en (pres. ser wri) e cpcl tr.
sinnig.
plöja.
ceirg'n sv. 1 intr. ergas.

II. 3

cepkZug—ovar.

cerun -u -ut ärrig.
(ervo n. arbete, möda.
•naceno m. arbetscerdosman
karl.
cell.
-U n. ärr.
cettzan -zu -it ärrig.
cenv sv. 1 intr. arbeta.
-o n. lieskaft.
cenvtg -4-n, -a ni. 1) arfving; 2)
ärfling, växtskott.
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cenvz cenvd («vd tr. o. intr. ärfva.
cenvzgos -4 n. arf, arfvegods.
cenvo oböjl. n. arbete.
tesi ena, cestu f. äsja.
cesh -za, -zu f. vanna.
et o. cet prep. o. adv. efter.
cet räkn. o. obest. art. n. ett.
cetz• pr. o. adv. = cenh; användes
oftare än centz.

e.
cedlan edlu edalt ädel; nytt ord.
ceyar -az2,, -ara ni. ägare.
ceyz cegd cegd tr. äga.
c_elendian -zu -it eländig.
ca -a, -u f. ärla.

(frit» -zu -tt ärlig; nytt ord.
eka -u f. ära.
cia oböjl. adj. ärad, heders-.
can Tha znan.
ceta ceha ekat tr. ära.

-a in. älg.
64g
obnpt -a, -u f. svan.

&har aZvra, aZyru f. råk på
is.

Sv. landam. II. 3.
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Efterskrift.
Den långa tid, som detta arbetes tryckning tagit i anspråk,
har utan tvifvel värkat menligt på detsamma. Ofvertygad
om att framställningen mångenstädes i dess grammatikaliska
del är dunkel ock måhända icke alltid träffat det rättaste, förbehåller jag mig att i framtida publikationer därtill återkomma.
Tid ock tillfälle medgifva f. n. blott följande få rättelser, anmärkningar ock tillägg:
I konsonanttabellen s. 8 bör tillfogas ljudet hs (hvarom
handlas i § 127), inkommet i målet från lettiskan eller
ryskan ock därför så enstaka förekommande. Det är tonlös
(sammansatt) median dentipalatal.
S. 77----80 (i ordb.) finnas upptagna åtskilliga jämförelser.
De ingingo endast i följd af missförstånd. Då slika nödvändigtvis tils vidare måste blifva ofullständiga, öfvergafs detta system
redan tidigt af mig ock bar därför f. ö. ej tillämpats i ordboken.
S. 88 tillägges efter estavcep: estarbutn i tales. pa, ua
estarbuin på östra sidan.
S. 109 upptages af ku pl. kona. Denna form är väl intet
annat än högsvenskans i målet inkomna bestämda pluralis. I
målet brukas oftare ock rättare i dess ställe kuo.
S. 128. Ex. under sama bör lyda: ta suaw sama got
o. s. v. (ej gu).
Å samma sida har efter s2aZ4Qtan utfallit: Nya o. stcyce4
-y4t, -yht u. segel.
Framdeles kommer jag att offentliggöra en samling satser,
öfversatta från hsv. på ort ock ställe, från såväl Runö som
Estlands svenska mål ock tjänande till att belysa dessas syntax.
Slutligen framför jag härmedels min varma ock uppriktiga
tacksägelse till docenten LUNDELL för den osparda dryga
möda, han nedlagt vid slutredigering ock korrekturläsning af
detta arbete.
Helsingfors d. 4 november 1887.
HERMAN VENDELL.

