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exx. må anföras: basa, bottstl, boitd, draszl, dromd, fjoutil, kraj,sca, krand, spzrvl, tasal, trombd, vasti o. s. v. För de flästa
av VENDELL uppräknade exx. har jag ej funnit motsvarighet i
Sverges dialekter. Enstaka sådana ord kunna dock även där
uppvisas, t. ex. haggal (Vbott.), komal (Ångrn.), ock ändelsen är
påtagligen av nordiskt ursprung. Jfr t. ex. de fao. öknamnen
drymbill ock dyrgill (Fritz.2), som även upptagas av HELLQUIST
bland hans denominativa bildningar på -1- (Ark. VII, s. 146 f.),
ehuru han ej där omnämner, att detta suffix skulle användas för
att bilda öknamn (utan blott »i rent deminutivisk funktion»;
jfr även Rydqv. II, s. 401 f., V, s. 23 f.). Då mask. bildningar
på -1 i fornspråket ock de nu levande dialekterna i Sverge ej
synas vara talrika, medan denna ändelse under senare tider i
Finnland blivit synnerligen produktiv i ovannämnda funktion,
så måste detta hava sin orsak. Då finskt inflytande så ofta
gjort sig gällande, så att t. o. m. en avledningsändelse kunnat
intränga från finskan (§ 68,2), så är det ju möjligt, att även
dessa bildningar skett genom finsk påvärkan. I finskan
användes nämligen suffixet -lo för att bilda ord med föraktlig
betydelse, t. ex. hupelo, untelo, tuppelo, huumelo (se Ahlqv.
SKR. § 16).
-k uti estsv. kotkask
est. kotkas, »varvid -kas [enl.
V11 Förh. o. upps. 2, s. 167] uppfattats som dialektordet kask
päls». Jfr även luskask i samma betydelse.
-t uti karzst
est. karls (stam kerise-, kerikse-). Jag
antager, att -t härleder sig ur partitiven korist på samma sätt
som pärta
part. pärettä.
Mycket vanligt är, att den svenska formen av ortnamn
bildats genom tillägg av genitivändelsen -s, t. ex.
fl. Lahti
-› Lahtis
fl. Pyhtää
Pyttis
Vihti
Viehtis
Karja
Karis.
För de två sista exemplen vill jag dock framställa en annan
förklaring. Jag anser det nämligen vara möjligt, att -s uti dem
inkommit från en äldre nominativ *Pyhtäs (gen. Pyhtään), Karjas
(gen. Karlson). Jfr § 7 anm. 3.

Sv. landsna. XI. 3.
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b) Adjektiv.
§ 70. Då finska språket ej så strängt skiljer mellan substantiv ock adjektiv (även subst. kunna ju kompareras), så kan det
ej förvåna oss, att fl. substantiv i de svenska dialekterna ofta
uppfattas såsom adjektiv. Detta gäller naturligtvis främst sådana
substanti;ir, som beteckna människor med avseende å deras
(speciellt dåliga) egenskaper. De flästa sådana av svenskar upptagna ord ändas i finskan på -a eller -o (-u) ock få i svenskan
den i dialekter mycket vanliga adjektivändelsen -0, -u (se t. ex.
V11 PPm. § 237 anm.). Men likasom denna ändelse är uppkommen ur ett äldre -ogher, -ugher, varför adjektiv på -o, -u
ofta hava biformer på -ogar, -ugar, så få även dessa lånord ofta
en dylik längre form, t. ex.
fl. romo -> romo, -ogar
fl. homppa -> hompo, -ogar
toro, -ogar
toro
huso, -ogar
husa
o. s. v.
poro, -ogar
poro
Med dessa ändelser bildas adjektiv även av finska värb, t. ex.
fl. horata -> horo, -ogar, fl. hurmata -> homo, -ogar. Av
sig självt förstås, att sådana adjektiv även kunna bildas av
finska adjektiv, t. ex. fl. julkea —> julko, -ogar, fl. nirso -> ntrso,
-ogar, fl. nirppi -> nirpo, -ogar. Finska adjektiv på -a förbliva
oförändrade ock äro då i likhet med en mängd inhemska adjektiv på -a oböjliga (se t. ex. Frth. Vöm. § 115 anm. 4, V11
PPm. § 237), t. ex. fl. aika -> aika, fl. hyvä -> hyva (jfr § 67,4 b),
fl. rampa -> ramba.
I estsv. äro adjektiv på -tar, -tan mycket vanliga, t. ex.
brtkatan 1. -tar, tonkatan I. -tar, tokatan 1. -tar, trasutan 1. -tar
o. s. v. (jfr Hultm. Östsv. dial. § 9,9). I analogi med dessa
bildas sedan även av lånord dylika adjektiv, t. ex.
est. kimp —> kzmpatar
est. halp -> haZpatar
rop atan
hapatar
raibe
hit')
rop atan 1. rop cetar
hirmus
hirmustan.
ropp
Likväl bildas dessa adjektiv ej direkte av est. substantiv. Av
de anförda exx. äro halp, hilp, kimp, raibe subst., vilka först
upptagits av svenskarna (haZia,- hap, kimp, reala). Av dessa estsv.
substantiv äro sedan adjektiv bildade.
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Ändas det est. ordet på vokal, bildas adjektiv på annat sätt,
t. ex. est. kuri -› kartan, est. uhke -› uhkzan (i analogi med
t ex. ~dian), est. umbe -› umpar (i analogi med vanmar,
storar).

B. Värb.
§ 71. Då finska värb upptagas i svenskan, behandlas de
i regeln så, att bindvokalen (av verba contracta hela bindstavelsen ock den framför denna stående vokalen) bortkastas,
varvid återstoden med eller utan tillagt -a bildar det svenska
vårbets infinitiv, t. ex.
fl. homsia -->. horns
fl. haaskata --> hask
jut
hoikata
juttua
hotka
est. kisku.ma
kuk
huikata
huik. (a) m. fl.
Om bortkastandet av -a i inf. se Hultm. Östsv. dial. § 1,49.
Värb, vilkas bindstavelse närmast föregås av -ja-, behandlas
i likhet med inhemska värb på -ja, t. ex. fl. korjata --> kon. (i
analogi med byn
byrja: V11 PPm. § 64,919; jfr ovan § 35
anm. 1).
Anmärkningsvärda äro värb bildade med avledningsändelsen
-ista, t. ex. bomista, budista, profista, prapzsta, pratista, Ivonasta,
krabst. Flera av dessa halvt onomatopoetiska ord (alla med
betydelsen »prata», »skrävla», »käbbla», »harkla») synas hava motsvarighet i finskan: pomista, putista, protista(a), prätistä(ä),
krakistaa (mumla, skrävla). Om b p se § 40. Jag anser det
därför vara troligt, att dessa svenska värb äro lånade från
(eller åtminstone påvärkade av) de finska. Med ändelsen -ista
ha sedan på svensk språkbotten bildats nya värb såsom bjonista.
Nästan samma förklaring av vb. bomista har förut givits av
V11 Förh. o. upps. 3, s. 108, ehuru han sedermera (ÖM. s. 37,
115, Nyl. etym. s. 4) tyckes hava övergivit den.
Här måste ännu anmärkas, att pomista, putista äro isestammar (pres. pomisee, putisee), varför de svenska värben
torde vara bildade i analogi med inf., ehuru t. ex. av fl. kilista
(-see), marista (-see), mutista (-see) enligt vår ovan givna regel
fås man sa, katsa, mutis(a). Finska språket tyckes dessutom ej
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bilda onomatopoetiska värb på -istaa, utan blott på -iseel. Det
är dock möjligt, att dessa ändelser kunnat dialektiskt växla med
varandra, likasom ännu protisee ock protistaa, prätisee ock
prätistää. Vad dessa båda ord åter vidkommer, så kunna de
mycket väl vara av finskt ursprung, ehuru de begynna med
två konsonanter. I onomatopoetiska ord är nämligen detta ej
ovanligt.2
Enligt V11 PPm. § 54 vore värb sådana som Rask, pktok,
smask (slå) bildade i enlighet med finska ljudvärb (t. ex.
paiskata, vilket även direkte lånats: patsk), i vilka dift. al enligt
honom spelar en stor roll. Därjämte antager han, att »något
slags psykologiskt sammanhang med interj. aj torde kunna
supponeras». Detta sistnämnda antagande förefaller högst osannolikt; ock jag har icke funnit, att dift. al skulle vara så utmärkande för finska ljudvärb. Däremot synes sk vara ett ytterst
allmänt stambildningselement uti onomatopoetiska värb. Såsom
exx. kunna nämnas: naskata, nauskaa, niiskua, niuskaa, nuiskia,
nyskyä, n3ryskätellä, pauskahtaa, puuskata, peuskata, reiskiä,
reuskoa,, riskata, riuskoa, roiskata, rouskua, ruskata, ryskyä,
räiskiä, räyskätä, röyskiä (alla betecknande något ljud: larma,
braka, rassla, spraka, knaka o. s. v.2). Även onomatopoetiska
interjektioner bildas ofta med sk, t. ex. läiskis, moiskis, pläiskis
o. s. v. (se Genetz Suomen partikkeli muodot s. 137). Vända
vi oss nu till de finsksvenska dialekterna, så finna vi, att även
i dem ljudvärb med sk äro ganska vanliga. Utom de ovan
nämnda exx. kunna ännu ur VII ÖM. XVI anföras: baska, Maska,
Rask, slask, .2,lu3sk, .ilazsk, smask, smatska, taska = bulta, slå.4
Då jag för de flästa av dem ej funnit motsvarighet i folkmålen
Se Genetz Suom. kielioppi3 § 54 b, Ann. kiel. § 89, Venäjän
Karjalan kiel. § 142, Krohn Wir. kielioppi s. 214.
Se t. ex. Wichmann Suomi III: 6, s. 10; Toivonen Suomi III: 2,
s. 132; Leino Suomi III: 3, s. 266; Aminoll Suomi II: 9, s. 248; Almberg Suomi II: 8, s. 112; Hahnson Suomi II: 6, s. 37; Krohn Wir.
kielioppi s. 3.
Dessa exx. äro tagna ur Lönnr. Lex. Jag har ansett det för mitt
ändamål onödigt att genomgå flera än dessa bokstäver (n, p, r).
Troligen ursprungligen använda för att beteckna det ljud,
som vid slåendet frambragtes; åtminstone har jag i Österbotten ofta
hört dessa värb i uttryck sådana som: han sk ttl, seLa flau/ca

smamka).
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i Sverge, så är det ju möjligt, att de bildats på svensk språkbotten i Finnland genom invärkan från de så ytterst vanliga
finska ljudvärben. Härmed vill jag ej påstå, att sk rent av
skulle hava lånats, utan blott att det genom finskt inflytande
i lj udvärb här blivit vanligare än i Sverge, om ej likheten får
anses för blott tillfällig.

Återblick.
Sedan vi nu i det föregående undersökt de ljudlagar, som
de finska lånorden i svenska mål varit underkastade, skola vi
ännu i ett sammanhang taga i betraktande hithörande frågor
för att draga de slutsatser, vartill lånordens behandling synes leda.
Såsom av det föregående framgått ock såsom redan i inledningen anmärkts, kunna dessa lånord i ålder ej mäta sig
med de älsta nordiska lånorden i de finska språken. De finska
lånorden i svenskan hava ju upptagits först efter svenskarnas
inflyttningar till Finnland. Likväl sakna de ej sitt intresse.
För kännedomen om finska språkets ljudlagar kunna vi ur
dessa relativt unga lån visserligen ej hämta så mycket nytt;
men av desto större intresse äro de för de östsvenska dialekternas historia.
Att vi blott sällan i lånorden finna äldre finska former, är
ju helt naturligt, då vi ihågkomma, huru litet detta språk förändrat sig under närmare ett par tusen år. Likväl har finska
språket sedan svenskarnas ankomst till Finnland, såsom ovan
på särskilda ställen påpekats, undergått vissa förändringar. Så
t. ex. torde vokalharmonin vid nämnda tid ej hava varit genomförd i samma utsträckning som nu; vissa av det nuvarande
språkets diftonger (le, uo, yö, öy) funnos troligen ännu icke då;
för »konsonantförmildringen» gällde ej samma lagar som nu.
Dessutom torde vissa andra skiljaktigheter ännu kunna uppvisas (jfr härom §§ 18, 20-22, 29, 46, 50).
Dessa förändringar äro dock ej många eller betydande.
Vida mera upplysande äro däremot lånorden för de finnländsksvenska dialekternas historia. Då densamma hittils varit så
gott som okänd, vad ljudlagarnas ålder vidkommer, så är det
intressant att finna, att lånorden i detta avseende kunna lemna
åtminstone några upplysningar.
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Långt skulle man likväl ej komma blott med lånorden,
om man ej träffade äldre former av dem. Ock lyckligtvis är
detta fallet med den älsta ock viktigaste gruppen av lånord,
ortnamnen. Jag sade den älsta gruppen, ty det ligger i sakens
natur, att svenskarna, då de bosatte sig på finska orter, först
lånade de finska ortnamnen. Jag utgår härvid, likasom vid
hela min undersökning, naturligtvis från den förutsättning, att
de av svenskarna nu bebodda trakterna förut haft en finsk befolkning. Detta framgår ju ovedersägligt av de finska ortnamnen ock antages väl numera av de flästa forskare, varför
jag ej mera behöver uppehålla mig vid denna fråga.1
Men kunna vi draga några slutsatser om svenska ljudlagar
uteslutande på grund av dessa lånord? Böra ej de särskilda
ljudövergångarnas ålder klarare framgå ur rent svenska ord ock
ortnamn i samma urkunder, från vilka äldre former till de ursprungligen finska ortnamnen äro hämtade?
Detta är frågor som jag anser sammanhänga med den om
fornsvenskt riksspråk. Om vi nu med BECKMAN (Sv. landsm.
xra 3, s. 48) antaga, att detta stadgat sig »åtminstone i början
av 1400-talet», så måste vi ännu fråga: kunna vi anse, att detta
fornsvenska riksspråk redan då var känt ock begagnat av de
bildade i Finnland? Enligt min tanke måste man väl jakande
svara härpå; ty det ligger ju i sakens natur, att den tidens bildade
klass i Finnland levde i så innerlig förbindelse med ock mottog så
mäktiga impulser av sina bröder på andra sidan Bottenhavet,
att förmedlaren för denna andliga förbindelse, språket, i främsta
rummet måste hava varit gemensam. Härmed förnekas naturligtvis ej, att detta skriftspråk kunnat röna ett visst inflytande
1) Desto mera förvånar det oss att finna, att VENDELL ännu vid
slutet av år 1894 (ock sedan HULTMANS arbete om De östsvenska dialekterna utkommit) i en folkskrift Om den svenska befolkningen i
Finland antager den svenska befolkningen vara närmare fyra tusen år
gammal i södra ock västra Finnland (s. 3). Därav drager han naturligtvis den slutsats, att de älsta nordiska lånorden i finska språk upptagits inom det nuvarande Finnlands gränser (s. 7), samt att finska
ortnamn i för övrigt rent svenska trakter äro ett minne från den tid,
»då finnarna några århundraden efter Kr. föd. inträngde i landet ock
råkade i strid med samt för en tid undanträngde den tidigare här bosatta skandinaviska befolkningen». Ett i sanning anmärkningsvärt arbete!
Skada blott, att det är en folkskrift utan någon som hälst bevisföring.
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av dialekterna; men detta inflytande kan ej hava sträckt sig
till sådana för riksspråket utmärkande drag som t. ex. diftongernas monoftongisering. Därför kan man ej häller hoppas
att i rent svenska ortnamn finna dialektiska former, ty då det
en gång fanns ett allmänt känt ock begagnat skriftspråk, fingo
även ortnamnen rätta sig efter detta.
Helt annat var förhållandet med de ursprungligen finska
ortnamnen. Dessa hade ej någon motsvarande form i högsvenskan, ock det är därför naturligt, att vi i dem ofta finna
en äldre dialektisk form bevarad. Då man sålunda i äldre urkunder finner t. ex. Reiplooth, Reipplot
fl. Raippaluoto),
Reisum
fl. Raisio), Peymarum
fl. Paimio), Koustar
fl.
Kaustari), Louknäs (<— fl. Laukinais) m. fl., så kan man väl
med tämlig säkerhet antaga, att de representera ett äldre dialektiskt uttal.
Att dock även svenska ortnamn stundom kunna framträda
så, som de i dialekterna uttalats, hava vi sett ovan § 24, där
dialektiska former på -skoug (= skog) omtalades. Om detta
ock torde inträffa jämförelsevis sällan, så vore väl dock även
dessa ortnamn förtjänta av en speciell undersökning. En sådan
har naturligtvis legat utom planen för mitt arbete. Jag vill
påpeka detta, emedan alltför liten uppmärksamhet synes hava
egnats dessa källor för upplysande av våra dialekters historia.
En sådan undersökning vore av synnerligt intresse, emedan den
troligen komme att i många fall komplettera de resultat, till
vilka jag i det föregående trott mig kunna komma beträffande
de östsvenska ljudlagarnas ålder.
Men jämte det de finska lånorden för språkhistorien äro av
stort intresse, synas de även lemna bidrag till frågan om den
svenska befolkningens ålder i Finnland. Tager man i betraktande de ljudlagar, som avspegla sig i dem, så finna vi i det
allra största flertalet av dem blott rent fornsvenska
sådana, d. v. s. de flästa ortnamn tala för en jämförelsevis sen inflyttning. Sammanställer man detta med det faktum,
att arkeologin ej funnit något spår av en svensk befolkning å
Finnlands fastland under den yngre järnåldern 1, samt med det
märkliga resultat om de östsvenska dialekternas ursprung, var1) Se Wallin, Suomen kansan esibistoria, s. 83 f.
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till HULTMAN i sitt arbete De östsvenska dialekterna kommit',
så kan man väl ej gärna antaga, att den svenska befolkningen
hitflyttat före den kristna lärans införande i Sverge. Men huru
skall man förstå den stora likheten mellan de östsvenska dialekterna inbördes, då det i alla fall torde vara säkert, att den
svenska inflyttningen måste hava skett så småningom, troligen
under ett par århundradens förlopp. Jag anser likheten böra förklaras sålunda, att kolonisationen till Finnland huvudsakligen utgick från den vid slutet av hednatiden i Sverge nordligast bosatta
svenska befolkningen, det gamla »Svitiod». Härifrån företogos
vikingafärder så väl i »austrvegr» som i »nordrvegr», varigenom
Finnland ock Norrland erhöllo sin befolkning från samma trakt.
Från Norrland åter härstammar sedan Österbottens svenska befolkning, ock härigenom förklaras den underbara överensstämmelse mellan de nordliga ock sydliga munarterna i den östsvenska dialektgruppen. Att Österbottens svenska befolkning
måste vara yngre än den i södra Finnland, bevisas även därav,
att finska ortnamn därstädes äro långt talrikare än i Nyland
ock Egentliga Finnland (jfr härmed Wallin, Suomen kansan esihistoria, s. 78 f.).
Om nu ock sålunda det stora flertalet ortnamn synes utgöra
ett bevis för den svenska befolkningens jämförelsevis sena inflyttningar, så hava vi dock ovan påpekat några finska ortnamn,
som svårligen kunna förklaras genom rent fornsvenska ljudlagar.
Redan den omständighet, att de alla äro hämtade från södra,
ock sydvästra Finnland, omöjliggör antagandet, att de vore blott
godtyckliga förvrängningar. De fiästa av dessa lånord synas
dock kunna förklaras genom ljudlagar, som gjort sig gällande
under den s. k. vikingatiden (700-1050). Sådana äro Tessjö

fl. Taasia, Julböle fl. Hyvelä, Pyttis fl. Pyhtää, Matterpä
fl. Mantereenpää (se ovan § 35, 38, 59,2, 651/2).
1) »I grunden äro dessa en ock samma dialekt. Det är därför
uppenbart, att deras urhem på andra sidan Östersjön måste sökas inom
ett jämförelsevis trångt begränsat område, icke på vitt skilda håll. Att
de skulle kommit till alla dessa överensstämmelser utan att från en slik
trängre gemenskap hava medfört desamma eller åtminstone predispositionen till en likartad utveckling, är nämligen icke gärna tänkbart med
hänsyn till deras dislokation på flera så gott som fullkomligt skilda
samfärdsområden» (s. 167).
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För en högre ålder tala ortnamn sådana som Kjulå
fl.
Köyliö samt alla de, vilka synas upptagna under en tid, då
svenskarna ännu egde diftongerna au ock al. Ovan § 23 kom jag
till det resultat, att svenskarna vid sin ankomst till Finnland
sannolikt hade dift. au (a + u). Att de även hade dift. ai,
anser jag ej vara lika säkert, knappast sannolikt. Likväl vill
jag ej helt ock hållet utesluta denna möjlighet, emedan den av
mig § 30 ifrågasatta härledningen av ortnamnen Häkö fl. Flaikko
ock Ahlais
fno. "Aslais kanske ej är så alldeles otänkbar.
Vore det ini ock sålunda bevisat, att både au ock ai funnits
under en finnländsk-svensk tid, så tror jag dock ej, att de ortnamn,
som haft dessa diftonger, vore så gamla som de urnordiska ljudövergångarna au
2u ock ai
a3i. Häremot talar redan den
omständighet, att sådana ortnamn finnas ganska talrikt, medan
däremot exempel på ljudlagar, som genomförts under vikingatiden, äro jämförelsevis få. Om au ock ai sedan böra förklaras
såsom uppkomna genom en återgång gu --> au, mi -›- ai likasom
i forngutniskan, eller om man kan anse dem hava kvarstått
dialektiskt ännu under vikingatiden, kan jag ej avgöra; men
vill tillägga, att jag anser det senare alternativet för sannolikare.
Dift. au torde sedan i de östsvenska dialekterna ganska länge ha
bibehållit detta ljudvärde (se härom närmare § 24), medan dift.
ai, om den någonsin existerat, mycket tidigt måste hava övergått till a3i (se § 30).
Vad slutligen namnet Kjulå
fl. Köyliö vidkommer, som
kanske lånats före ljudövergången eu
ju (se § 29,3), så kan
man väl även angående detta antaga, att den urnordiska dift.
ou dialektiskt kunnat bibehållas ännu under vikingatiden. Här
må tillika påpekas, att övergången från denna fallande diftong
till stigande i några fornnorska dialekter kanske ej var genomförd ännu i början av 13:de århundradet.1
Om ock sålunda inga ursprungligen finska ortnamn finnas,
som upptagits under urnordisk tid, så synes mig dock av de nu
anförda exemplen ovedersägligen framgå, att enstaka svenska
kolonier redan under vikingatiden bosatt sig i Finnland. Detta är också enligt min tanke mycket troligt, ty det
är ju uppenbart, att Finnland titt ock ofta måste hava besökts
1) Se Wadstein Fno. horn. ljudl. s. 123; Nor. Aisl. gr.2 § 59 anm.
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av svenska vikingar under en tid, då så lysande bragder utfördes i »österväg» som grundläggaudet av det ryska riket. Det
ligger ju nära till hands att antaga, att några av dessa
vikingar då slagit sig ned härstädes.
Min åsikt angående den svenska befolkningens ålder i Finn- land är sålunda den, att jag anser enstaka svenska kolonier hava hitkommit ock bosatt sig i södra ock sydvästra delarna av landet (norra Satakunda däri inberäknat)
redan under vikingatiden, men att en allmännare inflyttning vidtagit först efter denna tid eller tidigast
vid slutet av densamma.

Vad de appellativa lånordens utbredning vidkommer, är det
helt naturligt, att de flästa lånord påträffas i trakter, som omedelbart gränsa till finska socknar. Sålunda kan man t. ex. i Nyland finna det största antalet finska ord uti Pyttismålet. I allmänhet ser det ut, som om de nyländska dialekterna i mindre
grad varit utsatta för finskt inflytande än de österbottniska. I
ännu högre grad har estsvenskan påvärkats av främmande
språk, i främsta rummet estniska, men därjämte även littauiska,
ryska ock tyska. Detta kan ej förvåna oss, då vi ihågkomma,
huru länge dessa svenska kolonier levat skilda från sina blodsförvanter, omgivna av främmande folk. Lika naturligt är det,
att man i de norrländska dialekterna träffar blott få finska
lånord.
Men såsom redan i inledningen påpekats ock såsom ovan
på särskilda ställen framgått, stannade ej det finska inflytandet
vid upptagandet av lånord, utan är även märkbart i 'de östsvenska dialekternas ordbildning (se § 671/2; 68,2, 69,3, 71) samt
kvantitetsförhållanden (se § 1, 50). Då de östsvenska dialekterna
därjämte uti akcentueringen till den grad skilja sig från uttalet
i Sverge, att man börjat tala om en »finsk brytning», så kan en
så genomgripande förändring ej hava inträffat, utan att ett
mäktigt främmande inflytande gjort sig gällande. Likväl vill
jag ej påstå, att denna olikhet i alla delar skulle bero på finsk
invärkan. Så t. ex. är det troligt, att de östsveuska dialekterna
utgått ur moderdialekten, innan levis uppkommit (se Bock Sv.
ale. I, s. 136 f.). Då finsk-svenskan även skiljer sig från
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svenskan ock norskan däruti, att den ständigt uttalar en starkt
betonad stavelse med hög (musikalisk) ton, så kunde också
detta tänkas beroende på en benägenhet hos de nordiska språken
att utbyta de mindre naturliga kombinationerna svag ock hög
ton, stark ock låg ton mot de naturligare förbindelserna stark
ock hög, svag ock låg. Detta utbyte har nämligen också
skett uti danskan ock isländskanl. Då svenskan likväl än i dag
står på den äldre ståndpunkten, så är det ju troligt, att finskt
inflytande åtminstone bidragit till det förändrade förhållandet i
östsvenskan.
Slutligen må här ännu egnas en stunds uppmärksamhet åt de
appellativa lånordens betydelse. Vi finna, att de representera
de mäst olika områden, en omständighet som även bevisar en
långvarig nära beröring mellan svenskarna ock deras finska
grannar. För större tydlighets skull vill jag här ordna exemplen
i olika grupper på grund av deras betydelse.
Boningar, byggnader (ock delar därav): hakrcek, kota,
mai, pörte, tcelk; aku, hak, karupo, kcenst, lave, nonk (nurka),
rit, rtv, silmd, tara.
Kläder: at, apsat, imrik, hurst, kapzt, katus, konk, känga,
lapal, mecka, nuto, pasla, pjäxor, pang, tanu, taytta, mrs°.
Möbler ock husgerådssaker: karp, kik, ktpo (1. »po),
koggar, kopsa, kuk, källa, laus, lipsek, layko, nzald, nomvur(?),
onk, pott, ponto, vals, (vaka, vake):
Arbetsvärktyg: (lov)hasar, icpzikagg, mol, naskar, niii,
strp, vakar, vasu, vcent.
Körredskap (med skidor, skridskor): ajsor, akje, haryuks(band), krzyno, kogg, lattjo, lamuska, lasta, pako, pasta, rals,
ragkor, strås(?), sats, trztsu.
Jakt- ock fiskeredskap: karszna, katsa, kala (»ceZa), koko,
kolk = iv. kopter(?), kap. o, kol, kum, lim, lzpo, /iintniit, kiss,
mjärde(?), nal, pate, pub, pcera, rips. rouk. Märk fyra lånord
för begreppet »fiskhåv».
Båtar, farkoster (ock delar därav): has, hep (tv. haper„
korv, kaks (j§aks, fsv. käxa), roms(?), ryp.
1) Enligt anteckningar gjorda under professor NOREENS föreläsningar
hästen 1894. Jfr Lyttkens o. Wulff, Aksentlära § 39.
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Mått: kappe, karp, kilmet, kolmis, vacke.
Åkerbruk: etu, kaskland, kytta, kaupu, mak, rava,
sals, sar, silvu, sia), talko, tt, vy/.
Djur: am, hur, kakar (kalsur), kart, kilo, kil, kisk, kon.,
kotkask, kurpits, kutuZ, kand, laga, lipa, malm, mutilsor, mujka,
mu, paiew, par, pweicdg, pokar, rusalsa, salka, sop, smalas,
serlso, taimen, taip. (stain)tils, toracka, /kto, vimba, vcestarcelso.
Växter: lanto, lima, lehtsar, smid, tus, internt.
Mat: (bcer)hilu, hasaka, hivur, kalja, kok, kels, piralso,
roi.
Sjukdomar: kirm, lcetar, naranap, prcees, tiskus, tusk.
Kroppsdelar (på människor): tak, (d)kusikas, kif(?), kzmp,
kieks(bezn), kiern, (miins)nonk, pals, vuns.
Människor (isynnerhet med dåliga egenskaper): haro,hompo,
holgo, hormo, hop, kaggZus(?), karts, kulnas, kurvo, lalus,
luryus, maka, nar°, noa, piga, pojke, pcetar, pouku, poiaru,
poytu, raitu, ramba, toroyoli, tura.
Familje- ock släktskapsförhållanden: kasu, naitajas,
pen, suku, vek.
Abstrakta begrepp: alm, heta, vät, ung, kasu, lasu, lcezd,
ncegu, koyto m. fl. in. fl.
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'49

.4.414k,

a.
absat est. »absatz (am schuh od. stiefel)». Det est. ordet är lånat
från tyska.
—> avsat 1. asat n. skoklack NW.; avsat m. id. Ra.
ae est. »stickerei, nähwerk». Jfr Setälä AH. s. 153.
—> az, pl. alar f. nedre fåll 1. skoning på en kvinnokjortel W.
ahkio, akkio fl. lappsläde. Ordet har lånats ur nordiska språk
redan under urnordisk tid: Thoms. GSI. s. 111, Tamm Fon. känn.
s. 6. Om lapp. akio, akia se Qvigstad NL. s. 87.
-> akje u. Åm., akkj n. & f. Vb., akkja f. Nb. Jtl., ap.q
Btr. (Lindgr. Btr. § 13 anm. 6), ackja rspr. lappsläde. Ordet
omnämnes också redan uti Ihres Dialektlex. (äkja, akje).
Ahlais
Aslaifs s. 51.
aikal fl. tid; enligt Thoms. GSI. s. 110 germanskt lån'Ad.
—> oka tid Gkb.
aika2 fl. uti uttryck sådana som t. ex. alka mies fullvuxen man,
duktig karl.
->- ajka oböjl. adj. duglig, duktig Py. Det ovan nämnda
fl. alka mies har. i He.-dialekten lånats under formen ajka"les (pl. -ar) m. med betydelsen 'tofsmes' (parus cristatus).
Det svenska ordet har väl av svenskarna blivit antingen
missförstått eller också skämtsamt begagnat i denna betydelse.
alkaansa 1. alkoonsa fl. uti uttrycket tulla a. slå sig ut.
--> kom aikos komma till rätta, slå sig ut Pä. Bo. Jfr
§ 68 anm. 2.
Airisto: i Lönnrots lex. upptages även ett subst. airlsto vinternot; den därmed i ett varp upptagna fisken. Det är väl troligt,
Sv. landsm. XI. 3.

8
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att vi hava här samma ord som i ortnamnet. Ordet betyder väl
då egentligen en not, som användes i trakterna kring Erstan.
› Erstan S. 51.
aisa fl. fimmelstång: Paas. Kielell. lisiä s. 7.
ajs, ms°, amu f. Ny!. EFinnl. Öb., aisalstagg Ko.;
pl. ajsor hsv., etsar VN., mor Ho., fimmelstång. Ordet är
allmänt i alla finni. dialekter. Jfr Rz s. 116, Ahlqv. VSK.
s. 115, Thoms. GSI. s. 39.
ajaa fl. köra, åka: Wik!. Urlapp. lautl. s. 131, 135.
ajs vb flacka, oroligt färdas fram ock åter Np. Jfr
Frth. Np.-Ordb.
Akaa
Akaja, ett fornfinskt personnamn; se Forsman Pakan.
nim. s. 178, not 2).
--> Ackas s. 17.
akkio se ahkio.
akkuna fl., aken (st. akna) est. fönster, glugg; slaviskt lånord
(ksl.
Ahlqv. VSK. s. 101, Mikkola BYS. s. 147).
--> ak_, also, au f. fönster Ny!. EFinnl. Öb.; liten nisch 1.
glugg i kakelugnen Ing.; mur-ako f. nisch i spiseln Po.; ak
f. fönster W.; rökfång R.; akn f. fönster N'W". Jfr § 661/2.
ala(kuloinen) fl. nedslagen, modfälld.
› ala(2nod2) adj. id. Nyl. Ordet kan jämföras med sådana
makaroniska bildningar, som vi hava t. ex. uti sv. av-lång
lat. ob-longus, sv. o-fantlig (äldre o-fande-ligh)
lat.
in-fandus.
ansas fl. underlagsbjälke för bro 1. golv; germanskt lånord.
-› ansu f. kavel i en flottbro. Jfr Frth. Vöm. s. 143; ovan
§ 68 :anm. 1.
Apajalahti (apaja varp, notvarp, varpställe
lahti vik).
---> Apalakt s. 78.
aru I. arw est. »begriff, verstand».
amw n. förstånd NW.; tom n. id. DNORW. Jfr § 581/2.
arwama (-ata) est. »denken, vermuten, wahrsagen».
› arvata vb. gissa Ra.
askare fl. hushållssyssla, göromål, företag, förehavande.
-* askar uti uttr. sådana som t. ex. »har du alla dina askar
klara? (har du alla dina affärer 1. företag klara?), hsv. På
min förfrågan, om uttrycket är bekant i Sverge, svarar doc.
TAMM: »Jag har frågat åtskilliga personer. i Uppsala ock
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Lund om askar i den angivna betydelsen, men ingen har
haft aning om ett sådant uttryck på svenska. Det är nog
således uteslutande finnländskt». Av detta substantiv har
sedan även bildats ett värb aska: vad askar du med?
vad sysslar du med?).
Aurajoki.
Aura-å s. 43.

e.
<Astma est. »sich verirren, einen fehltritt gehen, irren» (= fl. •
,eksyä id.).
ceksnas vb. dep. gå vilse W.
en! ennäe! ennä,h! est. interj. »siehe, siehe da».
--> (ena, blott i utropet (ena man! stackars man 1. se på

den stackaren! W.
Enari (1. man).
-> Enare s. 31, 32.
erämaa fl. obebodd ort, ödemark. Första sammansättningsdelen
,erä betyder urspr. fångst, byte; erämaa betydde således egentligen en trakt, som är rik på villebråd.
-> äremarek (ceremarker, eriemarker m. fl. former), som
ofta påträffas i äldre handlingar (t. ex. Arw. Handl. III
& V från 1552, 1511) ock användes om avlägsna, obebodda
trakter. I Arw. Handl. V förekommer även tereskogh
(= utskog) från år 1494.
Qtu fl. den bredd av höängen 1. sädesåkern, som någon under en
framfart slår 1. skär.
->- atu f. °skuret hörn av en skördad teg Sj.

h.
haaksi Se hakse.
ihaamu fl. gestalt utan kroppsligt innehåll, skugga, vålnad.

Ordet torde numera få anses för finskt-ugriskt; se Setälä ÄH.
265, Thoms. GSI. s. 116. Jfr även Donner VW. nr 827.
ham n. spöke, vålnad Kv. Px.; hcono n. gengångare,
spöke NVet. Ko. Av nordiskt ursprung är däremot halp, m.
skugga, vålnad Ped. Na. Ing. Vätö; jfr isl. hamr.
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Haapalaksi (haapa asp [Wikl. Urlapp. lautl. s. 294] + laksi [nu
lahti] vik).
—> Hoplaks S. 28.
Haaparanta (haapa + ranta = aspstrand).
-> Haparanda s. 20, 66.
Haapasalo (haapa
salo skogbevuxen ö, skogsholme; större

obebodd skog, vildmark, ödemark; ordet är möjligen lånat från
de baltiska språken, se Thoms. BFB. s. 214).
> Hoppsal S. 27.
haapio fl. aspeka; lång båt, julle, jakt; häbjas, häbju est.
»kleines boot».
> http m. båt, tjänlig att användas på älvar, där forsar
äro Nb. Vb.; hgtp smal, högstammig båt Krb.; /Kip m. ekstock D.; kip m. id. NO.; huap m. julle Ru. Ordet förekom redan i fsv.: haper? m.? ss. farkost nyttjad, urholkad
aspstock, kanot (Södw. Ordb.; i Arw. Handl. VIII, s. 700
förekommer formen håper pl.). -- Ett alldeles nytt lån är
Py. hqpzo f. i båda ändarna spetsad båt.
Då estniskan utom de ovan nämnda formerna även har
ett ord hiip 1. hiipa »trogförmiger, niedriger kahn», så är
det kanske möjligt, att detta åter har lånats från det estsvenska hQp. Eller är det en kontaminationsform av ovannämnda est. ord ock det liktydiga riip?
haaska se haiska.
hagarik, hagerik est. »scheune, verfallene hätte».
---> hakrek f. lider W.
haijakka, hallakka fl. väldigt skri; häftig fart.
---> hajaka uti uttrycket sprzgg h. springa av ock an i
ångest, vara skrämd NVet. Måhända finner man häri även
etymologin till Ångm. hajja vb. ropa (Sidenbladh s. 46).
Haikko.
-> Haikko, Håkö s. 51.
haiska, haaska fl. as, luder, avskrap; haiskata, haaskata fl.
skingra, förströ, förspilla; finskt-ugriskt ord, se Donner VW. nr
808, 817.
---> hajsk n. Po., hajskor pl. f. VN., hasku f. Vö., haskor
f. Mal.: skräp, avfall, spillning; hajska vb. VN., kaka Nyl.,
kask vb. Fb., haska vb. Nyl. hsv.; gq t hak Vö., gå i
hask hsv. förspilla, öda, slösa; förspillas, förfaras.
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hakkama (hakata) est. »anhaften, ergreifen, anfangen»; finsktugriskt ord enl. Setälä ÄH. s. 265, Donner VW. nr 577.
-> hakata vb. fastna Ru.
hakse lap., haaksi fl. fartyg, farkost.
-->- hakks in. mindre skuta med en mast Vb.; hakksä
f. id. Mp.; hake m. id. Kors. Pet. Jfr Rz s. 235, Ahlqv.
VSK. s. 152, Thoms. GSI. s. 40, Donn. VW. nr 339, Setälä
ÄH. s. 126, Paas. Kielell. lisiä s. 8.
halg est. »holzscheit». Se Donn. VW. nr 696, Setälä ÄH. s. 265.
hak m. stång i ritak Ru.; hak f. vedträ, klabb DGNORW.;
haZk(fk) n. ved(trave) Ru.; viyahcak f. vedklabb Ru.
Halikko.
› Halko, Halku s. 24.
halp est. »lumpen, lappen».
--> haZpatar adj. sluskig G.
hani est. »gans»; litt. lånord enl. Thoms. GSI. s. 83, BFB.
s. 247.
ana! am! lockord till gäss DNO. Jfr § 41.
hansel est. »griff, kurbel».
-> ansal 1. ans'l f. bösskolv Ru. Jfr V11 Ru. § 96,2.
hapero fl. tassig, famlande; haperoita fl. bära sig åt tassigt,
fåvitskt 1. oförståndigt; haplua 1. hapuilla fl. famla efter. Se
Donn. VW. nr 765, 781.
Jfr haplogar adj. vårdslös, ovig ÖN.; havlo -ogar adj.
sladderaktig MN. VN.; haplo f. sladderaktig kvinna VN.;
kapat n. id. Ksl. Sj.; hapiot adj. vårdslös, hafsig, ovan vid
ordentlighet Öb. (enl. Rz s. 243 b); haped vb. pladdra,
hapZu sladdertaska Ped. Dock anser jag det vara högst
osäkert, om orden äro lånade från finskan. Måhända böra
de sammanställas med Nyl. kabla (med flera derivativer)
vb. sladdra, vilket ord även är känt i södra Sverge: habbla
vb. tala under stammande Sm. (Rz s. 233 a). Jfr V11 Nyl.
etym. s. 14.
harjakannu fl. traktering vid köp-...1. byteshandel, köpskål.
-> hat jakanu f. köpskål Nyl. Öb.
Harjunpää (harju ås pää ände).
-› Härpö s. 55 f.
harjus (st. harjukse-) fl. björnskinn på rankor; övra dragremmen
i rankor 1. bogträ.
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harjuk,sband n. dragrem som sammanhåller rankorna
Vö. (se Frth. Vöm. ss. 79, 156). Jfr med detta ord även
haroks m. mindre dyna mellan rankknapparna Pet. Mal.;
haruks (har-uks enl. V11 Nyl. Ordb.) m. rem som sammanhåller bogtränas övre ändar MN. Ål. Jag anser det nämligen vara möjligt, att de utgöra folketymologiska ombildningar av det finska ordet. Hit hör väl slutligen också
estsv. hartsrcetm f. skinnrem varmed rankans båda hälfter
upptill sammanbindas R.
harkki fl. dram, klove; est. har'k »gabel» (med många speciellare
betydelser). Aven det finska ordet har väl fordom haft en vidsträcktare bemärkelse.
Jfr härmed harka f. kratta, rspr. Då någon nordisk etymologi till ordet mig veterligen ej finnes, så är det väl möjligt, att vi här hava ett finskt lånord. De fi.-est. orden
äro genuina avledningar av hara; det est. ordet har även
lånats till de baltiska språken. Thoms. BFB. s. 253.
harkko fl. större klump, hop 1. massa av ngt; tackjärnssmälta;
kivi-, rauta-, kultaharkko = sten-, järn-, guldklump; marjanharkko = bärklase; harkkorauta tackjärn. Se Ahlqv. VSK. s. 61.
—> harkjärn hsv. tackjärn. I äldre urkunder förekommer
ordet även i formen harkojärn (se Hultin Bergshandt. i Finland s. 2).
har° fl. flyktig, lättsinnig, tanklös (Donn. VW. ur 635).
—> haro f. fjäskig kvinna; haru 1. -ogar adj. fjäskig, tanklös Fb.
harppa fl. skutt, hopp, långt steg; därav harpata 1. harpastaa,
skutta, taga långa steg.
-> harp(a) vb. gå med långa steg Fb.; harp vb. gå med
korta steg, skutta Ped. Ordet användes ofta även av bildade personer (harpa). Jfr V11 Fbm. s. 71, PP.-Ordb. s. 127.
haru fl. kall ock torr vind.
Jfr härmed harot adj. bister (om väder, köld), torr, oländig
(om åker) Ko. Na.; har(a) vb. blåsa (om en torr vind) Br.,
torka (om hö) Pm. Px. Mal.; styvna Np.; haravadar 11.
torr blåst om våren Ile. Ped. Detta sistnämnda ord anför
Rz s. 244 a även från Öland (hare-väder). Likväl anser
jag det vara nästan sannolikare, att ordet inkommit i
svenskan från ty. (jfr mlty. haren vara skarp ock torr,
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Om blåst). Det finska ordet är väl då lånat från svenskan
(V11 PP.-Ordb. s. 126).
hasakka fl.(?)

--> hasalca in. ölsupa Fby.
haukata fl. bita, äta litet ock hastigt.
--> ha yls vb. bita Gkb.; semanhayl_c (= semanbro) bröd att
äta efter simning, Vasa (ock kringliggande socknar).
Haukkasaari 1. Haukisaari (haukka hök 1. hauki gädda +
saari ö).
› Högsår s. 22.
hauska fl. flyktig, lättsinnig, slösaktig; hauskata fl. förskämma,
förspilla.
housk, houtsk vb. bete sig vårdslöst i tal 1. handling
nÖb.; howsku adj. slamsig Ped.
Hautasaari (hauta grav [Wikl. Urlapp. lautl. s. 228] + saari).
--> Houtskär s. 45.
hautera, hauder fl. tång, havstång.
-> houtar Po. Ten. Py. EFinnl; holtar Po. Strf. Fb.;
hotar Nyl., hceutar W. (n. ut. pl.) sjötång, havstång (fucus
vesiculosus); houtar-neg f. kantnål (sygnathus acus) Ten.
ÖN.; hortcerjrnd id. Fb. Ordet är känt på Gottl.: hauter
pl.? blåstång, havstång,1 samt i Sdm.: hötter 1. ötter (Rz
s. 248 b). Av WESTE har ordet till ock med upptagits
i rspr. (höter f. pl.).
hautoa fl. badda, ruva: Donn. VW. nr 780 g, Setälä ÄH. s. 267.
-> hout(a) vh. steka rovor 1. potäter i en grop med heta
stenar Nyl.; badda Np. Po.; ligga på ägg om hönan Lptr.;
badda, slå hett vatten på hö, som man bestrött med salt
Vö.; basa, ruva Gkb.; houtt vb. värma framför eld Ped.;
höta hsv. id.; houto f. »hötade» potäter 1. rovor Nyl.; houtuna
best. pl. f. hö, som man underkastat ovannämnda behandling Vö.; hautrQt f. kokt rot, inlagda kokta rötter Ko.
hiiva fl. humleavkok till dricka, jäst. Ordet är antingen genuint
finskt eller littauiskt lånord (Anderson Studien s. 114, Thoms.
BFB. s. 218, Setälä Finn.-ugr. qvant. s. 37, Paas. Kielell.
lisiä s. 10).
-> hivur pl. till brygd använd humle Ped. Härledningen
från ty. hefe (V11 Ped.-Pu. § 20,4; Ordb. s. 130) förefaller
högst osannolik.
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hilata fl. släpa, hala, framskrida långsamt.

-> haa vb. dröja, söla Ped.
hilguma I. hirjuma est. »langsam gehen, schleichen».

heikb vb. springa undan 0. Jfr dock VII ÖM. s. 16.
hilla, kilo fl. bärmos, sylt: Donn. VW. nr 702.

(bcen)htlu Vö., (beer)htlo Gkb. f. vattenkokta bär, lingonmos.
hilp est. 'lumpen, lappen'.
hapatar adj. sluskig G. Jfr ovan halp.
Himanka.
--> Himango s. 90.
himo f. begärelse, lusta, åtrå, passion. Se Donn. VW. nr 834.
-› lumu f. ut. pl. stark längtan, åtrå Py. He.
h& 1. hk est. »mans».
-> hur f. möss Ru.
hirmus est. »schrecklich, grausam»; hirmutama est. »schrecken,
bange machen».
--> htrmus 1. hirmust I. hanmust adv. fasligt NW.; lurmustan
W hanmustan N. adj. faslig; hanmuta vb. skrämma N.
Hirvilaksi (hirvi älg + laksi vik).
-› Flirvlaks s. 24.
hohko fl. våp, fjollig 1. dåraktig människa.
holso adj. halvtokig Py. Denna härledning bör väl i alla
avseenden föredragas framför den, som gives hos VII ÖM.
s. 60 (<-- fl. hukka varg). Om hk
kk jfr ovan § 60.
holkata 1. hoihkata fl. ropa, hojta.
--> hojka skråla Ten.
hoilata, hollottaa fl. skrika med full hals, skråla, larma.
-› hojla Ny!., hoz1(a) Fb., hoyl Ped. vb. skrika, ropa,
skråla.
Ordet användes även i finnländsk hsv. (hoja).
hokka fl. brodd på hästsko.
ho k m. nedböjd ända på hästsko Nyl. Öb.
hompa 1. hompo, homppa 1. homppo fl. tafatt 1. enfaldig människa, tok: Donn. VW. nr 843.
hotnpo f. slarvig kvinna, våp; hompo -ogar adj. slarvig,
våpig Fb.
hompelo 1. homppelo fl. klunsig, stapplande varelse, tafatt
människa.
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—>? homptl m. fet ock lunsig pojke Pä,.; hambtl m. fet pojke
Vö. Dessa ord kunna dock kanske sammanställas med
sv. hambloter, hammel, håmmel ffi, fl. Jfr Rz 239 a.
homsata 1. homsia fl. vara tafatt, vårdslös, slarva; homsu fl.
vårdslös, slarvaktig: Donn. VW. nr 844, Wikl. Urlapp. lautl.
s. 214.
-->-? hons(a) vb. slarva, fjäska Fb.; hams vb. hamsa, vara
vårdslös ock oaktsam Vö.; hamsu homsu adj. o. subst. vårdslös
människa Vö. Ped. Jfr dock även sv. hamsa (med flera
avledningar): Rz 240 b, Frth. Vörn. s. 156, V11 Fbm. s. 73.
PP.-Ordb. s. 133.
hopelo 1. hopero fl. en som pratar hit ock dit, dumhuvud,
fåne.
-->-? hapceZ Vö.; kopia Lptr. vb. tala tanklöst 1. dåraktigt; holma vb. tala i kors Fb.; hopa Z vb. skrävla Ped.;
Mya n. fåne, tanklös människa Vö.; ho_194 f. småtokig
(kvinnsperson) Fb.; hoviogdr adj. tokig, fånig Lptr. Fb.
Gkb. Px.; hapceZ,staka m. Vö. Ped.; hop(MhatIsk m. Fb.
tölp. Jfr vad ovan (under art. hapero) sagts om havlogar o. s. v. Se även Frth. Vöm. s. 157, V11 PP.-Ordb.
s. 134.
horata fl. sona; tala oredigt; yra.
--> hora, har vb. pladdra Fb. Nkb. Np. Vö. Ped.; horo -ogar
adj. munvig Fb.; horu adj. fånig, horu f. tok Ped.
hoskata fl. slarva, fjäska.
f jfr § 63). Troligt är,
-->? hofa vb. fjäska Pä. (om sk
att ordet, i fall det är av finskt ursprung, utgår från en
dialektisk parallellform 'hoskia. Den i ÖN. brukliga formen
hosta synes utgå från ett finskt *hosia; utvecklingen har
därför kanske varit: fl. *hosia --> sv. hosta -->- *hosia -->- hofa.
Jfr V11 ÖM. s. 57.
hotia, hotaista fl. göra hastigt, fjäska.
›- hot(a) vb. fjäska ÖN. MN. Lpf. Np.- Kr. Px. Pm.
hoto fl. pladdrare; glupsk människa.
-> hoto -ogar adj. fjäskig Ile.; hota vb. fjäska. Av
samma ursprung är möjligen även hotogar adj. halvtokig
Lptr. Bo. Fb. Då det långa t likväl ej synes förenligt
med denna förklaring, utgår ordet kanske från fl. hotko slamsare, en som har konstiga rörelser. Om tk -a- tt jfr § 64.
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hotottaa fl. pladdra med dov stämma, tala ivrigt 1. otydligt.
-› hota Fb.; hotas Fb. Vbfj. Px. Pm. Mal. Ped. Or.; hot vb.

stamma, tala otydligt, skrävla Np.
hotti fl. förvaringsrum för småsaker, hylsa.
--> hot m. hylsa 1. skal (på ärter ni.
Ped.
houru fl. dåre, Mae; yrsel; hourata fl. yra, tala i yrsel: Wikl.

Urlapp. lautl. s. 217.
--> Mur, hu / adj. tokig Np.; huru adj. yr, vimmelkantig
Ped.; hotar vb. yra tala oredigt Lptr.; (ssonn)hourtt adj.
sömnyr Vö. Hit hör troligen även hoylu adj. bortblandad,
virrig Vö. VENDELLS härledning av ordet från fl. hullu
(ÖM. s. 60) kan ej försvaras; det samma kan sägas om
hans försök att härleda Lptr. hotar ur en urgerm. rot *hår-,
"heur- (Nyl. Etym. s. 15).
Huhta.
› Hukta s. 78.
huijata fl. skoja, prångla, byta.
›? hy vb. byta utan mellanavgift å någondera sidan Skåne;
huie, hue vb. byta, da. dial. Rz 274 b. Beträffande uj -> y
jfr fsv. hy? (hyij) med äldre da. (hy ock) huj (Södw.
Ordb. s. 542).
huikata fl. ropa huj, skria, ropa högt (såsom herdarna i skogen),
huikama (-gata) est. »rufen, jodeln (bes. im walde)»: Thoms. BFB.
s. 282.
huj Vö.
Vö. Np.; hut]o Ped. Gkb; hutk, Fb.; hut N. vb.
ropa i vallskog (estsv. dessutom tjuta, vina). Bortfallet av
klusilen i det sistnämnda ordet kan förklaras på samma
sätt som estsv. kat
kaigas (se § 49). VENDELLS förklaring
av Ped.-ordet (<--- fl. hoihkata med <n uk, på grund av tilljämning: PPm. § 59,1 p) är fullkomligt onödig.
huikuma est. »schreien, qvieken; sich schnell bewegen».
-->? hutkutan adj. skygg 0.
huilatal fl. 1. huilama est. skria (såsom vallherde).
› hu2/ vb. skrika, ropa Ng.
liunata2 fl. skrida, fara lätt fram, slinta.
--> hud vb. springa, ila Gkb.
huimata fl. giva ett vinande slag.
MOM vb. vina Gkb.
huiskaa, huiskata 1. huuskata fl. fläkta, vifta; stoja; flänga.
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humk vb. fläkta, vifta Gkb.; /mysk vb. slinta, falla;
åka kälke Py.; slå mot, hindra Ksl.; kuska vb. åka kälke;
åka långlin om fettisdagen ÖN.; därav flere sammansättningar: huyskan-dag m. fettisdag; huskan-baka m. kälkbacke ÖN.; huskan-slida m. släde varmed man kuskar Py..
huiskin haiskin fl. härs ock tvärs, huller om buller.
husz-hast adv. huller om buller MN.
Huittinen.
--> Vittja s. 53.
hukka fl. fördärv, förlorat tillstånd; hukk est. »verderben,<.untergang»: Donn. VW. nr 582.
—> hukas adv. förbi, slut; i klämma Ksl. ile. Pä. Bo.
Mö. Lptr. Sj. Py. Pm.; i huka adv. till spillo N. Formen
hukas utgår ifrån finska inessiven av ordet: hukassa (t. ex.
on hukassa det är ute, slut).
Ordet huka oböjl. subst. n. mätta Vö. Ped. Px. har
av Frth. Vm. s. 80 med tvekan sammanställts med fl. hukka.
På grund av den stora olikheten i betydelse synes sammanställningen vara fullkomligt otänkbar. Däremot står ordet
till sin betydelse mycket nära fl. huja omdömeskraft, urskiljning. Jfr t. ex. du ma nu ha na huka ma—da! ock fl.
onko sinulla hujaa? (har du någon urskiljning?). Då denna
förklaring emellertid mötes av svårigheter att förstå j — k,
anser jag även den sammanställningen för högst osannolik.
Man kunde visserligen tänka sig, att den svenska formen
utginge från ett äldre finskt *huka, som sedan genom analogiskt inflytande skulle hava undanträngts av huja (urspr.
huka, gen. hujan o. s. v.); men en växling k j i denna
ställning kan ej uppvisas. Se Setälä ÄH. s. 20 f.
hulivili fl. ture, putsmakare, ostyrig sälle.
---> hulymb m. & n. vildjärna Nyl. Öb. Första delen av
ordet ingår väl ock uti hulidaja f. liderlig kvinna Sj.
hurmata fl. dåra, förvirra; väsnas.
horm(a) vb. sladdra Fb.; hornlo -ogar adj. sladdrande
Fb.; harnu adj. tokig, dåsig; sömnyr Vö.; hunnit adj.
sömnig, dåsig; yr, tokig; drucken, full Ped.
hursti fl. fyrskäftat tyg av hampblår; troligen ett slaviskt lånord (ry. XaTIOT'L : Ahlqv. VSK. s. 81, Mikk. BYS. s. 182).
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> hurst Gkb., hut NVet. Teer. grovt tyg av hampa, ett
slags säckväv.
hussu fl. slarv; luns, tossa.
> hwyo, -ogar adj. tokig Fb. Strf.
hutiloita fl. vara opålitlig, lättsinnig, slösa.
> hutaZ vb. slösa, öda Ped.; hsv. huttla id.
huumata fl. susa, dåna: Donn. VW. nr 851.
—> horn vb. susa, fläkta NVet. Jfr dock oma Pä., aum
Vii. id. samt isl. önir m. dämpat ljud (V11 ÖM. s. 32).
Det är sålunda möjligt, att ordet ej är lånat, utan blott (vad
Uddljudande h vidkommer) påvärkat av den finska formen.
huuskata se huiskaa.
hyde fl. mygga, mygg; Wikl. Urlapp. lautl. s. 246.
----> hy f. knott, liten mygga (ceratopogon pulicaris) Nb. Vb.
(se Rz 274 a). Frånvaron av klusil- i det svenska dialektordet kan bero på att det upptagits ur en finsk dialekt,
som uttalat ordet hye. Se Setälä AH. s. 29.
Hylkeenluoto (hylje, -lkeen säl + luoto klippa, holme).
->- Hölklöt s. 35.
Hyvelä (jfr hyva
hyvä god] = dygd).
Julböle s. 59.
Hyvinkää.
-± Hyvinge s. 89.
hyvä fl. god: Wikl. Urlapp. lautl. s. 246.
—> hyva adv. ypperligt Btr. (Lindgr. Btr. s. 26).
hyytyä fl. stelna, frysa till.
hyd vb. flöda, översvämma; därav hydvatna könl. flödvatten Gkb.; högst tvivelaktig sammanställning. Se VII ÖM.
s. 110.
hädal est. »grummet, nachwuchs»; litt.-lettiskt lånord: Thoms.
BFB. s. 159.
—> cetca ra. grässtubb R.
Häisala.
--> hatsca s. 89.
häppärä fl. slarv, fjäsk; häppäröitä fl. slarva.
-±? hcepensto, i uttrycket go nu h h. at sah putetran Bo.
Detta uttryck användes, då man uppmanar någon att göra
något omöjligt. Ordet har finsk klang, men jag har ej
kunnat finna något fullt motsvarande finskt ord.
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härsyttää fl. reta, ärta: Wikl. Urlapp. lautl. s. 180.

-> hcers vb. reta till vrede nÖb.
hätä fl., häda est. nöd, fara; brådska, hast; hätinen fl. bråd,
skyndsam; otålig: Wikl. Urlapp. lautl. s. 181.
---> heta f. nöd, fara, brådska Gkb. Krb. W.; hcetigar adj.
fjäskig, brådskande E.; skitu-hlita f. diarré W. På grund
av det korta t i de nu nämnda orden anser jag dem ej
kunna sammanställas med fno. hcetta fara.
höpelö, höperö fl. fåne, dåre, tölp: Donn. VW. nr 765.
---> hopca n. dumhuvud, høpei vb. bära sig dumt åt Vö. Hit
hör även höppäl stackare, lymmel Vb.
höyry fl. ånga, imma, dunst.
-> hozaru f. ånga, /okar vb. ånga Ped. Gkb.
höystö fl. avredning, pölsa; höystää fl. avreda, göra smaklig,
mustig, fet.
houst(a) vb. tillsätta salt ock mjöl, då man »hötar» hö;
heusto f. tillsats av salt ock mjöl, då man »hötar» nÖb. —
Det från Px. anförda dialektordet bastar n. samling av
ruttet trä på sjöbottnen anser jag vara uppkommet genom
kontamination av heust(o) ock det ovan anförda lånordet
houtar
fl. hantera).

1.
Iijoki.
-› Ijå s. 73.

--> Itis s. 18.
Ika(a)linen.
› Ikalis s. 19.

filmas est. »jemals (ei pinas durchaus nie, nimmerniehr)»; Urna.
est. »ohne».
sims adv. aldrig D.; prep. utan N.
fiwes est. »luehs».
-› sims f. lodjur Ru.
Impilaksi.
› Imbilaks S. 66.
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innokas fl. begåvad med själskraft; ivrig.

Ordet anses ovan s. 78 vara original för Inugar 1. 2)721r adj.
flitig Bry. Sammanställningen är mellertid utan tvivel oriktig. Jfr isl. innugr, fsv. innsa (göra, värkställa) samt innug
i dialekter i Sverge (Rz- 293b).
itu fl. grodd, det grodda kornet.
idur n. groddpigg på växter Py. Se VII Förh. & Upps.
2 s. 166.
•
Itälaksi (itä öster + laksi).
Idlaks s. 68.

3.
jalg est. »fuss»: Donn. VW. nr 382.
-± tak f. fot NW.
jäm est. poststation; slaviskt lånord (ry. arannum): Mikk. BVS.
s. 179.
› lam f. gästgiyaregård, där hästombyte försiggår DNROW.
Ordet kan dock möjligen även vara lånat direkt från ryskan.
Jfr Frth.-V11 Ordb. s. 93.
jamata fl. hopfoga, hopbinda; isas, bli isbelagd.
jama vb. hopbinda Vb.; isa sig Jtl. Se Vidmark Vesterbott. landskapsmål s. 8; Rz 295 a.
jam(p)sima (-sida) est. »närrisch, wunderlich, phantastisch reden,
phantasiren».
vb. tala i vädret Ru. Att ordet gått i denna
riktning, framgår otvetydigt av den estniska ändelsen.
Dunklare är däremot förhållandet mellan å ena sidan ianis
GNOW., jams(a) VN. Fb. Ng., 'args Ped. vb. pladdra,
tala i vädret, skrävla, kälta; yams ut. pl. n. osammanhängande prat Po. Ten.; jamsogar adj. otydlig i talet,
drucken Po. Ten., å andra sidan est. jam(p)sima, fl. jampsia, jamsia tvista, gräla, kivas, kälta, puttra. Äro de
svenska eller finska orden lånade? Eller är likheten blott
tillfällig? Mot antagandet, att de svenska orden vore lånade,
kunna flera omständigheter anföras. Först ock främst kunna
de anförda orden ej gärna skiljas från de liktydiga dialektiska gamsa (se Rz 183 b) ock jams (Ped. Vö. Ål. Fb.
Nyl.), isl. gamsa, no. jamsa. Utvecklingen hade då varit:

XE. 3

ORDLISTA: innokas—jorsahtaa.

131

(avlj.) gemsa
(brytn.) gjamsa -÷ jamsa. Jfr
gamsa
VII ÖM. s. 39, Nyl. Etym. s. 11, PPm. s. 13, PP.-Ordb. s. 156.
Återstår då blott att förklara ja för väntat je (ss. jams).
Måhända kunde detta bero på en kontamination av de ljudlagsenliga gamsa ock jamsa. Emot antagandet av finskt
ursprung av orden kan vidare anföras, att de äro allmänt
kända i flera trakter av Sverge ock Norge: se Rz 183 b
samt ovan.
•
Vad sedan de finska orden ock deras ursprung vidkommer, anser jag dem snarare vara lånade från någon
nordisk form än tvärtom. Emot ett sådant antagande kan
visserligen anföras, att stammen är allmän i finska språk
(jfr fl. jamata, jamajaa, jamista med samma betydelser).
Då en blott tillfällig likhet enligt min mening dock ej gärna
kan antagas, måste man väl hålla de finska orden för nordiska lån. Ehuru jag således anser troligt, att de svenska
dialektorden på uddljudande ja- äro rent nordiska, vill jag
dock ej helt ock hållet utesluta möjligheten, att de finska
orden (vare sig att de äro nordiska lånord eller rent inhemska) kunnat bidraga till bibehållandet av ja-.
jassikka 1. jassikko fl. kista, låda; slaviskt lånord (ry. «tum);
Mikk. BVS. s. 179.
-->- jastIsa fl. vattentät, med lock försedd låda, vari flytande
spillning köres He.
Jepua.
-9- Jeppo s. 64.
Jokioinen.
--> Jockis s. 17.
jolkki fl. loj varelse, vräkling (t. ex. aika jolkki.).
--> jo/k m. gosse; begagnas i föraktlig betydelse Po. Ten.
jorata, joruta fl. mumla, pladdra, snattra; Donn. VW. nr 376.
-->- jora vb. sladdra, skrävla Ten. Ped. Jfr dock Rz
299 b (jåra).
jorsahtaa fl. hastigt giva ett - sorlande ljud. Troligen fåt man
även förutsätta ett icke momentant finskt värb *jorsata, ehuru
jag ej i något lexikon funnit ett sådant.
-›? jorsa Nyl., jo(a) Fb. vb. sladdra, prata utan sammanhang; därav: jorsanda n. prat, sladder • Nyl., yorsogar
jos.ogar adj. pratsjuk, yr VN. Fb.; joo f. sladderkäring Fb.
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joru fl. sorl, brummande ljud, mummel.

---> pro u. nojs, buller; danssamkväm Nyl.
joukko fl. hop, mängd: Donn. VW. ur 358: Wikl. Urlapp. lautl. s.217.
joyku f. hop, mängd Ped. Gkb.
joutaa fl. hava tid, vara ledig; hinna, medhinna; räcka till;
kunna, böra: Donu. VW. nr 356, Wikl. Urlapp. lautl. s. 217.
-> 'omtas vb. nännas; unnas; idas; nödgas; stå att fås
nöb. Jfr t. ex. fl. kyllä se joutaa ock sv. ng jouttas ha,
som båda betyda: nog kan det fås. Riktigheten av denna
sammanställning, som först gjorts av PORTHAN, behöver
väl knappt betvivlas. Jfr Frth. Förh. & Upps. 6, s. 53,
Hagf. Gkb. § 87, V11 PPm. § 48,7.
(*.luka ->) Juva.
--> Joekas s. 33.
julk est. »kothstiickchen, frummel».
--> tidk m. lort W.
julkea fl. oblyg, oförskämd; grym; ansenlig, ståtlig.
julko -ogar adj. grym, ful Ksl. Av samma ursprung är
även itdkot 1. ju/kut adv. med förstärkande betydelse Ksl.
juoni fl. ränker, list, puts: Wikl. Urlapp. lautl. s. 201.
---> jonur Ped., 'gnor pl. Kv. upptåg, sätt, seder. Jfr § 21 b, c.
juttaa, jututa fl., juttuma est. prata, samtala, språka: Donn.
VW. nr 369.
-> jutta hsv., filt DGNORW. vb. berätta, prata; tilt f.
berättelse, saga DNORW. Osäkert är, huruvida även följande dialektord böra räknas hit: jotla Sn., jotra Nyl.
Fb. vb. prata, sladdra. Jfr Rz 300 a j&ttra vb. lalla som
små barn Vb.
Juuka.
-> Juga s. 66.
Juumala (ordet är kanske en avledning av juuma = djupt vatten,
farled, dal, dalsänkning). Lektor BERGROTH upplyser mig om
att det dialektala uttalet är »mal, varför hsv. Jomala (med &ljud) måste bero på invärkan från skriften.
› Jomala s. 76.
Jyränko.
Jyrängö S. 90.
Jäniskorpi (jänis hare 4- korpi ödemark).
-> Inikorp s. 64.
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jär-g est. »weise».
--> zang f. vis, sätt; sa map på det viset N.
Jääminki.
Jäminge S. 89.

k.
kaakkuri, kakkuri, kakari fl. lom.
-> kakur Gkb., kakur Ped. Np., kakar Fb., kakan Nyl. m. lom.
kaalata fl. vada: Donn. VW. nr 218.
-> koka) vb. gå i vatten, vada Gkb. Ped. Lm.; användes
även av bildade personer (åtminstone i Öb.).
kaaska se kaska.
kaaso, kaase fl. brudfrämma, brudkläderska.
-> kasu f. friaretalmannens hustru Py.
kaasu fl. dimma, ånga, gas; svenskt lånord (<- gas).
-> kaso dimma Gkb.
kastas, fl. fålla, stjälpa, nedhugga.
-> kata (ov) vb. avhugga, fålla Ped. Jfr ovan s. 21.
kabi est. »huf»: Donn. VW. nr 278.
-> kabz f. hästhov DNORW. Enligt § 47 skulle vi i
detta ord vänta oss p i st. i'. est. b, isynnerhet som Setälä
ÄH. s. 157 nämner, att detta ord i estniska stranddialekten
heter kapiaz. Ordet måste därför hava inkommit från en
sydligare dialekt. Detta synes tala för riktigheten av min
s. 60 givna förklaring till de estsv. dialektorden kiceks(bain)
<- est. keks, hep <- est. käpp.
kaigas est. »prägel, stock, rundes holz».
> kat n. klabb D.; kaik m. påle, påk W. Jfr § 49.
kaikuma est. »schwanken, schaukeln».
-> kaik vb. vackla, kränga; gunga NO. Jfr V11 PP.-Ordb.
s. 167 not 4 samt nedan art. klikata.
kaima(s) fl., kaim est. namne; lånat från littauiskan: Ahlqv.
VSK. s. 224, Thoms. BFB. s. 177.
-> krita Nyl., kgma Gkb., kakmo Kr., kamius, kaknias Ped.,
kam, NO. Ru., kaimus RW., kemi DGRW. m. & f. namne.
Ordet är även känt i flera trakter av Sverge (se t. ex. Rz
301 b, Lindgr. Btr. § 49, anm. 6) samt upptaget i hsv.
ock rspr. (kajman): se Tamm Fon. känn. s. 8.
Sv. landsm. XI. 3.
9
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kaivaa fl. gräva, peta.

ka,,v vb. syssla Ped.
kakari, kakkuri se kaakkuri.
kala-kukko fl. fiskpirog.

›- kalakuko f. bröd, vari fisk blivit inbakad Lptr.
kalikka fl. kävling, träklabb.

-› kalzko f. runt, klent trästycke, som okluvet brukas till
ved Py.
kala fl. svagdricka, spisöl: Donn. Suomi II. 15, s. 289.
kalja svagdricka allm., hsv. (använt t. ex. av Runeberg
i »Älgskyttarna»). Jfr nedan rapakalja.
kalla fl. lång reva i isen, råk; isrygg över en ränna; isgata.
V11 ÖM. s. 112 härleder härifrån de svenska dialektorden
Np., gct (se ovan § 401/2) Nu. m.
kala m. Nyl. Å. Mx.;
samling av upptornad is 1. snö. Ordet omnämnes även av
Rz 303 b: kall 1. kalla ni. kulle, upphöjning på is, mark,
eller vid sjö ock ström Sdm.; på stränderna hopad is ock
snö Ing.; en ur havet uppstående kal klippa: Kvarkens
öar. Därav sedan flera sammansättningar ss. is-kall, landkalla, snö-kallar. Redan den omständigheten, att ordet är
känt i Sverge, bringar oss dock att betvivla riktigheten av
VENDELLS härledning. Större skäl torde finnas för ett motsatt
antagande. De nämnda dialektorden äro kanske att sammanställa med adj. kall, fno. kaldr; jfr även isl. kaldi m. I.
kalda f. kall källa, bäck 1. å (Fritzn.2). Ko. kalla m. tjäle i
jorden kommer än närmare den ursprungliga betydelsen.
Donn. VW. nr 201 anser visserligen fl. kalla för finskugriskt; men det synes mig vara svårt att ställa det såsom
ett genuint ord gentemot de till form ock betydelse nära
stående nordiska lånorden fl. kana, kallas, est. kallas. Se
Thonys. GSI. s. 120, Setälä ÄH. s. 321.
kalma fl. liklukt; död; grav; underjorden: Donn. VW. nr 208.
-›? kalm m. stenröse, stenkummel; vanligast ättekullar ock
kämpagravar Gottl. Blek. (Rz 304 a; även hos Ihre). Jfr
Thoms. GSI. s. 39, Rydqv. II, s. 282.
kala fi, redskap, värktyg, sak; lasten kalut leksaker.
--> kalu -ur f. leksak Pö. Pet. Ped. Kr.; kala vb. leka med
kalur Kr.; kalusar pl. m. saker Py.; kala (mäst i pl.
kalur) f. spillror av kärl, använda ss. leksaker Ped.-Pu.
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kamm est. »steinbutte (rhombus maximus)» = fl. kampela, se

Donn. VW. nr 308.
kam f. sandskädda (platessa limanda) RW.; gam f. sandflundra. Se § 401/2 ock jfr Thoms. BFB. s. 256.
kammio fl. kammare, sovrum; cell; bod; nordiskt lånord: Thoms.
GSI. s. 120 (Ahlqv. VSK. s. 96 ock Donn. VW. nr 312 hålla
ordet för finskt).
-÷ kamp f. matbod, visthus Pa. Na. AHLQVISTS antagande,
att det finska ordet även vore källan till fno. gammi, no.
gamme, sv. gamme ock gamma, förefaller högst osannolikt.
Jfr även Qvigstad NL. s. 163.
-kang est. i raudkafig »breehstange»: Donn. VW. nr 243.
--> (ut)kagg m. järnstör RW.
kania fl. ordna, putsa; hoppa som en kanin. Ordet anses av
V11 ÖM. s. 9 vara originalet till
kan vb. gå med upplyft huvud Pm. Px. Vö. Detta kan
ej vara riktigt. Rz 306 b anför kana vb. högmodigt blicka
omkring sig, brösta sig; utse, välja, som kanske bör sammanställas med fno kanna bese, noga undersöka.
Kankaantaka (kangas, -nkaan ås, mo + taka det bakom befintliga).
Kangantaka s. 19.
kankata fl. gå långsamt; konkkia, konkata, kongertaa fl. gå
vacklande, trögt; konguta fl. krypa fram; konkkuuttaa fl. draga
mödosamt, släpa. Av samma stam är troligen även fl. kankku
hästkrake (flere derivationer i Lönnrots lexikon).
Jfr härmed kanka, kånka vb. gå långsamt 0. Nu. Kim.;
med möda bära ngt mycket tungt, som kommer en att
vackla: allm. i Sverge (se Hz 307 b); byka vb. bära tungt
Nyl., /nk vb. hoppa på ett ben Vö. Åtskilliga derivationer
äro upptagna hos Hz (anf. st.). Jfr t. ex. med det ovannämnda fl. kankku det svenska kanke m. sämre häst, som
går långsamt. Hit hör möjligen även isl. kankr m.? i öknamnet Halvarär kankr (Fritzn.2). Då ordstammen är så
allmän både i svenskan ock finskan, är det svårt att med
bestämdhet säga, var den är ursprunglig ock var den är
lånad. Möjligt synes mig för öfrigt även, att likheten är
blott tillfällig. Jfr härmed Korsström i Sv. landsm. VI, s.
Frth. Vm. s. 165.
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kankea fl. styv, stel, gensträvig; kankera, kankeloinen fl. trög,
besvärlig, obekväm; konkelo fl. ovig, tölpaktig. Orden måste anses

för finsk-ugriska: se Donn. VW. nr 243.
Jfr kaggh adj. ovig (subst. f. ovig kvinnsperson), kaggZus
m. ovig mansperson, kaggca vb. gå styvt Fb.; kaggyeZ
vräkling Np.; kgcego in. arkangelit Px. Se Rz 307 a
kangla, kangäl i liknande betydelser. Då ordstammen är
allmänt känd även i Sverge, är det föga sannolikt, att den
skulle vara ett finskt lån. Då lån i motsatt riktning ej
häller kan antagas, så bör kanske likheten även här anses
vara tillfällig.
kanko fl. hävstång, mellanbalk i sädestorkhus.
kagko f. stör, varpå säden sättes att torka i rian Sj.;
kakor pl. id. Ingå.
kantaa (pres. kannan) fl. bära, föda (om ko).
kan vb.: när mjölkavsöndringen börjar hos kor ock
andra hondjur någon tid före nedkomsten med foster, sägas
de kanna NVb. (Rz 308 a).
kapalo fl. halvrund träbit, som är fästad vid telnen i en not;
kapale fl. träbit, klabb; kapa fi, hårdnat föremål; kapu fl.
»kleines holzstiick, rollholz, an welchem netze gefiochten werden»;
käba est. »netzfioss aus rinde»: Donn. VW. nr 266.
--> kapa in. flöte, som utvisar bragdens läge i djupt vatten
Pä.; kapare ni. strömmingsnäts flöte Pä.
kapet est. »socke, kurzer strumpf».
kapat in. yttersocka ovanpå strumpan GW. Ru.
kapina 1. kapine fl. småsak, redskap; pl. kapineet saker, effekter,
filoker.
kapna ut. pl. n. (koll.) effekter Ped., Pu.
kappa fl. kappe, kappmått; stånka, trästop; brunnskärl: se
Aldqv. VSK. s. 126, Donn. VW. nr 279.
kappe sädesmått rspr.; kapp, kappe m. kopp, bägare,
tumlare, supkopp av silver, dial. Dr A. ANDERSSON har i
Språkvetenskapliga sällskapet i Uppsala uttalat samma
åsikt om det inbördes förhållandet mellan de svenska ock
finska orden (jfr Lindgr. Btr. s. 27). Jag har haft lyckan
att genom doc. F. TAMM erhålla det bevismaterial, han använt
till stöd för sin åsikt, ock anför det här (delvis ordagrant,
delvis i resumö av den senare):
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kappe i bet. bägare 1. dyl. dryckeskärl förekommer i
svenska ordböcker fr. o. m. Var. rer. voc. 1538 inpå 1800talet; sv. dialektord hos Rietz s. 308 a.
Lind Sv.-ty. ordb. 1749 skiljer mellan kappe ni. (driekeskappe), win-kappe ock kappa f. (sädesmått).
kappe »sädesmått» förekom åtminstone så tidigt som på
1500-talet i svenska dialekter i Finnland ock på Åland (se
Falkman Om mått o. vigt i Sverige I, s. 296).
I Grimms Wb. V, 195 e meddelas såsom tyskt dialektord i Ungern kapp (f.) = råge på mått; i Lifland kappe,
spfilkappe = ett litet sädesmått. Det lifl. ordet är troligen
svenska (spillekappe i 1602 års fogdeordning för Finnland
enl. Falkman I, ss. 74 o. 298; tillägg av F. Tamm). Annars
finns ordet ej uppvisat i några germanska språk. Miklosich
Lex. paheoslov.2 anför ordet från en fbulg. täxt i bet. spannmålsmått. Ryska akad. ordbok har kapa= sädesmått, i Dals
ryska lex. uppgivet som föråldrat ock med tvekan sammanställt med ett nu i Kaukasus brukligt sädesmått kapan.
Falkman I, s. 297 f. säger: »Med faat ock kappa förstods
samma mått. Det första ordet är svenskt — — —, det
andra finskt, ock i flere handlingar heter det faat eller
finsehe kapper. Kappa begagnades i Finnland åtminstone
redan år 1334».
Mot lån från finska kunde tala, att eappi förekommer
i Sv. dipl. II, 153 (1293, Gästr.; dock efter en 1603 tagen
avskrift av det illa tilltygade originalet): unum eappi jern.
Cappi synes här haft samma betydelse som det under medeltiden vanliga järnmåttet fat osmuns (jfr Rinmans Bergverkslex. art. 'osmundssrnide' II, s. 236 [jfr ock fat iärn i
Södw. Ordb. I, s. 246; tillägg av F. T.]). Är cappi äkta
så vore det ej underligt, om ett finskt-svenskt
———
ord för mått så tidigt funnit vägen över till Sverges östra kust
(endast omkring 2 mil från Gefle [näml. från Ofvansjö: F.
Att svenska språket i Finnland vid ungefär samma tid
upptagit det finska karpi, bevisar Sv. dipl. IV, 392 (1334)
[där det talas om du.e earpe — — — struene earpe; jfr
Södw. Ordb. I, s. 647: F. T.]. Jfr nedan karpi.
kapris, kauris fl. bock; nordiskt lånord: Thoms. GSI. s. 121.
bock fsv. (Södw. Ordb.).
-± kapris (pl. eaprissar)
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kapu se kapalo.
fl. klippa, skär, grund; lånat ur nordiska språk: Thoms.

41-SI. s. 121.
> kar pl.
n. stengrund i sjön Py.
karg est. (gen. karja) »heerde, hiitung»: Donn. VW. nr 143.
-> kan f. boskapsjord DNORW.; karaaval m. jord Ru.;
karwal in. betesmark N., kargcel in. valljon N.
karima 0. kar'juma est. »schreien».
-> kar vb. kackla, kväka NRW.
Karjaa *Karjas).
--> Karls s. 28.
Karjala, härledes vanligen från fl. karja boskap: det boskapsrika landet. Riktigheten av denna härledning torde dock kunna
betvivlas, emedan härledningar på -la av ord, som ej beteckna
person, äro tämligen unga.
› Karelen s. 57.
karjas est. »hirt, viehhäter»: Donn. VW. nr 143.
-> kartas o. kans in. herde WS., valkartas m. id. Nu. Se § 35,2.
karjuma se karima.
kark est. »kräcke».
--> kank in. 1. f. stylta, krycka D.; ktak n. stylta W. Om
,r
1 (troligen beroende på dissimilation) se ovan § 56,2
samt Kock Ark. VI, s. 34.
karkaella fl. fly, rymma, rusa hit ock dit: Donn. VW. nr 133.
—> karkca vb. flöja (om hästar); springa med långa steg Vö.;
därav katpl m. lång ock smal karl; ben. Jfr Frth. Vm. s. 161.
Karkeamaa? (karkea torr, hård, grov, oplöjd + maa jord) 1.
Karkkomaa (karkko sträng, hösträng; trave, vedtrave, stapel +
maa) 1. Karkkumaa (karkku vedstapel in. in. + maa).
Karkmo; skrives 1549, 1550 Karkimo.
karpi, karppi, karplo fl. ett spannmålsmått; karpaa, karvas
(karpaan) fl. korg, varmed man bär något; kar'p est. »schachtel».
Orden äro dels av littauiskt-lettiskt, dels av slaviskt ursprung.
Se härom närmare Ahlqv. VSK. s. 176 f., Thoms. BFB. s. 181 f.,
Mikk. BVS. s. 125 f.
karp m. ett slags korg, resskrin VN.; karpo f. id. Sj.
Ksl.; kanp f. ask, låda NW. Ru.; karp f.? n.? ett i Finnland brukat rymdmått, fsv .; karpland n. ett i Finnland
brukat ytmått, fsv. Se Södw. Ordb., Falkman Om mått och
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vigt I, s. 296, Thoms. BFB. s. 183. VII Förh. o. Upps. 4,
s. 134 antager orden vara lånade från lågtyskan. Vore
denna hypotes riktig, så hade lånet troligen gått i följande
sv. karp —> fl. karppl. Dock anser
riktning: mit. karpe
jag den ovan framställda härledningen för sannolikare. Jfr
ovan art. kappa. D-dialekten uppvisar formen skanp f. skrin;
s kanske beroende på inflytande från sv. skrin. Se ovan § 44.
karsina fl. kätte, liten inhägnad, eldstadssidan av pörtet (jfr
Heikel Gebäude der eerem., Mordv., Esten u. Finnen ss. 111,
115, 120 in. fl.); lohen karsina: hägnad för laxfångst. Man
har velat sammanställa detta ord (<— "kartina) med fl. kartano (gård), vilket troligen utgår från en germanisk stam
garda-, se Mikk. BVS. s. 20; jfr även Anderson Studien ss.
104, 174. I fall karsina förutsätter ett äldre "kartina ock
ej kan anses för genuint finskt-ugriskt ord, så kan det likväl
ej direkte sammanställas med det germaniska lånordet kartano
(Thoms. GSI. s. 121 f., BFB. s. 170 f.), ty ljudlagen tt -› si i
finskan har troligen genomförts, innan de älsta germanska lånorden inkommo i språket. medan de litt.-lett. lånorden äro äldre
än denna ljudlag (Setälä ÄH. s. 134). Av litt.-lettiskt ursprung
kan ordet därför möjligen vara. Est. kar's »korb, netzsack»
anser jag vara lånat från sv. dial. kars, karse korg, påse, nätpåse (Rz 312 b). Från detta eller det estniska ordet härledes
slutligen också ry. »puma. Jfr Tamm Slav. lånord s. 26.
karsina f. avstängning med pålar ock nät i älvar för
att fånga lax Nb. Vb. Se Rz s. 310 b.
kartiska se katitsa.
karttaa fl. undvika, fly, undfly, väja.
--> kart (av) vb. skynda i väg Ped. Pu. V11 PP.-Ordb. s.
160 härleder ordet från fl. kaartaa bilda båge, göra omväg.
Jfr ovan s. 16.
karttu fl. kavle, påk, sällträ, klappträ.
-± karta sällträ i bollspel NVet. Om ljudförlängningen
a —>- å se ovan s. 16. VII Ru. Ord!. omnämner ett kata f.
trä varmed bollen slås i spel. Det vore tänkbart, att ordet
genom felskrivning fått denna form (i st. f. *kata, enl. VII Rm.
§ 126,2) samt sålunda kunde höra hit.
kara est. »bär» + pors est. pors (myrica gale), skvattram (ledum
palustre).
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--> karupo,s m. kroppås på halmtak, där halmen mötes från

bägge sidor W.
Karunki.
-± Karungi s. 68.
kasakka fl. kosack; ryskt ord (Ramm): Mikk. BYS. s. 117.
kasako kosack Gkb.
kaska fl. bladlus; gräshoppa; kaaska fl. sjöinsekt, bottenmask

(besvärlig för fiskare), bladlus. Ordet är kanske slaviskt; jfr
ry. K033113Ka.
›- kasko f. märla (gammarus) ÖN.; sponakasko f. id. NyL
Hit hör väl även kalko f. id. Ksl.
kaski, kaskimaa fl. sved, svedjeland: Donn. VW. nr 88. Ordets
ursprungliga betydelse är väl björk, som det än eger i votiskan.
—> kaskland n. svedjefall, land där trän fållas (för svedjande)
fsv.; kaskstokker m. fälld stock fsv. (Södw. Ordb.) Ihre
Dial. anför kahs: svedjeland.
kas nyt fl. se nu!
---> kasnyt adv. i talesättet: a va kasnyt, uttryckande förvåning Mal.
kassara fl. lövskära, kvistyxa; ryskt lånord (Kocapb): Ahlqv.
VSK. s. 26, Mikk. BVS. s. 128. Avbildning därav hos Heikel
Gebäude s. 242.
› (1@v)hasar ni. lövskära Ped. Pu. Lm. Jfr § 39, anm. 2.
h beror kanske på någon folketymologi. Jfr dock att i
nordösterbottniska-finska dialekter k ock h stundom växla:
kulluatta I. hullautta, kipene 1. hipene (se Vennola Äänneopil. hav. Pohjois-Pobjanmaan rantaunur. s. 30).
kazu est. »zuwachs, vortheil, nutzen»: Donn. VW. nr 85.
› kasu f. gagn, nytta, fördel NOW. Se § 57.
kazukas 1. kazuk est. »pelz» (= fl. kasukka fotsid klädnad, lång
päls). Angående detta ord hava olika meningar uttalats. Donn.
VW. nr 108 håller ordet för genuint finskt-ugriskt; Ahlqv. VSK.
s. 134 anser det finska ock estniska ordet vara av lettiskt, Setälä
ÄH. s. 305 av slaviskt ursprung; Mikk. BYS. s. 122 f. förenar
sig med Ahlqvist angående det estniska ordet, men antager det
finska vara antingen ett ryskt eller ett nordiskt lånord. Även
Qvigst. NL. s. 80 antager lettiskt eller slaviskt ursprung.
Jfr estsv. kask ni. päls DGNORW. Ru., som av Frth.-V11
Ordb. s. 100 anses vara lånat från est. Detta kan vara
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möjligt; men märkas bör, att i andra sv. dialekter förekomma ord, som synas stå detta estsv. ord mycket nära:
kase, kas-jakka, kasjäkka, kasika, kasung (se Rz s. 312 f.).
Det kan därför kanske med lika stort skäl antagas, att
estsv. kask (÷- äldre *kas) utgör originalet till est. kazuk.
Formen kazukas vore då en yngre analogibildning. Se
ovan s. 100, Qvigst. NL. s. 80.
katitsa, katiska, kartiska fl. katsa. Ordet är (enligt meddelande
av prof. SETÄLÄ å ett av Kotikielen seuras sammanträden hösten
1895) av ryskt ursprung (fsl. NOTI11111 »cella» = nry. Koma pl.).
De två sista formerna äro senare bildningar.
--> katisa, kattisa, kattis, kats f. konstgjord fiskpate av
spjälar ock vidjor för att med håv fånga lax 1. sik Nb..Vb.
(Rz 313 b). Ordet, som fanns redan i fsv.: katiza (katiclza)
f. ock katize (kattizze) m., har även inkommit i riksspråket:
katsa. I några trakter av Finnland användes av de bildade
även formen katfa, varom se ovan § 63. Till det där anförda vill jag lägga följande. Formen utgår antagligen
från fl. katiska; där har i analogi med fsv. nuenniskia inskjutits ett palatalt i (j): *katiska, varav katifa, katfa.
Jfr Tamm Fon. känn. s. 26. Angående här framställda
etymologi jfr för övrigt Tamm Fon. känn. s. 45 ock Södw.
Ordb. Fsv. katse (kat») m. kasse (flyttbart, säckformigt
fiskredskap, bundet av garn) härleder sig troligen (ss. Södw.
katiska). Den
Ordb. antagit) från den finska formen katsi
olika betydelsen är beroende på inflytande från det synonyma kasse, dial. kass = iSl. kassi, kass (se Rz 312 b).
Fi. kassi kasse, nätpåse är tydligen lånat från sv.
katus est. »dach».
›- katus m. 1. f. mössa G.
Kauhavanjoki.
-> Kovjok s. 48.
Kaukakylä (kauka avlägsen + kylä by).
-> Kockböle; 1572 Kaukböle s. 20.
Kaukaluoto (kauka avlägsen + blot° ö, klippa).
-> Koklot s. 48.
Kauplaksi (kauppa handel + laksi vik).
-›? Köklaks s. 42.
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est. »schale, schtissel; beckenknochen ; jöma-kaus' säufer»;
liv. »schale, schtissel». Så väl det estniska som det liviska
torde är lånat från lett. kauss id.: Mikk. BVS. s. 121 f., Setälä
ÄH. s. 306.
-->- kaus m. skopa, djup skål (av sten I. trä) N.; kous f.
skopa G.; kous f. skål, skopa Ru. (detta sistnämnda ord
anser jag utgå antingen från liv. koutli eller från est. kaus,
då övergången au —> ou är ljudlagsenlig: V11 Rm. § 50,5).
Ordet är under formerna: kås, kaus, kävs, kövs, kosa
m. fl. allmänt i svenska dialekter i Sverge (Rz 380 a) ock
förekommer dessutom i följande språk: lett., litt., slaviska
språk, tyska, danska ock norska dialekter samt lapska.
Det torde få anses för urspr. littauiskt, i vilket språk det
är etymologiskt klart (Thoms. BFB. s. 184). Härifrån har
det sedan inkommit i de övriga nämnda språken. Angående gången av lånet hava olika åsikter uttalats av Mikk.
BSV. s. 121 f. ock Thoms. anf. st. Bägge äro ense därom,
att det littauiska ordet först lånats till slaviska språk, därifrån genom tyska dialekter till danska, norska ock svenska.
Fi. kousa, kousi (»schöpfkelle») anses av THOMSEN vara
lånat från ryskan, medan MIKKOLA håller det för lån ifrån
de svenska dialektorden (jfr även Ahlqv. VSK. s. 126, Setälä ÄH. s. 306). Utan att med bestämdhet vilja uttala
mig mot MIKKOLAS åsikt anser jag dock det ryska ursprunget för sannolikare ock anser det vara antagligt, att
de svenska dialektorden inkommit från två håll: de sydsvenska genom danskan från tyskan ock de nordsvenska
från finska (dit ordet i så fall inkommit från ryskan).
Från fl. härstammar väl även Ped.-Pu. buts (uti Rotakaus f. okv. för en flottig ock osnygg person). Denna härledning framkastas alternativt även av VII PP.-Ordb. s. 204. Det
andra alternativet (no. koysa »huva») är osannolikt. Vore MIKKOLAS åsikt riktig, följde väl därav, att Ped. koms inkommit
från någon nordsvensk dialekt'; men åtminstone enligt Rz anf.
st. känna dessa blott till formen kosa, medan buks förutsätter
ett äldre *kous (1. kaus?). Här kan naturligtvis ej tänkas
kaus'
kouå

1) Eller vore det möjligt, att ordet hunnit inkomma från svenskan
finskan ock därifrån till Ped.-dialekten? Säkerligen ej.

kaus—kehä.
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på den i några österbottniska dialekter förekommande ljudövergången o -> ou, emedan denna diftong ej deltagit i utvecklingen ou -± su. Se ovan § 24.
Mot MIKKOLAS härledning av de finska orden från det
nordsvenska kosa kan ännu anmärkas, att man i så fall skulle
hava att vänta sig ett fl. *kuosa (1. *kuosi) jämte koosa
(jfr tuon ock tooli ‹- sv. stol). MIKKOLA anför visserligen
såsom parallell till den av honom tänkta gången sv. kosa
-› fl. kousa det finska krouvi 1. rouvi ±- krog; men enligt min
mening kunna vi ej förutsätta, att ljudövergången o ---> ou
i detta ord inträffat på finsk språkbotten. Jag anser nämligen fl. krouvi likasom övriga yngre svenska lånord med
sv. o) utgå från dialektiska former med ou (<--. o)
ou
enligt Hultm. östsv. dial. § 8,11. Se Thoms. GSI. s. 45
not 1; hans påstående, att fl. ou också skulle motsvara
kort o, tror jag ej vara riktigt, åtminstone kunna till de av
honom nämnda exemplen dialektiskta biformer med långt
o (1. ou) uppvisas.
På grund av nu anförda fakta anser jag det därför
vara sannolikare, att det finska ordet lånats från ryskan,
de nordsvenska ock östsvenska från finskan, ehuru jag
medger, att det av mig framdragna bevismaterialet ej helt
ock hållet kullkastar MIKKOLAS motsatta antagande.
Kaustari.

komstar s. 42.
Kaustila.

-> kautstby s. 42.
kehä fl. haspel.
--> »aha vb. bobina Py.; kant f. bobin, kaha vb. bobina Ped. Pu.
1) Denna förklaring kan naturligtvis ej komma i fråga vid fl. joulu,
fno. jel), som ju måste vara ett mycket gammalt lånord
est. jöulu
(jfr Nor. Aisl. Gr.2 § 291, anm. 6). Utav fno. *jelu (jfr Ro. /4/0
pl. n.) skulle man vänta sig ett fl. *juolu. Fi. ou, est, ön måste därför
troligen förutsätta en nordisk diftong, ur vilken de kunna tänkas utvecklade. Man har därför kanske att utgå från ett oro. *jeulu (jfr
got. jiuleis). Av denna form skulle man visserligen närmast vänta sig
fno. kjöll), fl. pöytä (÷,? fno,
fi. *jöyly 1. *jeulu likasom fl. keula
bjöä-); men jag anser dock ej omöjligt, att därav kunnat bliva fl. joulu.
Jfr härmed sådana parallellformer som fl. roukkio ock röykkio, fl. auskari
auskar). Se härom även Thom. GSI. s. 51 not 2.
ock äyskäri
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keikka fl. gunga; pendel, svängel; trissa.