Ytterligare tillägg.
Sedan uppsatsen nedskrefs, har jag ännu mera stärkts i
den uppfattning, som jag sökt göra gällande, ock anser det
öfverfiödigt att ytterligare stödja den. Endast det torde böra
påpekas, att personnamn ofta bildats af ifrågavarande ord.
Detta blir tydligt, om man ser på det hos ReLPHERS upptagna
Hernösands stifts herdaminne, hvarest man finner så lydande
uppgifter:
Sellin, Medelp., bondson från Selånger; komminister i Räfsund 1684;
Zellenius, Ängerrn., bondson från Sel i Ramsele, född 1694;
sonen Nils ZellESn blef assessor i Svea hofrätt;
Sellgren, Ångerm., bondson från Sel i Nätra, född 1718.
Åfven med sel sammansatta ortnamn hafva legat till grund
för personerna. Pastorerna LAURENTIUS JOLE GESTRICIUS
(1572-85) ock ERICUS MICHAtLIS (1613-30) hade söner, som
kallade sig Rhezelius, hvilket tydligen är bildadt af ortnamnet Resele. Äfven Junselius, f 1686, var bondson från Junsele. Hit hör ock en mängd nu brukliga namn, såsom:
Sellberg
Sehlberg
Selin
Sellgren
Sellin
Selahn
Sellström
Selling
Selander
Sillerström.
Sollstedt
Selstedt

Sägnerna om gränstvister mellan ångermän ock jämtar äro
rätt många. Vi meddela här följande:
Bönderna i byn Vägersjö i Edsele ledo mycket intrång
af jämtarna ock lågo ständigt i strid med dem rörande skogsslåtterna ock sommarbetet. Söder om Vägersjön ligger en sjö,
Häffön med Häfföbärget. Här hade jämtarna ett fäbodställe,
hvaraf sagesmannen sade sig hafva sett spår, ock i trakten
Sv. landsm. II. 6.
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däromkring hade de äfven skogsslåtter. Detta förtröt Vägersjöboarna, ock då jämtarna en dag hade lemnat bodarna ock
gått ut för att slå, togo de förre tillfället i akt ock tände på
husen. Det fröjdade dem i själen, när de sågo de gamle
vederdelomännens bodar stå i ljusan låge. Kommen upp på
bärget, gaf mordbrännaren sin glädje till känna med högljudt
skratt, hvilket nådde jämtarnas öron. Desse undrade, hvad
som kunnat bereda mannen sådan glädje, ock skyndade till
sina bodar, dem de funno lagda i aska. Häraf vardt grannsämjan ingalunda bättre.
Om det var före eller efter denna händelse, är ej kändt;
altnog: jämtarna voro i bodarna för att slå. De hade ej
någon slipsten med sig, hvarför de måste gå till Vägersjön för
att slipa liarna. Vid ett sådant tillfälle lade sig Vägersjöboarna i försåt för att »taga ned» dem eller åtminstone riktigt
skrämma dem. Utgången viste meddelaren ej, men han hade
hört, att dessa inkräktare skulle hafva varit från Dövikens
eller Krokvågs byar i Ragunda.
Det var för att göra slut på dessa tvister, som Gunnhild
tog sig före att gå upp gränsen. Närliggande varianter från
Norge, från Afrika ock Asien finnas sammanförda i en uppsats
Der grenzlauf i tidskriften Germania 1886, s. 329 f.
Rörande Gunnhilds kön finnes ett rim, enligt hvilket hon
skulle hafva varit hermafrodit. Om hännes färd till en julotta
har jag antecknat följande sägen:
Tillsammans med en karl hade hon en gång firat julafton
högt upp i fjällen, hvarvid de höllo vad, om hvem som först
skulle komma fram till kyrkan morgonen därpå. Kyrkan låg
långt ned i landet — det var troligen Sångakyrkan — ock
eftersom det var långt lidet på kvällen, fick det lof att gå med
rask fart, om de skulle hinna fram i rättan tid. Mannen spände
för en älg ock körde utför Ångermanälfven. Ock det gick
som häjsan. Men när han kom till Lidens socken, körde han
ned i en vak, (heZ) ock var icke i stånd att få upp älgen.
Detta var i en fors, ock därefter kallas han hekforsen. Men
Gunnhild hon redde sig bättre. Hon spände en tupp för ett
såll ock färdades så till kyrkan ock var framme i rätt tid ock
före sin medtäflare.