› Datko f. bobin, jotka vb. bobina Lptr.; mt,t kaka
= drucken, full Ped. Pu. Jfr V11 PP.-Ordb. s. 167.
keikata se kiikata.
keks est. »schnelles, hinkendes gehen».
->? kiceksbagn n. vad, tjockben G. Se s. 60 ock 133.
keksi fl. båtshake; krabb, spak, instrument att draga ngt ur
vattnet; torvhacka, gräfta. Ahlqv. VSK. s. 212 anser det finska
ordet vara lånat från svenskan; Thoms. BFB. s. 258 uttalar sig
ej med bestämdhet om ordets etymologi, men anser det icke
vara omöjligt, att de nord, orden äro lånade från finskan.
-›? käxe (käxse, kexe) n. krok, hake, båtshake fsv. Ordet
är allmänt i finnländsk högsvenska samt i sv. dialekter: kaks,
»alps m. båtshake Nyl.; kceks m. f. n. själspjut, båtshake,
brandkrok, kortvuxen person DOWN.; kiceks n. sälspjut Ru.;
käksi m. båtshake Gottl. (se vidare Rz 382 a). Även i no.
finna vi ordet (kjex) samt i gda. (kex, kels) ock fgut. (kexi).
Då ordet är så allmänt känt i nordiska språk, är det visserligen vågat att anse ordet för lånat från fl.; men då dessa
nord. ord till sin etymologi äro fullkomligt dunkla, medan
fl. keksi troligen bör sammanställas med det genuina(?)
ordet keksiä vb. (med båtshake söka 1. uppfånga, spana,
undersöka, forska, finna, upptäcka), så anser jag ovan gjorda
härledning åtminstone tils vidare vara den antagligaste.
Jfr V11 Nyl. Etym. s. 24.
kela fl. haspel, bobin; lånat från litt.: Thoms. BFB. s. 185. Jfr
Wik!. Urlapp. lautl. s. 171.
-> kala m. ile., kala f. Msk., Jr(a) m. Fb., parallelipipedformig ställning varomkring tråden, som skall revas, uppnystas, bobin; kala vb. nysta tråd å kala Ile.; pe/a vb.
vinda upp notlinan Nyl.; »eka) vb. bobina Fb.
Kemiö.
—> Kimito s. 71.
Kempele.
—> Kembele s. 66.
kenkku se kinka.
kenkä fl. sko, skodon, stövel; beslag; finskt-ugriskt ord, se Ahlqv.
VSK. s. 132, Donn. VW. nr 320, Suomi II. 15, s. 288, Thoms.
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GSI. s. 39, BFB. s. 259, Setälä ÄH. s. 396, Wikl. Urlapp. lautl.
s. 171, Paas. Kielell. lisiä s. 13.
käng, känge, känga rspr., hsv. sko.
keris est. »obere abteilung des bauerofens; leuchtturm». Se utförligare beskrivning hos Heikel Gebäude s. 196.
->- karist m. torkugn ovanpå ugnen DNORW.; se ovan
ss. 30, 101; jfr även Thoms. BFB. s. 260.
Xeuruu.
--> Keuru s. 19. Det finnes dock även en finsk form Keuru,
varför min s. 19 givna förklaring är onödig.
kiditämä est. »kitzel erregen».
>- kituta vb. kittla- G. Ordets estniska ursprung framgår av
formen. Stammen kit- (t. ex. lotta, Mta id. Nyl., kitt-la
rspr. hsv.; se vidare Rz 317 a) är visserligen nordisk, ock
formen kiditämä är möjligen ett nord. lån eller kanske blott
påvärkad av de svenska orden. Att däremot även fl. kutisee (kutita, kutittaa, est. kutistama, kiidistama, liv. kutint, kitint, ~int) id. skulle vara av germansk upprinnelse,
såsom Vii Nyl. Etym. s. 19 antager, synes mig högst oantagligt på grund därav, att ordstammeR är allmän även i andra
fl.-ugr. språk (se Donn. VW. nr 64). Från liv. (1. est.) har
ordet även inkommit i lett.: Thoms. BFB. s. 264.
kiduma est. »kränkeln»: Donn. VW. nr 72.
kituta vb. plåga W.; kitutan adj. svag, orklös W.
est.
»hauer, grosser zahn».
kihw
Jfr estsv. kit f. oxeltand W. (se § 51, anm. 1).
kik (gen. kige) est. »schaukel»; kikuma est. »schaukeln».
kik f. slänggunga; vagga bestående av en ram med band
under, vilken vid arbete ute å marken hänges under en
trädgren GNW.; hg D., kils GNORW. vb. gunga.
Kiikka.
--> Kika s. 18.
kiikata, kiikkua, keikata fl. gunga, svänga, vicka; klikka fl.
något som gungar; kiikku fl. gunga, vagga.
Jfr kika MN. Nu. Ru., fika ÖN. VN. vackla; kiku adj.
ostadig, vacklande He.; kasu f. jäslera Vb.; ktkakceldo f.
hål i sank mark, varur ävja uppkväller MN.; ktkukwlic f.
gungfly ile. 1 no. förekommer visserligen ett keika »gå

146

SAXEN, FINSKA LÅNORD I ÖSTSV. DIALEKTER.

XI.

3

skjxvt», men då ordet eljes synes vara känt blott i de östsv.
dialekterna, så anser jag lån ifrån fl. ej vara alldeles otänkbart. Likväl är jag mera böjd för att antaga en blott tillfällig likhet (lån i motsatt riktning kan väl ej häller antagas,
jfr Donn. VW. nr 3). Stammen kik- representerar nämligen roten till följande avledningar: å ena sidan kinka vb.
hänga, slänga Åm. m. m. (se Rz 320 b; jfr även vicka
vinka; blicka : blinka m. fl.); å andra sidan »ikla VN.,
t".§zkal NVet., fyikZa Fb., »ha Vö. vb. vackla; fplsZu Vii.,
»klagar Ten., kikklot Nyl. Öb. ostadig, vacklande; yek
adj. rank Ko. Dessa sistnämnda former kunde dock även
antagas vara lånade från fl. kiikellä, kiikkaella (= kiikata),
kiikkerä 1. kikkerä rank, ostadig. Men då man än ytterligare har sådana former som jpggla Nyl., hstegki, Fb. vb.
vackla, j,,stegogar Po. Lptr., kugkZatan ÖN. adj. ostadig,
rank, så ser, det ut, som om likheten mellan dessa ordgrupper i sv. ock fl. vore rent tillfällig.
kil (1. kil') est. »bremse; heuschrecke».
› kl m. bröms RW. Jfr Thoms. BFB. s. 261.
kil est. »knollen, auswuchs».
ka m. puckel, kaZatan adj. puckelryggig N.; kr m. id.,
ktratan adj. id.; kirung m. svank- I. puckelryggig människa
Ng. W. Jfr s. 75.
kikna fl. lek (foglars); brunst, brånad; lektid, parnings- 1. löptid;
(olla kiimassa vara brunstig): Donn. VW. nr 329.
› kimas vb. dep. para sig (om djur) Sj. Px.; ptmantid m.
parningstid Ksl. VENDELLS förklaring av ordet (Nyl. Etym.
s. 43: genom kontamination av sv. dial. timas = fsv. timas
para sig + germ.
gro) torde vara oriktig.
Kliminki.
s. 89.
kiire fl. brådska, kiireinen ii. brådskande, skyndsam.
- langar adj. otålig E.
kisk est. »kaulbarsch (perca cernua)».
k,isk m. spigg (gasterosteus) W. Jfr Thoms. BFB. s. 262.
klivas fl. ivrig, ihärdig, häftig, het, hetsig, passionerad. Se
Thoms. BFB. s. 99 not.
--> klvas adj. ivrig Ped. Pu.
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kikki fl. bröstvårta, bröst, spene. Jfr härmed
kikk, igi(a) m. o. f. kvinnobröst, spene Vb. Åm. Öb. Dl.

GON. BUGGE anser ordet vara ett genom reduplikation
bildat barnord (se Sv. landsm. IV. 2, s. 119 not 6). Då ordet
är så allmänt i svenska dialekter, kan man väl med tämligen säkerhet anse det finska ordet vara lånat.
kilistä (st. kilise-) fl. klinga.
->- kilisa vb. klinga, skramla MN. ÖN. Se § 71.
kilo fl. småfisk, fiskyngel; kilohaili fl. vassbuk; kilu est. »kleine
strömlingsart (clupea sprattus)».
kilo 1. kan f. vassbuk, småströmming Py.; Mu-fisk m.
småfisk Nyl. (allm.); Mu f. vassbuk (clupea sprattus)
DNORW.
kimo fl. begärelse, lusta: Donn. VW. nr 329.
kimo f. åtrå, stark längtan Bo.
fl. kimppu id.). Jag anser det
kimp est. »bund, päckchen»
vara möjligt, att ordet är lånat från nord, språk: sv. dial. kippa,
kippä, kippe, kipp (Rz 321 a, Frth.-V11 Ordb. s. 102); fisl.
kippa 1. kippi knippe, bunt, vilka alla kunna förutsätta ett
äldre *kimp- (Nor. Aisl. gr.2 § 207,4 Man behöver i så fall ej
(med Frth.-V11 anf. st.) antaga det estsv. ordet vara lånat från
mlty. kip packe. Möjligen har detta lånats från nord. språk.
En annan etymologi av de nordiska orden är framställd av
Tamm Slav. lån. s. 10. Att de nordiska orden vore lånade från
finskan, förefaller mig ganska osannolikt.
kinip m. puckel, kimpatar adj. puckelryggig G.
kimpoa 1. kimmota fl. fara fram med fart, rusa, studsa tillbaka.
Lstmb vb. Ripa Vö. Mx. Fb.; i'gnnb vb. hasta, ila Ped. Pu.
kinata fl. mödosamt släpa 1. draga, streta; strida, gräla, tvista.
»ina 1. »mas vb. streta emot, träta, tvista Nyl. EF.
Öb. (allm.); kina vb. tvista Sj., vara motspänstig (om hästar)
Ile.; kana vb. draga med möda, släpa Nkb. Om denna
sistnämnda form se § 10 e. Då k uti detta ord ej har palataliserats, måste man antaga, att lånordet i denna dialekt är
tämligen ungt (troligen efter 1650, jfr s. 60). Då ordet å
andra sidan varit med om ljudutvecklingen z --> a (i urspr.
korta, starktoniga stavelser, efterföljda av a — se Hultm.
Östsv. dial. § 21), så synes härav följa, att denna ljudlag vore
helt ung, yngre än palataliseringen av k. Det förefaller
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mig vågat att antaga ljudlagen för så ung, varför k möjligen kan tänkas hava inkommit på grund av förnyat finskt
inflytande.
kinka I. kenkku fl. kulle, hympel (Rz 320 a). Jfr dessa finska
ord med det i sv. dial. förekommande
kings m. liten kulle, knöl; ojämnhet i kanten av en väv
Hels. Gestr. Sdm. Likheten torde dock få anses för tillfällig.
kippa, kippo fl. litet trästop, liten stäva, kopp. Enligt Thoms.
BFB. s. 261 är detta icke något genuint finskt ord, ehuru dess
historia är honom obekant. Då han (med ett tillagt ?) antager
de liktydiga lett. kipis, kipe, k'ipa vara lånade från est. (kipp,
kibu, kiba), så bör väl ordets ursprung sökas i de nord, språken,
ock i så fall bör man väl hålla sig till den av Tamm Slav, lån.
s. 10 f. gjorda sammanställningen med isl. kippa i sammansättningen kornkippa korg att så korn ur (se Fritzn.2). Est.
kiba, kibu kunna dock ej utgå härifrån, utan förutsätta en
form med kort p-ljud. Jfr no. kipa vidjekorg 1. lägty. kipe
id. Se även Ahlqv. VSK. s. 126.
-÷ kw° MN., »ap° ÖN. f. dryckeskärl av trä; tätpu f. sämre
träkärl; i plur. don, tillbehör; i§tqui:§3.19u f. vårtbitare Ped. Pu.
kir'm , est. »flage, epileptische krämpfe der kinder, bläschen
(am gaumen kleiner kinder)».
-› kinn m. koppor N.
kirma 1. kirmu fl. inre tunna lamellen på näver; den övre ock
främre delen av en släde, slädskärm; slädkorg. Ordets etymon
är mig obekant, men jag anser det vara möjligt, att vi här
egentligen hava att göra med tvä,nne ord: ett finskt kirma i
först angivna betydelse, som är att sammanställa med fl. karmu
tall- 1. granbark, kerma tunn skorpa, tunt 1. mjukt skal samt
ett germ. låneord kirma (jfr fht. skirm), vars första betydelse
väl varit skärm (vilken betydelse framträder i sulan kirmu
skärm å bro), sedan slädskärm, främre delen av en släde, slutligen släde ock slädkorg. Jfr Anderson Studien s. 151 f.
-÷ ktnno f. brädlåda fäst vid släden Nyl. (allm.), ihrmu f.
liten släde; i vilken t. ex. barn dragas Ped. Pu. Ordet är
i olika former (kirma, körma, kerma, kirrmå, kärm) känt
i flera trakter av Sverge (Rz 321 b) samt anföres redan av
Ihre Dial. (kirma släde att åka med till kyrkan, bröllop 1.
gästabud Värml.) ock Bureus i Sumlen s. 27: »Longhslädhar
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medh stakota kärmor»; ordets första betydelse framträder
troligen här). Jfr även PPm. Ordb. s. 169.
kiskoa fl. riva, slita, rycka, draga; kiskuma est. »reissen, ziehen,
spleissen, zerren».
- 2-sk ov skynda i väg Ped. P .;
ih5k vb. rycka, slita, 0
ktsk vb. slita G.
sitee.
--> Kides s. 66.
Kitilä.
-> Kidelä s. 66.
kiuksuma est. »kreischen».
-> kiauks vb. gräla, tvista N.
kiunama est. »winseln, stönen, knarren».
> /emu vb. tjuta GW.
kiusata fl. förtreta, förarga, reta, fresta, plåga, envist begära —
germanskt lånord: se Thoms. GSI. s. 125.
1'h~ vb. plåga genom enträget bedjande Gkb.
Klaukkaia.
-> Klövskog s. 70.
koettaa fl. försöka.
--> koseto försök, konst, knep Gkb.
koikata fl. taga ett långt steg, kretsa, slänga sig. VENDELLS (Ny!.
Etym. s. 16) härledning av• ordet från ny!. kvika (*kvicka) är
osannolik, emedan ljudövergången h -› k troligen icke är någon
synnerligt gammal företeelse. Formen kvika skulle då förutsätta ett äldre koika, ock en utveckling oj
vi bör visserligen
kunna antagas (se § 31 c ock jfr ytterligare t. ex. fl. koiso med
sv. kvesa); men på grund av olikhet i betydelsen (koikata ÷koikka: något med långt utstående delar; långbent ock krokig
varelse) anser jag dock denna etymologi vara oantaglig. Jfr
Wik!. Urlapp. lautl s. 208.
-> kods(a) vb. galoppera Fb.
koipean (inf. koiveta) fl. gå I. röras långsamt framåt; koipahtua
fl. falla, stupa.
-> kojpa vb. bära sig ovigt ock tafatt åt. Ten.; koiptgar
adj. ovig, tafatt Ten. Se § 31 a.
koipi fl. ben, skenben, fot, tass, lår (på djur).
-> koo m. skånk Ped. Pu. Se § 31 b.
Sv. landsm. XI. 3.
10
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Koivulsksi (koivu björk + laksi).
Bvevlaks s. 53.
kokka fl. något uppstående, någon uppstående spets, ända;

spetsen av fram- ock bakstammen på en båt, förstäv, för; det
uppstående flötet på bakstycket av en not: Donn. VW. nr 9.
-± koko f. bragdfiöte Ko. Ho. Br.
kokko fl. kägelformig upphöjning, konisk stapel, rågskyl, vårdkase, kummel; polttaa kokkoa bränna »kokko» (uppstaplad trähög vissa hälgaftnar); troligen urspr. samma ord som föregående:
Donn. VW. nr 9.
-› koko f. eld upptänd under bar himmel, hälst på höga
bärg vissa högtidsaftnar, allm. hsv. (förekommer t. ex. hos
Runeberg).
Någotdera av ovan anförda finska ord är möjligen även
originalet till Ped.-Pu. koku uti sms. Nykoku f. pjäs Ii
knappspelet. Åtminstone förefaller denna sammanställning
sannolikare än den av V11 PPm. Ordb. s. 183 gjorda (med
fl. kokku i ugn ystad surmjölk).
kolkka fl. stång, stör (till olika bruk); regel; kärnstav; puls;
kolkata fl. döda fiskar under isen. Ordet torde vara ett urspr.
finskt ord. Jfr Donn. VW. nr 193, 223; Mikk. BVS. s. 10;
Wik]. Urlapp. lautl. s. 213.
-->? kållk 1. kalk m. laxnot utan kil; nyttjas i s. k. karsina
(se detta), en laxfiskebyggnad av finsk uppfinning. »Kälken»,
vilken har samma längd som karsinans bredd, kastas vid
dess övre sida ock drages utföre strömmen emot den motsatta pålväggen av det i tvänne båtar fördelade manskapet,
varefter kålken, i vars garn laxen fastnat, upphämtas i
den ena båten Nb. Vb.; kållk I. kälk vb. med en sådan
not fånga lax Nb. Vb.; kolkar? m. i laxfiskebyggnad
nyttjad not utan kil, fsv.
De svenska ock finska orden överensstämma visserligen icke helt ock hållet i betydelsen, men denna olikhet
kan lätt tänkas bero på missförstånd. Ty troligen skrämdes
väl fiskarna med en puls (fl. kolkka) emot nätet (sv. kålk),
då detta drogs från den ena sidan av. inhägnaden (karsina)
emot den andra. Flere omständigheter tyckas tala för att de
svenska orden äro av finskt ursprung. Då ordet förekommer
i fsv. urkunder, är det i handlingar, som beröra finska för-
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låt

hållanden. Utom de av Södw. Ordb. anförda beläggställena
kunna nämnas Arw. Handl. V från 1453, Svartboken 1347
(kolkwm), 1412 (kcake). De svenska dialektorden äro kända
blott i Nb. Vb., således i de till finnar närmast gränsande
trakterna. Enligt Bureus Sumlen s. 71 skall detta fångstsätt
ha förekommit blott i Torne älv (»I Torne fiskia the medh
Laxkolk fast annorlunda än någhor annor städz i Sverike eller
finland, medh 150 famnar laxnät triggefall, medh 2 båtar
3 hon i liv: tera och ro medh kolken alt om kring, thet
föraste the orka»). Då slutligen hela fångstsättet med karsina är en finsk uppfinning, talar även detta för att sv.
kålk troligen är ett finskt lånord.
kolmannes fl. tredjedel.
-› kolmanes 1. kolmis fsv. = 1/3 karp. Se Falkm. Om mått
o. vigt s. 296.
komps est. »klumpen, hallen, packen».
-> komps f. bunt W.
koni fl. id, som
konelo fl. gammal oduglig häst, hästkrake
enligt Mikk. BVS. s. 37 är lånat från ry. Kam.).
-> kana Vö., kona (o. hastkoml) Ped. Pu. ru. hästkrake.
Vik-målet har ett kethsg m. id., som kanske uppstått genom
kontamination av ovannämnda fl. lånord ock sv. krake
(1. något annat sv. ord; jfr t. ex. PPm, knythl m.r. dålig
häst, krake = Vö. knykZar).
kongl est. »kleine behausung (verdeck des bauerwagens)»:, Donn.
VW. nr 15.
-> kogg ra. heltäckt vagn NO.
kong2 est. »gefäss aus rinde (beerenkörbehen aus birkenrinde,
trinkgefåss aus rinde)»; samma ord som föregående.
-> koggar m. näverstrut, nyttjad vid bärplockning D.
kongertaa, konguta, konkata, konkkia, konkkuuttaa se kankata
ock Wikl. Urlapp. lautl. s. 206.
konkelo se kankea.
konn est. »frosch, kröte».
-> ko)i, f. groda DG.; skorukott f. padda D. (= skorugra, W.).
kontti i ränsel av flätad näver, näverränsel. Jfr härmed
kont, kunt m. en av näver 1. tågor flätad väska, ränsel
som bäres på ryggen ock begagnas till matsäck, kappsäck
m. m. Ordet är allmänt i sv. dialekter både i Sverge ock
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Finnland (Rz 365 a) samt förekommer även i no. (kunt).
Härav sedan många sammansättningar såsom: fisk-kont,
lokk-kont, kont-gubbe (»arkangelit») m. fl. samt troligen
konta vb. bära, bära tungt (eg. en ränsel?) Nyl. Fb. Ped.
Pu. Då någon etymologi mig veterligen ej i någotdera
språket blivit framställd, är det svårt att bestämt säga, var
ordet är ursprungligt, var det är lån. Olika åsikter hava
även uttalats. Å ena sidan anser Hultm. Östsv. dial. § 1,48
not 2 fl. kontti vara lånat från svenskan (jfr även Frth.
Vm. s. 164, Nor. Palm. s. 104, Vii PPm. Ordb. s. 185); å
andra sidan hålla t. ex. Ahlqv. VSK. s. 41, Donn. VW.
nr 55, Suomi II. 15, s. 288 det finska ordet för genuint. Mot
denna sistnämnda åsikt bör dock anföras, att det i så fall
blir svårt att förklara uteblivandet av assimilationen ntt tt,
vilken enligt Setälä ÄH. s. 386 f. genomfördes redan under
den samfinska tiden (dock finnas några oklara former med
ntt). Vi hava också värkligen ett fl. kotti (i allm. något
runt, sammanvecklat; hylsa; pung) samt ett est. kot't' (»sack,
beutel»), vilka båda förutsätta ett urfinskt *kontti. Så länge
ej någon antaglig germansk etymologi för de sv.-no. orden
uppställts (i vilket fall de finska orden vore urgamla germanska lånord), anser jag utvecklingen sannolikast hava
varit följande. Det urfinska *kontti (vars fortsättningar
fl. kotti ock est.-liv. kot't' äro) har lånats till de skand.
språken i mycket gammal tid. Detta finska lånord har
sedan åter (efter det ljudlagen ntt
tt genomförts) ånyo
lånats tillbaka till finskan, som jämte det ursprungliga
kotti sålunda även fick lånordet kontti. Tänkbart är även,
att det finska lånordet i de nordiska språken blott till formen
invärkat på det finska ordet. Finnarna hade ordet kotti ock
hörde sina svenska talande grannar bruka kont i samma betydelse; då är det ju möjligt, att de genom kontamination av
dessa båda former fingo kontti. Har nu gången varit denna,
så är ordet kont, kunt i sv.-no. ett synnerligen gammalt
lånord; troligen bland de älsta. — Med nöje antecknar jag,
att prof. SETÄLÄ (enligt ett privat meddelande) synes vara
av ungefär samma åsikt angående dessa ords historia.1
1) Vore ovanstående antagande riktigt, så följde därav, att ordet
inkommit i nordiska språk, efter det att i dessa assimilationen nt -->- tt
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kök est. »kuchen»; antagligen ett germanskt lånord.

-> kok f. tårta, pannkaka NOW.
kopelo fl. oskicklig, °händig, tafatt.

kopN adj. ovig; tölpaktig Ped. Pu., allm. i Öb. (se VII
PPm. Ordb. s. 185).
koppa fl. urhålkat 1. urgröpt ting, ngt skåligt: se Donn. VW.
nr 273.
-->? kopt adj. buktig, böjd; kok, sa, ock kopas vb. slå sig
av fukt Ped. Pu. Ksl.; kovo f. urgröpt träkärl Nyl.; kovatar adj. buktig Ksl. Jfr VII PP.m. Ordb. s. 186.
kopsal fl. korg, noskorg, näverkorg till hästfoder på resor; se
Donn. VW. nr 279.
> kopsa m. hanttagskorg Lptr.
kopsa2 fl. liderlig kvinna, sköka.
Jfr ko/so f. sköka VN. (se § 61). Då ordet är känt i flere
trakter av Sverge (Rz 342 a), är det antagligare, att det
finska ordet är lånat från sv. Det svenska ordet åter anser
jag vara en sa-bildning på roten i dialektordet käbbå
sköka (Rz s. 378 a). Detta suffix är ju synnerligen värksamt vid bildandet av smek- ock öknamn (Elellqv. Ark.
VII, s. 153 f.).
kord 1. körd est. »ordnung, gehörige ordnung, reihenfolge, reihe»
(= fl. karta). Orden äro enligt Thoms. BFB. s. 186 lån ifrån
litt.-lett. språk (se även Donn. VW. nr 171, Anderson Studien
s. 170f.).
-> kort) f. tur, ordning Nyl.; knia vb. byta, tura om Bo.
ÖN.; korom adj. växlande, i tur Pä. Bo.; kodom, kodomkatts, kodom-vis, korcl-mst adv. turvis Nyl.; koda, kodä f.
den ordning, uti vilken flere personer, som ega boskap, valla
honom på betet Ing. (Rz 342 a); kocl, kula, kuclu f. rad,
varv, omgång Ru.; ko,c/ f. rad, årsring i trä NORW.; därav:
azu kc2c1 med ens, cet kocla, koclum adv. i rad, turvis. Om
genomförts, men förrän samma assimilation hunnit göra sig gällande i
de finska språken. Konsekvensen härav vore den, att nt —› tt i de
nordiska språken vore äldre än i de finska. Då likväl en sådan slutsats
vore synnerligen djärv ock antagligen oriktig — i fall SETÄLÄ har rätt,
då han (ÅH. s. 362) antager ljudlagen vara samfinsk ock en synnerligen gammal sådan — så återstår väl ej annat än att antaga fl. kontti
vara genuint ock en av de tils vidare oförklarade formerna med ntt. Jfr
Not vid korr.
även t. ex. est. lon't ock lot't' (»etwas hängendes»).
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vokalförlängningen framför rd se ovan s. 16. Då de nyländska dialektorden ej kunna härledas från det finska kerta,
antager jag, att de inkommit i dialekten från estsv. Även
andra sådana exx. kunna uppvisas; se t. ex. nedan ordet
pasta (<-- est. passel). I sammanhang härmed kan omnämnas, att i Grönblads Källor I, s. 568 från åren 1343,
1368 omtalas en tilltagande beröring mellan Finnland (Nyland) ock Estland.
VENDELLS sammanställning av orden (Förh. o. Upps. IV,
s. 131, Nyl. Etym. s. 20) med ralty. kerde f. »wendung,
reise» 1. mlty. schorde f. avdelning är oriktig. Möjligen har
också mlty. kerde lånats ifrån est. eller liv.; se Thoms.
anf. st.
korjata fl. upptaga, samla ihop, bärga, tillvarataga, lägga i
förvar, förvara, vårda, sköta, putsa, städa, omlaga, reparera:
Wikl. Urlapp. lautl. s. 214.
kolja vb. lägga i förvar, undan, skaffa bort, städa; lappa
Öb. Nyl. EF.; kon vb. samla ihop, sköta Py.; kon vb.
undanskaffa (t. ex. smuts ock onödiga saker) Ped. Pu. Np.
Ko.; koir vb. sköta, vårda Lptr.; kon G., konst N. vb.
undanrödja. Formen korga (Ing.) beror på association med
sv. korg.
kor'k est. »kork, pfropfen»; såpa kor'k »hölzerner stiefelabsatz»:
så Wiedem. Estn. Wb. Utan tvivel hava vi dock här två fullkomligt skilda ord: det första lånat från sv. kork = fl. korkki,
det senare ett genuint finskt-ugriskt ord = fl. korko (samma
stam som korkea hög).
koldc m. skoklack av trä DGNORW.
Korpilaksi (jfr Korpilahti socken; korpi ödemark + laksi vik).
Korplaks s. 24.
Korpisaari (korpi ödemark + saari ö).
-> Korpsår s. 22.
kota fl. kåta, tjäll, hydda, koja; litet hus för hushållsgöromål.
kok-, brygg-, brännhus. Ordet är allmänt känt i de fi.-ugr.
språken. Se Ahlqv. VSK. s. 95, Donn. VW. nr 44, Suomi II. 15,
s. 287, Wikl. Urlapp. lautl. s. 66, Setälä Fi.-ugr. qvant. s. 29,
Paas. Kielell. lis. s. 14. En utförlig beskrivning samt avbildningar av en finsk »kota» finner man hos Heikel, Gebände inledn. s. XXIV samt ss. 131 f. m. fl. (se registret).
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-->- kota In. stuga, kyffe; vettkoja vid skytte .Ped. Pu. Np.
Ordet är under formena kåt, kåta (hydda, mindre ansenlig
stuga) allmänt känt både i Finnland ock Sverge (Rz 381 a,
V11 Ny!. Etym. s. 23, PPm. Ordb. s. 201) ock förekom
redan i fornspråket: isl. kot n., vilket Thoms. GSI. s. 40
anser möjligen vara lånat från finskan. Men då• ordet
synes vara utbrett även i indoeur. (se Thoms., Donn., Rz
anf. st.), så anser jag ett sådant antagande vara alltför
vågat. Hällre bör man väl då i dessa ord se ett av de få
exemplen på en ursläktskap mellan dessa olika språkstammar
(Thoms. GSI. s. 2).
Huru nu än det inbördes förhållandet mellan dessa ord
bör uppfattas, så antager jag dock, att de i Finnland vanliga formerna på -a (kåta) äro åtminstone påvärkade av
fl. kota.
kotkas est. »adler» (aqvila chrysaetos).
-› kotkask m. havsörn NORW. Se § 69,4.
kot't' est. »sack, beutel»; pära-kott' »sack am zugnetze». Jfr
ovan fl. kontti samt Ahlqv. VSK. s. 41, Donn. VW. nr 55.
--> ko t n. sänksten i näverhylsa, fastgjord vid undre nättelnen N., kotstceln m. id. D.
koturi fl. inhyses, inhysesjon, inhyses som bor i koja; deriv.
från fl. kota (se detta).
—› kotur, kutur, kutuZ m. fattig inhysesmänniska, som bor i
en koja, backstugusittare: Rz 381 a, V11 PPm. Ordb. a. 187.
kovasin fl. brynsten, bryne, slipsten; deriv. av fl. kova hård.
Se Ahlqv. VSK. s. 68 ock Mikk. BVS. s. 4.
kobas bryne för liar, gjort av en trästicka, doppad i
kokande kåda ock krossad sandsten Ångm. (enl. Sidenbladh
s. 54).
kön'n' est. i uttrycken kön'n'is olema »im wuchse zurtickgeblieben,
minerna verkrtippeln».
verkräppelt sein;
- 'räntan adj. liten N.
körv est. »ohr; henkel, griff, handhabe»: Donn. VW. nr 128.
-> kvrv m. träkloss i båt, varvid skotet fastgöres W. Hit
höra troligen också: ncet2•konw in. nätlina R., samt k8rv n.
ett varv stockar i ett hus W. Jfr även k8rved, k8kar R.
in. regel på dörr, dörrvred med est. terje-körv (tel'g
»riegel»).
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kraakkua fl. giva kråkläte, låta som en kråka 1. korp, kraxa;
nordiskt lånord (sv. kråka, fsv. kraka, fisl. kråka).

-> krak vb. kraxa Gkb. Ped. Pu. Fby. Py.
krriz est. »wollkratze, kräzima est. kratzen (wolle)»; tyska lånord.

-> kras f. karda RW. (därav kras-skaft, kras-skam), kras m.
kardull W.; kras vb. karda W. (se § 57). Jag anser lånordet hava gått denna väg, emedan ts i lånord i allmänhet
bibehållits i estsv. (jfr s. 84), varför vi skulle vänta oss ett
*kräts, om ordet lånats direkte från tyskan. Se Frth.-V11
Ordb. s. 113.
krakistaa fl. skramla.
---> krabst vb. harkla Ped. Pu.
kriksuma est. »knarren, quieken; hambaid kriksutama die zähne
knirschen».
-> krtks vb. visa tänderna W.
kraksuma est. »krächzen, knarren».
krceks vb. knarra W.
kubjas est. »frohnvogt, aufseher der arbeiter».
-> kulnas NOW., kubzus DR. m. rättare; se Thoms. BFB.
s. 262.
kuhjus fl. sölare; kuhjuttaa fl. göra något sakta.
-->- kiva vb. åka sakta Bo. Jfr § 51 a.
kuikistaa fl. sträcka ut halsen, se med utsträckt hals, titta långt
fram, gapa.
byk vb. titta Vö. — Höra hit också kuksa Ten., koksa
VN. vb. titta, plira?
Kuikkakarta (kuikka lom + karta skär).
Kvikant s. 53.
Kuikkalaksi (kuikka lom + laksi vik).
-› Kvicklaks S. 53.
Kuivalaksi se Koivulaksi.
Kuivamaa (kuiva torr + maa land).
› Kvimo s. 53.
kukkuma est. »riden (vom kuckuck)». Frth.-V11 anse detta ord
vara originalet till
kuk vb. gala NRW. Lån• behöfver dock ej antagas, emedan
ordet även i sv. dialekter är mycket allmänt: Rz 363 a, V11
Nyl. Ordb. s. 121. Ordet är onomatopoetiskt ock kan vara
genuint i båda språken.
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kula est. »schöpflöffel, schaufel, wurfschaufel».

kuk m. skopa W.
kuli fl. mjölmatta av bast; ryskt lånord Mikk. BVS. s. 131.

> bal n. mjölmatta Pä.; bastmatta, som innehållit mjöl
Py. Ljd. Möjligt vore väl dock även, att ordet lånats direkt
från ryskan, ehuru jag anser det mindre troligt.
kul'p est. »schöpflöffel, suppenlöffel». '
f. skopa NOW.
kulta, kulttu fl. älskling, käresta; likasom kulta = guld lånade
från nordiska språk: Thoms. GSI. s. 125. Det långa t-ljudet i
formen kulttu är dock svårt att förstå sålunda; måhända beror
det på förnyad invärkan från nedannämnda former.
kultu Ped. Pu., kult Mx. f. älskling, käresta.
kumm est. »gewölbe, wölbung; fisehkasten».
kum m. fisksump W.
kuokkal fl. gräfta, åkerhacka, torvhacka; kuokkia fl. gräfta,
hacka upp torv, mark: Wikl. Urlapp. lautl. s. 201.
—> kåk vb. gräfta, hacka upp svedjeland Ko. Ho.; kåko f.
stor gräfta varmed svedjeland upptages ib.; kåk-land n.
uppgräftat svedjeland ib. Hit hör väl även kåkso f. stor
hacka Pä. Mö. Eller skulle detta vara en sa-bildning på
någon inhemsk stam? (jfr isl. grefse jordhacka: Hellqv.
Ark. VII, s. 156). Ock tyder detta kanske på att lånet
gått i motsatt riktning? Ty suffixet var väl ej mera värksamt, då de finska lånorden inkommo i språket.
Kuokka2 (jfr kuokka gräfta).
-> koka s. 41.
Kuopio.

> Ku.opio s. 41.
kuperinkeikka, kuperkeikka, kuperkeikko fl. kullerbytta: Wik!.

Urlapp. lautl. s. 221.
kup. alxkailsa Sj., kupartka4ka VN. adv. huvudstupa, hals
över huvud. Att (med V11 PPm. Ordb. s. 167 not 1) förklara dessa ord såsom nordiska bildningar torde vara omöjligt. Däremot anser jag det ej vara så otänkbart, att de
finska orden möjligen kunde vara av nord. upprinnelse.
Av föregående sammansättningsleden härledas kanske
sedan: kupa Ksl. Ile., kopal Nkb., kopca Pm. Px. vb.
ramla, kopoa vb. rulla Ped. Pu., så vida de ej äro att anse
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för rent nordiska derivationer. Jfr nyl. kupa vb. gunga,
estsv. kupa vb. digna (eller är detta senare
est. ku.bema
»kriechen, schltipfen?»). Hör hit slutligen även kapceZ vb,
falla omkull Np. Pm. Px.?
kupp est. »blase, kleine beule, knopf»: Donn. VW. nr 269.
-› kap m. knopp NW.
kuppa, kupp°, kuppu fl. blåsa, bläddra; flöte i metrevar ock
på nät; samma ord som föreg.
kupo (ncetz.kuvo) f. nätvätte Py.
kurbits, korbits est. »waldsehnepfe» (scolopax rusticola).
> kurptts m. morkulla (scolopax rusticola) W. »Den som
äter en morkulla före den 25 april g. st. (Sant Irian), tros
därav hava stort gagn» (Frth.-V11 Ordb. s. 117).
kur'g est. »kranich»
fl. kurki): Donn. VW. nr 159.
kurks vb. säges om tranornas läte Ru.
kuri (gen. kur'ja) est. »böse, schlimm, Ubel, schlecht, lasterhaft»:
Donn. VW. nr 163.
kurian adj. elak, ondskefull Ru.
kurittaa fl. hålla i tukt, näpsa, aga: Mikk. BVS. s. 5, Donn.
VW. nr 161.
-->- kurd vb. hålla styr på Py.
kur'n est. »kleines, cylinderförmiges holzsttick (zu einem spiele)».
--> kurn n. trissa Ru.; kurn n. lårbenets övre klubblika ända 0.
kuroa fl. rynka ihop, skrynkla, hopflicka, lappa: Wikl. Urlapp.
lautl. s. 230.
kora vb. hopfuska, slarva Ped. Pu. Se § 13 I b.
kurva fl. sköka; slaviskt lånord (ry. Kolna): Thoms. BFB. s. 12,
Mikk. BVS. s. 133.
--> kurvo Nyl. Fby., kurvu Vö. Ped. Pu. f. id.
kusakka, kusakko, kussakka fl. bälte; ryskt lånord (Kyurafm);
Mikk. BVS. s. 133.
-> kusak m. av ullgarn gjord gördel Py.
kuzik est. »pisser, pinseler, greiner».
--> t.2,-kustkas lillfinger 0.; se Frth.-V11 Ordb., art. figgaZ.
kutea fl. leka (om fisk), kuti fl. lekande fiskhop; finskt-ugriskt
ord, som enligt meddelande av prof. SETÄLÄ skall förekomma
även i voguliskan ock ostjakiskan.
kutta m. småfisk 1.4,jd. Svårare är att avgöra. om kuta vb.
para sig, yngla (om själhundar) i Åm. m. fl. kustlandskap
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i norra Sverge (Rz 367 b), står i något sammanhang med
föregående ord. Med detta ord åter bör sammangällas kut
ra. själhund (olika former hos Rz), som väl utgör originalet
till i kuutti själunge, sjökalv. Då sv. kut ej synes vara
känt i andra germanska språk, ligger det kanske närmast
till hands att antaga finskt ursprung. RIETZ' påstående
(anf. st.), att ordet ursprungligen betytt »hund», vore sålunda
antagligen oriktigt, ty jag anser ovan anförda etymologi
sannolikare än sammanställningen med ry. KyT, KreHOICL,
lett. kuea, kueens, est. kurs, ung. kutya m. fl. hund, valp.
Om est. kufs se Mikk. BVS. s. 133.
kuti, kutti fl. utrop av smekande, lockande, skadefröjd, förebråelse.
--> kut interj. pytt Ped. Pu.
kutisee, kutittaa, kutistama, kildistama se kiditämä ock Setälä
Fi.-ugr. qvant. s. 33.
kutuli fl. siklöja, mujka.
-› kuttd m. id. Ob. (allm.).
kuukistua fl. huka sig anses av V11 ÖM. s. 93 vara originalet till
kukot adj. kulen Px. Pm. Sammanställningen synes mig
högst osäker; närmare låge fl. kuukkia huka sig, kuukku
nedhukad ställning.
kuule fl. i imperativ av värbet kuulla höra.
(N)koll 1. -kolaks allm. öknamn på finnarna. Den senare
formen utgår från fl. kuuleks (=•-• kuuletkos) hör du? Frth.
Sv. landsm. VI, s. xiij.
kuupata fl. gå osäkert 1. klumpigt.
-›? kuptta vb. hoppa Ksl. Jfr V11 ÖM. s. 18.
kuuppo, kuupano fl. hösåte. Donn. VW. ur 271 anser orden
för genuina, vilket dock synes mig tämligen osäkert, alldenstund
samma stam synes vara mycket utbredd även i indoeuropeiska
språk. Jfr t. ex. Rz 368 a, art. kuv.
k(2p Np. Pet. Mal.; kolm Ped. Pu., kaupu Vö. f. höbörda,
hösåte; ki_3(a), kaup ib. vb. samla hö i »kopor», räfsa hö
tillsammans, såta hö.
Ku.usisto (? gran skog).
—› Kustö s. 24.
killimet 1. kälimit(t) est. »ein getreideraass (von verschiedener
grösse)». Ordet är sammansatt av est. käll 1. kiirw (»saat») ock
est. möt, f. mitta (»mass»): Thoms. BFB. s. 263. ,
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kam« 1. kam24 f. mått (= 6 svenska kannor) DGNORW.;
ktoZTt n. f. kappe (mått) Ru. Ordet, som var känt redan i
fsv. (kilmeth, Arw. Handl. VI), har lånats även till lettiskan
ock tyskan (i Östersjöprovinserna). Se Thoms. anf. st.
kylmä fl. kall.
Jfr thlDnu Ped. Pu., jpsiZmor Kö. adj. kylig; i§etZnzu f. kyla
Ped. Pu. Jfr äfven foLZmu f. vindpust, pama vb. kåra,
fläkta Br., samt det hos Rz 303 b omnämnda källmig adj.
kylig ock fuktig (om väderlek). Redan Inns anför ett
kälmet kall, fuktig väderlek. Med tämlig säkerhet kunna
ovannämnda former antagas vara av nordiskt ursprung
(ni-bildningar på roten i kylja
kylr »kall vindpust»;
se Hellqv. Ark. VII, s. 151 f.), varför den ovan gjorda sammanställningen (se Karsten Kökm. § 55 b, V11 PPm. Ordb. s. 199)
förefaller högst osannolik.
kyteä fl. glöda, brinna utan låga; kytö(maa) fl. svedjeland.
--> kytta 1. tjytta vb. bränna svedjeland; brinna svagt ock
långsamt, allm. & hsv.; kytta, kyttland svedjeland, allm.,
hsv.; Lsot f. kyttland Ped.; brinnande spånhög; inhägnad
plats för kor, där en spånhög brännes för att skydda korna
för myggor Pet. Pö. Se ovan § 15,1 c.
Då de svenska formerna i allmänhet hava långt t-ljud
(blott i Ped. Pu. har jag funnit Neta vb., Uytu f.), så förutsätta de troligen ett nu förlorat finskt "kytän : "kyttää.
Ordet är även känt i Sverge (Rz 378 a) samt förekommer
i litt.-lett. ock i tyskan (i Östersjöprovinserna), dit det lånats
från estniskan: Thoms. BFB. s. 281.
kyökkä fl. trissa, snurra: Donn. VW. nr 3.
joils m. id. Vö. Ovan § 22 har jag upptagit såsom en
möjlighet, att även 191,931 m. id. Vö. vore lånat från det
finska ordet. Denna härledning anser jag emellertid numera
för alldeles oriktig, varför det där upptagna resonnemanget
om dift. yö:s ålder bör utgå.
kägistama est. »quieken oder röcheln macken, wiirgen, quälen,
misshandeln».
kegist vb. avliva N.
käikuma, köikuma est. »schwanken, schaukeln».
› kikaZ vb. vackla, keiNatar adj. rank G. Se ovan art.
kiikata.
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Käkisalmi (käki gök + salmi sund).
-> Keksholm; 1603 Käkisholm s. 38. Den svenska formen

beror på folketymologi.
käkk est. »klos, ballen, blutklos»: Donn. VW. nr 3, Thoms.

BFB. s. 258.
kels m. klump, boll, blodpalt NW.
Kälviä,.
› Kelviet, s. 38.
käpäle, käpälä fl. tass, ram, labb: Donn. VW. nr 278, Ahlqv.

Vet.-soc. Öfvers. XXI, s. 106, Wikl. Urlapp. lautl. s. 180.
› kapa ni. skånk Ped. Pu.
käpp est. »pfote, klaue, hand»; av samma stam som föregående
finska ord, se Thoms. BFB. s. 259.
---> kcep f. tass W.; Incet) id. Ru. Se ovan s. 60. Ang. keft
m. framfot hos själ se ovan § 59 anm.
kärts est. »farz».
-÷ karts m. peditum, karts vb. pedere N.
kärttää fl. gnällande tigga, bedja; idkeligen kälta, pocka.
> kcerto f. skänk som vid bröllop lemnas åt brudgummen.
De av gästerna, som ej fått sitt lystmäte av dryck, stanna
kvar ock dricka kcerto. Därvid undfägnar brudgummen
dem med brännvin 1. vin, ock dessa giva honom som .skänk
50 pi. eller mer efter behag Py.
IKäyrä (jfr käyrä krum, krokig, böjd).
--> Kägra s. 70.
kökö fl. hög, hop.
Jfr korn.-koko f. liten kornskyl Py.

1.
lägel 1. lag]. est. »wilde gans, saatgans» (anser segetum).

-› /ggeä m. vildgås W.
laaja fl. vidsträckt, bred: Donn. VW. nr 1069.

layo f. yxa med brett bett ÖN.
I.Funia est. »sågen». Jfr nedan art. laul.
--> lai vb. tralla, kackla W.
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län, gen. Une 1. lim, gen. läne est. »dichter laubwald auf feuch-

tem boden; ausgedehnte fläche, einöde».
--> lanu n. pr. namn på en öppen äng; eg. öppen plats Itu.
laase, laasu fl. sopor (lIlasta vb. sopa).
› laso f. flasa, fläck, isynnerhet av tobaksspott; las vb.
spotta tobaksspott Py. Jfr även lasor pl. f. trasor Po.
laguma (laguda) est. »verfallen, zerfallen, auseinanderfallen,
sich trennen, scheiden».
--> lakuta vb. riva W.
Lahnakoski (lahn.a braxen + koski fors).
-› Laknakosk s. 73.
Lahnasaari (lahna braxen + saari ö).
—> Lansor 5. 73.
vik).
Lahti
Lahtis s. 58.
lakat est. abl. sing. av nom. lai »breit, ausgebreitet, weitläufig».
-> latalt adv. vidsträckt, utstrött, spritt W.
Laitiala.
—> Letala s. 50.
latta est. »brett, gestell an der wand»; lawats est. »pritsche,
schlafstelle auf niedrigen pfosten»; iäwits est. »gestell zur vergrösserung des schlittenbodens fik fuhren» — slaviska lånord:
Mikk. BVS. 134. Jfr nedan art. lava.
-> lans f. bänk, stol, säte D.
laitio fl. ressläde med sidobräder (= laita-reki); se Ahlqv. VSK.
s. 115, Thoms. BFB. s. 193.
--> lattjo (laipo?) f. låg släde Ho.; la2k-slceda mindre släde
Ho.; lails,io f. ressläde med lodrätt uppstående sidor ock
ryggstöd Pa. Na. Jfr ovan § 48,4.
lajuaa fl. trampa: »hevonen lajuaa heinät»,
--->-? law(a 'gr) vb. nedtrampa Lm. V11 PPm. § 53,3 & PPm.
Ordb. s. 208 anför från Ped. ock VN. ett lav vb., som han
sammanställer med hsv. larva. Denna härledning synes mig
tämligen oantaglig, ehuru jag ingalunda anser den av mig
ovan gjorda sammanställningen för säker. Jfr med det från
Lm. anförda dialektordet också Vöråmålets lawu f. hösläde.
lakka fl. takkvist, utbyggnad ifrån taket, skärmtak; vind, loft:
se Ahlqv. VSK. s. 98, Donn. Suomi II: 15 s. 287, VW. nr 1070,
Heikel Gebäude s. 292.
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-> laka m. vind, skulle; lak vb. insätta i skjul. Jfr med
detta värb fl. lakkasonta under skjul befintlig gödselsamling,
kujan lakka skjul. VII Nyl. Etym. s. 24 anser ordet för
nordiskt (<- lag-ka0 ock sammanställer därmed no. lakka vb.
»feeste 1. stille på et fEestepunkt». Betydelsen tyder dock
på finskt ursprung.
lallattaa L länättää fl. lalla, sjunga, tralla. Jfr följ. art.
->? lat vb. tralla Ped.; lalla id. hsv.•
lanua fl. käringaktig karl, mes.
lalus rn. oföretagsam karl Fby. VN. Ped. Ordet kunde
dock även tänkas vara bildat på svensk språkbotten från
vb. tala vandra omkring onödigtvis, slå dank, söla, dröja
(Rz 390, V11 Fby. s. 103, PPm. Ordb. s. 206). Ändelsen
är ju i sådana ord ytterst vanlig (se ovan § 68). Detta
anser jag dock vara mindre sannolikt. I vilket förhållande
det nämnda värbet lala står till finska ord sådana som
lana eftergiven, slapp 1. veklig person, mes, strunt, laul
struntkarl, lallottaa lalla, släntra, leva oordentligt, tralla,
sjunga lallande, gråta, lana lallig, eftergiven, lallumainen
slapp, ovärksam m. fl., är däremot svårare att avgöra. Ordet
finnes nämligen även i isländskan: lana vb. »lente gradi»,
vilket synes tyda på att ordet vore nordiskt. Dock synes
mig en tillfällig likhet i detta fall ej vara otänkbar. V11
PPm. Ordb. s. 206 antager, att de finska orden äro lånade ock
att de sedan i sin tur ingått i svenska dialekter.
lamu fl. stort fält; stor hop, hög.
.->-? lama m. skock, hop Pg. Samma härledning har framställts av VII ÖM. s. 88. Märkas bör dock, att Rz s. 418
anför ett dialektord Ulma 1. läma (Dl. Vm.) f. liten hög
av träck.
lamuska fl. korg på ett par stöttingar. Ordet är troligen ryskt.
lamuska n. sing. underlag av trä, som lägges på två
stöttingar för att därpå forsla ved Lpfj.
Måg est. »verwandter durch heirath»; pl. lamd »hochzeitsgäste»:
Ahlqv. VSK. s. 189.
-> lagg -ar m. gäst N.
lanttu fl. kålrot; lånat från sv. planta: Ahlqv. VSK. s. 34.
› larlto f. kålrot Nyl.; lat-land n. kålland Sid.; lav,t-plyako
f. pastej av deg, kålrotsskivor, fläsk I. fett fårkött. Py.
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lapelli fl. slagspjäll, särskilt stycke i en rock för knapphålen;
lånat från sv. slagspjäll.
-> lapa m. två 1. tre tum brett tygstycke, som sys till framstycke på en väst ile.
Lappi fl. Lappland; lappalainen fl. lapp, lappländare.
lapp, Lappland. Enligt Wikl. Urlapp. lautl. s. 13 har
det finska lappi haft en allmännare betydelse: »das im
norden gelegene, noch nicht von festen bewohnern besetzte
land». Se om etymologiska förklaringar av ordet anf. st.
ock där anförd litteratur.
Lapua fl.
--> Lappo s. 17, Leppo s. 58.

laputan fl. äta, dricka litet.
-› labet mat (bröd med sovel), som tages utom hus Åm.:
Sidenbl. Norra Ångerm. s. 57.
lasta fl. förbindningstråd mellan slädbottnen ock meden.
-> lasta -ar m. stolpe som går från slädmeden till garneringen lie.
lam est. »haufen».
-> lasu -ur f. mängd, hop NW.
latar est. »laterne»; troligen lånat från tyskan.
lat f. lykta N. Den estniska formen har väl av svenskarna uppfattats såsom plural. Se ovan § 66'/».
latar 1. later est. »pferdestand (im stalle)».
-> lagar -rar f. vägg i spilta D.
latbigas (1. latikas) est. »brachsen, butta»; se Thoms. BFB. s. 208.
-> latigg -ar m. näjonöga D., lat m. id. G.
lan' est. »latte, stange; strohschicht».
-› lat f. tvärslå på tak, varpå halmen vilar Ru.; lag f. stång
GOW.; lago f. ribba varpå takspånen spikas Py.; lat-sktv f.
bräde i slädbotten N. Det estniska ordet är antagligen
lånat från tyskan; jfr mit. nht. latte, fht. latta, ndl. lat
(se Tamm Fon. känn. s. 38). Man kunde visserligen även
tänka sig, att lånet skett parallellt till estniskan ock svenskan,
men detta förefaller mig mindre sannolikt, likasom det väl
Jckså ej gärna kan antagas, att det tyska ordet först lånats
till est-svenskan ock därifrån till estniskan. Py.-dialektens
lato har väl kommit över från Estland. Jfr ovan art. kord
ock V11 Nyl. etym. s. 24.
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laukata fl. skutta, galoppera: Donn. VW. nr 1072.
--›? lut vb. lufsa i väg Pm. Px. Mx. Se ovan § 48,1.
Laukkoski.
-› Lövkosk s. 42, 70.
laukku fl. väska, läderväska, ränsel, påse.
> layko f. väska Öb.; layku-ro arkangelit allm., hsv.
Från det finska laukku härledes väl också senare kompositionsmembrum uti pda-loutku f. gnälligt barn Ped. Detta
begrepp ingår ofta i okvädinsord, t. ex. 4.opceta.51co, kokcetasko, ptstsvaisko, slotarta,5ko m. fl. (VII OM. s. 79 f.). VII
ÖM. s. 86 har härlett ordet från fl. lukko lås, men tyckes
sedan hava övergivit denna härledning ock sammanställer
det uti PPm. Ordb. s. 279 med fl. laukku. Ped.-Pu.-målet
har även ett juAgarkyku f. storljugare.
laul est. »gesang, lied»; laulma est. »singen»; se Thoms. BFB.
s. 264.
-> lcett4 vb. sjunga; /ceuZ, -ar m. sång W. Sj.-dialektens
loula n. sällskap i dålig bemärkelse kan kanske härledas
från fl. laulaa sjunga.
Laupaus 1. Laupunen.
= Löpö s. 43.
lava fl. ställning, rustning (av bräder, trän); stack, lave, provisoriskt sovställe av bräder, brits, bädd; drivbänk. Ordet är av
slaviskt eller littauiskt ursprung: Thoms. BFB. s. 209, Mikk.
BVS. s. 134, Wikl. Urlapp. lautl. s. 45 f., Tamm Slav. lånord s. 28.
--> lave rspr. A) en brädbotten med uppstående kanter att
lägga ngt på: a) brädbotten vid en bastuvägg, b) en
lår med låga kanter, e) ett simpelt sängställe utmed en
vägg; B) en kringgärdad gödselbotten för uppdrivande av
plantor, drivbänk (det svenska ordets betydelse enl. Sundens
ordb.); lave, laghe fsv. id.; lått fno., laave nyno. »tenne,
scheune». De sistnämnda formerna utgå från ett fornfinskt
läva: Tamm Indog. Forsch. IV, s. 396.
löndämä est. »sich etwas abkithlen»
lientyä, lientää bli
blid, blöt; jfr liemen tunt moln).
--> lend vb. smälta, töa W.
löte, pl. löted est »masern» (fl. liete mässling).
-÷ lotar pl. f. mässling W.
Sv. landsm. XI. 3.

11
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Lemmelaksi (lemme näckros + laksi vik).
Lemlaks s. 71.
Lemu.
> Lemo s. 19, 76.
lerputtaa se lirputtaa.
leuto fl. lindrig, blid (leuto ilma milt, blitt töväder).
kutat adj. våt, slaskig Np.
liba est. »glatt, abschtissig, leichtsinnig, unzttchtig, läufisehe
wölfin, wärwolf, kalbluchs, hyäne».
—› lipa f. lodjur N. Av samma ursprung är ock hl?, -ar f.
hynda, dålig kvinna NW. Ordet kan ej härledas direkt
från formen liba, men väl ifrån det av Ahlqv. Murteiskirja
anförda ordet libbe glatt, som troligen i någon dialekt haft
ovan anförda härledda betydelse.
nomen, lientyä, lientää se löndämä.
liete fl. se löte.
lim est. »handnetz (von einem holzreifen ausgespannt gehalten
und an einem stiele, auch auf einem dreieckigen gestelle)».
hm, -ar f. triangelformig fiskhåv W.
iima est. »schleim, eiter, feuchtigkeit (men i limas das meer ist
voll quallen)».
hma m. ett slags havsväxt, ulva W.
Liminka.
---> Limingo s. 68.
lut est., »davon lindil Ulma auf dem klaren eise fischen (mit
dem purs die fisehe ins netz treibend)».
> lent vb. fiska i vak NW.; lintnigg f. fiske i vak N. Jfr
nedan art. lon't.
lippo fl. håv, fiskhåv, pänninghåv i kyrkan. Ordet är möjligen att anse som skandinaviskt lånord, så framt det ej kan
uppvisas ur andra fl.-ugr. språk. Jfr sv. glip, da.dial. glib,
glibe, no. glip större fiskhåv gjord av garn såsom en korg (se
Rz 199a).
-› up , lip°, lipa f. fiskhåv Öb. Hit hör väl ock lipa f.
djup inhuggning i en bärgsklippa under en fors, i vilken
laxen slinter, då han hoppar över forsen Nb. (Kal.). Ordet
fanns redan i fornsvenskan; det förekommer t. ex. i Arw.
Handl. V: medh lippio (lippo) från år 1453.
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lippu fl. vimpel, flagga, flöjel; skärm; dryckeskärl av näver;
jfr även lippa någonting lättrörligt 1. fladdrande.
> lo f. metflöte Py.
lirppua fl. slinka, hänga, dingla; anses av Frth. Vm. s. 167
(med tillagt ?) möjligen kunna vara originalet till
bas, vb. leva liderligt, rumla Vö. Ped. Jfr även lirppu 1.
lerppu hållningslös person. Då ordstammen dessutom är
mycket utbredd i finskan, förefaller mig det finska ursprunget
mycket sannolikt. Men å andra sidan anför Rz s. 398 b
ett värb lerps göra något tafatt, svagt, utan besked från
Ögötl. Det rätta sammanhanget mellan orden måste därfbr tils vidare lemnas beroende. Jfr ock V11 PPm. Ordb.
s. 214, Gram. § 214.
lirputtaa i svänga en kläpp 1. pändel, runka; springa med
korta steg (lerputtaa id.).
-->? /typa vb. gå med korta steg Sj. VN. Fby. Jfr nedan
art. lurputtaa.
lieko f. skida, halvmogen ärtskida; långskida; hylsa på frukter.
-> (cert)lasko f. ärtskida Py., om det ej genom metates kan
tänkas hava uppkommit av sliko (slip-ka Vii Nyl. Etym.
s. 37). I så fall vore detta ord original för det finska ordet.
iit's est. »hilndin, wölfin; hure»; jfr även fitta 1. littu est. »Undin;
lilderliches frauenzimmer».
-->- ittu f. lösaktig kvinna N. Se ovan s. 97.
Lohja.
-› Lojo s. 17, 73.
Lohtaja.
Lokteå s. 29, 78, 80.
ioi fl. trög, lättjefull, lat, dålig, odygdig; iojo fl. långsträckt,
liggande (av lättja), trög, ovärksam; lojottaa fl. ligga långrak;
masa, dasa sig, vräkas; lojous i lojhet, tröghet; ioju fl. vräkande ställning; ininen fl. lättjefull, lat, oduglig; subst. inhysing,
inhysesjon, husman, husfattig. Jämte dessa kunde ur Lönnr.
lex. ännu en massa ord anföras, som utan tvivel böra sammanställas med de nämnda. Då ordstammen därjämte synes förekomma i andra finsk-ugriska språk (se Donn. VW. nr 1073),
kan den ej antagas vara lånad.
Jfr loj adj. trög ock ovärksam, rspr.; därav lojhet subst.
Ordet förekommer dock egendomligt nog även i andra germ.
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språk: mit.
mndl. lay, Mol.; nyndl. mul (se Tamm Fon.
känn. s. 7), varför sannolikare är, att ordet i svenskan inkommit söderifrån.
loisk est. »tauwetter».
› Mamk vb. slaska W. .2 beror antagligen på analogiskt
inflytande från slaska'. Jfr ovan § 44.
loittava fl. långsamt sluttande (Donn. VW. nr 1073).
->? lajtand oböjl. adj. böjd, lutande Vö. Denna av Frth.
Vm. s. 95 (med ?) gjorda härledning förefaller mig ganska
tvivelaktig (jfr den av Rz s. 396 a anförda formen iåita
luta), men ingalunda omöjlig, då formen ej synes kunna
förklaras enligt i dialekten gällande ljudlagar.
lojo, lojottaa, lojous, loju se bol.
lon't est. »grosses stick, bes. grosser feuerbrand, feuerklumpen,
fackel (lon'diga käima 1. pfidma mit feuer fischen)».
/iint i talesättet 2/ek /iint upa tsn slå fisk med /fintniz
på klar is N.; iiint.2,14 n. fiske med /fintnia N.; /fintnit f. klubba; två alnar långt, krokigt trästycke, varmed
på klar is slås fisk N. (om nät se nedan art. nui). Härifrån har ordet sedan kommit över även till Sverge: lynnta
vb. fiska med nät under isen Uppl. (Rosi.), Sdm. (Hz 418 a).
Betydelsen hos det estniska ock estsvenska ordet är visserligen något olika, men skillnaden är ej så stor, att den
kunde göra riktigheten av etymologin tvivel underkastad.
Jfr ovan s. 33 f. samt art. lint.
löks est. »knall, schallender schlag; riss, spalt, falle (hire-1.
mausfalle, roti-l. rattenfalle)».
/611cs f. snara, fälla W.
Luhanka.
—> Luhango s. 68, 90.
1.u.ku fl. räkning, tal, antal; redovisning, besked; avseende (ottaa
lukuun ta i beräkning; el siitä ole lukua det är ej fråga
därom).
1) Senare märker jag, att även i några estniska ock liviska lånord
i lettiskan förekommer ett dylikt tillskott av s 1. sch (lett. schkirsts
+- est. kirst, lett. smaigs
liv. maigås), vilket synes bero på en
benägenhet hos nämnda språk att i uddljud tillägga ett s, i synnerhet
framför k ock p. Jfr Thoms. BFB. s. 84. Även estsv. skanp (se
ovan § 44 o. art. karpi) är därför att förklara sålunda. (Not i korr.)
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---> luku f. begagnas endast i talesättet ha „ a nu int luku
made, haldar det är ingen fråga om det häller Py.
luntuta fl. luffa, lufsa.
› lunt vb. småspringa Ped.
luokkal, luokki fl. »krummholz», loka; slaviskt lånord: Thoms.
BFB. s. 94, Mikk. BYS. s. 138, Tamm Indog. forsch. IV, s. 396.
--> loka, -or f. bogträ I. det trästycke på en sele, vilket
går över bogen ned till bringan ock där hopfästes med
den andra sidans bogträ rspr., hsv. ock allmänt i svenska
dialekter i Finnland samt norra ock mellersta Sverge (se
Rz 411 a, Lindgr. Btr. s. 27, Hagf. Gkh. § 62). Ordet är
upptaget av Ihre Dial. samt av Bur. Sumlen s. 27 (lokor
ock lokar).
luokka2 fl. hop, klass, sällskap, avdelning, flock.
loka f. klass, sällskap, belägenhet Nyl.; loke m. sällskap,
umgänge Närke; tjänst ur vilken man ej lätt kan frigöra
sig Sdm. (se Rz 411 a).
luoma fl. grävning, bäck; ingår i en mängd ortnamn.
> lama f. däld, dalkjusa NVet.; iomu f. id. Krb.
Luotolaksi (luoto ö, holme, klippa + laksi vik).
-> Lotlaks s. 20.
inrim; fl. slyngel, skurk, lurk, hundsfott, kanalje; trashank,
lymmel; lurjus est. »schlingel, verkehrter mensch».
--> /urius m. kanalje, lymmel, lurifax Nyl. EF'. Öb.; tums
lurifax DNORW.
lurputtaa fl. springa, lunka tätt ock sakta.
Jfr härmed /urpa vb. larva, gå sakta Fby. Py. Nyl.; /urpo
adj. larvande Py. Då Fby.-målet även har avljudsstadiet
larpa id., så kan man väl ej antaga annat, än att det finska
ordet är lånat (jfr även larva ock lurva Rz 393 b). Däremot synes mig lipa hällre böra anses för finskt lånord.
Jfr ovan art. lirputtaa samt V11 PPm. Ordb. s. 214, Gr.
§ 214.
luskata fl. skramla, klappa, bullra, väsnas; piti luskata lumessa
måste vada uti snön.
Jfr luska) vb. tassa Nu. Po. Sannolikare är dock, att ordet
bör sammanställas med det av Rz s. 416 b från Sverge, anförda luska smyga sig omkring att lyssna på något (da.
luske, uht. lausohen).
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luta i pinne varmed näverrivor hopfogas.
-› luta m. böjlig kvist, som sammanhåller nävret i en riva
Lptr.
luts est. »quappe (Gadus lota L.)»: Thoms. BFB. s. 267.
-› luts, -ar f. smålake N.; täts m. id. W.
Luulaja.
--> Luleå s. 29.
liipsik est. »melkkfibel, melkgefåss»
liipsma »melken»); se
Paas. Kielell. lisiä s. 20, Ahlqv. VSK. s. 4, 126, Donn. Suomi
II: 15, s. 286, FVS. Bidr. 24, s. 130.
lzpsik, -ar f. mjölkbytta, ur vilken mjölken silas på det
sätt att halm stoppas i tuben N. Se ovan § 14 b.
lämsä fl. något som är löst hängande; remsa, flik, klocksträng,
draglina: Wikl. Urlapp. lautl. s. 147, 181.
lams, -ar n.(?) vid notdragning om vintern använd rem Py.
Utses, låtse est. »linse»; lettiskt lånord: Thoms. BFB. s. 195.
-›? lcehtsar pl. f. lins W. Ovan § 59 anm. antog jag, att
lånet kommit direkt från lettiskan (lett. lähzas), emedan
den estsvenska formen närmare överensstämmer med den
lettiska än med den estniska. På grund därav meddelade mig prof. SETÄLÄ, att h uti lett. lähzas blott är en
ortografisk egenhet, betecknande vokallängd. I alla fall är
det ju antagligt, att h värkligen anger ett äldre uttal, vilket
bevarats uti estsv. lcehtsar, vare sig sedan att ordet lånats
direkt från lettiskan eller genom estniskan.'

Maalahti (maa land + lahti vik) 1. Mahalahti (maha buk, mage,
liv + lahti vik).
-› Malaks s. 27, 81.
=della fl. krypa, kräla; vandra, vanka: Thoms. GSI. s. 134.

Jfr mol vb. krypa, gå långsamt Ped. Pu. Gkb. NVet. Vore
sammanställningen riktig, utginge väl det svenska ordet
1) Ånnu ett förklaringssätt kunde komma i fråga. Ordet kan hava
inkommit från liviskan, vars littåfas (pl. latiiod) förutsätter ett äldre
'labbs. Se Thoms. BFB. ss. 43, 60, 87.
(Not i korr.)
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från en finsk dialektisk form maella (se V11 PPm. Ordb.
s. 232). Häremot kan dock anmärkas, att vi i det största
flertalet former hava bibehållit t (matelee) samt att konsonantens försvinnande är en för de västfinska dialekterna —
därifrån ordet naturligtvis hade lånats — okänd »förmildring»
(se Setälä ÄH. s. 29 f.). Jag anser därför denna VENDELLS
etymologi vara föga antaglig. Utan tvivel är ordet att
sammanställa med dialektorden ma Pm. Px. Vö., mca Px.
vb. kräla, no. mara. Jfr V11 ÖM. s. 19, Frth. Vm. s. 168.
Däremot synes mig det finska värbet möjligen vara originalet
till matga, mala vb. imp. åstadkomma en krypande värk
Ksl. ile.
maja fl. est. hydda, koja; kvarter, härbärge; lettiskt lånord:
Ahlqv. VSK. s. 97, Thoms. BFB. s. 198.
-› mai f. fiskbod W., mcei f. fiskarkoja Ru., (fisk)maja f.
fiskarkoja ä notstrand Py. Ordet påträffas även i svenska
urkunder från slutet av 1500-talet: maija, moija (Tamm Fon.
känn. s. 8). Den sistnämnda formen — så vida den ej
beror på skrivfel — utgår måhända från en finsk parallellform *maaja (jfr lett. mttja).
Maksanmaa.
---> Maxnio s. 23, 24.
malka I. malko fl. takved; språte; malk est. »stock, stange»;
haeja-malk »die aber dem first des strohdaches liegenden kreuz-

hölzer»: litt.-lettiskt lånord (Ahlqv.VSK. s. 66, Thoms. BFB. s. 198).
malko f. kluvna tall- eller granstammar, som med Utsidan nedåt läggas på taknävrarna i riktning uppifrån nedåt
Py.; mcak m. 1. f. hatt på sädesskyl NDG.
mankua, manguttaa fl. gnälla, enträget tigga; manguma est. id.
› maegust vb. tigga envist Py.; maguta vb. id. Pö.
Mantereenpää (mantereen, gen. av manner fastland + pää ända,
udde).
-> Matterpä s. 86.
marista (pres. marisee) fl. morra.
--> marisa vb. muttra E.
Marjakarta (malja bär + karta skär).
-> Merikart s. 56.
Matarenki.
Matarengi s. 90.
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maukku, mäykky fl. romhylsa, mjölkehylsa, blåsa, påse, rom.

-> mäuk ni. ljumske, underliv Vb.
Maunu se Mono.
mekko fl. överskjorta, överrock, jacka: Ahlqv. VSK. s. 133.
› mals f. kvinnotröja Pm.; mäkk, mekk, mekka f. ylle-

skjorta Vb.; mäoka hsv. (t. ex. i »Älgskyttarne»).
meno fl. buller, larm.
—> mano n. oljud Sid.; mana vb. föra oljud Sjd.

merta fl. mjärde, nätformig väska. Då ordet uppvisats även
från mordvinskan (merata: Thoms. GSI. s. 134, BFB. s. 270),
syrjäniskan (morda: Setälä Fi.-ugr. quant. s. 7) ock lappskan
(nuerdde: Wikl. Urlapp. lautl. s. 172, Thoms. anf. st.)1, så torde

dess finsk-ugriska ursprung ej mer kunna betvivlas.
mjärde m. ett slags ryssja av garn 1. videkvistar, rspr.;
isl. mer5, fsv. micerpi (se ovan ss. 58, 67). Hellqv. Ark. VII,
s. 48 anser ordet vara nordiskt. Då en tillfällig likhet dock
väl knappast kan föreligga ock då lånet ej kan hava gått
i motsatt riktning, måste man väl hålla de nordiska orden
för ett finskt lån ock ett synnerligen gammalt sådant.
met'sis est. »auerhahn» (tetrao urogallus); littauiskt lånord:
Thoms. BFB. s. 200.
matns f. (tetrao urogallus) N.
moittia fl. klandra, tadla, lasta, ogilla.
mogpt Gkb. Ped. Pu.; mott Kv. Mal. vb. klandra.
mokk est. »lippe, lefze, schnauze» (fl. mokka).
-> mok f. mule G.
mord est. »mulde». Det estniska ordet är lånat från tyskan.
--> mold f. liten ho, tråg GN.; megd f. id. DGNRW. Vokalförlängningen i den senare formen beror väl på invärkan
från dialektordet mgad (molla, atriplex). Att antaga lån
direkt ifrån tyskan (se Frth.-V11 Ordb. s. 147) går ej
för sig.
Mono finskt personnamn = Maunu (<--- Magnus; jfr Måns); se
Forsman Pakan. nim. s. 78.
-> Mono, by i Munsala. Då namnet i Vörådialekten heter
mun (Frth. Vm. s. 197), utgår det kanske från den finska
formen Maunu. Även formen Mono kan förklaras från
i) Se dock även Qvigst. NL. s. 241.
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denna: au -4- o beror då på ställning i mindre betonad stavelse uti t. ex. Monob*.
morkata, fl. tadla, nedsätta, klandra, lasta.
= mork vb. klandra, lasta Py. Här har lånet med all
sannolikhet gått från nord. till finska, ty mork (även hsv.
morka, åtminstone i några trakter) är väl att anse för en
-k-utvidgning av stammen i marra, måna, murra knorra,
vara missnöjd (se Rz s. 432 b), murro surmulen, tvär Py.,
varav fl. murrus, murrumainen. Jfr även murrka vb.
ondgöras i tysthet Og. (Rz 448 b), varav vi väntade oss ett
ljudlagsenligt morka (Nor. GPhil. § 138 a). Dock synes
det mig sannolikt, att hsv. morka i sin tur lånats eller påvärkats av fl. morkata.
moukka fl. slägga; öknamn (på smed); bonde (i föraktlig betytydelse); möykyttää fl. tugga som tandlös, mumsa; göra något
långsamt; mököttää fl. sitta tyst ock allvarsam, sitta ock mumla
då ock då; bräka; stappla på målet; mökö fl. en som sitter
ock mumlar, ser trumpen ut. Fi. moukka är väl en förkortad
form av det svenska lånordet moukari slägga, naåkare.
moick vb. tala sakta Vö., memic vb. mumla Ped. Pu.;
mout vb. yttra missnöje Pm. Px. (se ovan s. 69); mtnalsu,
~ukas subst. o. adj. tölpaktig, icke händig Ped. Pu. VENDELLS härledning (PPm. Ordb. s. 250) av ordet från fl. möhkiä
anser jag vara mindre sannolik.
mödu est. »meth»; lånat från något indoeuropeiskt språk: Thoms.
BFB. s. 200, Setälä Virittäjä 1897, s. 33 f.
-› modu f. mjöd GNORW.; nuetu f. id. D. Se ovan § 47 anm.
mön est. »nabenbohrer».
-± mo/ m. stor ock grov borr R.
muda est. »koth, schlamm, meerauswurf»; muda liv. »seesehlamm,
seetang, der zum dtingen gebraucht wird» (muta fl.); se Thoms.
BFB. s. 269 f.
--> mäta m. gyttja, gödsel av tång o. d.; miitatan adj. gyttjig, blöt N. Härledningen (Frth.-V11 Ordb. s. 149) från ty.
mudde är omöjlig. Jfr även ovan § 47.
Mudansalo (Modensal 1540, Mudhensal 1556, 1570). Namnet
är kanske sammansatt av muta gen. mudan dy, ävja, slam,
gyttja (så framt vi ej här hava något gammalt personnamn)
ock salo skogbevuxen ö, skogstrakt.
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-9- Munsala.
De nu brukliga finska formerna Munsalo,
munisaio bero på en i senare tider bildad folketymologi.
Se ovan ss. 72, 85 not 2.
muikku fl. mujka, siklöja; diminutiv av muje id. (Ahlqv. Suomen kiel. rak. § 108).
-› mujka allm. i dial., hsv. siklöja. Ordet förekommer t. ex.
uti »Älgskyttarne».
Multia.
->• Muldia s. 66.
Munapirtti.
= Mogenpört. Båda formerna kunna naturligtvis ej vara
ljudlagsenliga; någondera måste bero på folketymologi.
Sannolikast är väl, att det finska namnet är det ursprungliga
(redan 1422 Monapyrtte) ock att det svenska beror på association med det fornsvenska mansnamnet Moghens (s, Måns).
Se Kock Sv. landsm. XII. 7, s. 8.
Munsalo, Munisalo se Mudansalo.
muona-mies fl. spannmålstorpare, stattorpare.
—> muona-kar m. spannmålstorpare Py.
murtaa fl. bryta, bryta sönder; bräcka, krossa.
—> murta vb. krossa ÖN. V11 Förh. o. Upps. 4, s. 134 härleder ordet från nit. murten »reiben, dräcken, stossen»,
vilket förefaller oantagligt. Däremot torde kunna ifrågasättas, om ej fl. murtaa ock övriga ord av samma stam
(t. ex. mura grus, småsten; muru bit, skärva; murskata
krossa i spillror m. fl.) möjligen äro av germansk upprinnelse. Jfr isl. mena ock myrja (impf mura) vb. krossa
sönder, bay. mur subst. sand ock söndersmulad sten samt
en massa svenska dialektformer: mora vb. slå sönder, krossa;
mord, mor grovt grus; hög av sönderkrossade ting; morå
subst. ,smula (detta sistnämnda, anf. från Gkb., kanske lån
från fl. muru) m. fl.; se Rz 444 b. Eller kan likheten
tänkas tillfällig?
murto fl. brytning, brott; skog av vindfällen. Jfr föreg.
—>? murdi n. skräp, kvistar ock ris i skogen Ten.
Mustasaari (musta svart + saari ö).
--> Mussar, Museer (i äldre handlingar), nu Mustasaari
S. 83.
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Mustasalo (musta svart + salo skogbevuxen ö, skogstrakt).
› Musseö s. 83. Anmärkas bör, att ord på -sak, (ock
-sala) ofta i svenskan få en folketymologisk form på -salö
fl. Emäsalo Emsalö, fl. Haksala
med huvudtonig
Haxalö, fl. Hirsala --> Hirsalö, fl. Kuorsalo -› Korsalö

m. fl.
muta se muda ock Mudansalo.
mutikas fl. vattenbagge; mutik, mutikas est. »kleines fliegendes
insect», wee-m. »kleiner wasserkäfer, wasserspinne».
-> mutzkor pl. f. småfisk, sjösopor Pä., småmygg Strf.
mutista (st. mutise-) fi tala sakta, mumla, mucka, knota.
mutts vb. mumla Py.
mut't' est. »maulwurf».
mut m. mullvad (talpa) RW.
mutu, mutukala fl. elritsa, alkuva, mudd; gli, kvidda; fiskrom.
--> mat n. strömmingslek eller det ljud, som strömmingsstimmet under leken åstadkommer Nyl.
Myrskylä.

->- Mörskom s. 38.
mytty, myttö fl. bylte, bunt, paket, knyte; klimp, klunga, klump.
-> mo) f. blandning, trassel He. Tu. Py.; myt vb. hopblanda Py.
Myttälä.
› Möttelä s. 39.
mähä, mähö (jfr även mähhi, mähkiö m. fl.) fl. trög varelse,
vräkling, obäke.
mähä m. & n. tölp, våp; efterhängsen människa, tafatt
kvinna, allm. i dial. i såväl Sverge som Finnland (Rz 453 a),
rspr.; da. mehe. Ordet förekommer hos Ihre Dial. samt i
Petrus Erici postilla. Lapp. mcehee »ein fauler und untauglicher mensch» är lånat antingen från finskan eller svenskan:
Qvigst. NL. s. 241.
mäkäistä fl. slå en gång, dänga till, dunka till; slänga, kasta.
› maka vb. slå tunnband (lek) Ped. Pu.; makaband n. tunnband (leksak) Ped. Pu.
Mäntsälä.
-› Mäntselä s. 39.
mäntä fl. kärnstav, pumpstång; litt. lånord: Thoms. BFB. s. 201.
-›? mentA m. kärnstav Lptr. Ordets ändelse vore då påvärkad av de liktydiga dantd, tinl (Lptr.). Dock kan man
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även — såsom V11 Förh. o. upps. 4, s. 132 gjort — antaga,
att mcenhl bildats av vb. menta slå, på samma sätt som
clealtil av data stöta, slå. Se andra sådana instrumentala
bildningar hos Hellqv. Ark. VII, s. 147 not. Det nämnda
värbet mänta slå, bulta, vitgarva har lånats till finskan:
mäntätä proppa full; slå, bulta; bereda läder genom garvning, vitgarva; mäntti vitgarvat eller mäntat läder m. fl.
derivationer.
mäykky se maukku.
määrä fl. mål, mått, bestämmelse; gräns; måtta, bestämning,
slutmål; määrätä fl. bestämma (måttet ock målet); begränsa;
ordinera; stadga, påbjuda, utfästa, föreskriva; förordna, ålägga,
anvisa, föresätta. Enligt Thoms. BFB. s. 97, Mikk. BVS. s.
145 äro orden lånade från ryskan (mtpa), ej från germanska
språk.
»mera n. måtta Po. Ten.; mcero f. beting, mått; plan,
avsikt Po. Nkb. Kv. Krb.; insikt, förstånd ÖN.; mr(a) vb.
ärna, föresätta sig, ämna, hava för avsikt Krb. Kv. Nkb. Pm.
Ped. Pu. — Hagf. Gkb. §34 har sammanställt Gkb.-målets
mcer med isl. (landa)meeri gräns. På grund av den stora
olikheten i betydelse anser jag dock de nämnda dialektordens
finska ursprung vara tämligen säkert.
möhkäle fl. klump; mökelöitä fl. mumla, puttra; möhkö fl.
stollig 1. dum person.
mokZot adj. icke händig Pm.
mökö, mököttää se moukka.
möykyttää se moukka.
möyrästää fl. bölande uppkasta jord som tjuren; möyrätä fl.
böla, råma: se Thoms. BFB. s. 269.
->- moumst vb. råma Gkb.

n.
nåbar est. »nachbar»; nordiskt lånord: Thoms. GSI. s. 135.

nabar m. granne Ru.
naakku fl. tik, hynda.

naku fl. gris; användes ock såsom lockord till svin:
naku, nakuna ! Ped, Pu. Se V11 PPm. Ordb. s. 251.
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näksuma est. »krächzen».
naks vb. kraxa Ru.
naaral se naaras.
naara2 fl. krok 1. håv, i allmänhet värktyg varmed något upptages; naarata fl. dragga, loda, uppdraga från sjöbotten. Ordet
är måhända ett yngre lettiskt lånord, som genom estn. (est. när) •
kommit till finskan (blott i Nyland enl. Renvall). Se Thoms.
BFB. s. 93 not 3.
> nara m. liten av en tallskate gjord dragg Py.; nar vb.
med en nara uppfånga (t. ex. en långrev) Py.
naarannappi 1. -näppi 1. -näppy fl. vagel, blemma i ögat.
-> naranav m. vagel på ögonlocket Öb.; naranipu f. id.
Ing. He. Py.; naranap id. NVet.; hceranapu f. id. Mal.
Om vokalförkortningen se ovan s. 21.
(naaras 1.) naara fl. hona; slinka, hora.
> naro f. frilla Lptr. Ovan s. 97 har jag härlett det
svenska ordet från fl. naaras; detta är ju dock onödigt, då
vi även hava formen naara. Enligt Lönnr. Ordb. har naaras
därjämte blott betydelsen »hona».
näskel se naskali.
naba est. »nabel, nabe»; napa fl. navle, medelpunkt, axel, spets,
nav; myllyn napa kvarnnav, kring vilket övre kvarnstenen
vrider sig; nauriin napa den rakt nedgående roten på rovan;
rattaan 1. pyörän napa julnav; lettiskt lånord: Thoms. BFB.
s. 201 (jfr också GSI. s. 136).
napa m. navle DO.; napstiils m. julnav G.; napa-stok m.
kvarnaxel Fby.; napa-guma f. jordegumma ile. Lptr. På.;
napa f. den fina, spetsiga delen av en rova, som från roten
löper lodrätt ned i jorden Ing. Det sistnämnda ordet kan
väl ej sammanställas med isl. nepa, no. nfflpe, lat. napus
(se Grimm Wb. VII, s. 348, Hehn Kulturpfi.2 s. 183f.).
naittajaiset fl. förlovningskalas; finskt-ngriskt ord: Donn. Suomi
II: 15, s. 290, VW. nr 899.
-->- na4aycts n. lysningskalas Nkb. Ped. Pu.
naka fl. tapphål i båtbotten.
-> naka-hol n. hål i båtbottnen, varigenom vattnet rinner,
då båten drages upp på land ÖN.; naka-stupo f. trasa varmed naka-hold tillstoppas ÖN. Troligen har det finska
ordet — såsom Donn. VW. nr 853 antager — utgjort första
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sammansättningsleden i ett kompositum motsvarande est.
na3a-auk »abzapfeloch im boden eines gefässes». Första betydelsen hos ordet naka har sålunda varit »tapp» (= est.
nage, »zapfen, pflock»). Flera paralleller till en sådan betydelseövergång kunna uppvisas, t. ex. leppä al
leppäpuu blodträd, kaski sved +- kaski-maa björk-land o. s. v.;

se Ahlqv. SKR. § 145. Sv. naka-hol talar även i sin mån
för detta antagande (ehuru en sådan sammansättning visserligen kan tänkas ha uppstått, om ordet lånats från ett
enkelt finskt naka). naka-stuvo vore då en förkortning av
*naka-hols-stupo.
nappu fl. pinne för locket på en bytta; napula 1. nappula fl.
selpinne.
--> napu f. selpinne Fby.
narmas est. »franze, faser»; se Donn. VW. nr 927, Thoms. BFB.
s. 271.
--> namn f. frans NW.
naskali fl. »pfriem, ahle»; näskel est. id.; se Ahlqv. VSK. s. 90.
naskar m. syl, pryl Ru. Möjligt är dock, att vii Runömålets naskar ha originalet till de västfinska formerna. I
så fall har ordet troligen fordom haft större utbredning ock
utgör en derivation av ett dialektiskt *naska = laska (varav
fl. naskata laska). Beträffande 1 n jfr fsv. lykill med
nsv. nyckel samt dialektorden nåkke ock låkke (Rz 475 b).
natt est. »hamen, handnetz».
--> nat 1. fiskhåv W.
naugma, näugima, näuguma est. »miauen»; naukua (pres.
nauvun) fl. jama: Donn. VW. nr 893.
ntauk vb. jama GW.; ntauks vb. id. Ru.; ntceuk vb. id.
R.; niouk vb. id. D. Jfr även ntok N., niogk 0. vb. id.
neksuma est. (enl. Frth.-V11 Ordb. s. 154; hos Wiedem. Est.
wb. har jag ej funnit ordet).
--> neks vb. futuere N.
neuvo fl. råd, medel, utväg, tillbehör, redskap; pl. neuvot värktyg, don, förmögenhet: Donn. VW. nr 881, Wikl. Urlapp. lautl.
s. 174.
nuur f. husgeråd till nödtorft Vö.; ~mur f. nödvändighetsartiklar Ped. Pu. Angående detta ord hava olika
åsikter uttalats. Frth. Vöm. s. 172 uppställer ett hsv.
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*nödor; V11 PPm.-målet s. 54 uppkonstruerar ett äldre *n6giur,
i-omljutt av adv. flög, i målet now: »tillräcklighetssaker».
I PPm. Ordb. s. 262 not 1 har han dock själv övergivit
denna nog långsökta förklaring ock anslutit sig till Hultm.
Östsv. dial. § 1,51. Enligt honom utginge ordet ur ett äldre
*n2u5gur, där 5 bortfallit före g, vilket sedan övergått till
v. Av de givna förklaringarna kan Frth.-V11:s lemnas utan
avseende; HULTMANS synes mig däremot antagligare, ehuru
också den tyckes mötas av vissa svårigheter. Jag anser
därför det finska ursprunget vara ganska sannolikt. Isynnerhet synes mig Vö.-målets nouur tala därför, ty det är väl
lättare att förstå bortfallet av v-ljudet, om ordet antages
vara ett lånord, än om ljudet utvecklats ljudlagsenligt ur ett,
äldre -5g-.1
Niemisenkylä (<— niemi udde + kylä by).
--> Njemis s. 40.
nirppi fl. matgrann, kräsmagad.

nwpogar adj. småförnäm ock bortklemad Po.
nirso fl. matgrann, matväljande, fint ätande, kräsmagad.
--> mrs° -ogar adj. matgrann, matratande Nyl. Pg.
nokka fl., nokk est. näbb, udd, spets; snibb, näsa, snabel, nock
(i spinnrocksrullen); nock (sjöt.); maan nokka lantudde, näs.
Ordet är väl finskt-ugriskt; se Donn. VW. nr 863, Wikl. Urlapp.
lautl. s. 207. Men tillika anser jag, att sv. nock (fsv. nokk,
hnokki, da. nokke, no. nokkje) vad betydelse vidkommer
påvärkat det finska ordet, som sålunda fått en vidsträcktare
mening (urspr. väl = udd, spets; sedan även nock).
---> n,ok DRW., nuk GNO. Ru. m. udde, spets (även rånock:
lånordet ock det genuina ha sammansmält, eller det senare
har från estniskan fått en ny betydelse), nis-nok n). mössskärm W.; noka m. båtända Bo.; nock m. id. hsv. — Huruvida även det hos Rz 470 b anförda dialektordet nåkk m.
huvud hör hit, kan jag ej avgöra.
NOREEN .har i sin nyss utkomna uppsats Sv. etym. s. 40 uppvisat
en hittils obeaktad fornnordisk ljudlag: »å emellan ett konsonantiskt ock
sonantiskt n övergår till 5». Enligt denna ljudlag kan ordet — ifall
det ej är finskt — förklaras på följande sätt: *nguäur --> *noughur
(Not i korr.)
neuvur.
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non est. »knabe, junger mensch, milchbart; einfältig, unbedeutend, leichtfertig»; jfr fl. poika-nolkki pojksnyffel; nulikka,
nulkki id.: Donn. VW. nr 938.

--> nolk m. drummel N. Liksom Frth.-V11 Ordb. s. 155 ock
V11 ÖM. s. 73 anser jag estniskt ursprung böra antagas.
Man kunde visserligen även tänka, att ordet vore att sammanställa med dialektorden norka, nurka vb. småsyssla, vara
företagsam; nurk m. en som pysslar med något arbete,
men föga uträttar; nurkiger adj. fjoskig (Rz 471 b, V11
ÖM. s. 611); men detta anser jag vara mindre sannolikt, ty
est. nork ock est.-sv. nolle höra utan tvivel tillsamman, ock
det estniska ordet kan ej vara lånat från det svenska.
nolo fl. okunnig, tafatt, trög varelse; lätting, vräkling: Donn.
VW. nr 938.
--> nolo NVet., noluan Kr. adj. oföretagsam; nolu adj. tafatt
Ped. Pu.; nol n. har såsom senare led i sms. nedsättande
betydelse Ped. Pu. Eller äro dessa senare = hsv. nolla?
nörik est. »junges frauenzimmer, jungfrau»: Donn. VW. nr 942.
--> norik m. yngling N.
norkata fl. snålas, vara snyltgäst, snylta, vänta begärligt: Donn.
VW. nr 936.
nork vb. snylta, snoka; om personer, som objudna eller
°anmodade infinna sig, där gästabud hålles eller där drickesvaror säljas, för att möjligen få en släng av sleven Nyl.
(Rz 475b).
nuhku fl. drönare; nuhkua fl. söla: Donn. VW. nr 870.
-> noka vb. dröja, söla Ped. Pu.
nuhrata fl. nedsöla, besudla, anses av V11 PPm. Ordb. s. 256
vara originalet till
nora vb. dröja, söla; noru adj. oföretagsam Ped. Pu. På
grund av olikheten i betydelse anser jag dock denna härledning vara mindre sannolik. Härtill kommer, att Brv.-målet
har ett netra (Pg. nora) vb. långsamt göra något, som väl
bör sammanställas med det ovannämnda nora, men som
svårligen kan härledas från fl. nuhrata. Jfr vidare nedan
art. nurkka.
1) Sammansättningen med fl. nurkka kan väl ej försvaras; se nedan

nurkka.
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nui est. Antittel, prilgel, keule, schlägel, klöppel» (fl. nuija):
Donn. VW. nr 887, Setälä ÄH. s. 347 not.
—>- nitt f. klubba; rund träskiva på kärnstavens ända NW.
nukata se nukkua.
nukka fl. fjun, lo, tofs, lugg, rugg, nopp; nocka (i rya); docka;
se Donn. VW. nr 867.
--> nok m. ludd på rya Ho.; nuk m. ulltrådslock på en rya
Py.; nocka (i rya) hsv. (använt av Lönnr. Lex.). Lån i
motsatt riktning torde ej kunna antagas. Märkas bör dock,
att hos Hz 470 b anföres från Sverge ett nökka f. docka,
hopvriden liten bunt.
nukkua fl. slumra in, insomna; sova; nukata Ii. sitta ock sova
1. drömma; sitta ock ondskas; nukkuma est. »schlummern»: Donn.
VW. nr 870.
nuka vb. sitta blundande Nyl., hsv.; nuk vb. inslumra Ru.
nulikka, nulki se non.
nurama est. »knurren, murren, schnurren (wie katzen), fig.
keifen, nörgeln»; nurisema est. »murren, murmeln, brummen
(kas's' nuriseb die katze schnurrt)».
nur vb. (spinna om katt) DGNORW.; morra (om hund) G.;
brumma NORW.; råma N.; gnola N.; gråta, jämra sig (om
barn) N.; morra, brumma, spinna (om katt) Ru.; nuratan
adj. gråtig N.; nurspr ra. morrhår 0. 0.-målet har även
ett nurk vb. grymta, som kanske utgår från den estniska
parallellformen nurgama.
nuri est. »brummig, böse, zänkisch»; nurjatu est. »ungehörig,
untauglich, schlecht, nichtswärdig, hässlich; schlechter arbeiter,
böhnhase».
nuran adj. småfånig Ru.
nurja fl. förvänd, avig; samma ord som föregående.
nornceva adj. vänsterhänt Nyl.; folketymologisk bildning (se Förh. o. upps. 2, s. 171).
nurkka fl., nurk est, hörn, knut, vrå, vinkel: Donn. VW. nr 929.
nonk W nurk DNORW. f. vrå, hörn (även på segel
m. ra.); miins-nonk f. mungipa W.; nonkatan adj. hörnig
W.; nuro f. skrymsle, vrå Nyl.; norlco f. id. Sid.; nurka
1. nurko f. id. Öb. Däremot kan man väl ej med V11 ÖM.
s. 61, PPm.-Ordb. s. 256 från det finska ordet härleda diaSv. landsm. Xl. 3.
12
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lektorden nurkigar adj. fjoskig Ten., nurku adj. tafatt
Ped. Pu., vilka böra sammanställas med norka, nurka vb.
småsyssla, pyssla, vara oföretagsam (jfr ovan art. nork).
Dessa ord äro kanske -k-avledningar av stammen i flora
vb. dröja, söla, som således vore en nordisk stam. Jfr
ovan art. nuhrata.
nuttu fl. rock, sämre överrock av ylle, trasa: Ahlqv. VSK. s. 134,
Donn. VW. nr 910.
-> nuto f. utslitet klädesplagg Py.; nutur pl. sämre klädesplagg Ped. Pu.
nägu est. »sehen, gesicht»: Donn. VW. nr 883.
> ncegu 1. neeku f. utseende NW.
näugima, näuguma se naugma.