II. 6

YTTERLIGARE TILLÄGG.

33

Skolläraren 0. P. PETTERSSON, som under den gångna
sommaren gjort en forskningsresa till sin hembygd, Åsele lappmark, har meddelat följande:
Gunnil snålle bodde i Åsele. Där lefde äfven vid samma
tid en man, som hade en »själfrändskida» (fälvräntfi) 1. Med
denne slog Gunnil vad om att hon skulle åka till Sollefteå lika
fort, som han rände.
Resan skulle ske på själfva julmorgonen till Sollefteå kyrka,
som då för tiden var den enda i trakten. Båda gåfvo sig i
väg. Gunnil åkte efter en älg, ock mannen rände på sina
skidor. När Gunnil kom till Gåreleselet 2 ock skulle åka öfver
detta, brast isen ock älgen fastnade i »gåret», så att hon med
möda fick honom i land. Harmsen öfver detta missöde, kallade
Gunnil selet Gåreleselet. Resan fortsattes sedan till byn Sörfors i Liden. Där fick älgen hvila en stund, ock från den
tiden har byn äfven kallats Älggårdsmon. Efter rasten gick
färden utefter den isbelagda Ångermanälfven; men när hon kom
till Holaforsen i samma socken, fann hon älfven där öppen,
hvarför hon såg sig nödsakad att köra en omväg omkring
forsen. Häröfver var hon mäkta förtretad ock utropade: »Det
var en hålens fors!» Ock så fick forsen namnet Holaforsen.
Trots dessa missöden hade färden gått mycket raskt, så att
skidlöparen blifvit efter. När Gunnil kom till slätten väster
om Sollefteå, började det ringa till julottan; men just som det
första klockslaget ljöd, sprack hännes älg, hvarvid medtäflaren
for förbi hänne som en hvirfvelvind.
Gunnil var mycket stark samt duktig att arbeta. På en
af sina resor i södra Sverge kom hon till en klockgjutare, som
nyss hade gjutit en kyrkklocka.
»Hvad skall du hafva för bjällran?» frågade hon ock fick
till svar, att hon kostade fyra öre. Gunnil betalade detta, tog
klockan i handen ock gick sin väg. Sedan satte hon »bjällran»
I) En skida gjord af »själf-ränd tjur». Sådan »tjur» finnes ännu i
dag i vissa furor, men det är ej lätt att hitta den. En skida däraf
säges gå af sig själf.
2) En efter ett sel uppkallad by i Junsele socken vid Ångermanälf ven. Därmed sammanhänger ock byanamnet Gårelehöjden.
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på sin älg. Då kyrka bygdes i Junsele, sattes klockan upp
där ock lär ännu göra tjänst i socknens nya, ståtliga kyrka.
Gunnil var ägarinna till Backinge, en äng mellan byarna
Mo ock Krånged i Junsele. Ängen innehåller många tunnlands vidd, ock f. n. äro 34 lador där uppförda. Detta hindrade
dock icke, att Gunnil slog hela ängen på en morgonstund.
En bonde, som tillfrågades, om han hört talas om Gunnil
snälle, yttrade, att hon var »'n gamtjöt nolan ätt». I Vilhelmina
vet folket icke något om hänne, men när man frågar efter hänne,
svara somliga skrattande: a Gunnel snolle å 'n blåfis! Namnet
är således kvar, men hvem hon varit ock hvad hon gjort, det
är glömdt. När man åter talar med Junsele-bor om hänne, säga
de: a Gunnel snolle, ja! — därmed antydande, att de mycket
väl känna till hänne.
Uti HOLMBERGS Bohusläns historia och beskrifning-, Örebro
1867, II, s. 179 talas om en »drottning Gunnila», som under
strid Med konung Asmund stupade i en slaktning uti den efter
hänne uppkallade Gunnilaviken. HOLMBERG antager, att denna
saga är en dunkel erinring om Gunhild Kungamoder, Erik
Blodyx' drottning.