0.
ogima I. oigama 1. &gama 1. hoigama est. »ächzen, stöhnen,

ginen».
-› ogns vb. kvida StorR.
(ork eller enligt Wiedem. Wb.) horkl est. »stachel, spitzer pflock,
pfriemen; gabel».
-> omk m. 1. f. lång trägaffel, varmed ved inskjutes i ugnen N.
Oulunkylä fl. (kylä by).
-› Åggelby; äldre form Ogelby 1540, 1553. Utan tvivel
hava vi i den svenska formen av namnet en äldre klusil
bibehållen (se s. 70): Oulunkylä
"Oglunkylä. Jfr Ogla
jerui 1323 (= Oulunjärvi). Förlängningen av g beror på att
senare kompositionsleden haft huvudton (jfr ovan s. 20). Den
äldre formell Ogelby synes mig också kraftigt tala för att
ordet är ursprungligen finskt samt mot en etymologi av namnet,
som doc. VENDELL muntligen fcir mig framställt. Enligt denna
vore namnet sammansatt av ett dialektiskt oglo
uggla)
+ by. Häremot kan dessutom anfdras, att »uggla» i nyländska dialekter heter ugglo, ock någon ljudlag u
oi
1) Av förbiseende korn ordet ej att upptagas under h i likhet med
t. ex. est. hani (-> an».
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denna ställning är ej mig veterligen känd i denna dialekt.
Hade nyländska dialekten i äldre tider haft ett ogglo 1.
oggel 1. d., så vore det även möjligt, att namnet vore folketymologisk ombildning av ett äldre *Oekelbyl, på samma
sätt som Ockelbo fordom ofta skrevs Ugelbo, Oggelbo (<-oekla 1. oekel en art lax med nästan vitt kött); se Kempff
Bild- och Runstenen i Ockelbo s. XIX f. Men även denna
förklaring synes på redan anförda grunder oantaglig. 2

0.
öigama se ogima.
&surna est. »schaukeln».
vb. gunga D.
->

p.
paahtaa (pres. paahdan) fl. hetta, rosta (på häll), torka; finskt-

ugriskt ord, se Paas. Kielell. lis. s. 22.
->? pada f. till torkning utbrett gräs Hl., Hz 492 b.
Paarskylä.
-> 1440 Parisköla s. 35.
paasma se pasma.
padi est. »kissen, polster»; se Thoms. GSI. s. 140, BFB. s. 205,
Setälä ÄH. s. 155.
-> paaz sadel- I. selputa N.; paatlznd m. bukgjord N. Jfr s. 69.
pai est. »spielwerk, spielsache; gut, lieb: pai herra lieber herr;
ole fiks pai laps sej ein gutes kind»; paija fl. leksak, omtyckt sak;
paijata fl. smeka, klema. Ordet har lånats även till de baltiska
språken ock tyskan (i Östersjöprovinserna): Thoms. BFB. s. 272.
paz f. leksak NW.; paz vb. smeka DGNORW. Ru.; patsan
adj. snäll 0.; pajor f. leksaker Nyl. hsv.; paj oböjl. adj.
snäll Nyl.; paja vb. smeka Nyl., hsv.
Någon ljudlag kk --> gg i mindre betonad ställning torde ej
kunna antagas. Se ovan § 45 anm. 1.
Märk emellertid ortnamnen Agelsjo, Agilsrud i Sverge (Rosenberg Geogr.-stat, handlex.).
(Not i korr.)
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fl. herde; lånat från littauiskan: Thoms. BFB. s. 208.
--> ko-paim m. koherde Np.

paimen

Paimio.
Pemar S. 50.
paiskata fl. kasta, slunga,

vräka, slå (hastigt ock smällande),
smälla, hugga till.
-> paisk vb. slå: patsk gusm slå hand (till barn) Nvet.
paita fl. skjorta, linne, lintyg, särk; se Thoms. GSI. s. 138.
› patt, patta, patt° m. & f. skjorta, hsv. ock allm. i Finnlands
sv. dialekter, känt även i Sverge (Rz 493 a).
paju fl. vide, videband: laition 1. rean pajut tvärbanden av
vide i slädar.
-> pa2 n. vidjelänk varmed fimmelstångsparet fåstes vid
höskrindan Pö.; paj() f. stark länk av kluven grankvist i
släden Bo.; gungarm som förenar gungaxeln med gungbrädet 1. sitsen Py. Ovan § 52 b påpekades svenskans
benägenhet att förlänga ett urspr. kort j-ljud efter en kort
huvudtonig vokal, ehuru man skulle vänta sig vokalens
förlängning. Denna benägenhet framträder ofta uti svenskars uttal av finska ord. Huru ofta får man ej i våra
svenska skolor höra t. ex. den av RUNEBERG besjungna
Ojan Paavo benämnas »Oijan Paavo» eller gen. (pojan av
poika) uttalas poijan!
pakk est. »klotz, block».
-› pais m. huggkubb NW.; pakce m. & f. kort avsågad stock,
huggkubb Fårö (Rz 493 b).
pakko fl. dragrep i framändan av släden; pakk est. »gebogenes
querholz (unter dem boden des bauerschlittens)».
-> pako f. trä som vilar på stolparna, vilka gå från medarna
på släden Nyl.
palikka fl. kävling, klabb, plugg.
-› pahlso f. en lek; målpinnen i den leken Py. (den senare
betydelsen är sålunda den ursprungliga).
palsta fl. avskuret stycke, långt ock smalt stycke, skiva, jullöt,
löt, skena; se Ahlqv. VSK. s. 23, Mikk. BVS. s. 45.
palsta m. jullöt, julring Py.; palstkrans id. Py.
Paltamo.
--> Paldamo s. 66.
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palturi fl. hemvuxen, dålig tobak; puhua palturia prata persilja.
-> pakdun m.(?) dålig tobak Nyl.; osammanhängande tal
Nyl. hsv. Ifrån paldun i den senare betydelsen vore man
frestad att härleda paldra vb. tala oredigt ock fånigt Po.
Ten. Ål., vilket värb dock även är känt i flera trakter av
Sverge, se Rz 493 b. Jfr även pjaldra vb. skvallra, föra
meningslöst prat; paldar vb. sladdra Ped. Pu.
palvata fl. palva, steka 1. torka (kött) i ugn 1. i hetta 1. rök I.
(fisk) i solen, spicka, röka: palvattu liha spiekekött, palvattu
silakka böckling; slav. lånord (ry. namn).
-> palva vb. röka, torka: palvat kött hsv.
papela, papelo, papena fl. liten kula; har-, fårlort (även småfisk).
-> paplor pl. fårsmuts Py.; papZur pl. fårträck Ped. Pu.;
paplu- f. liten smula (t. ex. smör) Ing. De sista formerna
äro- att förklara enligt den östsvenska ljudlagen, att kort a
övergår till ä i urspr. kort rotstavelse, då följande stavelse
innehållit u. Jfr t. ex. ladu o. s. v.: Hultm. Östsv. dial.
§ 1,43. Det ser därför ut, som om ljudlagen värkat ännu
sedan synkopen genomförts (jfr ovan § 36 anm.). Rz 498 a
anför även formen popplå (Gkb. Krb.), där o kanske beror
på felskrivning. Måhända hör hit det av Rz anf. st. upptagna pepla 1. peppla f. knopp (på humlerankor), varje
fröhus särskilt Sdm. Smål. Ordet upptages även i L11 Ordl.
paraikaa fl. just som bäst, just nu.
› par-ajta adv. genast Py. Strf.
Parainen 1. Paraisten pitäjä.
-> Pargas s. 70.
parmas fl. parm, mått för hö ock halm (48 lispund); skand.

lånord: Thoms. GSI. s. 139.
> parm m. allm. i Finnlands dialekter, hsv.; ä.-nsv. även
palm (Ark. I, s. 222).
paret fl. ås, tvärspira under inre taket, sparre, bjälke, stock:
riihen parret åsarna i rior, varpå säden upplägges för att torka,
nås; par's est. »latte, stange». Ahlqv. VSK. s. 66 bar antagit
ordet vara lånat från sv. sparre, men en sådan omkastning av
konsonanterna kan väl ej antagas (se Sax&L Viritt. 1897, s. 63).
Fi. parsi utgår väl från en äldre form *parti.
-> pars f. torkstock i rian Ko. Ho.; envar av de läkter, på
vilka sädeskärvarna uppsättas att torka Nyl.; pam f. id.
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Vö.; passtaggar f. pl. id. Ped. Pu.; pass f. id. NOW.; pass f.

id. NOR.
parsia fl. stoppa med nål, flicka, lappa, göra ånyo ock bättre:
parsia sukkaa stoppa en strumpa.
› parsa vb. sy, stoppa Lptr. Pä.; parsan-nuo4 f. stoppnål Py.
par't est. »ente» (fl. partti and).
—> pat m. I. f. vildand DGORW.; lueim-pat f. anka W.
par'w est. »schaar, gesellschaft, partie, schwarm, gruppe: kalapar'w grosser zug fische»; parvi fl. svärm, stim, skock, flock.
—> palm m. fiskstim W.; möjligen även para m. mängd,
hop Kv. (Rz 495 a).
paska fl. träck, lort, smuts, orenlighet, avfall, onyttigt ock värdelöst ting; se Donn. VW. nr 1023.
---> pask n. slask, orenlighet Vm. Vb.; illa lagad mat Sdm.;
illa förrättad syssla Sdm. Flera avledningar härav finnas
hos Rz 495 b. Anmärkningsvärt är, att jag ej funnit ordet
antecknat från någon finnländsk dialekt. Det finska ursprunget kan dock ej betvivlas.
pasma 1. paasma fl., pasm 0. pasman est. pasman, sträng av
60 trådar i garnhärva, binda; slav. lånord (ry. molo): Mikk.
BVS. s. 149, Tamm Sv. ord belysta gen. slav. o. balt. spr. s. 6,
Indog. forsch. IV, s. 396.
› pasma f., pasman n. rspr., hsv., allm. i alla östsv. ock
flera västsv. dialekter; no. basma, basm, basme, pasn,
passen. Några dialekter uppvisa lång vokal: Kö. pccfma,
Btr. bank, dalm. hs'n, byk, Dfs. bastt. Dessa former utgå
väl från fl. paasma, vilken form synes hava varit okänd
för så väl KARSTEN SOM LINDGREN (se Kökm. § 71 k, Btrm.
s. 135 not 1). Det korta a uti fl. pasma anser MIKKOLA
anf. st. åter bero på inflytande från den svenska formen.
Ordet hade då kommit först från ryskan till finskan (med
lång vokal), därifrån till svenskan (åter med lång vokal),
där vokalen skulle förkortats, ock denna nya form med
kort vokal hade sedan åter påvärkat fl. paasma, så att
en ny finsk form pasma uppstått. Detta resonnemang förefaller föga sannolikt, isynnerhet som de flästa sv. dialekter
såväl i Finnland som i Estland uppvisa former med kort
vokal: att antaga en så allmän förkortning synes mig
något djärvt. Jag anser därför de svenska formerna med
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kort vokal utgå från fl. pasma, de med lång från fl. paasma.
Även antagandet, att est. pasman vore beroende på svenskt
inflytande (sv. pasman) står ej över allt tvivel, ty ordet
heter i estsv. pasum.
Det uddljudande b uti no. basm, dial. basn m. fl.' kan
tänkas bero på de finska ock svenska explosivornas olika
natur (se ovan §§ 40, 46) eller på inflytande från det synonyma (genuina?) bunn, se Rz 65 b.
passel (gen. pasla) est. »bauerschuh»; lett. lånord: Thoms. BFB.
s. 207.
---> pasla f. fotbeklädnad av tunt läder, fasthäftad vid strumpan;
brukas av estländare Ing. (Rz 496 a). Jfr ovan art. kord.
patikka fl. fart, färd; buller; aika patikkaa med duktig fart;
tulla jalkapatikkaa komma till fots.
--->- patika gå krokryggig med länga steg Po. Ten., hsv.
Härledningen hos V11 Förh. o. upps. 4, s. 134 från nit. paddschen gå kan naturligtvis på intet sätt försvaras.
pato fl. dam, hålldam, fördämning, fiskegård, pata; lohipato
laxgård, laxpata.
pate m, stängsel av störar i sjö 1. älv för att fånga lax,
lake, sik; fiskdam Nb. Åm.; pata f. fördämning, vall; uppstaplad hög Smål.; pate o. pata hsv. fiskgård, uppstaplad
hög, t. ex. stock-pata; pata vb. uppstapla: »stocken patar
sig» hav.; pata? fsv. (dat. pl. med artikel patomen) Södw.
Ordb., Kock Ark. III, s. 146 f.
pörg est. »kienspan (zum brennen und sonst)»; se Ahlgv. VSK.
s. 104, Setälä ÅH. s. 63 samt nedan art. päre.
pank DGO., purk N., pink RW. f. pärta (nyttjas som
ljus om kvällen); pärk m. torra furuspånor att lysa med
Gottl. (Rz 518 a); därav sedan många sammansättningar:
purban N., pankigg ODG. en järnklyka vari pärtan fästes,
dels i väggen, dels i purkstokan; purkstoka N., pankstoka
0. en pärtstake; psnkhald m. id. RW.; purkstub m. trä
som sönderspjälkas till pärtor N. Se ovan s. 21.
padik est. »abtritt, heimliches gemach».
--> pceldik RW., pceltik DGNO. f. hemlighus; peldtk ni. avträdeshus Ru.
1)

Hör även isl. basmir (med okänd betydelse) hit?
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peuinki
--> Pellinge s. 68, 90.
perata se perkata.
pere est. »gesindestelle, bauergut, gesinde, hausgenossen, schwarm»:

Donn. Suomi II: 15, s. 290, Setälä ÄH. s. 312, 355, Wikl. Urlapp.
lautl. s. 170.
-> pan f. hushåll DNORW.
perkata 1. perata fl. bryta (enl. Ahlqv. VSK. s. 104), ränsa,
reta, rödja, bruka, svedja, bana, skräda, avskräda. Den senare
formen (stam perkaa-) kunde tänkas vara ett skand. lånord
(jfr isl. bjarga
berga-, nsv. bärga), i fall ordet ej träffats i
andra släktspråk. Parallellformen perkata (stam perkkaa-) gör
denna hypotes mindre antaglig.
-->? pcerk vb. riva, sönderslita Ped. Pu. V11 PPm. Ordb.
s. 291 sammanställer detta ord med det av Rz 498 b från
Svea- ock Götaland anförda perka vb. peta; lindrigt klå,
sakta riva; utan besked ock allvar syssla med ngt; smått
rinna; futuere. Denna sammanställning synes mig ej fullkomligt oantaglig, men jag har dock i alla händelser velat
påpeka möjligheten av finskt ursprung. Det av Rz a. st. anförda ordet kan däremot ej gärna antagas vara finskt, ty det
kan — såsom RIETZ påpekat — antagas vara samma ord
som preka vb. id. (Rz 509 b). Metatesen skulle då hava
inträffat uti någon sammansättning (t. ex. perka-fyrk Rz
anf. st.), där senare leden blivit huvudtonig.
perkele fl. djävul; lånat från litt.: Thoms. BFB. s. 207.
-> perkel, pärkel, pärkil m. hin onde; näcken; förekommer
i flera trakter av Svage, se Rz 498 b.
Pernaja.
---> Pärnth s. 17, 29.
persejalka fl. (persel bakdel, säte, rumpa, stuss, ars + jalka fot)
en vars fötter sitta bakut.
--> pejeetak f. lom Ru. Ordet utgår naturligtvis ej från finskan,
utan från estniskan (eller liviskan?), ehuru jag anfört den
finska formen, emedan jag ej hos. Wiedern. Wb. påträffat
1)

Setälä

ÄH. e. 63.
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det finska ordets estniska motsvarighet; ej häller Setälä
anf. st. upptager någon estnisk form av ordet.
perso fl. begärlig efter ngt, snål, lysten.
—> powsas vb. åtrå Sj.; pcets 1. pas streta, sträva, bemöda
sig Ped. Pu.; åtrå, ävlas krb.; pcersot adj. snål Ko. Kl.;
pasas n. ävlan Krb. Kv. VII PPm.-Ordb. s. 287 härleder
ordet från sv. prässa, vilket är oriktigt. — Jfr även Ko.
parso adj. olustig för mat, utan aptit. Betydelseövergången
beror kanske på invärkan från (det från Pg.-målet anförda)
dialektordet nirso (se ovan).
perä fl. det yttersta, ändan av något, bakdel, akterstyre; notkil
(i den sist anförda betydelsen finnes även ett pera); finsktugriskt ord: Wikl. Urlapp. lautl. s. 170, Setälä Fi.-ugr. quant.
s. 42.
—> para ni. ände, t. ex. av vik, äng, not o. s. v. Ped. Pu.;
pwra 1. pcero f. vik, notsäck Ko. Pa. Na.; pcera n. notkil
Ho.; nQtpcera (-o) m. & f. notsäck, bakre delen av en not
Ped. Pu. Ko. Ho. Ru.; norpara ängsnamn i Gkb.
peatä (st. pese-) fl. tvätta.
> pasa vb. tvätta Ped. Pu.
Petolahti (peto vilddjur + lahti vik).
> Petalaks s. 25; 1556 Pätalax ock Pätolax. Ljudövera beror väl på ställning i relativt oakcentuerad
gången o
stavelse. Häri ligger väl orsaken till det ovan s. 25 anmärkta uteblivandet av synkope. Måhända var ej ett av
0 uppkommet a utsatt för försvagning till e ock synkopering.
Se Saxen Finl. kom. namn (Fennia XIV, 4).
pett est. »betrug, täuschung, verstecken»: Wik!. Urlapp. lautl.
s. 170.
pcet vb. bedraga; gömma GW.; petar m. bedragare GW.;
pcetatan adj. bedräglig W.
Petäjäjärvi 1. Petääjärvi (petäjä 1. petää tall, fura + järvi sjö).
--> Pettjärv, äldre: Pettejärv s. 24. Om konsonantens förlängning jfr ovan § 3.
Petäjäismaa 1. Petäismaa (petäjä 1. petää tall + maa land)
»det av tallar bevuxna landet».
-> Petsmo, äldre Pettismo s. 24.
peura fl. vildren, jort, hind: saunapeura en som vräker sig i
badstugan; uunipeura en som vräker sig på ugnsbänken 1.
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ugnen; i sammansättningar vild-, förvildad. Jfr även Peuro
oxnamn.
-› pourut adj. fånig Pm. Px. Or.; poutru adj. id. Ped. Pu.;
pouro adj. okammad, lurvig Lptr.; pourugar adj. enfaldig
Sj.; pour n. dumhuvud Vö.; se Frth. Vö. s. 174, V11 PPm.
Ordb. s. 275.
pieksu fl. känga, pjäxa, halvstövel; se Ahlgv. VSK. s. 130,
Thoms. GSI. s. 39.
-› pjäxa, pl. -or f. ett slags fotbeklädnad allm., hsv.;
pkgksu 1. pje,ksu Ped. Pu.; piks 1. Asks (ov) vb. bege sig
i väg Ped. Pu.
Pfelahti(?).
Pjelas 5. 41.
Pielajärvi fl. Jfr Pielavesi, Pielisjärvi.
Fjälljärv (Nyl.). Då ett sammansatt finskt ortnamn lånas

till svenskan, är det ej ovanligt, att senare leden ersättes
av ett svenskt ord, t. ex. Käkisalmi -› Keksholm (beroende
på folketymologi, se ovan), Artjärvi
Artsjö, Tytärsaari
› Tytterskär m. fl. Mindre vanligt är det däremot, att
förra sammansättuingsleden utgöres av ett rent svenskt ord.
I de fall då detta förekommer, måste vi antaga en folketymologi eller ljudlagsenlig utveckling (jfr nedan syväiahti).
Fjälljärv föreligger antagligen en folketymologi, ty man
kan väl ej gärna med Frth. Nyl. alb. V, s. 59 f. antaga,
att namnet värkligen bildats genom sammansättning av sv.
fjäll ock fl. järvi. Någon urspr. finsk form måste förefinnas.
Såsom sådan ligger det närmast till hands att antaga Pielajärvi. Härav har man sedan genom folketymologi fått ett
Fjälljärv. Detta förefaller än sannolikare, om man antager,
att namnet lånats, innan det urspr. labiolabiala f blev dentilabialt (Nor. Ark. I, s. 297 f.). Övergången måste hava
inträffat under östsvensk tid (se ovan s. 21 not 2 ock Hultm.
Östsv. dial. § 1,10. Då vi ytterligare ihågkomma de finska
ock svenska klusilernas olika ljudvärde ock bildningssätt
(se ovan §§ 401/2 , 46), så synes mig en folketymologisk
bildning sådan som Fjälljärv ligga ganska nära till hands.
Jfr även det i Sverge förekommande ortnamnet Fjällsjö
(Sidenbl. Härads- o. sockennamn s. 47).
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pieni fl. liten, klen, späd, fin, nätt.
-->- pen 1. pän adj. fin, putsad, nätt, grann; överdrivet ock

tillgjort sedesam, sipp allm. i Sverge enl. Rz 497b; pon
adj. liten, dålig Skf.; da. pen; no. pam.
Pienisaari (pieni liten + saari ö)?
-> Pensor s. 40.
piepottaa fl. kvittra, pipa.
-› Depa vb. småkackla (om kycklingar); piep vb. pjunka Fb.
piestä fl. slå med ris 1. spö, risa, piska, slå, dänga, stöta, bulta:
Setälä Fi.-ugr. quant. s. 44. Ordet har ovan s. 40 sammanställts med
pest vb. lugna (t. ex. barn, som skrika), dämpa (eld).
Sammanställningen, vilken gjordes blott med tvekan, torde
dock vara oriktig. Prof. SETÄLÄ meddelar mig nämligen,
att han anser den finska ljudlagen le -> ee vara samfinsk.
Även skillnaden i betydelse talar mot denna härledning. Jfr
Frth. Vöm. s. 173 not 1 (jfr dock även nedan art. rykäistä).
Pietniemi.
-> Penäs s. 40. I äldre urkunder påträffas flera olika former
av namnet: Pänäs, Pännäs, Pärsnäs, Bärnäs, vilka äro beroende på folketymologi.
piika fl. tärna, flicka, jungfru, mö, piga, tjänarinna; piga est.
»mädchen».
-> pika, pigha fsv.; piga rspr., hsv.; pika, pige no.; allmänt
i dialekterna: flicka; tjänstepiga; det som är mindre i sitt
slag, än det bör vara, t. ex. gäddäpigä f. gäddunge Hz 499 b.
Även det finska ordet har troligen haft en sådan vidsträcktare betydelse. Jfr t. ex. fl. pilka piikani lockord för får
ock kor, est. anger-piga »aal».
THOMSENS antagande, att piga vore en nordisk femininform av det finska lånordet pojke, som sedan åter lånats
till finskan (se GSI. s. 40 not 2, 140), synes hava föga skäl
för sig. Angående k -> g se ovan s. 67 ock där anförd
litteratur. — Ped.-Pu.-målets pegu beror på en dialektisk
ljudlag i
e, såsom V11 Ped.-Pm. § 18,3 antagit. Hans
hypotes (amt st. § 212) om avljud är därför fullkomligt
oriktig. Om formerna pia, piju se ovan s. 67.
Piikalahti(?).
-> Piglax s. 24.
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Piikilä.
--> Pigby S. 68.
Piikkiö.
-› Pikis s. 18.
piirakka fl. pirog, pastej med gryn uti, bakelse; pirag o. pirog

est. «piroge, mit fischen oder lauch gefillIter kulten»; slaviskt
lånord (ry. ntipori,): Mikk. BVS. s. 151.
---> prao f. pastej Py.; pirag DNORW.; parak m. N. bröd
med inbakat kött, fisk, kål m. m. De estsvenska formerna
av ordet utgå dock kanske direkt från ryskan. Den korta
vokalen synes tala härför.
piiri fl. omgivande linje, omkrets, ringel, gräns, omfång, område: Setälä Fi.-ugr. quant. s. 45.
pr n.: så kallas de fån' groparna i spelet uks-k-buos
(ett slags bollspel) Py.
pits est. »peitsche; pitsama est. peitschen»; lånade från ty. peitsohe.
--> plts m. 1. f. piska DGNORW.; pits vb. piska DGNORW.
Lånet har tydligen gått genom estnisk förmedling. Frth.VII Ordb. s. 164 hålla för, att orden lånats direkt från
tyskan.
piki fl. beck; nordiskt lånord.
-->? pka boll kasta bollen så att den löper längs marken
Ped. Pu. Denna av VII PPm. Ordb. s. 276 gjorda sammanställning synes mig ganska antaglig. I Obott. (åtm. i
Vasa) användes allmänt ordet bakasncert uti uttr. ta 1. h
en bakasncert
taga i bollen, medan den rullar längs
markeny. Detta har kunnat giva upphov åt något finskt
uttryck med piki såsom ingående led, ock detta finska ord
har sedan åter lånats till Ped.-Pu.-dialekten.
pikka fl. järnstör. Ordet är troligen ett germanskt lånord. Jfr
nedanstående dialektord samt fsv. pikar m. käpp, stav ock ty.
bleke hacka, picka.
= pilso f. järnbeslagen käpp Po. Ten. Ål.; Mu f. käpp försedd med järnpigg Vö.; pik-staka m. broddad stav Nyl., båtshake Pg. Å andra sidan kunna med dessa dialektord jämföras följande västsvenska ord: pikka vb. slå sakta, lindrigt
slå, stöta; knacka, nagga; hacka (= is!. pikka); pikka f.
1) Det går 10

bakasncerter på en lyra.
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ett redskap försett med taggar av järnträd, varmed rågbröd
pickas, jordpikka jordhacka m. fl. derivationer (se Rz 499 f.,
VII PPm.-Ordb. s. 276). I vilket förhållande de nu uppräknade orden stå till varandra, är svårt att avgöra. Antagligast synes det mig, att de östsvenska orden (med betydelsen käpp, stav, stör), som väl ej kunna härledas från fsv.
piker, äro lånade från det finska, medan de av Rz anf.
st. från Sverge anförda orden äro derivationer av värbet
picka, som troligen är av tyskt ursprung (mht. bieken,
picken). Jfr VII Förh. o. upps. 4, s. 135.
pikku fl. liten.
-› pikker, pikkeli, pikko adj. liten Vb. (Rz 500 a); pikkehl
adj. id. Ångm. (Sidenbl. s. 65), piku-lItti adj. id. Nyl.;
Motar adj. id. Pg.
pilkkoa fl. hugga bort träbarken här ock där, slå märken, fläcka,
hugga i smått, spjälka, klyva; antagligen skand. lånord eller
vad betydelsen vidkommer påvärkat av fsv. blika hugga märken i träd, så att den vita veden lyser fram (Tamm Etym.
Ordb. s. 41); se Sax61 Viritt. 1897, s. 62 f. Ett analogt fall
sv. blick, blicka.
hava vi uti est. pilke, plikarna
-> pilk vb. hugga märken i trän, bläcka, märka trän till
vägvisning Es. Kr. Ped. Pu. m. fl. socknar i Öb.
pirr est. »musikalisches instrument, pfeife, flöte; kala-pil'].' flschblase».
-› pi m. penis DGNORW.; simblåsa W.; pil° f. simblåsa
Py. Jfr pille hos Rz 500 b.
pilli fl. pipa (samma ord som föreg.).
pil n. rörpipa att blåsa i Py.
pMuttaa fl. futuere.
pila vb. id. Ped. Pu.
pilppa, pilppu fl. spån, liten bit, en i båda ändarna sneddad
träbit, som begagnas vid ett slags lek ute på marken; lånat
från sv. filpa.
› pzp m. Vö., pz/vu f. Or. Kr. filpa, en i båda ändarna
vässad träbit, som användes vid ett slags spel, pilt; pilku
f. id. Vö., pilt m. id. Öb. (allm.), hsv.
pinima est. »weinen, heulen, greinen».
--> pan vb. gråta GN.; piniatan adj. gråtig GN.
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pinkka fl. bunt, knippa, binge, hög, hop; lånat från sv. binke,
binko (Ki.) hög, hop: k-bildningar av stammen i binge. Jfr
Tamm Etym. Ordb. »bunke» 2.
---> ptek f. stapel av plankor o. dyl. Np., inka m., pzeko f.
stapel av 250 tegel ile.; peka vb. uppstapla tegel He.
pin'n'ima est. »klemmen, einspannen; einhauen; stark essen oder
trinken».
--> pin vb. glupskt sluka W.
pint? fl. vedtrave, vedkast; pinota fl. rada upp ved, stapla 1.
rada ved.
> pino (vada-pino) f. vedtrave Öb.; panu f. id. Ped. Pu. (se
ovan s. 31); pina vb. upprada (om ved) Öb.; pina 1. pana
vb. trava ved Ped. Pu.
pirtti fl. pörte, folkstuga, rökstuga, badstuga; litt. lånord: Thoms.
l3FB. s. 208. Ett fornfinskt pörte finnes beskrivet hos Retzius
Finska kran. s. 107 ock Finl. i Nord. mus. s. 54 f.
› nsv. pörte, fsv. pyrte (se ovan s. 35).
Pirttikylä (pirtti pörte + kylä by).
-› Pörtom s. 38.
Pirttinuora (pirtti pörte + nuora rep, snöre, band).
= Pörtnor (1422 Pyrthonore) s. 35. Namnet kan tänkas
vara svensk sammansättning: pörte + nor n. sund mellan
tvänne sjöar (fsv. nor), vilket ingår i en mängd ortnamn i
Sverge, t. ex Idenor Rz 471 a. Det finska Pirttinuora vore
sedan en genom folketymologi uppkommen form. Mindre
sannolikt är, att namnet ursprungligen varit finskt ock
sammansatt av pirtti ock t. ex. noro däld, låglänt ställe,
liten bäck; ty då skulle namnet tvänne gånger ha blivit
underkastat folketymologisk behandling.
piru fl. ond ande, den onde, djävul; troligen liksom perkele
litt. lånord, se Thoms. BFB. s. 207, jfr även Ahlgv. VSK. s. 216.
> piru-kero f. slåttermaskin Bo.; piru-krupsu f. dynggrep
Ped. Pu.
Pitkäjärvi se Pätkäjärvi.
pitnilkka fl. rund mössa; ryskt lånord? Jfr Porthan Sam!. arb.
V, s. 340f.
-> piltnaku f. rund, stickad mössa Vö.; piltniku f. rund,
stickad ock brokig karlmössa Ped. Pu. Jfr även det av
Renvall Sv. landsm. VII. 9, s. 6 från Åland omnämnda pilk-
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mössa toppmössa (som bäres av det manliga gårdsrået)
ock det i Helsingfors Landsmålsförenings samlingar upptagna pilka-/uv f. spetsig mössa.
pitäjä fl. socken; se Ahlqv. VSK. s. 199.
-> Piteå s. 29.
piug est. »kleine röhre». Jfr härmed
peuk ni. spets NW. Antagligt är dock, att ljudlikheten är
blott tillfällig, ty ordet är allmänt i svenska dialekter så väl
i Finnland som Sverge (se Rz 504 a, Nor. Dalm. II, s. 142,
Förh. o. upps. VI, s. 57, V11 PPm. Ordb. s. 280: pjuk
spets, topp, hög, kulle, pjukug spetsig, pjukhätta ni. m.).
Frth. anf. st. har även tänkt sig finskt ursprung såsom en
möjlighet (: fl. piukka strängt spänd, tilldragen, knapp,
trång); men den stora olikheten i betydelse tyckes angiva,
att de finsk-estniska ock svenska orden ej stå i något som
hälst sammanhang med varandra.
Piukala.
-› pygikaZ s. 89.
piuksuma est. »quieken, winseln».
-›? pyts vb. knarra, gnissla Itu.
piustaa fl. ljuda, låta, gnälla.
-> ptuda vb. fläkta, blåsa Fby.
pizikene est. »klein».
› path/Ian oböj. f. skämtsam benämning på lillfingret Ru.
Pohja (troligen = pohja botten, här vikbotten).
› Pojo S. 17, 73.
poika fl. son, gosse, pilt, pojke, yngling; unge.
-› pojke m. gosse, yngling, son rspr., hsv., allm. i dialekter
både östan- ock västanhavs (Rz 493 a, 517 a); da. pog; no.
pnyk id. Jfr Ahlqv. VSK. s. 186, Thoms. GSI. s. 40, BFB.
s. 273. — Ovan s. 68 antogs, att det i Finnland brukliga
dialektiska poju skulle utgå från någon kasusform av polka
med »förmildrad» klusil. Anmärkas bör duck, att även
finskan har en deminutivform pojut 1. poju, som antagligen
utgör originalet till det svenska ordet.
pokari fl. bjässe, kaxe; förmögen, högdrågen man (månne nordiskt lånord? jfr båker m. dumhuvud 01.); pokeri duktigt 1.
bussigt föremål; pokero klump. Något av dessa ord är väl
originalet till
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pokar m. stor, fet strömming Fby. Det av Ihre Dial.
från Sdm. anförda pocker halvvuxen dräng, medelålders
man utgår väl sannolikare från fl. polka.
pola fl. lave, högt sovställe; ryskt lånord enligt Lönnr. Lex.
(ry. no.a-Ka hylla).
-> pola m. brits belägen litet ovanom golvet i hållstugor
Lptr.
polku fl. trampning, stampning; stig, gångstig, spång (<--. polkea
fl. trampa).
pokus-vGg m. gångstig På.
polttaa fl. bränna: Setälä Fi.-ugr. quant. s. 29, Wikl. Urlapp.
lautl. s. 67, 212.
-> polt(a) vb. i bollspel träffa någon med boll Öb. (allm.);
troligen även paa vb. id. Öb. (allm.).
polusk 1. poluska est. »poluschke, viertelkopeke»
ry. no.nyniKa).
-> pausk m. slant, småmynt N. Ordet kan även vara lånat
direkt från ryskan.
popsia fl. inmundiga, åta glupskt.
-> pops(a) vb. äta, spisa Fby.
porkata fl. pulsa; framskjuta båt med stake; deriverat från
porkka fl. puls, stake med klump i ändan för att pulsa i vatten;
själva klumpen på pulsen; skidstav. Ordet är nordiskt: sv.
fork, isl. forkr m. stång; högaffel, hötjuga; pulsstång; skidstav
(i Es1.) m. fl. betydelser (se Rz 160 a).
--> porka vb. röra i deg med kräckla Sj. Troligt är, att
även det finska ordet haft denna betydelse.
Porkkala (av föreg.?).
-› Porkala s. 88.
poro fl. glödaska, askmörja, aska, grus, slagg, dam, grummel:
juoman poro grummel I. bottensats i en dryck; kahviporo
kaffesump.
> poro, poru f. grummel, bottensats t. ex i kaffe (men även
i vatten m. m.) Nyl. EF. Öb. hsv.; puru f. id. Ru.; por(a)
vb. grumla Fby.; poru Ped. Pu.; porogar Fby. adj. grumlig; rozporo t samling rutten vass vid stränderna Py.; poromaga fet människa Py.; pur(a) vb. grumla Fby. Hit hör
väl slutligen även det hos Rz 495 a förekommande ordet
parer m. bottensats vid ystning; bottensats 1. det som blir
a har väl genomförts i
kvar, då man smälter talg. o
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någon sammansättning, där det finska lånordet utgjort den
relativt oakcentuerade kompositionsleden.
Porolammi fl. (poro se föreg. + lammi mindre träsk, liten sjö
utan avlopp).
—> Porlom, 1540 Porlam. Se s. 23.
Porosaari fl. (poro se d. o. + saari ö) 1. Porsassaari fl. (porsas
gris, troligen littauiskt lånord: Thoms. BFB. s. 206 + saari ö) 1.
Pursusaari fl. (pursu pors, se Sax6a, Viritt. 1897, s. 100 + saari ö).
-÷ Porsår s. 22.
potii kar. svin.
Jfr pots 1. pott lockord till svin N. Naturligtvis kan man
ej antaga lån i Nukkömålet från karelskan; men en möjlighet är ju, att estniskan haft något med kar. potål besläktat
ord, som givit upphov åt ests'-. pots 1. pott, vilket ej från
annat håll synes kunna förklaras.
pozima est. »undeutlich sprechen, plappern, zischeln».
->? posa vb. porla N.
pöksuma est. »klopfen (herz)».
->? pok vb. klappa (t. ex. om järtat) G. — högst tvivelaktig sammanställning, emedan vi ej hava något annat exempel på att est. ö skulle motsvaras av estsv. o (se ovan
§ 19). Härledningen från ty. pochen är därför kanske sannolikare (Frth.-V11 Ordb. s. 165).
pörutama est. »erschtittern».
--> poruta vb. stoja NW.
prei est. »spreu, spatt), manke (pferdekrankheit)»; lånat från ty.
spreu.
-> prots f. hästsjukdom R.
Pridik est. mansnamn (-<-- sv. Fredrik).
-> platt nom. prop. Fredrik DO.
pripras est. »seitenpferd; der anspann dazu»; troligen lånat från
sv. fri-pars-häst. Jfr W. fr.tpagotk.
-> pripashcest in., -mer f. löshäst, som vid en tillbunden
tvärstång är spänd för åkdonet, vanligen till vänster, för
tunga lass eller till ståt på bröllop, kyrkofärd o. d. DNO.
I Finnland (Nyl.) har jag hört en sådan häst kallas fripräss. Ur denna folketymologiskt bildade form utgår väl
sedan est. priprets id. (Jfr Pä-målets fruorces m. linstång.)
Sv. landsm. XI. 3.
13
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priskottaa, priiskottaa, priiskata fl. stänka, spritsa, spruta; bespränga; ryskt lånord (npmexarb), se ovan s. 18 not 3 ock
Viritt. 1897, s. 63.
--> prz.ska He. Sj. VN., hsv.; prkska Nyl. (allm.) vb. stänka
upp 1. omkring (jfr även Rz 510 b). V11 Förh. o. upps. 4,
s. 135 har antagit lån från nit. pritsohen stänka (se följ.
ord).
pritsima est. »spritzen»; lånat från nit. pritsohen stänka.
-> przts vb. stänka W.
protista, protistaa fl. väcka porl 1. mummel, porla, puttra, mumla
(se ovan s. 104).
-> protista vb. käbbla VN. Osannolikt är antagandet hos
VII Förh. o. upps. 2, s. 171, att protista vore en folketymologisk bildning av sv. protestera.
prussak est. »schabe»; ryskt lånord (ry. upycalc%). Jfr nedan
rusakka.
-> prusak m. kakerlack (blatta orientalis) DGNORW. Möjligt är även, att ordet lånats direkt från ryskan.
priigi est. »schutt, unreinigkeit».
-> przgl N., przki 0., priigi W. oböjl. subst. n. skräp, avfall.
prätistä, prätistää fl. spraka, prassla, smattra; åstadkomma
prassel, skrammel; skrävla (se ovan s. 104).
-> pratzsta vb. käbbla emot Po. Ten. Det i Nyl. brukliga
praptsta vb. id. är en kontaminationsform av det ovan
nämnda pratista ock t. ex. prapla, pjapla, prapla vb. id.
pudi est. »brei, eingebrocktes, mischmasch; kleines, Kleinigkeit»
(i denna betydelse även pudu).
--> piitu f. barnmat av mjölk ock däri blött bröd N.
pudi-elajad 1. pudu-elajad (pudi 1. pudu se föreg. + elajad »thier») 1.
pudulane est. »kleines thier, insect, ungeziefer».
-> pittula n. myggsvärm N.
pujahtaa, pujata, pujota fl. träda igenom, smyga, slinka, röras
i hast, rusa, störta.
> puu (ev) vb. skynda i väg Ped. Pu. Sammanställningen
med fl. puhajaa fnysa, stöna (V11 PPm. Ordb. s. 287) är
mindre sannolik. Jfr § 52 b.
pulassa, inessiv av pula fl. hål i isen, vak; fara, nöd, klämma:
olla pulassa vara i nöd.
-> pulas adv. i vånda, nöd Lptr. Strf.
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pulata fl. röras plaskande i vattnet.
pula vb. vada 1. leka i vatten Bsl.
pulber est. »pulver; lappenzunder; pulbert pöletama alte lappen
zu zunder brennen» (-4-. sv. pulver).
= pillvar n. sköre (av bränt linne) NW. Antagligt är, att

det estniska ordet fått ovan nämnda betydelse av det estsvenska ordet, ehuru även motsatsen kan tänkas hava
ägt rum.
puli fl. smekord till häst.
--> puht puh! lockord till små föl Py.
pulikka 1. pulkka fl. nystpinn.2, träplugg, kavle, klabb; pulk
est. »pflock». Sammanställningen med sv. plugg, ty. pflook (jfr
Lönnr. Lex., Thoms. BFB. s. 274) torde ej vara riktig. Formen
pulkka kunde visserligen tänkas hava uppstått på samma sätt
sv. blika, est. pilke
som fl. pilkkoa
Sv. blick (se ovan
pilkkoa); men biformen pulikka talar häremot, ty att här skulle
föreligga svarabhaktivokal, är väl ganska osannolikt.
--> _pubk m. okluvet vedträ Py.; pubk ni. träpinne Brf, Bo.;
pulka rn. id. Nyl. (allm.); pak ni. id. Ks1.; f jetu-pulka
stötta i slädan mellan meden ock garneringen Bo.; eZsvarkspuk ni. elddon Ho.; puZle m. pinne NO.; pilk DI. id. GNRW.
pulkata fl. pulsa, plumsande driva fram (jfr även pulikoita
plaska, dyka).
> pulka vb. flyta på vattnet, guppande upp ock ned Bo. Sj.
pulkka' nystpinne se pulikka.
pulkka2 fl. rensläde för åkning, akja i.
-> pulka f. lappsläde hsv.; pulk f. lappsläde, mindre ock
prydligare, varpå lappen åker fort eller skjutsar härremän Vb.
pulli fl. tjur.
-> puh m. tjur He.
pullo fl. bubbla, bläddra, blåsa; runt kärl, burk, flaska; flarn,
notflöte av flarn, kork.
-> pub° f. nätflöte, näverrulle använd som flöte på nät E.
pulmu se purmu.
pulsu fl. småfisk; puls est. »störstange (der fischer)»; pulsima
est. »nit der störstange aut's wasser schlagen (um die fische
in's netz zu treiben)». Den olika betydelsen hos det finska ordet
1) Pulkka år mindre ock avsedd endast för åkning; ahkio är
större ock tjänar till forsling av varor.
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bör förklaras sålunda, att ordet bildats genom förkortning från
det även brukliga synonyma pulsukala, där väl förra kompositionsleden haft sin ursprungliga betydelse (störstång). Ovan
(art. naka) har påvisats, att sådana förkortningar i finskan äro
leppä-puu, kaski
kaski-maa m. fl.).
rätt vanliga (leppä
Av samma stam som föregående kunde möjligen även fl. pulikoita, pulista, pulskata (plaska) vara.
= puls m. lång stång med rund träklump 1. trissa, varmed
man stöter i vattnet för att skrämma fiskar i not 1. nät;
pulsa vb. slå med puls i vattnet för att jaga fiskar i not 1.
nät rspr. hsv., allm. i dialekterna östan- ock västanhavs.
Ordet är känt även i da. dialekter (puls), holl. (pols) ock
plattyskan (pillsehen); se Rz 512 b. Under sådana förhållanden kan man ej antaga annat, än att de finska orden
äro långods ock att de ej böra sammanställas med ovannämnda finska pulikolta, pulista m. fl., vilka måste vara
rent finska ord.
pumpula fl. liten blåsa, bläddra; knopp; näckros; sjöblomma;
pumppunen fl. näckros, deminutivform av pumppu fl. pump; flöte;
pumpa; knopp 1. fröhus på några växter. Jfr även pomppu fl. romsäck, romhylsa; pump est. »der gesammte rogen in einem fische».
= pumpo fl gul näckros Nyl.; pumpu f. näckros Ped. Pu.
Rz 508 a anför även ett nordfrisiskt pompa fl id. Jag
antager detta växtnamn vara samma ord som pompa f.
glasflaska (Rz 508 a), pomp m. större kärl liknande en
öronlös så Lptr. (ock pompo adj. havande Pä.). Växten
har då fått sitt namn efter frukten, som ju mycket liknar
ett runt kärl eller flaska. NORDLANDER (Sv. landsm. II, s.
cxi) anför från Södra Möre sammansättningen pumpablomma (trollius europalus), som visar oss, huru namnbildningen skett. I olika trakter har namnet givits åt olika växter.
Även NORDLANDER sammanställer detta pumpa med det ovan
anförda dialektordet pompa flaska.
Vad det inbördes förhållandet ordgrupperna emellan
vidkommer, är det även här ytterst vanskligt att — utan
kännedom om deras förekomst i besläktade språk — söka
avgöra, i vilken riktning lånet gått. Dock synes det mig,
som om betydelseövergången (flaska -› flask-blomma = näckros) hade skett på svensk språkbotten, varför de finska
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orden måhända äro lånade, isynnerhet som det nordfrisiska
ordet antyder, att det inkommit till Sverge söderifrån. Anmärkningsvärt är dock det korta p uti fl. pumpula.
pulig est. »hervorragendes, rundliches: köht on punnis der
bauch ist dick, vol» (se Thoms. BFB. s. 274). Måhända har detta
uttryck kunnat giva upphov till det då folketymologiskt bildade
pugg vb. glupskt förtära 0.
Punkaharju.
Pungaharju S. 66.
Punkalaitio (1. Punkalaidun).
Pungalaitio s. 66.
pun'n'ima est. »spunden, strammen; hartnäckig sein, dringend
sein, sich anstrengen, sich abquälen».
->? puna vb. oroa 0.
Puolametsä (puola lingon + meta, dial. mettä skog).
Pollmett s. 20.
Puolanka.
› Puolango 8. 68.
purmu 1. pulmu fl. nedgrävda rotfrukter till förvaring under
vintern, rov- 1. potatisgrop täckt med halm ock mull.
> purmo f. potatisgrop Ko. — Månne även ortnamnet Purmo
purpuri fl. potpurri, en dans (+- sv. potpurri).
purpur* en dans Gkb.
Pursusaari se Porosaari.
putista fl. puttra, grumsa.
-> putta vb. prata, skämta Np.; budada vb. prata Bo. Ki.
(se ovan s. 103).
put'k est. »röhre; röhrenförmiges eisen, worin das ende der
femerstange steckt; saugröhre»: Thoms. BFB. s. 274, Setälä Fi.ugr. quant. s. 33.
—> putk f. hylsa, vari skaft instickes W.
puukko fl. täljkniv, dolk, dart; deriverat från puu träd: Ahlqv.
VSK. s. 67, 210.
Pdo, POsu, puto f. täljkniv allm. hav.; därav pgko-knlv,
puto-jugkare m. fl.
prituma est. »beriihren, reichen an etwas, anrähren, antasten».
Jfr pyt vb. borra; sporra W.
Pyhtää.
› Pyttis s. 80, 101.
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pylsätä fl. bullra,.

Jfr pylsar M. vindkast Fby. (VII ÖM. s. 100).
pylytä se pyyliä.
p3rrkiä fl. sträva, streta, trakta, bemöda sig, söka, ävlas, skynda,

hasta; enligt VII ÖM. s. 3 lånat till svenskan uti
pyrka vb. arbeta träget Po. Ten.; pyrk n. träget arbete Po. Ten.
Jag anser dock likheten vara tillfällig, ty de nämnda dialektorden äro att sammanställa med det av Rz 508 a anförda värbet
purka (...porka)smått arbeta, en k-utvidgning av pura (..., pora)
vb. id. Jfr även pyr n. tråkigt småarbeteARz 516 a).
Pyterlahti.
Pytterlax 5. 17.
pyyliä fl. råma, böla; pylytä fl. vråla, böla, råma; pyllytä fl.
väsnas, larma, brumma.
—> py/ vb. gråta, skrika (ss. barn) Ped. Pu.; pig/ vb. storgråta Mx. Pm. Px. (se ovan s. 59); py o. pybt vb. gråta Lptr.
pyytää fl. anhålla, begära, bedja; bjuda; fika efter, eftersträva;
sträva, bemöda sig; fånga; pyytö fl. begäran; åtrå; fångst; fångstredskap; piidma est. »fangen, erwerben; streben, trachten, erlangen»: Wikl. Urlapp. lautl. s. 299.
—> pyt vb. söka, sträva, bjuda till; smyga sig Py. Strf.; eftersträva Öb. Nyl.; py4 vb. arbeta ihärdigt Np.; pyh vb. begiva
sig i väg Kv.; IM vb. bjuda till, söka Py.; pyta m. Py., pyto
1. pytor f. Öb. fiskredskap; pytagkar 1. pytar m. fångstman
Ped. Py. Strf.; pgt vb. fånga DNORW.; pta vb. arbeta ihärdigt ock mödosamt Br. Om formerna med z se ovan § 14, II b.
pilzima est. »ruhen» 1. pilzima est. »sich bestreben, sich angelegen
sein lassen».
Jfr(?) pis vb. sucka NOW.; pis m. suck NW.
päivä fl. dag; päivittää, päivitellä fl. klaga, beklaga sig, jämra
sig, klagande omtala.
› pava (sa) Br. Kö., patvas Pm., ~ut Ped. Pu. vb. beskärma sig, klaga, jämra. Formerna palms nVa., poivas
Px., polas o. pot (sa), poyakas Pm. Px. vb. jämra sig bero
kanske på någon folketymologi eller (delvis) på invärkan
av fl. paipata, paipattaa 1. paipottaa skria, kvida.
päkk est. »ballen (an der hand, am fuss, im pferdehuf)»: Thoms.
BFB. s. 272.
› peek f. den tjocka huden under foten W.
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päntätä fl. göra ngt med ansträngning, bulta, prässa (t. ex.
ayödä päntätä äta glupskt).
-› pant (i. sa mat) vb. äta glupskt Ped. Pu.
päre fl. pärta, sticka; se Setälä All. s. 63, Wik!. Urlapp. lautl.
s. 182. ÄHLQVISTS härledning av ordet (VSK. s. 104) från fl.
perkaan bryta är antagligen oriktig.
-› pärta f. tunn sticka av furuträ begagnad till lyse ock
taktäckning, stickbloss allm. i dialekterna i Finnland, hsv.
Även i Sverge är ordet känt ock förekommer där under
olika former (se Rz 173 b): pert m., perta f., pirra m.,
pirra ock pajrta f. samt deminutivformerna perling, pörling, purling, pårling. Ifrån Sverge har ordet inkommit i
da. dialekter: pirra, pirle ock norskan: perge1.1 Redan
hos Ihre Dial. finnes det upptaget: perte. Den finnländska
formen pärta utgår antagligen från part. sing. pärettä 1. plur.
päreitä; jfr ovan § 69,5. Möjligen kunde en äldre nom.
"päret förutsättas. De från Sverge anförda formerna åter,
pirre m. fl., utgå väl — om de över huvud taget höra hit —
från nominativen.
pär'g est. »kranz, kopfband, eine kronartige kopfbedeckung der
jungen mädchen».
-› pang f. kvinnohuvudprydnad DNORW.
Pärkjärvi.
Pärkjärv s. 24.
pärrätä fl. skramla; skrävla, pladdra; tala skorrande; spritta,
göra små skutt.
Jfr(?) pcer vb. reta, bry Vö. Kv.; streta emot, göra motstånd Ped. Pu.
Pätkäjärvi (pätkä stump, avlångt stycke + järvi sjö) 1. Pitkäjärvi (pitkä lång + järvi sjö).
-÷ Pettjärv s. 85.
Päälahti (pää huvud, spets, början, ände + lahti vik).
› Pälax s. 82.
pöllö fl. uggla; tölp, stolle, dum, enfaldig stackare: Thoms.
BFB. s. 146 not 3.
--->- put. n. tölp Lptr.; pt311. pob n. fån Ped. Pu.; peo adj.
småtokig, tölpaktig Nyl.; pol« adj. fånig Ped. Pu.
1)

Måhända är här klusilen av gammalt ursprung: fl. para <-.*pareye.
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pönttö fl. djupt 1. avlångt träkärl, trämortel, balja, bunke, burk.
-> pont° f. öppet träkärl, mindre än en så Gkb. Nkb. Ped.
(Rz 518b).
pöperä, pöperö, pöpörö fl. röra, mörja, hönsdeg, tjockt mos av
kokta lingon blandade med okokt mjöl.
-> popar ÖN., pepar Lptr., p0p0r0 Py., p0p0r0 ÖN., piper
Lptr. n. maträtt av halvkokade ärter med rågmjöl ock krossade blåbär 1. av kallt vatten, salt ock rågmjöl.
pöyhkiö 1. pöykiö fl. uppblåst, dryg människa, dumbom.
poukar m. enfaldig mansperson Kv.; pouku 1. poulsu
adj. fånig, fjollig Gkb. Nkb. Vö. Es. Pm. Kv.; vota& fl.
tölp, fån Ped. Pu.
pöyhtö fl. uppblåst, stolt människa, kaxe.
~tu f. fet, lunsig flicka Vö.
pöytyri fl. fat, soppfat, soppskål, terrin, stort bordfat.
pott n. litet tråg med lock Np.

r.
raato fl. as, åtel, luder, död kropp, kadaver. Man jämföre härmed isl. hrat n. avfall; nsv. dial. rat n. skräp, avfall (i Finni.
as, kadaver); no. rat skräp, obetydliga ting; rat skräp, rspr.
(L11 Ordl.). Mot lån från nordiska språk talar dock den långa
vokalen uti fl. raato, varjämte bör betonas, att det svenska
dialektordet i Sverge alltid har betydelsen »skräp», »avfall» (se Rz
526 a), medan det finska ock de finsk-svenska orden alltid betyda »as», »kadaver».
-› ratu f. as Ho. Formen synes mig här otvetydigt tala
för finskt ursprung. Huruvida rat n. as Vö. Ped. Pu. kan
anses för ett direkt lån, synes däremot svårare att avgöra.
Apokoperingen av slutvokalen vore visserligen ljudlagsenlig
(jfr ovan § 67); men det synes mig dock antagligt, att vi
här — liksom vid Nyl. rat n. as — blott böra antaga en
betydelse-påvärkning av det finska ordet, vare sig att detta
är genuint eller skandinaviskt lånord. Jfr härom även
Frth. hörn. s. 107, 175, VII ÖM. s. 75, Nyl. Etym. s. 32,
PPm. Ordb. s. 297 not 2, Qvigst. NL. s. 260.
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rada est. »reihe»; se Åhlqv. VSK. s. 112.