Stockholm i sept. 1887.

Stockholm 1887. Kongl. Boktryckeriet.
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För åren 1881-82 har tidskriften af det till Kg]. Maj:ts
disposition stälda anslaget för lärda värks ock läroböckers utgifvande åtnjutit ett årligt understöd af 700 kr. Från ock med
år 1884 uppbär tidskriften på extra stat under åttonde hufvudtiteln ett årligt anslag af 3,150 kr.

Andra bandets innehåll:
Titelblad ock innehållsförteckningar, s. i---x.
De svenska landsmålsföreningarna i Uppsala, Helsingfors
ock Lund 1872-1881. Med en tabell i litografiskt öfvertryck. 1885. 83 s. + tabell.
20:de h. = 1885. A., utg. i maj 1885.
Tillägg till Adolf Noreens ordbok öfver Fry-ksdalsmålet af
JAN MAGNUSSON i Granbäckstorp. 1880. 93 s.
1881. B., utg. i dec. 1881.
Runmålet, ljud- ock formlära samt ordbok af HERMAN
VENDELL. 1882-87. 154 s.
S. 1-64. 1884. E. = 19 h., utg. i mars 1885; s. 65-154. '26
h. = 1886. C., utg. i dec. 1887.
Upplysningar om Vätömålet i Roslagen af AUGUST SCHAGERSTRÖM. 1882 [-84]. 87 s.
I 1883. B =14:e h., utg. i maj 1884.
Folktro, seder ock bruk i Möre under nittonde århundradet.
Af MARTIN JONSSON. 1881. 25 s.
1881. A., utg. i dec. 1881.
Om sil ock sel i norrländska ortnamn, jämte ett tillägg
innehållande sagan om Gunnhild snälla. Af JOHAN NORDLANDER. 1882. Ytterligare tillägg 1887. 34 s.
I 1882. A., utg. i dec. 1882. Tillägget s. 31-34, i 26 h.= 1886.
C., utg. i dec. 1887.
Sagor från Emådalen, upptecknade af EMIL SVENSEN.
1882. 38 s.
11882. A., utg. i dec. 1882.
Gåtor ock spörsmål från Värend. • Upptecknade på 1830talet af GUNNAR OLOF HYLTEN-CAVALLIUS. 1882. 22 s.
1 1882. A., utg. i dec. 1882.

Från södra Sverge, stycken på folkmål föredragna vid
Lunds landsmålsföreningars fester den 5 nov. 1880 ock den
19 nov. 1881 samt vid Föreningens för Smålands minnen
tjugoårsfest den 28 nov. 1881. 1883 [-85]. 121 s.
1884. C. 17:e h., utg. i mars 1885.
•Folktoner från Jämtland, upptecknade år 1880 af KARL
BoHLDT. 1883. 36 s.
I 1883. A, utg. i nov. 1883.
Anteckningar om tvänne dalvisor af GUSTAF ENESTRÖM.
1884. 16 s.
I 1884. C. = 17:e h., utg. i mars 1885.
Om svenskans behandling af ljudförbindelsen lä ock om
fornsvenskans 1-ljud. En undersökning med stöd af svenska
landsmål af AXEL KOCK. 1883. 13 s.
1883. A., utg. i nov. 1883.
Smärre meddelanden. 1881-84. 167 s.
S. i—xxxviij, 1881. F., utg. i juli 1882; s. xxxix—clxvij i 1883
B. = 14:e h., utg. i maj 1884.
Rättelser.

Bidragande till andra bandet:
Titlarna så vidt möjligt efter förhållandena i nov. 1887.