> rata m. räcka, rad Ru.
ragisema, ragistama est. »geräusch machen, lärmen, prasseln».
->? ragit vb. rasa, stoja. Jfr dock även ragata, ragaste,
ragassa vb. id. Rz 520 b.
Rahkamala.
--> Rahkmola 5. 28.
raibe est. »aas».
---> ratp n. as DGNORW.; raipatan adj. vederstygglig, »asig»
DGNORW.
raiduma est. »vernichten, verschwenden»: Donn. VW. nr 971.
-› rattata vb. försprida Ru.
Raippaluoto (raippa rep, långt spö, skand. lånord + luoto ö,
klippa).
-> Replot s. 50. Se Saxa, Finl. koni. namn art. Replot.
Raisio.
Reso s. 50.
raiska fl. grand, fnask, smolk, slagg; rannan raiskat på stranden befintliga strån, vrakgods; raiskata fl. skada, fördärva, förstöra, slösa; raisk est. »unbrauchbares, aas»; raiskama est. »verderben»; se Donn. VW. nr 971.
› riskor pl. f. avskräde Nyl. Ål.; rajsk vb. förspilla
Ny!. Ål.; rajsk uti uttrycket: ga 1. bli t (z) rajsk gå till
spillo Ny!.; rosk n. fnas, avfall W.; raisk vb. förstöra, rata
DNORW.; raisk n. landdrivet sjögräs Ru.; raisk vb. driva
till land Ru. Hit hör slutligen väl även rosku adj. trött,
medtagen Ped. Pu. Däremot är Bo.-målets rask n. ruttet
bränsle att sammanställa med det av Rz 525 a från Sverge
anförda dialektordet rask n. avskräde, avfall (se även Nor.
Dalm. II, s. 146), no. rask id., isl. rask innanmäte hos fisk.
Jfr även nedan roska ock rääse.
raittaa fl. tåga; löpa, springa; gå i rad.
-› ra vb. vandra, slå dank Ped. Pu.
raitua fl. neddigna.
--> raztu 13. gammal, skröplig varelse ile. Pä.
raivota fl. rasa, väsnas.
-› rova vb. skrävla Lptr. Pä.; rom adj. pratsjuk Lptr.;
razv-tal n. pladder Lptr.; troligen även raiv vb. traska
omkring Pet. Pm.
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ramahtaa, ramajaa, ramata, raraista fl. skramla, slamra, skrälla,

sorla.
›? rama vb. dåna, braka Krb. Nvet. Möjligt är dock, att vi
här ha stamordet till sv. dial. remja vb. id.; se remuta.
rampa fl. lam, fotfallen, ofärdig i fötterna (est. ramb, olon.
ramba). Så vida ordet ej kan uppvisas från avlägsnare släktspråk, kunde man möjligen tänka på lån från nordiska språk.
Det kan nämligen tänkas utgå ur en form, som stått i avljudsförhållande till isl. hru.mr ålderdomssvag. Jfr t. ex. isl. sterkr
(-4- *stark-) : styrkr
*sturk-).
› ramba n. skröplig varelse; ramba adj. skröplig Be. Pä. Si.
ranget se *ranki.
ranka fi. långved, stam (utan kvistar ock rot), trästam (isynnerhet smalare); selkäranka ryggrad; även ranko; nordiskt lånord: jfr sv. dial. rång (<- *rang) avhuggen ock kvistad, lång
ock smal trästam (Rz 549 a) = fsv. rå, nsv. rå stång (<-- urgerm.
*ranh6); enligt Hellqu. Ark. VII, s. 50 att skilja från isl. rfeng,
fsv. ranger, varom se nedan art. *ranki. Märk dock, att Paas.
Kielell. lis. s. 29 anser fl. ranka för genuint, att sammanställa med rankaista straffa.
› ragko f. skårved, skårvedshop Py.
*rankt pl. ranget ock ränki pl. ränget fl. bogträ, ranka; rafig
pl. rannid est. id.; nordiskt lånord(?); jfr isl. r2ng, fsv. ranger, sv.
dial. vrang (jfr med fl. ränget Laumålets räng, sv. pl. vränger)
spant, vinkelband i båt (<-- urgerm. wra[n]hö: Nor. Ark. III, s. 20)
ock se Mikk. BYS. s. 16 not. samt Karst. Nominalbild. s. 53.
-÷ rank 1. ranka, pl. rankor 0. ränker (denna sistnämnda
form i flera dialekter ock t. ex. i Runeb. »Älgskyttarna»)
allm. i Finni., Estl. ock flera trakter av Sverge, hsv. (Sumlen s. 27 ranka o. rankor): den krokiga järnbygel, som
sammanhåller seldynorna (i Sverge enl. Rz s. 524b); bogträ kring hästens hals, varmed lasset drages (i Finnl.).
Därav sedan en mängd sammansättningar: ranksele, rankdon, rankrede m. fl.
Angående det svenska ordet ha olika åsikter uttalats.
Ahlqv. VSK. s. 115 anser det vara lånat från finskan;
Mikk. anf. st. håller ordet för genuint ock sammanställer
det med Ity. ranke »krtimmung», nhty. rank, ags. wrene
Artimmung, ränke». Detta senare kan ju synas ganska
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sannolikt; men då följde härav, att sv. rank ock fl. ränki ej
stode i något samband med varandra — om man frånser
den avlägsna släktskapen mellan de urgermanska formerna
*wrankjan (varav ty. rank) ock *wranh6 (varav sv. dial.
vrang ock möjligen fl. ränki) — något som synes mig
högst osannolikt. Man kunde visserligen antaga, att sv.
rank till betydelsen påvärkat det från en nordisk stam
vrang- lånade finska ränki; men häremot ock för antagandet,
att lånet gått i ovan angiven riktning, tala följande skäl:
1) ordet är mycket allmänt i östsv. dialekter ock norra
Sverge, men synes ej vara lika allmänt i södra Sverge
(se Rz); 2) detta slag av seldon anses av svenskarna
allmänt för finskt 1; 3) de vid detta seldon använda lokorna
ock romorna (se Rz anf. st. ock art. luokka, ruoma) äro
även finska benämningar.
rant est. uti rant-king »randschuh» (<- sv. 1. ty. rand).
› rant m. sömkant å skodon N.
rapa fl. drav, mäsk, drägg; smuts på vägar, träck; gorr, grus.
Ordet synes vara lånat från nord. språk: fisl. fsv. draf n, svinföda (<- *drafa).
> rapa 1. ra_pan n. träck, gyttja; rapu adj. träckig, smutsig
Ped. Pu.
rapakalja fl. dräggblandat, osilat spisöl; dåligt spisöl; dålig dryck
(av rapa se föreg. + kalla se d. o.).
-> rapakalja, rappa-kalja f. dåligt dricka Häls. Uppl., rspr.
(enl. L.-W. Uttalsordb.).
rauta fl. järn; germanskt lånord: Thoms. GSI. s. 143.
--> Rut(vik), Reut(vik) s. 42.
ravama est. »schlagen, schtitteln: rukkid ravama roggengarben
schlagen» (fl. ravata): Donn. VW. nr 1032.
--> rava vb. slå rågkärven i vägg vid tröskning Ru.
Rekipelto (reki släde, littauiskt lånord: Thoms. BFB. s. 211 +
pelto åker, germ. lånord: Thoms. GSI. s. 140).
-> Rekepelt s. 66.
1) Rz anf. st. säger, att rankdonet är ett egentligen finskt seldon;
VII Nyl. ordb. s. 181 låter ordet rak-rceadt (seldon utan selpinnar)
åtföljas av anmärkningen: »anses känneteckna finnforor».
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remuta, rämistä, rämytä fl. sorla, dåna, larma, bullra, ljuda
dallrande.
-›? ram vb. höras på långt håll genom skogen Np. Jfr dock
även remja vb. om t. ex. björn (Sverge). Se ovan art. rama,htaa.
Renko.
--> Rongo s. 66.
repo fl. räv. Thoms. GSI. s. 40 antager det vara möjligt, att
sv. räv, fsv. nefver, reever, isi. refr vore lånade från finskan.
Då det finska ordet med all säkerhet är finskt-ugrisktl,
så anser jag etymologin vara möjlig. Den finska nominativen uppvisar visserligen p; men i de fiästa övriga av
finskans fämton kasus motsvaras det av v (nom. repo, gen.
revon, nom. pl. revot o. s. v.). Möjligheten för v är sålunda stor. Doc. LIDålei, vars åsikt i saken jag rådfrågat,
anser finskt ursprung för osannolikt. »Räv kan näppeligen
stamma från finskan; borde väl nödvändigtvis ha — p!
Etymologi okänd. Sammanhänger kanske ytterst med nord.
rat bärnsten (raba*reta; egentligen »gul», »rödbrun»?).
Om fl. repo avgjort är äkta finskt-ugriskt, så är väl likheten med räv tillfällig».
resla fl. släd- 1. kärr-korg, -häck; sannolikt lånat från ry. Rpecza:
Ahlqv. VSK. s. 115.
-› rasla m. kärrkorg Py.; därav rasal-loka m. de böjda
trästycken, som förena rasal-trodan Py.; rasal-slida m. lätt
åksläde med tygsidor Py.; rasaltrcp n. garnering uppomkring
kärrkorgen Py. Likheten med i Sverge förekommande
Hela, reala f. avhuggen trägren (isl. hrisla, se Rz 5351))
. måste vara blott tillfällig.
riihi fl. ria; tröskning, tröskningsarbete; boningsstuga, pörte
(hos några finnar). Ordet torde numera, sedan det uppvisats i
syrjäniskan, få anses för finskt-ugriskt: Wichm. Suomen Mose°
1895, s. 91 f.
-›- ri f., rie m. stolpe, påle; trästång på vilken säd upphänges till torkning, sädeskrake; sädesskyl sv. dial. (Rz
531 a); ria 1. rio torkhus för säd rspr., hsv. Ahlqv. VSK.
s. 40 antog fl. riihi vara lånat från svenskan, men Thoms.
i) Se Thoms. anf. st., Donn. VW. nr 1038, FVS. Bidr. 24 s.
132, Setälä Fi.-ugr. quant. s. 6, Wikl. Urlapp. lautl. s. 176, Qvigst.
NL. s. 268.
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BFB. s. 276 (ock före honom Säve Gutn. urk. s. XXX)
anser lån i motsatt riktning för sannolikare. Om WicllMANNS sammanställning med det syrjäniska ordet är pålitlig
— ock detta synes mig ej vara tvivel underkastat — så
är riktigheten av denna åsikt bevisad.
Då ordet hos några finnar betyder »pörte», vore man
frestad att från det finska ordet även härleda det av Rz
s. 545 a anförda rya f. »finnurnas boningsstuga eller s. k.
badstuga, däri 'ommen', en otymplig eldstad utan rökgång,
intager stugan nära nog till en fjärdedel ock utsläpper
röken i själva stugan, varifrån den småningom utgår genom
en därtill anbragt öppning i taket» (se vidare Rz anf. st.).
Mot denna sammanställning talar dock vokalen y, ty någon
värmländsk ljudlag i --> y torde ej vara känd.
Wichm. anf. st. anser det möjligt, att betydelsen »torkhus» är den ursprungliga hos det finsk-ugriska ordet ock
att ordet därför i kulturhistoriskt avseende är av stort intresse. Då mellertid det finska ordet ännu även betyder
»boningshus», så synes det mig ganska sannolikt, att den
förstnämnda betydelsen senare utvecklats jämsides hos
de västfinska ock syrjänska orden. Anmärkningsvärd är
även betydelsen »påle», »stör», »sädeskrake» hos det svenska
dialektordet. Det estsvenska ordet har ej (enligt Frth.V11 Ordb. s. 173) denna betydelse, ej häller äger ordet i
någon finnländsk dialekt någon likartad bemärkelse. Ock
genom någon östsvensk dialekt måste ju lånet i alla fall
hava gått. Då ej häller det finska ordet har ock troligen aldrig haft denna betydelse, så synes det mig antagligt, att det svenska ordet haft tvänne källor: det finska
lånordet ria ock det fornsvenska ri f. stolpe (Gutalagen).
Någon akceptabel etymologi härtill känner jag ej, men
betydelsen »påle» synes mig i alla fall vara föga förenlig
med det finska riihi. Även till littauiskan ock lettiskan
har ordet lånats; se Thoms. anf. st., Mikk. BVS. s. 156f.'
1) Doc. LIAN meddelar mig följande: »Efter noggrant övervägande
av saken finner jag det otvivelaktigt, att ri, rie, ria är ett äkta nordiskt
ord. Mitt huvudskäl är, att ordet i svenskan har den vidsträcktare ock
tydligen ursprungligare betydelsen »stolpe, påle, stång, bjälke» (den sista
betydelsen i nygutn.), under det att finskan endast känner speciellare
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riol se riul.
rikta fl. tvist, strid, kiv, sak, träta (-÷- sv. strid); därav riitauta

vb. råka i tvist, strid.
-> ntua adj. predikativt nyttjat: lika nära målet i knappspel. I några dialekter (åtminstone i Vasatrakten) användes i detta fall: strida (strudda) vb.
Riitamaa (rikta, se föreg. + maa land).
-->- Rithema s. 24.
riitta fl. rad, trave; uppstaplad hög, stapel.
= ntu f. rågskyl Ko.; nto f. liten skyl ÖN. Ordet bör
kanske' sammanställas med det i flera dialekter förekommande värbet rita resa upp; resa sig (se Rz 536 b, VII
Nyl. Etym. s. 32, PPm. Ordb. s. 304) +- urgerrn. *rihtian:
Lindgr. Btrm. s. 156; jfr även Bugge hos Nor. Dalm. II, s.
148. I så fall är det finska ordet naturligtvis lånat.
riul (1. riol) est. »regal, fach». Jfr. da. reol bokhylla.
-> nid m. hylla W.
riw est. »riegel».
-> riv n. rigel D.
rima fl. större spjäle (t. ex. under pärttak), ribba; att skilja
från fl. rima spricka, remna (se Donn. VW. nr 1049). Det nu
ifrågavarande ordet måste anses för ett nordiskt lånord:
<- nord. *rima; jfr isl. rim f. liten bjälke, stång; no. rim f. stång,
läkte, spjäle i en grind; sv. dial. remme, rima, rimme (se Rz
529 a, 531 b, 532 a). Jfr t. ex. akana
egn (got. ahana);
nuotta
nåt in. fl. ock se Thoms. GSI. s. 78 f.
-> rimu f. smalt bräde Py.
Tips est. »kleines schöpfnetz».
-> rips f. fiskhåv NOW.; rips vb. upphäva fisk NOW.
ripuli fl. småsak, strunt; löst liv, diarre; enl. Ahlqv. SKR. s.
36 av stamordet rippa 1. rippua, men hällre av ripajaa falla
droppvis, stänka, sprutas, rinna.
-> npal m. barn som smutsar ner sig Px.; fitu-ripal m. id.
Px.; rapa Z- ile -sa vb. eacare om små barn Ped. Pu.; re,ped
betydelser. Fi. riihi torde höra till de urnord. lånen. Grundformen
för fgutn. ri f. antar jag vara *rihiö- (eller *rIhi-). Under denna förutsättning tror jag mig ha funnit såväl gorm. som utomgerm. släktingar,
varom en annan gång efter ytterligare rannsakning i skrifterna».
(Not i korr.)
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1. sf:Mu-rapa n. okvädinsord till barn som smutsar under
sig Ped. Pu.
risa fl. körtel; slarva; risata fl. slarva ihop, göra slarvig, riva,
sarga (rizuma est. »verworren, unordentlich, verkramt werden»);
se Donn. VW. nr 1021.
-> rasa sönderslita, riva Fby. Lptr. Po.; rasa vb. förstöra,
söndra NO.; rasa vb. riva sönder Ål. (i -> e ljudlagsenligt, se Hultm. Östsv. dial. § 21). Gottl. rissa vb. id.
utgår troligen från ty. reissen. Rz 530 a anför även ett
resa vb. taga skinn ock späck från en själhund Öb., vilken
form kunde tänkas vara ljudlagsenlig, då i -> e i denna
ställning genomförts även i de österbottniska dialekterna.
Jag tänker dock, att ordet har någon annan historia ock
bör sammanställas med estsv. rasa vb. avbarka, som väl
ej kan hänföras hit.
risu fl. ris, tort ris, ruska; rizu est. »grans, gertille, kehricht,
holzsttickchen»: Donn. VW. nr 1023.
rtsu f. skräp, snår Bo.; rasu-hop m. hop av ris, ra. m. dyl.
Py.; risu f. skräp; skeppsvrak W.
rivata se rävälitää.
rizu se risu.
rizuma se risa.
roisku fl. skräp, spink; strö; roisk est. »kehricht, schmutz, faulendes, aas, maden»: Donn. VW. nr 972, Wikl. Urlapp. lautl.
s. 217.
--> roysku f. torr kvist Ped. Pu. Ing. (måhända associerat
med riska 1. ruska); roysk n. skräp, avfall VN.; rojskigar
adj. skräpig VN.; rojsk vb. °städa, skräpa omkring sig
VN.; rosk n. fnas, avfall W.
roisto fl. rosk, skräp, smolk; slödder; förkastlig, liderlig människa, skurk, lurk, lymmel, odugling: Wik!. Urlapp. lautl. s. 217.
-› roysto f. odugling Po.
roivata fl. slänga 1. vräka bort.
-> rov (okang) vb. driva 1. vandra omkring, med bibegreppet av liderlighet Ped. Pu.
rokk est. »mehltrank (ftir thiere), mehlsuppe»; rokka fl. ärt;
ärtsoppa med rotfrukter; soppa. Ahlqv. VSK. s. 33 anser ordet
för ryskt (roporL); finnes ej upptaget hos Mikk. BVS. Jfr även
Donn. Suomi II: 15, s. 289.
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.-> ro k mjöldryck för boskapen NW.; rok f. soppa Ru.;
rocka hsv. ärtsoppa, t. ex. uti »Älgskyttarna».1
romo fl. något voluminöst, groteskt, klumpigt; skrov. Alternativformen kromo tyder på främmande ursprung.
—> romo -ogar adj. plump, otymplig Fby.; grovt byggd
(om människa) Bo. ile.
romsi fl. lång stång som bindes vid fören av båten, med tilljälp varav en person gående på stranden uti forsar håller båten
från land ock styr densamma.
(-->?) roms m. stöd för fartyg Fby.; roms f. lång stång
varmed tyngder vältas 1. lyftas Vb. Åm.; lång stång som man
i lutande ställning reser upp mot ett under byggnad varande
hus för att därpå hala upp timmer m. m. Vb. Rz 539 a.
Jfr även roms ni. ett slags stor not Ksl.
rong est. »reihe (perlen, zwiebeln, knäule etc.)»; lettiskt lånord:
Thoms. BFB. s. 100,36, 123,63.
--> rogg ni. rad, pärlband W.
rökima est. »reinigen, ausmisten» (fl. ruokota).
-> rok vb. rengöra R.
ropottaa fl. arbeta; göra ngt grovt 1. plumpt, fuska; troligen av
ry. patioTan arbeta.
--> ropa vb. göra grovt arbete Be. Sj.; ropl adj. illa gjord;
ropo adj. skrovlig Bo.
ropp est. »schmutzig, unfläthig, garstig, plump, grob»: Donn.
VW. nr 1042.
> rop atan W., ropcetar R., ropsatan 0., uropatar D. adj.
snuskig, oren.
roska fl. rosk, skräp, fnask, rafs, sopor; enligt Donn. VW. nr
1023 fl.-ugr. ord.
—> rosk n. avfall, smolk, skräp Nyl. EF. Ål. Öb. Vb.
hsv.; roska vb. skräpa ib., hsv. Jfr ovan art. raiska ock
roisku. Föreligger här en k-bildning av stammen ros-,
vilken återfinnes uti Ks1.-målets rosmo f. avfall, eller står
ordet kanske i avljudsförhållande till sv. dial. rask id.? Jfr
no. molma mör ock kornig massa: fsv. malmbor, got. malma
1) Sakarias' ord till Mattias: »133 är det jag som skall (bädda din
säng ock) syra din rocka» avse det ännu i några trakter av landet
(åtm. i Viitasaari) förekommande bruket att syra ärtsoppan genom en
tillsats av sur mjölk (s. k. hapanrokka).
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sand (Hellqu. Ark. VII, s. 153). Påpekas kan dock, att det
även finns ett fl. räsmä, skräp; smula, flisa, grand (ock rasmu
gulnat kålblad?), varför rosmo även kan härstamma från
finskan (med o beroende på invärkan från rosk?).
Roskalahti (roska, se föreg. + laksi vik).
Rosklax s. 24.
rou.kka fl. svärta, barklag kokad av kåda ock al-, hägg- 1.
annan trädbark för att stärka ock färga nät; förvällningsvatten;
därav roukata ock rouvata koka svärta (till nät); svärta, förvälla.
rotat vb. svärta 1. färga nät Lm. Or. Ped. Pu.; rtsluv
vb. id. Nkb. Hit höra även rouku f. rödaktigt, järnhaltigt
vatten; adj. rödaktig; rolcu f. järnhalt i vatten, källdrag
Pm. Px., så vida vi ej här finna etymologin till ordet. Det
finska ordet kunde möjligen anses vara av nordisk upprinnelse ock utgå från ett *rQukka- (<- reu5ka-). I så fall
skulle man dock i finskan väntat sig diftongen au (se ovan
§ 23). Även om denna etymologi vore riktig, måste dock
de ovan nämnda värben anses vara lånord; isynnerhet
talar formen rouv därför.
roukku fl. tvärträ 1. -slå i slädbottnen (med hål i båda ändar)
för häckar; tvärbalk; slädbänk; se Thoms. BFB. s. 275, Wikl.
Urlapp. lautl. s. 217.
-->- rauku Vö., royku Ped. Pu.; rsutku Bo. Ped. Pu.; reuku
Krb., rok Px. f. tvärträ på bottnen av en släde; vula-rouku
f. krökt trä som sättes över släden för att möjliggöra
bredare lass Sjd. På.; rsuct-bagk lång pinne som går upp
från ett tvärträ på arbetssläde Gkb.
rauk est. »aufrecht stehender stab; pflock»; röugud »die stäbe
zwischen welche die feldfrtichte zum tröcknen aufgeschichtet
werden»; herne-röuk »erbsenhaufen, erbsensehober»; samma ord
som fl. roukku (se ovan).
reuk f. ett slags hässja för ärter W.
Rudansaari? (ruta ruskor, gammal vass, vrak + saari ö).
--> Runsor s. 72.
rumakka fl. ful, otäck, ofatt.
rumaii. m. grov karl Bo.
runo fl. fornsång, sång, poem, runa (hsv.); germanskt lånord:
isl. rån, got. runa. Ordet måste hava lånats, medan det
Sv. landsin. XI. 3.
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germanska ordet ännu hade sin ursprungliga betydelse »hemlig
kunnskap». Från denna betydelse har sedan det ena språket
kommit till betydelsen: runa, bokstav, det andra till: runa,
sång (till en början trollsång, ty fornfinnarnas poesi bestod
sannolikt till en början av blott trollsånger, till vilka senare
ett episkt element tillkommit). Såväl runskrifterna som trollsångerna innehöllo ju en hemlig kunnskap, vilket vi finna, om
vi komma i håg, hurusom å ena sidan runalfabetet blott kändes
av »vise runomästare» ock huru å andra sidan fornfinnarna
trodde sig hava hela naturen i sitt våld, blott de kände de
»djupa ursprungsorden» (trollsångerna).
--> runa, -or f. sång hsv.; påträffas ofta även i skrift, t. ex.
uti »Älgskyttarna».
ruokota se rökima.
ruoma fl. dragrem i rankor; röm est. Ssstriek zur befestigung des
kummets oder einzeljoches an die zugstangen» = lapp. ruobma
»zugriemen im geschirr eines pferdes»: Wikl. Urlapp. lautl. s. 202.
rom Px. Pm. Gkb. DGNORW. Ru. Vb.; romu f. Nyl.
EF. Ped. Pu. dragrem, läderrem varmed lokan fästes
vid fimmelstången. Även no. roma f. vidjegren är väl
lånat från finskan (genom svenskan). V11 PPm. Ordb. s. 306
not 1 anser det finska ordet vara lånat.
ruoppa fl. gyttja, slam, mudder, gödselämne; förmodligen identiskt
med räpa (o. rftpa) f. id. i flere dial. i Sverge ock alltså lån från sv.
= ropa :koropa (Ped. kudropur) f. koträck Öb.
ruoska fl. gissel, piska, karbas, färla; slav. lånord. Ahlqv. VSK.
s. 116, Mikk. BYS. s. 158, Wikl. Urlapp. lautl. s. 47.
rotsko f. gissel, spö 13e. Ki. Då övergången uo --> oj
är svår att förklara, måste man kanske antaga, att ordet
utgår från det av Mikk. anf. st. omnämnda finska roiska
»longus et gracilis e. c. arbor ramis carens, longuris» (= liv.
ruoiska *roiskal vilket i så fall även haft betydelsen »spö».
rusakka I. russakka fl. russaka, kakerlack, torakan; slav. lånord (ry. upycatn.): Mikk. BVS. s. 155.
--> russaka 1. rusacka f. kakerlack hsv. (t. ex. uti »Älgskyttarna»), finn!. dial.
Ituskeakari (ruåkea 1. ruskia mörkröd, rödbrun, kopparfärgad
+ karl skär, klippa
isl. sker: Thoms. GSI. s. 121).
-->- rufigkar s. 85.
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rfip est. »kleines fiachboot».
--> rgp f. ekstock DNORW.
ryhä fl. oformligt utstående del, puckel, knöl.
> ry ffi. självvuxen knöl på ett träd, varav koppar förfärdigas V b.
rykäistä fl. hosta, harkla, harska (rykiä fl. id.; se Wikl. Urlapp.
lautl. s. 247).
Jfr rysta vb. ropa, hicka Nyl. Fby.; rykshugg f. hickning,
rapning Fby. Vore sammanställningen riktig, hade vi här
åter ett exempel på att ordet lånats från infinitiven. Jfr
ovan § 71 ock art. piestä.
Rymättylä.
--> Rimito s. 36.
räme 1. rääme I. räämä fl. var i ögat.
nen* könl. subst. varbildning i ögonvrån Nvet.; rcpnio
adj. besvärad av rcenn Nvet.
rämistä, rämytä se remuta.
rämp est. »grosses, schweres, schwieriges: metsa-ramp undurchdringlicher wald».
—> rcemp D. snår W.
ränki se *rankj.
räsähtellä fl. skrälla smått, rassla, prassla: räkäreiät räsähtelee
näsan ger ett obehagligt ljud, snörvlar.
Jfr(?) räsu adj. sträv i halsen, hes Kv. Sammanställningen
synes mig högst tvivelaktig.
rätti 1. rätty fl. klut, lapp, slarva, trasa.
---> rcetu (ratu?) f. trasa Gkb. Nvet. Teer.; ratur pl. trasor,
paltor Ped. Pu.; rcetu Gkb. Nvet. Teer., ratu Ped. Pu. adj.
trasig, slarvig, snuskig; rcetutant m. trashank Krb.
rävähtää fl. (härlett av rävätä, stam räpää-) hastigt skrälla till;
röras hastigt (med något buller).
Jfr ropa (rapa?) vb. skynda; göra snabbt uppbrott, hastigt
börja med något Gkb. Krb. Nvet. Teer. Antagligare är
dock, att ordet bör sammanställas med sv. dial. reppa,
isl. hripa id. (Rz 530a); i Öb. även ripa. Härav kommer
kanske fl. rivata röras raskt, kraftigt.
Räyrinki.
—>? Röringe s. 89 not 5.
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räyskätä fl. ryta, snäsa, tala vresigt.

rusk vb. med hög ock vredgad röst falla in i en annans
tal Krb.
rääme 0. räämä se räme.
rääse fl. avskräde vid slakt ock fiskränsning; rliz est. »abfall und
ausgenommenes eingeweide von fischen».
= nes, res n., rasar, resar f. pl. innanmäte; avskräde, fjäll
av fisk Öb. Vbfj. EF. Nyl. Estl. Nb. Vb. Häls. Då det
svenska dialektordet således utom i Estland ock Finnland
är känt blott i norra Sverge, kunde lån ifrån finskan möjligen antagas. I alla fall tala dock ganska starka skäl för
ett motsatt antagande, ty orden stå väl i avljudsförhållande
till isl. hreistr, no. reist — jfr Lindgr. Btrm. §§ 94,6, 49
anm. 3 — eller också utgå de ur ett äldre *hrai(n)sur se
V11 PPm. § 36,5. Jfr estsv. ram vb. ränsa, rajsor pl. f.
avskräde Ten., mysigar adj. ostädad, skräpig Ksl. (de två
sistnämnda orden ha troligen kommit över från Estland,
alldenstund ny1.-dialekten ej har diftongen ai bibehållen).
Dock mötas även dessa förklaringar av vissa svårigheter.
Isynnerhet är formen räs svår att förstå. Man skulle ju,
om avljud förelåge, vänta sig e «— i) till stamvokal, som
också förekommer i några dialekter, men av detta e skulle
vi i finskan få ett -is- (riese). Utginge formerna åter från
ett äldre "hrais-, skulle vi i stammen vänta oss diftongen ej,
vilken ej uppvisats ur någon dialekt. Antagandet av lån
eller påvärkning ifrån finskan vinner sålunda häri stöd.
Fi. rääse kunde även utgå från, ett nordiskt
*hrais-); ljudövergången al
a skulle då genomförts i
någon mindre betonad kompositionsled. Jfr beträffande
a
ä t. ex. fl. räämä 1. kräämä
sv. kram, fl. pyökki
÷ SV. bok', fl. öljy
olja 2.
Av *hrais- kan även tänkas en kollektivbildning *hraisk-,
som då möjligen givit upphov åt det finska raiska (se
ovan). Jfr t. ex. mosk : mose, smolk: smola, sårk : sår 3
hos Hellqu. Ark. VII, s. 142.
Jfr dock isl. boke bokskog.
Jfr dock nyl. olja.
Härifrån kanske fl. sora grus, grov sand, småsten. Se dock
Wik!. Urlapp. lautl. s. 146.
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s.
saara fl. gren; tvetaudad plog, gaffelplog; ordets etymon tils

vidare ej fullt klart. Se Ahlqv. VSK. s. '29, Thoms. BFB. s.
147 not 1, 247 f., Mikk. BYS. s. 164, Donn. VW. nr 572, Setälä
ÄH. s. 254 ff.
--> sqr m. gaffelplog Lpfj. Np. Sby.
sahk est. »pflugschar; pflug»; slav. lånord (ry. coxa): Thoms.
BFB. s. 147 not 1, Mikk. BYS. s. 164.
-> sak m. plog G.
sakata (pres. sakaan) fl. blanda om en kortlek; troligen ej
samma ord som sakata (pres. sakkaan) röra om, vilket kanske
är härlett från sakka grus.
= saka vb. blanda om korten allm. i Finnlands sv. dialekter (VI1 PPm. Ordb. s. 319 not 6). Jag anser det vara
sannolikast, att det finnländska dialektordet är identiskt
med det av Rz s. 555 b anförda saka vb. neka; ej bekänna
kort (i kortspel); kasta bort, byta (i kortspel) = fsv. saka.
I så fall är det finska ordet lånat. Detta synes redan
a priori antagligt, då finskan för detta under en sen tid
tillkomna begrepp äger ett skilt värbl.
sakka fl. grums, grummel, bottensats, fällning, sump. Donn.
VW. nr 591 anser ordet vara genuint, av samma stam som
t. ex. sakea tät, sako bottensats m. fl. Ehuru detta även för
mig synes vara ganska antagligt, vill jag dock påpeka, att
formen sakka möjligen kan vara av nordisk upprinnelse, lånad
från något derivat av got. slogan, isl. sekkva, fsv. sjunka. Jfr
t. ex. hsv. sacka sjunka, sätta sig; sank djup, botten (»skjuta
i sank»); is!. sakka »lod, dybslod».
saka m. sump, bottensats Vö.; saku f. kaffesump Ped.
Pu. Dessa dialektord torde i alla händelser vara lånade
från finskan. Jfr Frth. Vönt. s. 111, VII PPm. Ordb. s. 319.
ry. aattycKa.
sakuska fl. tilltugg
--> sakuska m. tilltugg till en sup Py.; möjligen lånat direkt
från ryskan.
1) Med den egendomliga böjningen sakaan : sakata. Man skulle
vänta sig sakaan : saata (= makaan : maata) 1. sakkaan : sakata.
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salakka fl. löja, benlöja; salkki fl. löja; lånat till ryskan under
formen canzynuta.
salta f. löja Lm. Sby.
samovaara fl. tekök
ry. camonap%.
--›- samovar m. tekök Py.; kan även vara lånat direkt
från ryskan.
sappi fl. galla, gallblåsa.
--->- sap m. fiskblåsa Ped. Pu.
Sarvilahti (sarvi horn + lahti vik) I. Sarvanlahti (sarpa, -van
blomvass; rörvass; säv +
-> Sarvlax s. 24.
Sastamala.
-> Sastmola s. 28.
Satakunta.
Satakunda s. 66.
satikainen fl. flatlus.
> satt/so f. flatlus Py. Ordet måste utgå från ett finskt
*satikko, som jag dock ej funnit i något lexikon.
Sanyo.
Sagu s. 70.
savikko fl. lerjord, lermark, lergrund.
->- Souka 1553 —> Seuko s. 44.
savu fl. rök.
-> savo-kött n. rökt kött Öb.
södelka est. »sättelchen, rfickenkissen (am russischen anspann)»;
setolkka fl. seldyna
ry. ~ma: Qvigst. NL. s. 80.
--›- sadalk f. seldyna NW.; sadolk 1. sedolka m. den del av
lokrede, som utgör underlag för bärremmen Py. Denna
senare form utgår dock snarare från det ryska ordet (märk
d, men finskt t).
seipi fl. stäm, karp, asp (fisk); jfr nedan teib.
->- saip m. stäm Lm. Ped. Pu. Vö.
selkämuna fl. njure.
-->- salkanuna m. njure Sjd. Lptr.
serts est. »gesellschaft, vereinigung, verein, genossenschaft».
scelts n. sällskap DGNORW.; sceits f. följe, sällskap
(t. ex. på själjakt) lim. Bildade personer i Finnland har
jag ofta hört använda ordet salso uti t. ex. »vi gick dit
hela salson» (-- hela hopen), vilket troligen genom någon
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finnländsk dialekt inkommit i hsv. (jfr ovan art. korda,
passel). I Py.-målet förekommer ett sato n. följe, sällskap,
som kanske även hör hit (från fl. aeura kan det väl ej
vara lånat), så vida det ej är att sammanställa med första
leden i säll-skap (fsv. saella-skap ock scel-skap).
~ale 1. sepele 1. siepale fl. flisa, spåna, flik, fragment.
-› sapal n. grus varmed landsväg fylles Py.
sepel est. »nit miinzen verziertes kopfband der bräute» (fl. seppele). Thoms. GSI. s. 147 anser ordet vara lånat från skand.
språk, medan Donn. VW. nr 758 håller ordet för genuint.
= sapaZ n. brudkrona DGNORW.; sceptd N., scepaZ GRW.
n. id . Ovan s. 30 har jag i likhet -med Frth.1V11 Ordb.
s. 183 antagit län från estn. Numera är jag dock böjd
att ansluta mig till THOME» åsikt, att orden böra sammanställas med isl. sappel, seppol, fda. sinpel, soppel, mht.
schapel, ffr. chapel »kram» (*- fra. ehape, ital. eapa eappa
mantel: Diez Etym. Wb.3 s. 110). Härifrån måste sedan
— trots Donn. anf. st. — de finska orden vara lånade.
siepale se sepale.
sigaså est. svinmun.
--> szkasy, f. uthuggen kilformig vinkel på främre sidan av
vagnens framslå för att bilda fästställe åt tisteln Ru.
Aber est. »schieber (im ofen)» ‹- ty. schieber.
-›- Med m. fyrkantig skjutlucka av järn i ugnen N.; swar
m. järnspjäll i ugn W.
sir est. »igel».
-> st/ 1. fg./ ro. igelkott Ru.
-alka fl. svin; finsk-ugriskt ord: Setälä ÄH. s. 8 f., Paas. Kielell.
lis. s. 31.
Jfr sikk! sikk! utrop då svin bortjagas Gottl. Rz 564 b.
alkaliska, sikalisko, sisilisko fl. ödla, ormödla; sizalik est. »eidechse»; se Donn. FVS. Bidr. 24, s. 135, Setälä
Valvoja 1897, s. 386.
-> stkalisko. VN., sasaltsko allm. i Nyl., sztaltsko Ksl. f.,
malde W. ni. ödla.
sikuna fl. brännvinslank, efterlank; destillat av lanken; brännvin av första kokningen.
› silcu f. Ko.; szkur pl. f. Bd. Ile. Ksl. På. Sj. Vö.;
sakor pl. f. Px. brännvinslank (se ovan § 661/2).
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silm est. »auge; meeresarni, schmale meerenge und die tiefste
stelle darin, seemlindung».
-› stim f. sund DGNORW.; trångt sund mellan klippor Ru.
silppu fl. hackelse, syrpa, sörpa. Jag anser det vara möjligt,
att ordet är lånat från någon nordisk dialektisk biform med -itill sv. sörpa, syrpa (härifrån fl. syrppy); ljudövergången y --> i
är ju vanlig i många svenska dialekter (se ovan § 14,1 b). Att
tänka på en ursprunglig form med i, ur vilken genom labialisering av vokalen (i —> y -› ö) skulle erhållits sörpa såsom t. ex. (dialektiskt) silfver
sylffuer
sölffuer (Kock Språkhist. s. 25),
torde ej vara möjligt. Jfr isl. sorp, no. surpa, sv. diall. sorpa
(Rz 653 a, se också Hellqu. Ark. VII, s. 33). Beträffande r —> 1
framför p jämföre man DORWRu.-målens sup (ock suip) med
W.-målets siirp, vilka liksom norskan ock några finnländska
dialekter (surpa enl. Rz anf. st.) uppvisa vokalen u. En ljudövergång ö -›- u kan här ej gärna tänkas, emedan denna är
inskränkt till det egentliga Nuckö (mört --> mat: Hultm. Östsv.
dial. § 66). Ifrån estsv. har ordet sedan inkommit i est. surp
»mehltrank mit häcksel gemischt (ftir das vieh)». Att lånet
gått i denna riktning, torde ej lida något tvivel'. Ovan s. 75
har jag av Frth.-V11 Ordb. s. 220 låtit förleda mig till ett
motsatt antagande. Det där intagna resonnemanget om dea
laterala frikativan J bör utgå. Om sv. sörpa se Nor. Sv. etym.
art. sorla ock surf.
› sz/vo könl. ord sörpa Gkb.
singi-auk est. »ztindloch».
stgkhoZ n. fänghål D.
sipuli fl. rödlök, lök; sibul. est. »zwiebel».
Jfr slpaZ N., sgpuZ N., szpa NOW. n. lök; stpol ni. rödlök
Lptr. Py. Även Ihre Dial. anför från Gottl. sipul lök. Det
finska ock estniska ordet äro av indoeuropeiskt ursprung:
enligt Thoms. BFB. s. 12 är det finska ordet lånat frän
ryskan; enligt Mikk. BVS. s. 176 är det finska ordet inkommet antingen från svenskan (sv. di.al. sip, se Rz s.
569 b) eller estniskan, det estniska åter från mht. zipolle.
Jfr även Ahlqv. VSK. s. 35 ock Tallqv. Valvoja 1893, s.
156. De estsv., nyl. ock gottl. formerna hava ej av någon
1) Märk dock, att även finskan har formen

sulppn. (Not i korr.)
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blivit uppmärksammade. Dessa former kunna ej häller
stå i något sammanhang med de estniska ock finska orden,
ty det långa i uti dem tyder på en annan källa än estniskt-finskt ursprung, likasom de senare (med kort i) ej
kunna härledas frän de föregående. Mig synes sannolikast,
att de estsvenska orden inkommit från lettiskan: lett. sipols
(jfr ovan § 59 anni.) ock sedan överförts till Nyland (jfr
ovan artt. korda, passel). Vad fl. sipuli vidkommer, kan
jag ej förena mig om MIKKOLAS åsikt, att det möjligen
härstammade från svenskan, då utom de ovan nämnda
formerna ej andra än sip, fsv. sep (jfr lat. ceepa; ej mht.
zibolle I. zipolle) uppvisats. Återstår då att antaga estniskt eller — hällre — slaviskt ursprung.
sirkka fl. gräshoppa, syrsa. VII PPm. Ordb. s. 327 not 3 antager
skandinavisk börd; jfr no. siriksa f. id. (<--- *si-hrik-sa den städse
knarrande). I alla fall kan fl. sirkka naturligtvis ej utgå från
en nordisk form med -s-; men man kan möjligen tänka sig en
biform utan -s- såsom original till ordet. Jfr no. tiksa : tikka
(<- tik); se Hellqu. Ark. VII, s. 155.
sirku f. syrsa Ped. Pu. Gkb. EF. Nyl.
sir'p est. »sichel»; slav. lånord (rY. cepu%): Mikk. BITS. s. 161.
-9- sirp f. skära Ru.
sisiisko fl., sizalik est. se sikalisko.
siukama est. »weglaufen, laufen».
-> mols! mols! G.; &fik! Mik! N.; siiiks! &tiks ! 0. lockord
till häst (eg. således spring! spring!). Osäkrare är däremot, om även sioka vb. traska på blöt mark (även smaska,
sörpla) N.; szoks vb. stampa, stoja 0. höra hit. Jfr nedan
soksetama.
sobisema est. »patschen, undeutlich sprechen, plappern, babbeln»
(= fl. sopista): Donn. VW. nr 765.
sobi vb. tala oredigt D.
Soinila.
---> Svensby s. 53. Om oj --> vi jfr även ovan art. koikata.
sokko fl. blind varelse, blindbock; jfr sokea blind: Wikl. Urlapp. lautl. s. 208.
soko f. blindbock Py.
soksetama est. »meckern, stottern; pferde atilocken (mit dem
ruf e soks! soks! oder soku! soku!)».
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suks! suks! NO. 1. suls! suk ! G. lockord till häst. Jfr
ovan siukama.
solkutella (ock solkuttaa) fl. diska, skölja, skvalpa på; kan
väl ej vara av samma ursprung som solkotella, solkottaa, solkata
fi. blanda, röra, skaka ihop; orena, som är lånat från sv. dial.
solka vb. besudla, smutsa (Rz 559); jfr söla id. VII PPm. Ordb.
s. 377 anser(?) det ovannämnda solkutella vara originalet till
sal k 1. so.2,k vb. suga på ngt Ped. Pu. Betydelsedifferensen
är dock så stor, att sammanställningen är högst problematisk. Däremot är fl. solkata ruotsia, suomea rådbråka svenska,
finska språket original till hsv. solka vb. tala otydligt.
solskata fl. gå 1. traska i slaskigt väglag.
sols vb. vandra 1. traska i tungt väglag Ped. Pu. (V11
PPm. Ord. s. 377).
soperoita fl. tala oredigt, grötigt, läspa, stamma: Donn. VW. nr 765.
->-? sopal vb. bortblanda, förvirra Lptr.
sopia fl. passa, foga sig till; vara passlig, lämplig; stämma
överens, vara ense, sämjas: Donn. VW. nr 784, Wikl. Urlapp.
lautl. s. 216.
—> sopa vb. passa in Bo.; sopas vb. stämma överens Pä.
sopista se sobisema.
sopp est. »zipfel, sackzipfel, ecke, ende, vertiefung»
fl. soppi):
Wikl. Urlapp. lautl. s. 273.
-->- sokt-sop m. 1. f. säckhörn GN.
sorkka fl. klöv: Donn. VW. nr 641, Wikl. Urlapp. lautl. s. 208.
> sorko f. fot av slaktat kreatur; spisas till frukost Tomasmässodagen (den 21 december) Lptr.
Sortavala.