Andersson, Josef, smål. (Lund), Kyrkoherde i Färlöf, Lunds stift:
Föreningen för Smålands minnen [jämte Th. Blometrand] 1, s. 69-73.

Bergström, R., värml., Fil. dr, Bibliotekarie i Kong]. biblioteket:
Anmärkningar till »Folktoner från Jämtland». 10, s. 36.

Blomstrand, Th., smål., Fil. kand. (Lund):
Föreningen för Smålands minnen [jämte J. Andersson]. 1, s. 69-73.

Bohlin, Karl, stockh., Docent vid Uppsala univ., amanuens vid observatoriet i Stockholm:
Folktoner från Jämtland. 10, e. 1-35.
Carlheim-Gyllenskiöld, V., mål., Fil. kand. (Uppe.):
Tor i en vallvisa. Sm. medd. s. xxiij—xxvij.
Danielsson, 0. A., Folkhögskollärare (Almunge):
Svärdsjökvicklieter. Sm. medd. s. xi—xiv.
Elmbladh, M. A., smål. (Lund), S. m. adj. i Växjö stift:
Smörhulta-Sven. 9, s. 31-33.
Nämdemannen i Gastingsbo. 9, s. 34— 36.
Eneström, Gustaf, v.-dal., Fil. kand. (Uppe.), e. o. biblioteksamanuens
(Stockholm):
Anteckningar om tvänne dalvisor. 11, s. 1-16.
Några bidrag till en bibliografi öfver landsmålslitteraturen. Sm.
medd. s. xcv—xcix.
Eriksson, E., Folkskollärare:
Vaggvisa från Orsa. Sm. medd. s. lv.
Ferlt5n, Paul, Musiklärare (Hernösand):
Polskor. Sm. medd. s. lxxxiv—lxxxv.
Freudenthal, A. 0., nyl., Prof. vid Helsingfors univ.:
Från Finnland. Sta. medd. s. xxxiv—xxxv.
Medd el. Fördomar hos Ålands befolkning. Sm. medd. s. xlvij—lv.
Geijer, P. A., värml., Adjunkt vid Uppsala univ.:
Rec. Romdahl, Glossaire du patois du val de Saire. Sin. medd.
s. clvij — cl xiij.
Gustafsson, A. J., smål., Fil. stud. (Lund):
Ett vittnesmål. 9, s. 21-22.
En Jönköpingsresa. 9, s. 23 — 25.
Klefva-Brita. 9, s. 25-26.

vij

Hallender, N. L., Skollärare (Styrsö):
Larsa Anders i Storegården berättar sin lefnadshistoria. Sm. tnedd.
s. lxv—lxxiv.
Folksägner från Levenetrakten. Srn. medd. s. lxxv—Ixxx.
Hoppe, Otto, ösig., Fil. kand. (Uppe.), bosatt i Stockholm:
Landsmålsföreningarna i Uppsala 1872-1881. 1, s. 3-38.
Rec. Strindberg, Svenska folket i helg och söcken. Sm. medd.
s. cxxx—cxxxiij; Wigström, Folkdiktning, 2:a saml. Sm. medd.
s. cxxxvi—cxxxvij.
Hylten-Cavallius, Gunnar Olof, smål., Fil. dr (Upps.), f. d. Chargéd'affaires, landtbruk are (Sunnanvik):
Gåtor ock spörsmål från Värend. 8, s. 1-22.
Jacobson, A. G., srnål. (Lund), Komminister i Linköp. stift:
Musikbilagcr till »En gifterrnålsafärd i Raskens hus.» 9, s. 117-119.
Johansson, P. A., mål., Docent vid Lunds univ.:
Halt-Kalle. 9, s. 46-48.
Jonsson, Martin, kalm. (Upps.), redaktionssekreterare i tidn. Barometern:
Folktro, seder ock bruk i Möre under nittonde århundradet. 5, s.

1-25.
Jönsson, Nils, f. d. lärjunge vid önnestads folkhögskola:
Broby marknad. 9, s. 56-63.

Kabner, H., skån., Fil. lic. (Lund), Adjunkt vid Göteborgs reallärovärk:
Tufve ock Sone. 9, s. 87-92.
Kallin, G. J:son, skån., Fil. stud. (Lund), Amanuens vid Kulturhistoriska samlingarna i Lund:
Liafrun. 9, s. 74-78.
Käringen som red till Blåkulla. 9, s. 78--79.
Mjölkharen. 9, s. 80-81.
Böj-om i Ramsadal. 9, s. 81-83.
Rec. Hazelius, Ur de nordiska folkens lif. 1. Sm. medd. s. cxliv
—cxlvij.
Karlsson, G. A., kalm., Fil. lic. (Lund):
Om öländingarne som ville hugga ved olofvandes. 9, s. 19-20.
Kempe, Arvid, kalm., Fil. dr (Lund), lektor i Västerås:
Öländska landsmålsföreningeu samt Ölands ock östra Smålands landsmålsförening. 1, s. 76-79.
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Årgången 1886:
24 h. Bih. L 2. Sumlen, af J. BUREUS.
25 h. V. 5. Barnvisor ock barnrirn, af J. NORDLANDER. Text.
26 h. II. 3. Runömålet af H. VENDELL, El. 65— .
Af årgången 1887 äro utkomna:
VII. 2. Huskurer ock signerier från Ångermanland, af E. Monng.
27
3. Getapulianare, af N. SJÖSTRAND.
VI. 2. Om svensk aksentuering, af A. Kom.
28 h ' VI. 4. Södra Luggudemålets ljudlära, af N. Or.sANI.

Alla säx årgångarna 1881-86 tillsammans lemnas genom
Red, till nya subskribenter för 12 kr. (i st. för 18 kr.)
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Med. kand. E. ALMBLADH (Historier på landsmål från N. Möre),
Bibliotekarien R. BERGSTRÖM (Smärre bidrag), Stud. G. BLADIN (Folkmelodier), Lektor C. J. BLOMBERG (Multrå-målets ljudlära; Fonetiska
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A. LINDGREN (Om folkmusik), Docenten J. A. LUNDELL (De svenska
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norra Hallands folkmål), Skolläraren 0. P. PETTERSSON (Lapparnas
sommarlif), Stud. A. RAmm (Folkmelodier), Lektor J. 0. I. RANOREN
(Svenska folksagor från Österbotten), Fil. stud. E. G. SAHLSTRÖM (Värmländska), Fil. kand. P. A. SANDEN (Ordbok för Vadsbomålet), Docenten
H. SeBecE (Den vandrande juden; Magister Matthias' Copia exemplorum), Biblioteksamanuensen C. G. STJERNSTRÖM (Om källorna för Ihres
dialektlexikon; Förteckning öfver den svenska landsmålslitteraturen).
Med. stud. G. SUNDSTRÖM (Dansföreningen i Uppsala), Docenten S. SÖDERBERG (Forngutnisk grammatik), Professor E. TEGNÉR (Skånska ortnamn), Hemmansägaren Sv. THOMASSON (Sagor ock visor från Bleking:
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eller rörande andra sidor af folklifvet, ock hafva vi f. n. under utgifning (i förening med Svenska litteratursällskapet) en samling af 1500ock 1600-talens visböcker.
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I följd af ökadt statsunderstöd utkommer tidskriften Svenska landsmålen från ock med år 1884
med trättio tryckark (480 sidor) årligen. Priset
för årgång är oaktadt denna utvidgning oförändradt,
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tillägg af postporto, ock betalningen sker genom postförskott vid mottagande af årets första nummer. Prenumeration kan ske genom närmaste postanstalt. Tidskriften är äfven tillgänglig i bokhandeln.
Stockholm, 1887. Bongl. Boktryckeriet.