--> Sordavala s. 66.
sota fl. strid, krig, fåjd: Donn. VW. nr 622, Paas. Kielell. lisiä

s. 33, Wikl. Urlapp. lautl. s. 66, 216.
såta isl. strid: Thoms. GSI. s. 40.
soteroita fl. tala otydligt, tissla, tassla.
Jfr sottra vb. tala otydligt Nyl. hsv.; sotar 1. sotaZ vb. id.
Ped. Pu.; sotla vb. id. Fby. Lån från finska kan dock
knappast antagas, ty ordet uppträder i några dialekter
även under formen suttla Sml. Fby. Ru. (se Rz 701 a).
Möjligt är däremot, att det finska ordet lånats från svenskan.
Jfr ovan soperoita,
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sotku fl. trampning, knådning; röra, mörja; bykning, byk, tvätt
(sotkea fl. trampa, trassla, grumla, byka: Wikl. Urlapp. lautl.
s. 208). Ovan § 64 har jag sammanställt ordet med
sotu f. träck, dy Po. Jfr även sot° -ogar adj. smetig,
orenlig Nyl.; sot n. sudd, smet Nyl. (allm.); sot-stuvu f.
tvätt- ock bykstuga Tus. Ehuru övergången tk tt kanske
kan försvaras (se § 64), så torde dock sammanställningen •
vara högst tvivelaktig. Ordet kunde kanske härledas från
sudda: *sudta -› *sutta --> sotta.
soukka fl. mjöl- ock grynskopa; gaffelplog.
--> sota m. E.; souko f. Be.; suoka f. Sj. gaffelplog; souka
vb. nedmylla säd med souko Be.
söbr est. »freund, geliebter, gönner»; söbrustama est. »zum
freunde mach en; sich befreunden, freundschaft sehliessen»; littauiskt lånord: Thoms. BFB. s. 215, Ahlqv. VSK. s. 194.
—> sebar 1. subar m. vän DGNORW.; mbar sa D., scebras
N. vb. göra sig vän med någon; driva älskog, rasa.
sudima est. »angestrengt arbeiten; fieissig den beischlaf ausiiben».
siitu N., sitts G. f. sköka, liderlig kvinna.
sugu est. »art, geschleeht, raee, generation, familie»; fl. suku
stam, släkt.
> suku f. ätt, släkt, familj N.
sullua fl. glida, slinta.
sug vb. glida, halka Gkb. Nvet. Jfr nedan sukeltaa.
Sukaluoto (Sukalotu 1424).
Socklot s. 23, 33.
sukeltaa fl. dyka; slingra, vingla, krångla.
Jfr sugal vb. glida, halka Gkb. Nvet.; bör dock kanske
hällre sammanställas med sug; se ovan sullua. Jfr V11
ÖM. s. 20, Hagf. Gkbm. § 95. Likheten mellan fl. sukert,a,a
(dyka) ock estsv. suka vb. dyka (jfr hos Rz 711 a syka
vb. kasta sig ned från en höjd, dyka) måste vara tillfällig.
suks est. »trittbrett am webstuhl; sehneeschuh»: Denn. VW. nr
552, Paas. Kielell. lis. s. 33.
" ---> suts f. snöskida W.
sul'p est., sulppu fl. se ovan silppu.
Sulva.
= Solv (Solf) s. 33.
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Suosmeri.
= Svasmark s. 54.
syltytä fl. hopfalla i veck, hopvecklas; sukat sylttyävät strumporna falla ned; att skilja från syltytä fl. sylta (sv. lånord).
-›- sylt 1. sylt vb. låta släpa, t. ex. sylt so/ gå med nedhasade strumpor. Härifrån kanske folketymologiskt syltfot

köni. subst. en som illa 1. slarvigt gör något, hsv.: »det var
mig en syltfot», så framt ordet ej är brukligt i Sverge.
syrppy fl. se silppu.
Syvinki.
—> Syvinge s. 89.
Syvälahti (syvä djup + lahti vik).
--> Sjölax; äldre former Sywalax, Siwalax, Smalas, &armelax, Siwolax 1393. Den svenska formen beror troligen på
folketymologi. Vi kunde ju visserligen tänka oss en ljudlagsenlig utveckling (Syvälaksi -> Siwolax -> *Siolax
Sikaax); men bortfallet av w framför o (u) är ju en så
gammal företeelse', att vi knappt kunna antaga lånordet
vara så gammalt. I fall vi det kunde, hade vi åter i detta
ortnamn ett bevis på en tidig svensk inflyttning i Finnland (se s. 109f.).
Särkilahti (särki mört + lahti vik).
Särklax s. 24.
sarls est. (»von knisterndem, prasselndem geräuseh»); särtsuma
est. »knistern, prasseln».
--> stods f. peditum; sants vb. pedere N.
Sääminki.
--> Säminge s. 89.

t.
tår' est. »diinnbier, kofent.»
---> tuar f. svagdricka Ru. (jfr § 7, anm. 1).
Taasia.
Tessjö s. 55. Den s. 22 från år 1709 anförda formen
Tåsiö beror kanske på invärkan från det svenska socken1)

Nor. Ark. I, s. 163, VI, s. 310 f., Aisl. gr.2 § 231.
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namnet Tosjö (•<-- Thutsöy 1406: Sidenbl. Här. o. sockenu.
Hasio 1347,
s. 107). Jfr dock även Häsjö (1. Hässjö)
Sidenbl. anf. arb. s. 64.
tahra fl. smuts, orenlighet, fläck.
-->- tara-filu f. trasvarg Ped. Pu.
taimen fl. en art lax, taimen, röding, forell, laxöring; taim est.
,lachsforelle,>.
-÷ taimen m. fjällöring; braxöring rspr. hsv. diall.; se
Thoms. BFB. s. 281, Rz 720h.
Taivassalo.
Töffsala s. 30.
taka fl. det bakom varande, bak, rygg: Donn. VW nr 396.
-> taka uti uttrycket bra taka-posa bära någon på ryggen Ksl.
takaan (inf. taata) fl. stöda någon bakifrån, vara till 1. giva
ryggstöd; gå i borgen för, borga för, kautionera, garantera,
försäkra; deriverat från fl. taka det bakom varande. Jfr Donn.
VW. nr 396, 397.
taka vb. ansvara 1. gå i borgen för något Nvet. Ped.
Pu. Jfr det svenska uttrycket ha a nt na tt taka ha med
det finska ej sitä, voi mennä takaamaan, vilka båda
betyda: det kan man ej ansvara för. Det är just denna
överförda betydelse hos ordet som giver mig anledning att
antaga finskt ursprung, ehuru som bekant även i fsv. fanns
ett taka (ptc. takaper) ställa borgen för, denominativ av
mask. taki borgesman, som i sin ordning är bildat på v. taka
taga, taga emot gods till förvar etc. Vll PPm. Ordb. s. 423
sammanställer det fsv. ock det österbottniska ordet. Freudenthals (Östgötalagen s. 21) gissning, att det finska ordet
vore lånat från svenskan, saknar all grund.
talkata se talkuttaa. ,
talkoo fl. gästabudstillställning för arbetsfolk, som utan annan
ersättning än välrågnaden i mat ock dryck värkställer ett större
arbete, såsom höbärgning, skörd, stocksläpning, vedkörning,
spånad m. m.; talgu est. id .; litt.-lettiskt lånord: Thoms. BFB.
s. 227, Ahlqv. VSK. s. 39.
talko f. arbetskalas Nyl. (allm.), hsv.; sla,tardalko f. slåtterkarl Ho. (jfr § 401/2); talk ic 1. talka f. kalas för (vanl.
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från flera håll sammankomna) arbetare 1. arbeterskor efter
förrättat värv; mindre danstillställning Ped. Pu.; tak f.
arbetskalas (mot rätt att däri deltaga lemnas av grannarna
arbetsjälp utan betalning) DGNORW.
talkuttaa fl. stöta, hugga, klappa; anses av VII PPm. Ordb. s.
423 vara originalet till
taUe 1. talk vb. valka; tugga; mumla Ped. Pu. Den sistnämnda betydelsen överensstämmer dock närmare med fl.
talkata tala oredigt, »solka», »sottra».
tall est. »lamm»; se Ahlqv. VSK. s. 11, Anderson Studien s.
116 not.
-> ta» ta» lockord till lam N. (se ovan s. 75).
talla fl. skena, skoning, brädlapp under båt, träskoning under
slädmeden: kengän talla; se Ahlqv. VSK. s. 132.
-> talu f. stickade sulor under strumporna Ped. Pu.
tampima est. »stampfen, zerstossen (im mörser)»; lånat från sv.
stampa (I. ty. stampfen).
—> tampar vb. stampa, prässa DGNOW.; tampar n. präss
DGW.
tampsea 1. tampsia, tamsea I. tamsia fl. bastant.
= tams1 adj. ovig Po. Ten.; tamsa vb. falla, ramla VN.
Lån från finskan är knappast troligt; ty orden äro väl
avledningar från sv. dial. tamp m. det som är stort ock
grovt; grovvuxen, ohyfsad karl m. m. (se Hz 723 a). Jfr
V11 Nyl. etym. s. 43. Härifrån äro de finska orden lånade.
Donn. VW. nr 546 anser dem vara genuina.
tanttale fl. stort stycke, klump; tanttu fl. kolt, klädning, kjortel.
-> tantuZ m. lång, slarvig rock Kv.
tanu est. »haube»: Ahlqv. VSK. s. 141, Donn. VW. nr 518.
> tanu f. huva GN.
tapa fl. sed, plägsed, bruk, vana, sätt.
> ta_pa na, sed, vana Ped. Pu.
tarha fl. stängsel, gärde, inhägnad, fålla; littauiskt lånord:
Thoms. BFB. s. 166, Setälä ÄH. s. 300, Ahlqv. VSK. s. 106.
—> tara m. fägård lie. ÖN.; tara-bok m. lös kärrbotten av
spjälor Py.; tara-ge3Z m. gles gärdesgård Ing.
tasukka fl. en sakta gående, hasare.
-> taszko f. benämning på ett slags stövlar Py. Ordet
måste vara finskt, ehuru jag ej i ordböckerna funnit något
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fullt motsvarande sådant. Det i samma mål förekommande
tiszko f. id. härstammar väl från ett fl. *tissu.kka, härlett
av fl. tissu luden sko.
tatar est. »buchweizen» (= fl. tattari); enligt Ahlqv. VSK. s.
35 = folkslagsnarnnet tattare. Jfr liv. ock lett, namn på samma
sädesslag: grik, grikki = grek.
› tatar n. bovete GN.
taxar est. »habe, gitter» (= fl. tavara); ryskt lånord: Mikk.
BYS. s. 169.
› tavar n. ägodelar G. Det långa a uti ultima antyder
dock kanske lån direkt från ry. ronap%.
teib 1. täib est. »eine abart des alantbleiers» (squalius I. cyprinus leuciscus): Thoms. BFB. s. 281.
Uni) N., teip W. m. någon fisk, troligen leueiscus rutilus.
Jfr ovan seipi (samma ord).
tela fl. skada, fördä,rv; fördärvat stycke trä, halvbränt trästycke
på svedjeland, liggande trästam på marken; rullträ, rullstock;
båtkavle för att draga båtar över land: Donn. VW. nr 503.
›- tala m. rullkavel för båts uppdragande på land Py.
terg est. »achse, stange, riegel» (Donn. VW. nr 503) har ovan
s. 26' (enl. Frtb.-V11 Ordb. s. 244) antagits vara originalet till
estsv.
tag n. spö, kvist (anv. att slå med) N. Numera anser
jag dock en av HULTMAN muntligen given etymologi av
ordet vara vida antagligare, isynnerhet som svarabhaktivokal ej kan antagas'. H. förklarar ordet som en enligt
dialektens ljudlagar uppkommen form av ett äldre tillhugg.
terk est. »zelt».
-± tcelk f. tält W.
Tenhola (härlett av tenho trollkraft, förtrollning).
—> Tenala s. 32.
Teno: Doc. WIKLUND meddelar mig, att han anser ordet vara att
sammanställa med fl. tie väg: floden hade väl helt enkelt kallats
»vägen», emedan den utgjorde en god kommunikationsled. Det
enda som synes mig tala mot detta antagande är, att vi uti
1) Ordet har av förbiseende blivit intaget under § 6, ehuru vokalen
u naturligtvis i ingen händelse kan förklaras såsom i vcentbta.
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Teno hava ett n-ljud, medan vi enligt Setälä Gutt. nasal im

urfinn.1 skulle vänta oss ett g-ljud.
Tana s. 58.
tihro se tiirittää.
tiira, tiiro, film fl. tärna; minsta arten fiskmåse; strandsvala.
-> ttro f. tärna Öb. Nyl. Jfr Rydqv. SSL. IV, s. 86.
tiirittää fl. plira, titta, glutta; troligen av samma stam som
tirkistää fl. id., tihro fl. surögd 1. glosögd människa.
= tir vb. plira, kisa Ped. Pu. VII PPm. Ordb. s. 431 an•
tager det finska ordet vara lånat från svenskan. Ordet
förekommer visserligen också i norskan ock flera västsv.
dialekter; men det har där (se Rz 736 b) betydelsen »lysa»,
medan betydelsen »plira» anföres blott från Finnland. Jag
anser det därför sannolikare, att PPm.-målets tir är lånat
från finskan. Att på grund av uddljudande ti- antaga fl.
tiirittää för icke genuint torde varå för djärvt, så länge ej
denna fråga är fullt utredd; se Setälä ÄH. s. 8f.; jfr ock
Mikk. BVS. s. 168.
tiiro, tiiru se tiira.
tiskus est. »schwindsucht, auszehrnng».
-> tzskus m. 1. f. lungsot DNW.
tiiti, tlitinen fl. tätting, mes.
-> Nay m. talgoxe, stjärtmes He.
tikk est. »baumläufer, zaunkönig»; kivi-tikk est. »steinschmätzer»
(saxicola oenanthe L.); tikka fl. hackspett; golvsvamp, ticka 2.
stcetn-ttk f. stenskvätta W.
tilaton fl. utan lägenhet, obesuten, icke bofast; härlett av tila
fl. rum, plats; lägenhet, jordagods; se Thoms. GSI. s. 153,
Mikk. BVS. s. 168.
-> tgitto adj. oduglig, obetydlig stackare: Lindgr. Btrm. s. 26.
tilka fl. lapp, stycke, flik, kil; tilkku fl. lapp; tilkata fl. skära
i lappar 1. stycken, lappa, flicka: Donn. VW. nr 495. Se även
Wik!. Urlapp. lautl. s. 185.
ttliso, tzlku f. liten tyglapp Öb.; tak vb. skära sönder i
bitar Kv. Mal.
tilkkua fl. falla i stycken, gå i bitar; droppa, drypa; tilkuma
est. »tropfen, triefen, tröpfeln»; enligt Donn. VW. nr 495
1) Festskrift till Vilh. Tlaomsen ss. 230-245.
2)1 denna senare betydelse lånat från sv. ticka.
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samma ord som föreg. (även Setälä ÄH. s. 10 ock Thoms. BFB.
s. 282 tyckas hålla orden för genuina).
= taka Nyl., tik DGNORW. vb. droppa, drypa; tig m.
droppe Nyl. Enligt Korsström Sv. landsm. VI, s. li ock
Thoms. anf st. vore de svenska orden lånade från finskan
ock estniskan; V11 ÖM. s. 33 förfäktar en motsatt åsikt
(utan att likväl omnämna andra forskares mening). Även
mig synes denna senare åsikt mera tilltalande. Märkas
bör nämligen, att Rz 736 b från flera trakter av Sverge
anför ett tirka 1. tiZka med samma betydelse. Detta är
utan tvivel en k-bildning av tira vb. id. Jfr även dika
vb. smårinna, framsippra (: dil vb. rinna droppvis, Rz 88 a)
ock silka vb. smått ock sakta framrinna, framsippra (: sh
lugnvatten mellan forsar i en älv, Rz 564 b). Beträffande
4 framför k se ovan s. 77'. De svenska orden kunna
r
sålunda med stort skäl anses för äkta, varför de finska
orden troligen äro lånade. Det enda som talar däremot är
den sydestniska formen tslikuma (Setälä anf. st.); men man
kan ju antaga, att detta uttal uppkommit genom inflytande
från t. ex. sydest. tsipakene (= fl. tippa, est. tipe) 1. dyl.
tila est. »kleine röhre; eiszapfen» 1. till' est. »kleiner eisschollen»:
Thoms. BFB. s. 282.
—› tt/ ni. pigg, spets NO.; ts-ti/ m. istapp NO.
ty. stint.
tin't1 est. »stint» (osmerus eperlanus)
—> tint m. nors D.
tin't2 est. »tinte» *- ty. tinte.
—> tira n. bläck DGNORW. Lån direkt från tyskan kan
även antagas.
tippa fl. droppe; tippua fl. flyta droppvis, falla småningom,
droppa, drypa; tiba est. »tropfen»; tibama est. »träufeln»: Donn.
VW. nr 535.
tipa vb. droppa, framsippra Nyl. Fby. Ru. (å Ra. även
tips); tip n. droppe Po.
tirskata fl. sippra ut, spritta: Wikl. Urlapp. lautl. s. 245.
—> tirska vb. stänka upp Pg. Pä.
i) Jfr även Nord. Ark. I, s. 222 (flera fall med omväxlande r ock 1
glunk, krita
anföras från 1700-talet, ehuru „ej framför k: grunk
klita {härav fl. liitu 1. kliitu id.], m. fl.
15
Sv. landyn. X1-3.
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titt est. »puppe, fig. kleines kind». Jfr fl. tyttö flicka, varom

se Thorns. BFB. s. 167.
ht f. flickebarn W.; kan väl ej sammanställas med det av
Rz 770 a omnämnda tytta, titta f. faster, moster; gammal
ogift flicka (ofta såsom okvädinsord), vilket även förekommer
i Norge (titta: »i tiltale til söster, endog av voksne folk»,
Bugge Sv. landsm. IV. 2, s. 225 not 3), alldenstund dessa
ord överallt synas beteckna en fullvuxen person. Bugge
anf st. anser dessa ord utgöra »eine namenartige koseform»
av syster. Est. titta, som användes om fullvuxna personer
med tadlande betydelse, är väl lånat från ovannämnda ord.
Tiukka.
--›- Tjöck s. 49.
tiukku., tiuku fl. pipande, pinglande; bjällra.
—› tjuka, tiukka, tjuk f. bjällra, pingla (kring hästens hals)
Nb. Vb.; se Rz 740b, jfr Qvigst. NL. s. 132.
tiuksuma est. »einen leisen, undeutlichen ton von sich geben,
piepen, zischen, tlitstern».
—> huks vb. kvittra G.; Pos vb. fräsa 0.
tiu.kuma est. = föreg.
Jfr Ru.-målets hutar vb. kvittra, vilket möjligen kunde
tänkas såsom en kontaminationsform av ovannämnda estniska ord ock sv. kvittra. Märkas bör dock, att även
0.-målet har ett tygs vb. kvittra.
tohria fl. böka, stöka, täta ihop, lappa, fuska.
tora vb. hopklämma; toru f. hoptrasslad massa Ped. Pu.
tokata fl. sticka, stinga, picka; täta till, rappa till. Wikl. Urlapp. lautl. s. 216 jämför det med lapp. ooakket »picken».
Jfr även toka (till) vb. stöta till Finni. (hsv.). Då ordet
även förekommer i Sverge (tokka vb. flytta till sides, röra
från stället, Rz 743 b; jfr även isl. koka, no. tokka röra,
flytta sig)1, så är det väl antagligt, att det finska ordet är
lånat, i fall ej likheten är blott tillfällig.
tolk (o. tolguti) est. »hängencles, herabhängendes».
tak m. pigg, spets RW.; Istak m. istapp G.
1) I Estland ock östra Nyland ljudlagsenligt tukka prässa, skuffa
(Hultm. östsv. dial. § 9,7 b). Likheten med fl. tukkia tillstoppa är troligen tillfällig. Jfr Wikl. Urlapp. lautl. s. 298.
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tonkima est. »stossen, stam pfen , hatten, schlagen»: Donn. VW. nr 390.
--> tok vb. slå, bulta W.
torahammas I. torohammas fl. huggtand.
toro-tan f. dubbeltand Sj.
torakka fl. kakerlack; slav. lånord (ry. Tapaxan%): Mikk. BVS.
s. 168.
—› torraka, toracka, torakan kakerlack hsv., finni. dial.
toni est. »röhre, rinne, dachrinne, ausgussröhre»; toru est. »röhre,
tnithlentrichter».
tora m. rnjölränna i kvarn Ru.
torkkua fl. slumra nickande, nucka, blunda, dröla.
--›? torka' vb. halvsova, vara olustig hsv. (t. ex. »vad sitter
du där ock torkar!»). Här föreligger folketymologi eller
kanske ursprungligen en vits. Ordet är enligt meddelande
av doc. LintN okänt i Sverge.
torohammas fi, se torahammas.
torojolli fl. stympare, vräkling.
--> toro-joh, toro-joo, torogar adj. fånig, galen Fby. Ks.
Lptr.; toro-jol n. tokrolig, halvfånig människa Lptr.
-torp est. »kopfsack der pferde (worin ihnen der barer vorgegeben wii•c1)».
—› torp 1'. brödpåse W.; tonp tu. matsäckskorg N.
torul est. se ton.
toru2 est. »lärm, zank, uneinigkeit; dummkopf, einfältiger mensch»
torukas est. »prahler».
torun adj. stursk; toruta vb. skryta Ru.
totero fl. enfaldig människa.
totar vb. sorla ile.; stamma Pä.
toukka se tank.
tåld est. »kutsche».
--> t6t/d W., Udd N. m. täckvagn.
töuk est. »wurm, made, engerling»; toukka fl. krypa, larv,
mask, trädmask: Wikl. Urlapp. lautl. s. 217, 273.
teuk f. knöl vari brömslarven utvecklas W.; tuuk m.
vit larv med svart huvud (i kött, i surt trä mellan barken
ock veden) Py.
trits est. »schlittschult»; etymologin är mig obekant.
-> tritsu f. skridsko D.; strits m. snöskida N. Jfr ovan
§ 44 ock s. 168 not.
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tråmel est. »striemen, striemel». Frth.-V11 Ordb. s. 217 härleda
härifrån
strwm f. pannstycke, remsa under kvinnomössa N. Detta
kan dock ej vara riktigt. Det estniska ordet är väl av
germanskt, troligen tyskt ursprung. Jfr Ity. stremel, nht.
striemel, isl. strimill, no. strimel, da. strimmel, sv. dial.
strimbel smal remsa (Rz 685 b). Det estsvenska ordet kan
väl representera rotordet till ovannämnda nordiska (diminativa) -1-bildningar. Jfr t. ex. bendell : band tu. fl. (Hellqu.
Ark. VII, s. 147 f.).
tuksuma est. »klopfen, pochen, pulsiren: siida tuksub das herz
klopft».
•
--> tus vb. snyfta Ng.; tulssian adj. sorgsen, dyster N.
tuliaiset fl. ankomstgåvor, hemkomstöl.
-› tuliajs3 pl. traktering som en bort- 1. tillflyttande tjänare
består Py.
tullo, tuliu se följ.
tulukset fl. elddon; påminner vad formen vidkommer mycket orn
tuluks (även turuks) m. med näver kringflätad sten, som
begagnas till notsänke Py. Betydelsen är dock så olika,
att lån ifrån detta finska ord ej kan antagas. Då mellertid
det svenska ordet har en mycket finsk klang, så kunde
det möjligen utgå från ett finskt tullus (st. lullukse-), härlett från tullo (tullu) fl. nätflöte, rulle, näverrulle (lånat
från sv. dial. tulla rulle, se Rz 762 a; Donn. VW. nr 503.
håller ordet för genuint). Se om sådana -kse-bildningar
Ahlqv. SKR. § 109.
tuomiset fl. hem- 1. ankomstgåvor, välkomstgåvor (pl. av tuominen fl. hämtande, hämtning, tillförande, av värbet tuoda„
stam tuo- hämta).
-> tonixs n. förning Lptr. Py. Strf. Däremot har PPni.målet bon-tona (förningar till barnsängskvinna) intet att göra
med fl. tuoda, såsom VII PPm. § 30,3 antagit'. Ordet bör
nämligen sammanställas med fsv. barna-tana f. barnlinda.
Jfr även det av Rz 771 b anförda uttrycket (från Finnland):
1) Uti sv. dial. fon matvaror som gäster medtaga till bröllop, barnsöl,
begravningar: föra (Rz 159 a) hade vi visserligen en utmärkt parallell
därtill.
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drikk båntåna »den förplägning, bestående av brännvin

ock ost, som omedelbart efter lycklig förlossning ock sedan
det nyfödda barnet blivit lindat, bjudes åt grannarna ock
husets vänner». VENDELL själv har uti PPm. Ordb. s. 16
övergivit sin tidigare etymologi ock anslutit sig till RIETZ.
tura fl. sank, vattensjuk eller turo ii. i sjön nedsänkta ruskor,
vanligast av tall, gran, en, vari lekfisken samlar sig ock fångas
med mjärdar 1. nät; fiskbråte; tät vass: Donn. VW. nr 446.
-› tura m. vass Py.; turo-hons n. vigg (fuligula cristata) Py.
tureikko 1. turikko fl. sumpigt ställe.
--> tank° f. samling av vassrötter Py. Härlett med ändelsen
-kko ifrån tura, turo (se ovan), måste det finska ordet i
den dialekt, från vilket det lånades, haft även denna betydelse. Jfr lastukko spånhög : lastu spån, kannikko stubbhög : kanto stubbe m. fl. ock se Ahlqv. SKR. § 72.
Turenki.
› Turengi s. 90.
turila fl. ollonborre, vivel, majbagge, för växter skadlig insekt
i allmänhet: Donn. VW. nr 446.
-> tura° f. en klump hoptrasslad tråd; skalbagge som
härjar sädesfälten Ksl. ,Sj. Den första betydelsen har
kanske uppstått genom association med nyl. turla vb. hoprulla.
turilo fl. fördärv 1. turilas fl. i t. ex. ukon turilas gammal gubbe
med lurvigt hår ock strävt sätt.
--›? tura m. stackare, pyssling Lptr.: VII ÖM. s. 78.
turso (även tursas) fl. pösig, uppblåst; skandinaviskt lånord:
Thoms. GSI. s. 155.
tuso adj. uppblåst, pösande Pä.; s betecknar väl här
rs).1
ett supradentalt ljud (,9
bleka fl. ångest, nöd, vånda, kval; slaviskt lånord (ksl. Tum):
Mikk. BYS. s. 171.
-› tusko -ogar 1. tuskas-ful adj. ångestfull Lptr. Den sista
formen utgår väl från inessiven tuskassa (jfr ovan hukas
hukassa inessiv av hukka). Hit hör väl även turskas
i uttr. va 1. bh turskas vara villrådig, i bryderi Bo.
1) Ordet är taget ur Helsingfors Svenska landsmålsförenings samlingar.
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tus's' est. »flest»: ema-tus's' »erdrauch».
› tus f. röksvamp W.
tiilispask est. »wirbelwind».
tulzspask f. virvelvind D.
tillitama est. »liiften, an die luft bringen»; tfilutama est. »Ritten,
windigen, den wind durchstreichen lassen».
-->- tu Z vb. ränsa säd med rissel, som skakas i luftdrag
DGNORW.; därav tuhus, tuZkwfri, ttantasin.
tyhjä fl. tom (se Thores. BFB. s. 233, Wikl. Urlapp. lautl. s.
276) + täysi fl. full.
> tyhicetceus (gen.?) ingenting Py.
ttirpima est. »erschlaffen, schlaff oder schwach werden, milde
werden».
tvälps vb. störta, falla omkull (således eg. av trötthet) 0_
Tyrnävä.
--> Törnävä s. 35.
Tyrväntö.
Tyrvändö (äldre Törffuende, Törffuen) s. 35.
Tyrvää.
Tyrvis (äldre Törffues) s. 35.
Tytärsaari (tytär dotter: Thoms. BFB. s. 167 + saari Ö.
› Tytterskär s. 17.
tyytty fl. långt blåsinstrument av trä, lur.
--> tyto f. pip på kärl Lptr.
täib se t-eib.
täksima est. »schwach hatten, klopfen, hämmern».
teksbk n. perpendikel, pendel N.
tänima est. »schreien».
-> tcern vb. gråta 0.
täysi se tyhjä.
tökötti fl. ryssolja, näverolja; slav. lånord (ry. Oron): Ahlgv.
VSK. s. 161, Mikk. BVS. s. 111.
—> tølcøt m. 1. n. björkuäverolja Py. Strf.
tölkki fl. stötel, stöt, bult.
-> tolk m. stockända Sj.
töm fl.. dum, enfaldig, inskränkt, fånig person. Ordet kan
möjligen utgöra en biform av fl. ton° dumhuvud, vilket av Donn..
VW. nr 501 anses för äkta finskt-ugriskt. Det synes mig dock
möjligt, att detta ord inkommit från sv. dialekter: tolo -ogar id.
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Nyl. Pg.; tollig, tollot id. i flera öst- ock västsv. dialekter (enl.
Rz 744 a). Dessa kunna ej härstamma från finskan, utan hava
troligen kommit söderifrån: jfr fht. tol, nht. ton förvänd, galen.
-> tol. n. fåne; t4o adj. småfånig Lptr.
töhnä fl. högre brant, backe, kulle, brink (även törmä åbrant):
Donn. VW. nr 457, Ahlqv. VSK. s. 145.
--> t4.m ro. bank vid åstrand Sj. VENDELLS härledning av
ordet (Förh. o. upps. 4, s. 131) från fisl. pr2mr m. kant,
rand (-> trom -> *toim -> to/m) förefaller genast vid första
påseendet ytterst osannolik.
töyskä fl. vresig, butter, trumpen, styv.
> tuskot adj. som äter långsamt; tafatt, icke händig Px.

u.
uba est. »bohne, bohnenwicke, saubohne»; balt. lånord: Ahlqv.

VSK. s. 34, Thorns. BFB. s. 210.
-> upalt n. böna Ru.
udu est. »nebel».
tita n. duggrägn; iita vb. duggrägna N.
est.
»stolz, hoffärtig, aufgeblasen, tippig».
uhke
> uhkean adj. högfärdig NW.
Ulasaari.
-> Vlasouröö (1604) s. 45.
umbe est. »verschlossen, unzugänglich, verstopft, unbegreiflich»:

Thoms. BFB. s. 283, Wikl. Urlapp. lautl. s. 287.
-> umpar adj. dövstum DG.
upokas fl. ett slags lappskor, bred stor rysk stövel, sko utan
särskilt skaft. Ahlqv. VSK. s. 132 härleder det ifrån vb. upota
sjunka.
-> upth f. rysk stövel av juft Py.
urakka fl. beting, entreprenad; ryskt lånord (ry. yporm): Mikk.
BVS. s. 172.
-> urak m. beting Py. Strf.; därav uras-arbazt betingsarbete ibd.
usko fl. tro, övertygelse, förtroende: Pass. Kielell. lisiä s. 38.
-> usku hundnamn Ped. Pu.
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uttu fl. honlam, tacka; uti fl. tillrop för att locka får; finsktugriskt ord, se Ahlqv. VSK. s.. 11, Donn. FVS. Bidr. 24, s.
130, Anderson Studien s. 116, Paas. Kielell. lis. s. 38, Setälä
Finn.-ugr. quant. s. 34.
uto f. tacka; vid lockande ropas uti! uti! utona! utona!
Fby.; utu f. får (även' såsom okvädinsord) Pg. Kaks.; uttah
f. får Ål. (Hz 785 a).
Uukuniemi.
-->- Uguniemi s. 66.

V.
vaava (o. vauva) fl. litet bortklemat barn, docka.
vava n. smekord, t. ex. not 121 vava; även i sammansättningar: pisu-vava, paku-vava Bo. Ile., användes ofta i
hsv. (»en liten vava»).
vaii est. »pflock, keil, pfahl, stange»; balt. lånord: Thoms. BFB.
s. 235; jfr Ahlqv. VSK. s. 159.
--> vaz f. stör, påle N.
vai2 (niin) fl. jaså. Jfr Thoms. BFB. s. 287.
--> vat-(sQ) part. jaså Gkb.
vaimeta fl. hindras, ställas, hämmas, stanna, upphöra.
-±? vaimohatt f. matthet Lptr.
vakka fl. rund ask, låda, skrin, flätad rot- 1. näverkorg, skäppa,
kappe, sädesmått av 4 kappar; vakk est. »hölzernes gefäss,
paudel, korb»; finskt-ugriskt ord: Anderson Studien s. 104
not, Paas. Kielell. lis. s. 39. Jfr även Ahlqv. VSK. s. 176,
Mikk. BYS. s. 107, Thoms. BFB. H. 285.
--> vako f. sädesskäppa Nyl. (allm.); vaka m. resskrin
vari reskost förvaras; skäppa, mindre skrin Ped. Pu. Vö.;
vaeka f. skäppa hsv.; vak m. 1. f. korg; mått (= 3 kilnizt).
Ordet förekommer allmänt även i Sverge under formerna
vak, vaka, vaka i betydelserna: 1) tråg; 2) skäppa; 3) matskrin (se Rz s. 787 b, Unander s. 43, Ihre Dial.). Även i
äldre urkunder påträffas det, t. ex. uti Arw. Hand!. III,
s. 329 bröd-uaeke (år 1555). Jfr Falkman Mått o. vigt I,
s. 296.

XI. 3

ORDLISTA:

uttu—vata.

237

Att lånet gått i denna riktning, torde ej numera kunna
betvivlas, sedan ordet bevisats vara äkta finskt-ugriskt.
Jfr Frth. Vö. s. 1901, VII Phil. Ordb. s. 466. Med sv.
backe m. korg, låda (brödbacke, spottbacke) står ordet ej
i något sammanhang; om detta ord se Tamm Etym..ordb.
s. 20.
vallata fl. gjuta vatten på ngt till isbildning, såsom det brukas
i sträng köld för slädmedar, kälkar ock skidor till lättande
av farten.
val vb. övergjuta slädmedarna med vatten ock låta det
frysa Ped. Pu. Vd. Ång.; vala-slula'm. en släde vars medar
man övergjutit med vatten, som sedan fått frysa Vd.; isval
vb. = val Ped. Pu.; valla vb. med tjära stryka samt glätta
en slädmede Vb. (Unander s. 43). Jfr Frth. Vd. s. 191,
V11 PPrn. Ordb. s. 468.
Vampula.
--> Vambula, s. 66.
vana fl. spår efter släde, efter fartyg i sjön, fåra, ränna; vråk

i isen.
—>- vana f. Py., m. Ko., vano f. Ho. sönderbråkad ränna i
is för båt.
Vanaja.
Vånå s. 27 f.
Vappu fl. Valborg.
vavu hundnamn Ped. Pu.
Varsansaari (varsa föl + saari ti).
Vassor s. 86.
Vasikkaluoto (vasikka kalv: Paas. Kielell. lis. s. 40 + luoto
klippa) 1. Vaskiluoto (vaski koppar: Wichm. Viritt. 1897, s. 23 f
+ luoto).
›- Vasklot s. 41.
vata fl. ett slags not, som ej drages till land, utan i båt, strandnot, dragnät; lånat från svenskan: Ny!. vada ni. liten not,
Götal. vad f. not, is!. va5 f. tyg; not. Jfr Thoms. BFB. s. 234.
1) Han säger bl. a.: »lån av det fl. vakka bör så mycket mindre
antagas, som dialektordet är m. ock ändas på -a; av fl. vakka skulle
blivit vaku f.». Detta ehuru han själv härleder t. ex. samma måls
saka m. från fl. sakka (anf. st. ss. 111, 177).
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vt m. stor not som drages på grunt vatten Mal. So. Np.
Px. Korsn. kan däremot hava inkommit från finskan.
Härför talar såväl formen (t i st. f. d =fl. t) som också
betydelsen. Även genom det långa a skiljer sig ordet
från de övriga svenska formerna, ock detta kan kanske
förklaras från finskan. Uti fl. finnes ju t. ex.' vaato
notstång, nätgista, som väl utgår från en nordisk biform
*väcdo av det svenska dialektordet.
vatikka, vatukka fl. dim. av vattu hallon, åkerbär.
-->- vahku 1. vahku f. åkerbär Lm. Nkb. Ped. Pu. Det i
Vö.-målet förekommande ordet vzhipu f. åkerbär har kanske
uppstått genom kontamination av det finska lånordet vatiku
ock det genuina (enligt Rz 806 b även i Öb. använda)
vikon I. villkon n. åkerbär. Den av Frth. Vö. s. 192
not 4 framkastade etymologin (-<-. vitikko buskskog, då
betydelsen vore: bär som växa i sådan skog) förefaller
något sökt, så trana ej betydelsen »åkerbär» hos det ifrågavarande finska ordet kan uppvisas från någon dialekt. Jfr
ovan s. 85 not 1.
Vehkakoski (vehka missne + koski fors) 1. Väkikoski (väki
kraft, styrka + koski).
-> Veckosk s. 87.
Vehkalahti (vehka missne + lahti vik).
-> Veckelaks s. 25 f.
Vehkasaari (vehka missne + saari ö).
Växär s. 28.
Vehkasalo 1. Väkisalo (vehka 1. väki se ovan + salo skogbevuxen ö).
—> Vexall (Vexala) se närmare s. 82.
Vehkataipale (vehka missne + taipale näs).
-> Veeketaipal (1323) s. 82.
Vehmaa.
-> Vemo s. 19.
vekara fl. stort krokigt ting; stor fiskkrok; spjutspets; se Anderson Studien s. 108.
vakar Or. Px.; vikar Bä. Korsn. Np. Or. Px. ni järnbeslagen stav med hulling, använd vid själskytte.
1)

Märk även vaate

vitä), ehuru detta blott betyder kläde, duk.
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vemmal se vömmal.
Vesilahti (vesi vatten + lahti vik).
--> Vesilax s. 81.
vesoa fl. avskära telningar, kvista, avhugga skott (av vesa,
veso skott, telning); därav vesoin kvistyxa, lövskära; vesuri
se Ahlqv. VSK. s. '26, Thoms. BFB. s. 286, Anderson Stud. s. 126.
--> vasu f. krokig kniv, använd vid lövbrytning MN. VN.
Py.; vasa ni. id. Py.; vasa vb. bryta löv Ile. Lptr. Pä.;
skära råg Ile. Pä.
vetelä fl. vattenaktig, sank (-<— vesi, stam vete-).
Vetil se s. 17.
vibu est. »elastische stauge, wiegenstange (an der schaukelwiege), brunnenschwengel»; voki vibu »trittstock am spinnrocken» (= fl. vipu); står väl ej i något sammanhang med sv.
dial. vipp, vippa (se Rz s. 812).
--> vipu f. slå mellan trampan ock julet, förmedels vilken
det senare sättes i rörelse W.
Vihiniemi.
› Vinimä, s. 73.
Vihti.
-›- Viktig s. 78.
viger est. »gefleckter seehund» (phoca foetida); viikari fl. själhund, sjökalv, spräcklig själ. Orden äro väl lånade från sv.
vikare (Rz 806 a). Däremot är möjligen
vggar m. vikare, phoca foetida D. pävärkat eller lånat
från est., ehuru det visserligen även kan förklaras enligt
svenska ljudlagar. Märkas bör därjämte, att ordet i NORW.
heter vikar. Jfr Frth.-VI1 Ordb. s. 257.
viileä fl. sval, frisk; livlig.
-›? inb adj. angenäm, trevlig Vö.
Viitajärvi (viita busksnår, småskog, lund + järvi sjö).
—> Vittjärv s. 20, 32.
Viitasaari (väta se föreg. + saari ö); jfr sockennamnet Viitasaari.
---> Vittsor 1. Vittsar (by i Gkb.) s. 20, 32.
viitta fl. överrock, kapprock, kaftan, mantel; slaviskt lånord
(ry. unna): Mikk. BVS. s. 161.
--> vita m. fotsid rock av vitt vadmal, använd vid själskytte
Bo. Py.
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vilkkua fl. glindra, glimta; spela (om livliga ögon), blänga.

v4k vb. blänga Fby.
vimpa fl. vimba (abramis vimba).
› vimba hsv. rspr.; rnnjbo f. Nyl.; vamb f. N.; 'My f. W

en fisk (abramis vimba); se Thoms. BFB. s. 287 ock jf
även Tamm Fon. känn. s. 20.
'vin't» est. »quinte (an der violine)»; ‹- sv. kvint 1. ty. quinte
--> vent m. kvint W.
vin't2 est. fink (fringilla ccelebs); även vink; lån från sv. fink.
-3- vint m. bofink NR.
virama est. »flimmern: silmad viravad es flimmert, es ist bunt
vor den augen».
= vira vb. svindla; det är solrök; slå virvlar G. Jfr vira
vb. vara förvirrad, yra hit ock dit Vg. (Rz 813 a), variöi
det estniska ordet möjligen lånats från det svenska, ej
tvärtom.
virn est. »bölzerner nagel in der wand zum aufhängen von kleidungsstticken; das aufgeschichtete, aufgehäufte selbst: odrad on
virnas die gerste ist (in der scheane) aufgestapelt».
-> vgn f. hög stapel GW.; ven f. höstack G.; säx lass
otröskad säd N. Se ovan s. 16.
virsu fl. näversko; ryskt lånord: Thoms. BFB. s. 244, Mikk.
BVS. s. 97.
-->- virso f. näversko Py.
vis's'i! vis's'i! est. »lockruf fur ktihe, kälber».
= ing! v& I. viol vist! lockord till oxe, ko I. kalv DNORW.
Det av Rz 816 a omnämnda vissorna f. pl. smeksam benämning på får Smål. tyckes tyda på att lånet gått frän
svenskan till estniskan.
voil est. »oder». Jfr Thoms. BFB. s. 287.
---> voz konj. eller W.
voi2 fl. inted. utrop av jämmer, klagan, förundran: ve! ack!
kors! Wikl. Urlapp. lautl. s. 209.
› voj interj. ack! o! ve! hsv., allm. i dialekterna östanhavs;
därav voja sej, voias vb. jämra sig, allm. i finni. dialekter
ock förekommer i Sverge (Rz 821 b
voikata fl. ropa voj, uppgiva jämmerrop (av föreg.).
voika (sa) vb. jämra sig Nyl.

XI. 3

ORDLISTA:

vilkkua—välppä.

241

voivaa I. voivottaa fl. ropa voj, jämra sig (av voi2).
--> votv(a) sa Fby.; voput(a) Ped. Pu. vb. jämra sig.
vord 1. vort est. »falte».
volt ra. valk 0.
vorotta fl. vindspel (<- ry. B0p0r13).
> vorok m.(?) vindspel, varmed stockponton framföres Py.
vörw est. »gewölbe; welle: plis't-vörw (in der mähle) der
senkrechte balken, auf welehem der oberste theil mit den fitigeln
gedreht wird». Ovan s. 40 har jag (i likhet med Frth.-V1I
Ordb. s. 260) antagit det estniska ordet vara original till
vcel m. stor axel genom väderkvarnsvingarna DGNOR.
Bättre synes mig dock nu vara att antaga lån från ty.
vömmal 1. vemmal est. »prägel, kniittel»: Thoms. BFB. s. 286.
vcembl,d N., ~ed W. m. påk, stör, slädslå (av ask), motsvarande spant i båt N. Jfr ovan s. 71.
vun'si est. »sehnurrbart». Månne slav. lånord? Jfr ry. ycht.
Vot. fisat, vilket Mikk. BVS. s. 48 härleder från det ryska
ordet, utgår väl snarare från någon slavisk form med ns ock
förutsätter då ljudlagsenligt ett äldre *unsat (uns- -> fis enligt
Setälä ÄH. s. 361 f.). Emot denna etymologi av det estniska
ordet tala dock -us- (för -fis-) ock det uddljudande v. Jfr
beträffande det senare Thoms. GSI. s. 58.
--> vuns f. kindskägg W.
vägi est. »kraft, gewalt, maeht; heer, armee, sebar»: se Thoms.
BFB. s. 148 not 1.
-> ?ma n. folk NRW.
väikiställä fl. vara långsam, trög; vä,lkerö fl. motsträvig varelse.
-->? vcelal m. drummel Pm. Px.; kan utgå från ett *väljellä
(st. väikele-).
väive fl. ohyra på hornboskap, kreaturslus, gnet; väiw est.
»kleine viehlaus, sehaflaus, kuhlaus»; möjligen av balt. här
stämning: Thoms. BFB. s. 241.
vceivor pl. f. ohyra, löss hos kreatur He. Sj.; vceiv f.
dynt W.
Väkikoski se Vehkakoski.
välppä fl. grovt såll, rissel.
--> vcapt n. rissel varmed det finare bosset avskiljes å
logen Pg.
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vänt est. »kurbel, welle, zugstange, lenker (in der sägemithle):
vänt-raud die kurbel im rade des spinnrockens».
--> vent m. 1. f. vev; särskilt det s-formiga järn, varmed
spinnrocksjulet kringsvänges; liten borr GNW.
västäräkki fl. ärla, sädesärla: Wikl. Urlapp. lautl. s. 180.
-› vcestarcelgo f. sädesärla Or.
Vääräjoki? (väärä krokig + joki älv).
-› Vörå s. 39.

Y (ii).
Ykspihlaja (yksi en + pihlaja rönn).
Yxpila s. 73.
iimbrik est. »wollener unterrock».
---> tmrak 1. imank 1. kvinnokjol utan liv W.

ä.
älmä fl. grov synål med trekantig lansformig udd, stoppnål,
segelnål: Donn. Suomi II: 15, s. 288, Wikl. Urlapp. lautl. s. 147.
-->- eima nål no. (Thoms. GSI. s. 40). Från det av fl. äimä
bildade ortnamnet Äimälä härstammar. släktnamnet ./Ejmekens, Emeleus.
äkkä 1. ääkkä fl. lort, smuts.
kt , cp,kuan adj. flottig (om vatten, vari ull tvättats).
Kv. Nvet.

Svenskt-finskt register.
De svenska formerna anföras i allmänhet i »grov» beteckning; detta
för korthetens skull, enär sålunda flere varandra närstående dialektformer
(vilkas olikhet för övrigt ibland kanske blott ligger i skriften) rymmas
under samma teckning. I den »grova» beteckningen återgivas landsmålsalfabetets e ock a med e, te ock a med ä; ingen skillnad göres mellan
vok. likställas
vok. ock
i ock j uti diftong (oj = oi o. s. v.);
i fråga om ordningen (upptagas under j-), likaså e ock k (ek behandlas
som kk). Kvantiteten återgives ej i vidsträcktare mån, än som i vanlig
svensk skrift är brukligt.
De finska ock estniska orden hänvisa till uppslagsordet i den finsksvenska ordlistan.
ansu f. Vö. fl. ansas, s. 65, 98.
est. ae, s. 112.
f. W.
Apajalahti, s. 78, 81.
aikal, s. 50, 65. Apeakt
aikal s. Gkb.
apsat
n.
NW.
Ru. 4- est. abaat, s.
aika2 adj., aikamjes m. Py. Ile.
83,
112.
fl. aika2, s 40, 102.
aikoonsa, Artsjö s. 190 (Pielajärvi).
aikos adv. Bo. Pil.
arvata vb. Ru. <— est. arwama.
s. 100.
arw n. Estl. 4- est. aru, s. 76, 78,
ais vb. Np.
fl. ajaa.
ais(o) aisu f., ajsor pl. allm. hsv. 113.
asat n. NW. 4- est. absat.
fl. aisa, s. 50, 93, 112.
fl.
aska vb., askar pl. hsv.
Akaa, s. 17.
Ackas
akkj(a) akje f. n. JtI Nb. Åm. askare.
Asla,ifs -› Ahlais, a. 51, 110, 272.
fl. ahkio, S. 32, 112.
Aura(joki), s. 43.
akk(o) akku f. Nyl. EgF. Öb. Aura(å)
Estl., akn f. NW. fl. akku.na, Au.tis s. 81.
s. 26, 64, 661/s, 92, 95, 96, 112.
fl. ala- Bagarla s. 61.
ala(modi) adj. Nyl.
backe hsv. s. 237 (vakka).
(kuloinen).
est. hani, S. 63, 113. barnatana f. fsv. s. 232 (tuomiset).
ani Esti.
baska vb. Nyl. Ped. s. 62.
Anjala s. 89.
ansel 1. ans'l f. Ru. est. hansel. (basmir?) basy, 5.Dfs. fl. pasma.
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bekasnärt Öb. s. 192 (piki).
Etseri s. 38.
Bergö s. 21, 271.
etu. f. Sj. -4- fl. etu, s. 15, 113.
Bertula s. 61, 89.
(finn)koli 1. -koleks allm.
fl.
Birkala s. 61.
ku.ule.
bjonista vb. Bo. s. 103.
Fjälljärv
fl. Pielajärvi.
Bjärn.ä s. 61 f.
(fjätu)pulka m. Bo. ‹- fl. pulikka.
Blekinge s. 90.
(fiota)köus f. Ped. Pu. est. kaus'
blick(a) s. 193 (pilkkoa), 199 (fl. kousa).
(pulikka).
Fredrik s. 197 (Prldik).
(bly)kokku f. Ped.
fl. kokko. fripräss s. Nyl. s. 197 (pripras).
bok hsv. s. 216 (rääse).
bomista vb. Nyl. s. 62, 103.
gall m. Nu.
fl. kalla, s. 61.
(bon)tona s. Pm. s. 232 (tu.orni- gamm f. Ru. est. kamm, s. 61.
set).
gamma, gamme sv. (gamma no.)
bos, bqjg s. Dal. ‹- fl. pasma.
fl. kammio.
Bru.nkala s. 61.
gamsa Hz : est. jam(p)sima.
budista vb. Ki. Bo. -6- fl. putista, Gestilä s. 61.
S. 62, 103.
Gumandära s. 47.
bunn s. 187 (pasma).
Gåsåra s. 47.
båker m. Öl. s. 195 (pokari). (gäddä)pigä f. Hz s. 191 (pilka).
Bärgö se Bergö.
(bärphillo -u f. Öb. <- fl. lila. habbla vb. Sm. Nyl.
fl. habäai s. Btr.
fl. pasma.
pero.
Haddom s. 23.
-dalko f. Ho.
talkoo.
Haikko
Haikko, s. 51.
denta, dentil Lptr. s. 175 (mänhalsk(or) f. n., haiska vb. Nyl.
tä).
haiska.
dil(ka) vb. Hz :fl. tilkkua.
hajjakka NVet. (haha vb. Åm.)
draf hsv. s. 207 (rapa).
fl. haijakka.
eima no. s.
äimä.
hakata vb. Ru. -6- est. hakkama.
eisel(stagg) Ko., eisor pl. Ho. hakräk f. W. -6. est. hagarik, s.
aisa.
23, 63, 69.
(elsverks)pulg In. Ho.
pu- haka m., haksä f. Vb. Mp. Kors.
likka.
Pet. -6- lap. hakse, s. 95, 112.
Emsalö s. 175 (Mustasalo).
halg m. Ru. -6 est. halg, s. 112.
Enare
fl. Enari, s. 31, 32.
halk f. Estl., halkflo n. Ru. <eriemarker
fl. erämaa.
est. halg.
Erstan fl. Airisto, s. 24, 51, 56. Halko, Halku Halikko, s. 24.
. Esse s. 84.
b.alpater adj. G. -6. est. halp, s.102.
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(htimm = is!. hamr S. 119 under
haamu.)
ham(o) n. Kv. Px. NVet. Ko. <fl. haamu, S. 95.
hamsa vb. hsv. s. 125 (homsata).
Hankmo s. 24, 25, 66.
Haparanda Haaparanta, s. 20,

66, 67.
haper? m.? fsv., hapio f. Py.
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(hest)konil rn. Ped. fl. konelo,

88, 113.
heugrot f.) Ko. ‹- fl. hautoa, s.42.
hila vb. Ped.
fl. hilata.
hilki vb. 0. <- est. hilguma.
-hillo, -hillu f. Öb. -6 fl. hilla, s.

31, 113.
hilpater adj. G. ‹- est. hilp, s.

74, 102.

haapio.
Flimango Himanka, s. 90.
happlo, happlu f., hapel n., happ- himu f. He. Py.
fl. himo, s.
lo(ger), happlot adj., hapäl vb. 93, 96.
Nyl. Öb.
hapero, s. 23, 66. hirmus(t) adv., hirmustan adj.
Hapsal
fl. Haapasalo, s. 24.
Est!. 4- est. hirmus, s. 76, 102.
har(a) vb., hara-, hare(väder) Al. Hirsalö s. 175 (Mustasalo).
Öb. Nyl. Öl. 4- fl. haru.
Hirvala s. 36.
harisräim f. R. -6? fl. harjus. Hirvenpää s. 36.
harjakannu f. Nyl. Öb.
Hirvisalo s. 36.
harjakannu, s. 73.
Hirvlax
s. 24.
harjuks(band n.) Vö. fl. harjus, hivur pl. Ped. fl. hilva, s. 113.
S. 99, 112.
holka vb. Ten. -6 fl. hoikata, s.
harka f. rspr.
fl. harkki.
15, 53, 103.
hark(o)järn hsv.
fl. harkko. hojla Nyl. EgF. hsv.
hoilata.
haro f., -ger adj. Fby. 4- fl. haro. hokk m. Nyl. Öb.4-fi.hokka, s.93.
harot adj. Ko. Na.
fl. haru. hokko adj. Py.
fl. hohko.
harp(a) vb. Fby. Ped. hsv.
fl. hombil, hompil m. Vö. Pä. fl.
harppa.
hompelo.
haru adj.. Fby.
fl. haro.
hompo f., hompo(ger) adj. Fby.
hasakka in. Fby.
fl. hompa (homppa), s. 32,
hasakka,
s. 62, 64, 113.
65, 102, 113.
hask(u), haskor pl. 5., hask(a) homs(a) vb., hornen s. & adj. EgF.
vb. allm. hsv.
haiska, s. Öb. -6? fl. homsata, s. 65, 103.
15, 18, 27, 103.
Hoplax
Haapalaksi, s. 24, 27,
1--hassar in. Öb. <-fl. kassara, s. 61.
62, 88, 91.
hauk vb. Gkb. fl. haukata, s. 42. hoppla, hopäl vb. (h.-hansk),
hauter s. Gottl.
fl. hantera. hopplo f., hopploger adj. Nyl.
Haxalö s. 175 (Mustasalo).
EgF. Öb. <--?fi. hopelo, s. 31, 77.
Heisal
Hälsala, s. 89.
Hoppsal Haapasalo, s. 20, 24,
Helsinge s. 90.
27, 83, 88, 89.
Sv. landsm. XL 3.
16
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hora vb. EgF. Öb. ÷ fl. horata, hurmu adj. Ped. fl. hurmata.
hurst sbst. nÖb.
hursti, s.
s. 15, 32.
65,
86,
112.
hormo(ger),
hormu
horm(a) vb.,
adj. Fby. Vö. Ped. ±- fl. hur- husi-hasi adv. MN. fl. huiskin
haiskin.
mata, s. 33, 102, 113.
huska
vb. (+ huskanbakka, -slihoro(ger), hora adj., horu f. Fby.
da) ÖN. ÷- fl. huiskaa.
fl. horata, s. 102.
Ped.
hosia, ho/a vb. Nyl. fl. hoskata. husso(ger) adj. Fby. Strf.
hotia. hussu, s. 102.
hot(a)1 vb. Nyl. Öb.
hota2, hotas vb. EgF. Sat. Öb. huttla, hutäl vb. rspr. Ped.
hutiloita, s. 74, 274.
fl. hotottaa.
Hvittis (Vittis) Huittinen, s. 53.
hota3 vb., hoto(ger) adj. Be.
hyl vb. Skåne <- ? fl. huijata, s. 55_
fi. hoto.
hy2 f. Nb. Vb.
fl. hyde.
fl. hotti.
hott m. Ped.
hottoger adj. EgF. Nyl. ÷-? fl. hyd vb. (hydvatne) Gkb.
hyytyä.
hoto, s. 33.
Houtskär Hautasaari, s. 22, 23, Hylkelas s. 24.
hyva, adv. Btr.
fl. hyvä, s. 17,
24, 45.
38, 97, 102.
hoyl vb. Ped.
hoilata.
fl. huumata. H3rvikkylä, s. 35.
horn vb. NVet.
Hyvinge
Hyvinkää, s. 89, 92.
hop m. D. <- fl. haapio.
Håggais s. 64.
fl. haapio.
huap m. Ru.
Flåkö
Flaikko, s. 51, 110.
Huapsul Ru. s. 27.
fl. hompelo...
(hue, huie vb. da. <---? fl. huijata). håmbil m. Vö.
hui, huik(a) vb. Öb. EgF. Estl. håms vb., håmsu 8. & adj. Öb.
homsata, s. 65, 103fl. huikata, s. 15, 53, 103. EgF.
huiku.tan adj. 0. ? est. huikuma. håp m. (ä.-nsv. pl. håper) Nb. Vb.
haapio, s. 27,.
Brb. Estl.
huill vb. Ng. <- fl. huilatal.
huil2 Vb. Gkb. fl. huilata2, s.53. 65, 112.
fl. huimata. håpäl vb. (h.-staka) &-. n. Öb.
huim vb. Gkb.
hopelo.
huisk(a) vb. (+ huiskandag)Gkb. EgF.
hår(a) vb. Öb. EgF. fl. horata.
Nyl.
fi. huiskaa, s. 53.
fl. hurmata.
hårmu adj. Vö.
huka n. Öb. ‹--? fl. hukka.
hukka (: i hukka adv.), hukas adv. håroks, -uks ffi. Nyl. Ål. Öb. :
Nyl.
hukka, s. 32, 88. har jus.
Håsjö s. 225 (Taasia).
Hukta ±- Huhta, s. 78, 79.
hulivili (hulidajja) m. n. Nyl. håt vb. Öb. ÷. fl. hotottaa.
Öb.
fl. hulivili.
hälk vb. Estl. (<--- est. härjoma)
hur f. Ru,
est. hir, s. 32, 113. s. 69, 274.
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häperisto adv. Bo. 4-? fl. häppärä. ialg f. NW. 4- est. jalg, S. 69,
häranappu f. Mal. <- fl. naaran- 113.
iam f. Estl. 4-- est. järn.
nappi.
härmust adv., hänmustan adj., iams, lamsita vb. Est!. Ru.
härmuta vb. Estl. 4- est. hir- est. jam(p)sima.
Idlaks
Itälaksi, S. 24, 68.
mus, s. 31, 76.
Idur n. Py.
Harjunpää, s. 55.
fl. itu, s. 66, 67.
Härpö
Iljoki, s. 73.
härs vb. nÖb. 4-- fl. härsyttää, Uti,
Ikalis
Ika(a)linen, s. 19.
s. 38, 65.
häta (skituhäta) f., hätiger adj. ilmis adv. prep. DN. <- est. Urnas,
E. Öb. W.
fl. hätä, s. 15, s. 74.
ilvis f. Ru. 4- est. ilwes, s. 74.
38, 69, 93, 113.
fl. hautera.
LX-kusikas s. 0. <- est. kuzik.
häuter m. W.
Högsar 1. Högsår
Haukka- Imbilaks
Impilaksi, s. 66.
saari, s. 22, 24, 45, 68, 271. imrik, imärk f. W. est. limbrik.
höiter s., höltärnuM Nyl. EgF. Inapära s. 25.
fl. hautera.
Inikorp
Jäniskorpi, s. 25, 64,
Hölklöt *- Hylkeenluoto, s. 35, 66.
Innimo s. 24.
66, 75.
höp(p)ä1 s. & vb.Vö.Vb.<--fi.höper innuger, innur adj. Bry.: fl. innokas, s. 78.
lö, s. 39, 74, 88, 113.
höta vb. allm. hsv. fl. hautoa, (is)kall s. : fl. kalla.
Iskmo s. 24, 25.
s. 42, 62.
höt vb. est. ötsuma, s.40, 63,85. (is)till in. NO. 4- est. tila.
fl. (is)tolk m. G. <- est. tolk.
höt(t)er s. Nyl. Sdm. rspr.
(is)vall vb. Ped.
fl. vallata.
hantera.
höul, höur(u)1 adj., höurl vb. Öb. Itis ÷- Iitti, s. 18.
Ped. Lptr. <-fl. houru, s. 44, 77. iulk m. W. est. julk, s. 63, 65.
höur2 vb., höuru2 f. Ped. Gkb. hitt f. & vb. Est!. 4- fl. juttaa, 8.33.
iärg f. N.
est. jär'g, s. 38, 63,
höyry, 8. 49.
adj.
Öb.
fl.
höusk vb., höuskp.
69, 76.
hauska, s. 42.
höust(a) vb., höusto f., höuster jalg f. NW. <- est. jalg, s. (39,
n. nöb. Px.
fl. höystö.
113.
höut(a) vb., höuto, höutuna f. jam f. Estl. 4- est. järn.
Nyl. Öb. <- fl. 11autoa, s. 42, 62. jama vb. Vb. Jtl. <- fl. jamata.
höuter s. Nyl. EgF.
hautera, jams n., jams(a), jamsita v b.,
s. 42, 88, 92.
jamsoger adj. Nyl. EgF. Öb.
?fl. houru.
höylu adj. Vö.
Est!. Ru. ? est. jam(p)sima.
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fl. jassikka, s. kabi f. Esti.
est. kabi, s. 15,
69, 95.
23, 91.
jems vb. Nyl. EgF. Öb. Ål.: est. kahs (Ihre Dial.)
fl. kaski.
kai n. D.
est. kaigas, s. 70
j am(p)sima.
kaik' m. W. ‹- est. kaigas, S. 70.
Jeppo
Jepua, s. 64.
Joekas
*Juka, s. 17, 33, 70. kaik2 vb. NO. <- est. kaiku.ma.
jasikka f. He.

Joekis
Jokioinen, s. 17.
kaim, kaima(n), kajmas, kaimo,
kaimus m. f. allm. hsv. rspr.
jolk m. Po. Ten.
fl. jolkki.
fl. kaima(s), S. 50, 98.
Jomala Juumala, s. 33, 76, 88.
fl. jorata. kaiv vb. Ped.
?fl. kalvaa.
jora vb. Ten. Ped.
kakar(i), kak(k)ur ro. Öb. EgF.
joro n. Nyl.
joru.
.<- fl. kaakkuri,s. 15, 26,113.
jorsa vb., jorso f., jorsoger adj.
kala vb. Kr.
fl. kalu..
Nyl. Fb.
?fl. jorsahtaa.
jottla, jottra vb. Nyl. Fby. (Vb.) Kalajoki s. 79.
?fl. juttaa, s. 23, 33, 274. kalakukko f. Lptr. ÷- fl. kalajouku. f. Öb. ‹- fl. joukko, s. 44. kukko.
jou.nur pl. Ped.+-fl. juoni, s. 41, 78. Kalax s. 27.
fl. kalikka, s.
kalikko f. Py.
Juga
Ju.uka, s. 66.
(jugar)lauku f. Ped. fl. laukku. 23, 91.
Julböle
Flyvelä, s. 59, 109. kalja s. allm. hsv. fi. kalja, s.
julk m. W.
est. julk, s. 63, 65. 73, 97, 113.
est. kark, s.
julko(ger) adj., julkot, -ut adv. kalk' n. W.
Ksl.
fl. julkea, s. 31, 102. 77.
kalk2 m. Nb. Vb. ? fl. kolkka.
Jumo s. 9.
kalko
f. Ksl. ±- ? fl. kaska.
Jungsund s. 21.
kall(a)
m. Nyl. Ål. Öb. Sdm.
vb.,
tätt
f.
&
vb.
Estl.
hsv.
jutta
fl. juttaa, s. 33, 63, 103, 113.
? fl. kalla.
kalm m. Gottl. Blek. ÷- ?fi. kalma.
Jynsä,r s. 22.
kalu f., kalusar pl. m. Öb. Nyl.
Jyrängö
Jyränkä, s. 90.
fl.
kalu.
juoni.
jånor pl. Kv.
fl. kammio,
kamjo f. Pg. Na.
jåra Rz : fl. jorata.
s. 32, 93, k
jåtträ vb. Vb. : fl. juttaa.
kamm f. RW. +- est. kamm.
Jäminge
Jääminki, s. 89.
järg f. N.
est. ,jär'g, s. 38, 63, kan vb. Öb. (= kana Rz): fl.
kania.
69, 76.
kann vb. Vb. ÷-? fl. kantaa.
Järksalo s. 77, 89.
(järn)kaBg m. RW. <- est. kaiug. Kantalahti s. 24, 91.
»litas vb. nOb.
fl. joutaa, s. -kagg ni. RW. ‹- est. -katig, s.
69, 112.
44, 48, 63.
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Kankaantaka, 8. kart (ov) vb. Ped. fl. karttaa,
Kangantaka
s. 16.
19.
Estl.
EgF.
kartjil
m. Vö.
fl. karkaella.
kanka vb., kanke m.
f.
NVet.
fl. karttu, s.
karto
?fl. kankata.
Sv.
fl. kanko. 16, 61, 86.
kagko f. Sj. Ing.
Karungi
? fl. kankata.
Karunki, s. 68, 90.
Kankr isl.
kala vb., kaggäl m. & vb. karu(pots m.) W. *- est. karu, 8.
(kaggälgobb), kagglo adj., 86, 112.
fl. kasakka.
kagglus m. Fby. Px. Np. ?fl. kasakko s. Gkb.
kask m. Estl.
? est. kazukas,
kankea, 8. 66, 77, 98, 113.
s. 23.
kapa(re) m. Pä. ± fl. kapa(lo).
kask(land n., -stokker m.) fsv.
kapina.
kapina n. Öb.
kaski, s. 78.
kapit m. Est!.
est. kapet, 8.
kasko f. ÖN.
kaska.
112.
fl. kas nyt.
kappa, kapp(e), kappi m. rspr. kasnytt adv. Mal.
fl. kaasu.
hsv. allm. fl. kappa, s. 94,113. kaso 8. Gkb.
kapris s. fsv. fl. kapris, s. 70. kasse m. sv.; kass(i) isl. dial. :
? fl. kuperin- katitsa.
kapäl vb. Öb.
kas& f. Est!. est. kazu, 8. 78,
(keikka).
fl. karil.
96, 113.
karl n. Py.
kar2 vb. Estl. <- est. karima, 8. kasu2 f. Py. fl. kaaso, s. 96, 113.
kitta' (ov) vb. Ped. fl. kaataa,
27.
s. 21.
Karjala, s. 57.
Karelen
karl f., kari(a)vall, karda Est!. kata2 f. Ru. ±- ?fl. karttu.
kat(t)isa, katsa, katfa,
est. kari2, s. 95, 113.
est. kar'jas, katse, kats m. f. allm. hsv.
kari(a)s m. Est!.
fsv.
katitsa, s. 23, 85, 92,
s. 15, 57, 98, 113.
Karis
Karjaa, s. 17, 26, 27, 112.
katus m. f. G. <- est. katus, 8.
57, 101.
98, 112.
Karjaskylä s. 57.
kark m. f. D. +- est. kark, S. 76. Kaukola 8. 45.
Karkmo
Karkeamaa, S. 66. kaunik Ped. s. 42, 98.
fl. karkaella, Kauppila s. 45.
karkäl vb. Vö.
kaus ni. N. Sv. <- est. kaus'.
s. 65, 74.
karp m., karpo f. Ny!. Est!., karp- Kausilax s. 45.
Kaustari,
land fsv. fl. karpi, s. 65, 76, Kaustar (Köustar)
s. 42, 45, 46, 108.
95, 112, 113.
Kaustila,
karsina, Kaustby (Köustby)
karsina f. Nb. Vb.
8. 42.
s. 23, 91, 112.
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kehä, s. 59. kilo, Mhz. f. Nyl. Est!. fl. kilo,
keha vb., kehu
fl. keikka.
keiku. s. Ped.
s. 31, 60, 93, 96, 113.
kimas vb. Sj. Px.÷-fl. kilma, s. 32.
Keistiö s. 9.
Kiiminki, s. 89.
keks m. Nyl. fl. keksi, s. 95, 112. Kiminge
Keksholm
Käkisalmi, s. 38. Kimito
Kemiö, s. 30, 37, 39,
kela m. & vb., kelo f. Nyl. fl. 56, 71, 91.
kela, s. 15, 29, 30, 74, 93, 112. kimo f. Bo. -6- fl. kimo.
Kelviä
Kälviä, s. 38.
kimp m., kimpater adj. G. ‹- est.
kimp, s. 102, 113.
Kembele Kempele, s. 66.
kina vb. Nyl. fl. kinata, s. 60.
Kemi s. 37.
kena vb. Nkb. fl. kinata, s. 31. kings m. Sv. : fl. kinka.
kepil ni. Ped. fl. käpäle, s. 39. kinka vb. Åm. : fl. kiikata.
kiol mt f. n.Ru.-<- est. killimet, 5.38.
Kerkelax s. 25, 60.
kippo f. Nyl.÷- fi. kippa, s. 59, 112.
kerma f. Sv. -6- fl. kirma.
kir m., kiratan adj., kirurigg
Kearu Keuruu, s. 19.
kiauks vb. N. ‹- est. kiuksuma, Est!. -6. est. kir.
kiriger adj. E. -6- fl. kiire, s. 76.
s. 49.
Kirilax s. 25.
Kidelä
Kitilä, s. 66.
Kirjala s. 89.
Kitee, s. 66, 273.
Kides
kiff f. W. : est. kihw, S. 73, 113. kirm m. N. <- est. kir'm, s. 31,
65, 76, 113.
kig vb. D. <- est. kik.
kik f. & vb. Est!. -6. est. kik, s. kirma, kirmo f. Nyl. Sv. <- fl.
kirma, s. 112.
32, 112.
kiski vb. G. kiskoa, s. 59, 103.
Kika ±- Kilka, s. 18.
kika vb., kikku f., kiku adj. kisk2 m. W. ‹- est. kisk, s. 32, 113.
(kikakäldo, kikukällu) Nyl. kita vb. Nyl. : est. kiditämä.
Est!. Vb. : fl. kiikata.
kitutal vb. G. -6. est. kiditämä.
kikk s. Dl. Åm. Vb. Öb. Estl. kituta2 vb., kitutan adj. W.
fl. kikki.
est. kiduma.
kikklot adj. Nyl. Öb. : fl. kiikata. kivas adj. Ped. fl. kiivas, s. 61.
kil' m. RW. -6- est. kill, s. 32, 60, Kjulå s. 39, 49, 50, 110.
75, 113.
kiun vb. GW. <- est. kiunama,
ki12 m., kilatan adj. N. -E- est. ki12, s. 48.
s. 75.
kiäks n. Ru.
? fl. keksi.
kilisa vb. Nyl. ÷- fl. kilistä, s. kiäks(bein n.) G. -6- ? est. keks,
23, 103.
s. 60, 113, 133 (kabi).
kilmet, -it f. Estl. fsv. -6. est. klin- Kiälö S. 60.
met, s. 23, 25, 34, 58, 74, 75, kläpp f. Ru. <- est. käpp, 5. 39,
113.
60, 133 (kabi).
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kopal, kopäl vb. Öb. -4- ? fl. ku.perin(keikka).
koplu adj. Öb. 4-- fl. kopelo.
koppo f., koppater, koppu adj.,
kopp se & koppas vb. Öb. Nyl.
?fl. koppa.
kopsa ni. Lptr. 4-- p. kopsa', s.
83, 93, 94, 112.
fl. kuroa, s. 33.
kora vb. Ped.
korga vb. Ing. fl. korjata.
kon, korist, korja vb. allm. 4- fl.
korjata, s. 57, 76, 103.
kork m. Estl. est. kor'k, s. 65,
76, 112. '
Korplaks Korpilaksi, s. 24, 66.
Korpisaari, S. 22.
Korpsår
Korsalö s. 175 (Mustasalo).
Korslax s. 24, 91.
Korusala s. 89.
-korw m. R. 4- est. körv.
kosa s. Sv. 4- est. kaus'.
kot(a) m. f. n. allm. fsv. fl. kota,
s. 94, 112.
kotkask m. Estl. 4- est. kotkas,
fl. S. 101, 113.
kolmanes, kolmis s. fsv.
kott n. (-stam) Estl. 4- est. kot't',
kolmannes.
s. 32, 112.
Kolsar s. 24.
kotur
m. Öb. -4- fl. koturi, s. 77,
komps f. W. -4- est. komps.
konn f. Est!. 4- est. konn, s. 113. 88, 92.
Koupebacka s. 45.
Konall s. 32.
konil m. Ped. fl. konelo, s. 88, kous f. Ru. 4-- est. kaus'.
Kovala s. 88.
? fl. Kovjok Kauhavanjoki, s. 20,48.
kont m. allm. hsv. Sv.
fl. koipi, s. 53.
koyp n1. Ped.
kontit, s. 32, 65.
kogg m. Estl. est. kong', s. 112. koyto s. Gkb. 4- fl. koettaa, s. 53,
est. kong2, s. 61, 113.
koggar m. D.
r 100, 112.
kok f. Estl. 4- est, kök, s. 113.
-koli, -koleks s. Finu1.4-fi. kuul e.
kok vb. Vö. Must. s. 65.
fl. paimen.
? fl. kankata. (ko)paim m. Np.
koka vb. Nyl.
Xiöthampn s. 60.
Klaukkala, s. 22,
Xlövskog
42, 47, 68, 70.
knytjil m. Ped. s. 151 (konelo).
kobas S. Åm. -4- fl. kovasin.
koda, kod& f. Ing. -4- est. kord.
kopsa2, s. 83.
kofso f. Nyl.
koikata,
kolk(a) vb. Fby.
s. 15, 53.
kojpe vb., koipiger adj. Ten. -4fl. koipean.
fl. korjata.
_koir vb. Lptr.
Koka 4- Kuokka2, s. 41.
Kockböle Kaukakylä, s. 20, 48.
kokkol f. allm. hsv. fl. kokko,
s. 96.
kokko2 f. Ko. Ho. Br. fl. kokka,
s. 112.
? fl. kokko.
-kokku. f. Ped.
Xoklot Kaukaluoto, s. 48.
koksa, vb. Nyl. ? fl. kuikistaa.
kol(a) vb. Öb. -4- fl. kaalata, s. 27.
kolk m. fsv. ? fl. kolkka, s. 93,
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kop(u) f., kop(a) vb. Öb.
fl. kuppelikeika adv. Nyl.
kukuuppo, s. 34.
perinkeikka.
kord f., korda vb., korr/c) f., kuppla vb. Nyl.
?fl. kuperinko(r)dom adj. & adv. (-kans, keikka, s. 23.
-vis, -vist) Nyl. Est!. -6- est. kuppo f. Py. fl. kuppa, s. 112.
kord, s. 86.
kurda, kurdu. f. Ru. est. kord..
(korn)kökko f. Py. :fl. kökö. kurian adj. Ru.
est. kuri, s.
(ko)ropa f. Öb. ‹- fl. ruoppa.
103.
krak vb. Öb. Nyl. Fby.
fl. kuritt vb. Py.
fl. kurittaa.
kurks vb. Ru. -6. est. kur'g.
kraakkua.
krakist vb. Ped. fl. krakistaa, kurn 73. Estl. est. kur'n, s. 113.
s. 103.
kurpits m. W. ‹- est. kurbits,
kram sv. s. 216 (rääse).
s. 32, 77, 84, 113.
kras m. f. & vb. (-skaft, -skalm) kurvo, kurvu f. Fby. Nyl. Öb.
RW. -6- est. kräz.
kurva, s. 32, 78, 93, 113.
kriks vb. W. <- est. kriksuma. kusakk m. Py.
fl. kusakka.
krog hsv. (k)rouvis.143 (kaus'). -ku.sikas s. 0. +- est. kuzik.
kräks vb. W.
est. krriksuma. Kustö
fl. Kuusisto, s. 24.
kubias, kubius m. Estl.
est. kut m., kuta vb. rspr. Åm. *-? fl. kutea.
kubjas, s. 32, 98, 113.
(kudd)ropur f. Ped.
ruoppa. kuta m. Lid.
fl. kutea.
kuja vb. Bo.
fl. kuhjus, s. 73. kutt interj. Ped.
fl. kuti.
kujk vb. Vö. fl. kuikistaa, s. 53. kutull m. Öb.
kutuli, s. 65,
ku.kk vb. allm. ? est. kukkuma. 113.
kukkot adj. Öb. : fl. kuukistua. kutu12, kutur m. Öb. <- fl. koturi..
kuksa vb. Ten. -6. ? fl. kuikistaa. kiilp f. Estl. -6- est. kul'p, s. 33,
kul n. Nyl.
fl. kuli.
74, 75, 112.
kula m. W. <- est, kula, s. 32, kttiiau adj. N. -6. est. kön'n'.
93, 94, 112.
Kvevlaks Koivulaksi, s. 23, 53,.
kult(u) f. Öb. <- fl. kulta.
81.
Kumlinge s. 90.
Kvikant‹-Kuikkakarta, s. 53, 272.
ku.mm m. W. est. kumm, s. 112. Kvieklaks Kuikkalaksi, s. 53.
kunt m. allm. -6- ? fl. kontti.
Kvimo
Kuivamaa, s. 24, 25,.
kagklatan adj. Nyl.: fl. kilkata. 53, 92.
Kuopio
Kuopio, 5. 41.
Kylmälu.oto s. 24, 41.
kupa vb. Nyl. Est!. : fl. kuperin- Kymi s. 37.
keikka.
kytta vb., k3rttland n. allm. hsv.
kupita vb. Ksl. ? fl. kuu.pata.
fl. kyteä, s. 34, 38, 60, 97,,
kupp m. Estl. est. kupp, s. 64. 113.
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Kökar s. 49, 60.
fl. kökö.
-kökko f. Py.
Köklaks ? Kauplaksi, s. 42,

60, 70.

körma f. Sv. ±- fl. kirma.
körv m. & n., körväl, kölver m.
s. 27. ,
kålk m. Nb. Vb. ? fl. kolkka, Estl. <- est. körv, s. 40, 78, 112.
est,
köus, kövs f. G. Öb. Sv.
s. 93.
kaus'.
Kålek s. 9.
Kaustari, s. 42.
kånil m. Vö. fl. konelo, s. 88, Köustar
Kaustila, s. 42.
Köustby
113.
känk(a) vb. Estl. Finni. Sv. <--.?
labet s. Åm. 4- fl. laputan.
fl. kankata.
fl. lava.
laghe fsv.
kåt(a) s. allm. ÷- fl. kota.
lagäl m. W. ‹- est. lägel, s. 26,
kåtjil m. Vö.: fl. konelo.
fl. 113.
käup vb., kftupu f. Vö.
Lahti, S. 79, 101.
Lahtis
kuuppo, s. 15, 113.
est. laialt.
laialt adv. W.
est. kaus'.
kä(v)s s. Sv.
f.,
laiksläda
EgF.,
laikio,
laitjo
Estl.
s.
82.
käft
fl.
laitio,
s.
32,
70,
112.
kägistama.
vb.
N.
÷
est.
kägist
Laikko s. 52.
Käyrä, s. 70.
Kägra
laiv(a
ner) vb., lajvu f. Lm. Vö.
adj.
G.
käiklater
käikäl vb.,
?fl.
lajuaa, s. 34.
s.
55.
est. käikuma,
fl. laaja, s. 93.
iajo
f.
Nyl.
fl.
m.
f.
Esti.
kaima(s).
käim
fl..
m. Nyl.
lakka
vb.,
lakk
s.
113.
käkk rn. Estl. est. käkk,
lakka.
m.
f.
n.
allm.
käks, käkse, käksi
fsv. ? fl. keksi, s. 95, 112. Laknakosk Lahnakoski, s. 73.
kälmet Ihre, källmig Rz s. 160 lakuta vb. W. <- est. laguma.
lal vb. W. *- est. Hilma.
(kylmä).
vb. Ped. hsv. fl. lallatfl.
käng(a), känge s. rspr.
kenkä, s. 59, 66, 67, 97, 112. taa.
käpp f. W. <- est. käpp, s. 82. lalla vb., lallue m. EgF. Ped.
fl. lallus, s. 98,
kärist m. Estl. <- est. keris, s. allm. hsv.

30, 101, 112.

113.

lama m. Pg. ? fl. lamu.
Kärknäs s. 77.
lamu.ska n. Lpfj. fl. lamuska,
fl. kirma.
kärm(a) 5. Sv.
s. 112.
kärto f. Py.
kärttää.
est. kärts, (land)kalla s. : fl. kalla.
kärts m. & vb. N.
Lahnasaari, s. 73.
Lansor
s. 76.
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lanto f., lant(land, -pirakko) lint vb., lintnigg f. Est!. <- est.
Nyl.
fl. lanttu, s. 65, 113. lint.
.Lanu Ru. <- est. lån.
lipa f. N.
est. liba, s. 69, 113.
lagg m. N. <- est. lang.
lipp(o)I, -u f. Öb. Nb. fsv.
fl.
lapell m. ile. fl. lapelli, 8. 112. lippo, s. 93, 96, 112.
lapp, Lappland Lappi.
lippo2 f. Py.
fl. lippu.
Lappo
Lapua, s. 17, 58.
lipsik f. N. 4-- est. liipsik, s. 65,
larpa vb. Fby. s. 169 (lurputtaa). 112.
Larsmo S. 24, 25.
lirp vb., iirpu s. Öb. ÷-? fl.
las vb., laso L Py. Po. fl. laase.
lasta m. ile.
fl. lasta, s. 112. lirpa vb. Nyl. Fby. ? fl. lirputlasu. f. Est!. ‹- est. lazu, s. 113. taa.
latigg, lett" m. D. G.
est. -lisko f. Py
fl. lisko.
latingas.
litu f. N. <- est.
s. 97, 113.
latt2 E N.
est. latar, S. 92. Livala s. 49.
latt,3 latto f., lattskiv Est!. Py. loj adj., -het rspr. : fl. loi.
est. latt.
Lojo
Lohja, 8. 17, 73.
latter f. D. ‹- est. latar.
loka' f. allm. rspr. hsv.
fl.
Lauckangar s. 85.
luokkal, s. 18, 41, 93, 94.
lauko f. Öb., lauku-ryss allm. loka2 f., loke m. Nyl. Närke
hsv.
fl. laukku, s. 15, 42, Sdm.
fl. luokka2 .
112.
Lokteå Lohtaja, s. 29, 78, 80.
lau.s f. D. ‹- est. laits, s. 112. Lotlaks
Luotolaksi, 8. 20, 24,
lave rspr. hsv. fsv.
fl. lava, s. 25.
94, 112.
loka se loka'.
Lemlaks Lemmelaksi, 8. 71. loma, -u f. Öb.
fl. inoma, s.
Lemo Lemu, 8, 19, 76.
41, 94.
lems n.(?) Py.
fl. lämsä.
Luhango Luhanka, 8. 68, 90.
lend vb. W.
est. löndämä. luku f. Py.
fl. luku.
Lepplax s. 23, 24, 25.
Luleå <— Luulaja, s. 29.
Leppo
fl. Lapua, s. 58:
Lumparland S. 66.
lerpa vb., lerpu. s. Og.
fl. iunt vb. Ped.
lu.ntuta, s. 32.
lirppua.
lurjus m. Est!. Nyl. EgF. Öb.
Lesöra S. 52.
fl. lurjus, s. 73, 113.
Letala <— Laitiala, s. 50.
lurpa vb., lurpo adj. Nyl. Fby.
libb f. Estl.
est. liba.
? fl. lurputtaa.
lim f. W. *- est. lim, S. 112. lusk(a) vb. Nu. Po: Sv. : fl.
lima m. W. <- est. iima, s. 93, 94. luskata.
Limingo
Liminka, s. 68, 90. luta m., Lptr.
fl. luta.
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luts, luta f. Estl. 4- est. luts, s. marisa vb. E. Efl. marista, s. 103.
marra vb. Rz s. 173 (morkata).
84.
Matarenki, s. 90.
Matarengi
vb.
Sv.
lynta
-nå),
(-niii,
liint s.
matila, mattla vb. Ksl. Ile. E
N. 4- est. lon't, s. 112.
madella.
Akta Rz, låjtand adj. Vt. ?
Matterpä
Mantereenpää, s. 86,
loittava.
109.
(lamu).
läma f. Rz s. 163
lähtsar pl. f. W. ? est. lfitses, Maxmo Maksanmaa, s. 19, 23,
24, 92.
s. 82, 113.
Meitouri
s. 47.
läma f. Rz s. 163 (lamu).
mä(-band) Ped.
meka
vb.
lätar pl. f. W. E est. löte.
käistä.
läul m. & vb. W. -E. est. laul, s.
mekk(a) f. Öb. Vb. hsv.
42, 74, 113.
mekko, S. 29, 96, 112.
Lökanäs s. 22, 45, 108.
mena
vb., meno n. Sjd. -E. fl.
s.
40,
112.
löks f. W. est. löks,
meno,
s. 29, 96.
Lau.paus, s. 43.
Löpö
Marjakarta, s. 54,
Merikart
fl. laukku.
-löuku f. Ped.
56,
272.
löule u. Sj. E est. laul.
löut vb. Pm. Px. Mx. ? fl. lau- mena is!. S. 174 (murtaa).
metsis f. N. E est. met'sis, s.
kata, s. 42, 69.
löutut adj. Np. fl. leuto, s. 48. 30, 84, 113.
(löv)hassar m. Öb. E fl. kassara, Millanoura s. 47.
nokka.
(miss)nokk in. W.
s. 61, 112.
mjärde
m.
sv.,
micerpi
fsv.
Lövkosk Lau.kkoski, s. 42, 47,
merta, s. 30, 58, 66, 67, 112.
70.
mjöklot adj. Pm. 4- ? fl. möhkäle.
Munapirtti, s. 35.
Mogenpört
.11oisk vb. W. -E. est. loisk, S. moija ä.-sv. E fl. maja.
64.
moit vb. Öb. Efl. moittia, s.15,53.
mokk f. G. E est. mokk.
maj m. f., (fisk)maja f. Est!. Py.; mold f. Estl. E est. mord.
fl. maja, s. 112. Mono ‹- Mono.
maija ä.-sv.
mail, mal Öb. vb. -E. ?fl. madella. mora vb., mor(d) s. s. 174 (murMaalahti, s. 27, 81. taa).
Malaks
malk m. f„ malko f. Estl. Py. mork(a) vb. Py. hsv. ---> fl. morkata.
Efl. malka, s. 74, 93, 113.
morä s. Gkb. s. 174 (murtaa).
mansik Ped. s. 88, 98.
maggust, magguta vb. Pö. Py. moyt vb. Öb. <-fl. moittia, s.
15, 53.
E fl. mankua.
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mujka f. allm. hsv. <- fl. muikku mäntil m. Lptr.
? fl. mäntä.
s. 18, 97, 113.
Mäntselä
Mäntsälä, s. 39.
Muldia
S. 66.
mär(a) vb., märo fl , märe n. Öb.
Munsala
Mudansalo, s. 23, Nyl.
määrä, s. 39, 97.

72, 85, 89.
Munsmo s. 73.
muona(kar m.) Py.
muona(mies), s. 42.
(mur)akko f. Po. <- fl. akkuna.
murdi n. Ten. ? fl. murto.
murra vb. Rz, murro adj. Py. s.
173 (morkata).
murta vb. Nyl.
fl. murtaa, s.

65, 86.

mätu f. Estl. <- est. mödu, s. 69.
mäuk m. Vb.
fl. maukku, s.
42, 49.
mödu f. Estl. est. mödu., s. 69.
mön m. R. ±- est. mön, s. 40,
112.
Mörskom Myrskylä, s. 35, 38.

Möttelä

Myttälä, s. 39.

möuk vb., möuku(s) adj. Öb.
fi. mou.kka, s. 15, 44.

Mussalö (Mustsal) Mustasalo, möurist vb. Gkb. fl. möyrästää,

s. 24, 83.

s. 49.

Mussar, Musser Mustasaari, möut vb. Pö. Px.

moukka, S.

s. 24, 25, 27, 83, 91.
69.
mut n. Nyl. ‹- fl. mutu.
mutikkor pl. f. Nyl. <- fl. mu.tikas, naber m. Ru.
est. nåber.
s. 23, 113.
Nagu s. 17,26, 70.
mutis vb. Py.
fl. mutista, s. naittajas n. Öb.
naittajaiset,
103.
s. 73, 113.
mutt m. Est].
est. mut't', s. naka(-hof n., -stuppo f.) Nyl.
32, 64, 113.
naka.
(miins)nork fl W. ÷ fl. nurkka. naks vb. Ru. ‹- est. nåksuma.
mfita m., mfitatan adj. N. ‹- est. naku. f. Ped.
fl. naakku.
mu.da.
napa m. f. (-gumma, -stokk)
myrja is!. s. 174 (murtaa).
napstäkk Estl. EgF. Nyl.
mytt vb., mytto f. Nyl.
fl. est. naba, s. 69, 94.
mytty.
napu f. Fby.
fl. nappu.
måld f. Estl. ÷ est. mord, s. 112. nar vb., nara m. Py.
naamårra vb. Rz s. 173 (morkata). ra2, s. 94.
mähä m. n. rspr.
fl. mähä, naranapp m., naranippu. f. Öb.
s. 39, 113.
Nyl.
naarannappi, s. 21,
mäi f. Ru. ÷- fl. maja.
27, 113.
mäkk(a) f. Vb. hsv.
mekko, Narga s. 25.
s. 29, 96, 112.
narm f. Estl.
est. narmas,
mänta vb. s. 176 (mäntä).
s. 76.
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naro f. Lptr. fl. naara(s), s. 97, nukk' m. Ru. fl. nokka, s. 32.
fl. nukka.
nu.kk2 m. Py.
113.
fl.
nukk(a)
vb.
Nyl.
Ru. hsv.
naskar m. Ru. ? fl. naskali, s.
nukkua.
27, 112.
est. nuri.
natt f. W. <- est. natt, S. 112. nuran adj. Ru.
est. neksama. nurkl vb. 0. ? est. nurama.
neks vb. N.
nirpoger adj. Po. 4- fl. nirppi, nurk2, nurkal, -o f. Nyl. Öb.Estl.
fl. nurkka, s. 77, 94, 112.
s. 102.
nirso(ger) adj. Nyl. Pg. 4- fl. nurk3 m., nu.rka2 vb., nurku, nurkiger adj. Rz Ten. s. 180 (nork),
nirso, s. 102.
niauk(s) vb. Est!. est. naugma, 182 (nurkka).
nurr vb. (nurrspir), nurratan
s. 69.
Niemisenkylä, s. 40, adj. Est]. 4- est. nurama.
Njemis
nu.tto f., nuttur f. pl. Ped. Py.
41.
niokk, niogk vb. Est!. : est. fl. nuttu, s. 112.
est. nui, s. 33, 53,
nili f. Estl.
naugma.
niäuk, niöuk vb. Esti. 4- est. 112.
nåra vb. Br. s. 180 (nuhrata).
naugma.
fl. nuhku., s. nägu, näku f. Estl. 4-- est. nä,gu,
noka vb. Ped.
s. 69, 113.
33, 82.
nokkl m. Ho., nocka' hsv. Sv. (näti)korw ta. R. ÷- est. körv.
fl. kuppa.
(näti)kuppo f. Py.
nukka.
fl. perä.
nock(a)2 m. hsv. Estl. fi. nokka. (nörr)pera s. Gkb.
nolk m. N. ‹- est. nork, s. 65, 113. nöu.ur, nöu.vur pl. f. Ob. ? fl.
-noll n., nolo, noluan, nollu adj. neuvo, s. 48, 112.
Öb. 4- fl. nolo.
Ogelby Oulunkylä.
nolla f. Sv. s. 180 (nolo).
Oggelbo s. 183 (Oulunkylä).
nor n. s. 194 (Pirttinuora).
nora vb. Ped. Pg. ? fl. nuhrata, oglis vb. R. <- est. ogima.
Oglajerui S. 182 (Oulunkylä).
s. 33.
Oekelbo s. 183 (Oulunkylä).
fl.
norkata.
norkl vb. Nyl.
Okthan-, Oehtonsalmi s. 79, 81.
f.,
norkatan
adj.
Est!.
nork2
olja Sv. s. 216 (rääse).
nurkka, s. 33, 76, 112.
norka vb. Rz s. 180 (nol'k), 182 oma vb. Pä. Vö. : fl. huumata.
ork m. f. N. 4-- est. ork, s. 63, 112.
(nurkka).
norr(näva adj.) Nyl. ? fl. nurja. Oulango s. 90.
oum Vö. s. 128 (huumata).
est. nörik.
norik m. N.
(not)pära m. f. EgF. Ped. Ru.
oma Pä. s. 128 (huumata).
fl. perä.
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pada f. Ul. ? fl. paahtaa.
part m. f. Est!.
est. par't, S.
padi f. (-lind) N.
est. padi, s. 86, 113.
69, 95.
parw m. W.
est. par'w, s. 76,
pai, pajor f., pajj, paisan adj., 78, 113.
pai, pajja vb. Nyl. Estl. hsv. pask n. Vm. Vb. Sdm.
fl. pa+- est. pai, s. 50.
ska, s. 93.
pajj n., pajjo f. Nyl . fi.paju, s.95. pasma f., -an n. hsv. rspr. allm.
-paim m. Np.
fl. palmen.
fl. pasma, s. 26, 94.
paisk vb. Nvet. ÷- fl. paiskata, passla f. Ing.
est. passel, s.
s. 104.
112, 154 (kord).
pait(a), paito m. f. allm. hsv. påfma s. Kö.
fl. pasma.
fl. paita, s. 93.
pata f., pate m., pata vb. Nb.
paivas vb. Öb. <— fl. päivä.
Åm. Sm. hsv. fsv.
fl. pato,
pakk m., pakkä m. f. Estl. Fårö s. 94, 96, 112.
est. pakk.
patika vb. Nyl. hsv. fl. patikka.
pakko f. Nyl. fl. pakko, s. 112. pegu f. Ped. +- fl.
Paldamo Paltamo, s. 66.
peivas, peiva se, peivut vb. Bry.
paldra vb. Nyl. Ål. ÷- fl. palturi. Kö. Pm. <— fl. päivä, s. 39, 55.
palduri m.? Nyl. hsv. fl. pal- Pelgjärvi s. 38, 66.
turi, s. 65, 74, 91.
Pellinge
Pellinki, s. 68, 89,
palikko f. Py. ‹- fl. palikka, s. 23. 90.
palm s. ä.-sy.
fl. parmas.
Pemar
Paimio, s. 50, 52, 108.
palsta ni. (palstkrans) Py. fl. pen adj. Sv. ‹— fl. pieni, s. 40.
palsta, s. 112.
pena vb., penu f. Öb. fl. pino,
palva vb. hsv.
fl. palvata.
s. 31, 32.
papplor f. pl. Py.
papela, Pensor
Pienisaari, s. 24, 40.
s. 23, 74.
Penäs
Pietniemi, s. 40.
para m. Kv. ? est. par'w.
pent vb. Ped.
fl. päntätä.
parajka adv. Nyl.
paraikaa. pep(p)la f. Sdm. Sm. fi. papela.
parer m. Rz ÷-? fl. poro.
pepplu. f., -ur pl. Ped. Ing. <Pargas
Parainen, s. 70.
fl. papela.
Parisköla
Paarskylä, s. 35. -pera s. Gkb.
fl. perä.
parm m. hsv. rspr. fl. parmas. perak m. N. fl. piirakka.
parsa vb. ( + parsannu.ål) Nyl. *- perka vb. Sv. s. 188 (perkata).
fl. parsia.
perkel, perkil ni. Sv.
fl. perparso adj. Ko. : fl. perso.
kele.
pars(u) f. (parsstegger pl.) Nyl. persäialg fl Ru. fl. persejalka,
Öb. EgF. Estl.
fl. parsi, s. s. 29, 113.
85, 95.
pesa vb. Ped.
fl. pestä.
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pass vb., passas n. Öb. <- fl. pinn vb. W. <- est. pin'n'ima.
pigka rn. & vb., pigk(o) f. Np_
perso.
pest vb. Vö. 4-? fl. piestä, s. 40. He. <- fl. pinkka, s. 93, 94.
pipper n. Lptr. <- fl. pöperä.
Petolahti, s. 25.
Petalaks
Pet(ti)smo Petäjäismaa, s. 19, pir n. Py. 4- fj. piiri.
pirag m., pirakko f. Esti. Nyl.
24, 25, 84.
fl. piirakka, s. 113.
Petäjäjärvi, PätPett(e)järv
Pirkenoja s. 36.
käjärvi, s. 24, 85.
pig(h)a rspr. hsv. allm. fsv. <- fl. pirra f., pirre m. Sv. 4- fl. päre_
piru(kärro, -krupsu f.) Bo. Ped.
piika, s. 66, 67, 113.
4- fl. piru.
Pigby 4- Piikilä, s. 68.
pis m. vb. Esti. <-? est. piizima.
Piikalahti, s.
Piglax
pisiki(hann f.)Ru.<-est.pizikene.
pikal vb. Ped. <-- ? fl. piki.
(pisu)vava n. Bo. Be 4- fl. vaava.
pika5 f. fsv. +- fl. pilka.
pit(a) vb. Esti. Br. <- fl. pyytää.
Pikis ÷- Piikiö, s. 18.
(pita)löuku f. Ped. 4- fl. laukku,
s.
192
(jordpikka)
f.
&
vb.
pikka
s. 42.
f. (pikka).
pikker, pikkel, pikkeli, pikkol Piteå 4- fl. Pitäjä, s. 29.
pits vb. & m. f. Esti. <- est. pits,
fl. pikku.
ad,j. Vb. Åm.
s. 84.
Nyl.
Ål.
(pikkstaka)
-u
f.
pikko2,
pjalder, pjaldra vb. Ped. s. 185
Pg. Vö. <- fl. pikka, s. 93.
pikkoter, piku(liten) adj. Nyl. Pg. (palturi).
pieks (ov) vb., pieksu f. Ped.
<- fl. pikku.
<- fl. pieksu, s. 40.
n.
Bo.
Ile.
4fl.
vaava.
(piku)vava
Pielahti, s. 41.
Pjelax
pilluttaa.
pila vb. Ped. 4- fl.
pjen
adj.
Skf.
4- fl. pieni, s. 40_
s.
65.
fl.
pilkkoa,
pilk vb. Öb. <fl. piepottaa.
pjep(a)
vb.
Fby.
f.)
Al.
:
pilk(mössa), pilka(luv
(prätistä).
pjeppla
vb.
s.
198
pitnilkka.
pilku f. Vö. 4- fl. pilppa, s. 70. piuk ni., pju.kug adj. Est!. Sv. <-?
est. piug.
pilV n. Py. <- fl. pilli, s. 95.
Piukala, s. 89.
Piukal
f.
Esti.
<est.
pilT.
/31112, pillo ra.
vb.
Öb.
<- fl. pyyliä, s. 59.
pjul
pilp m., pilpu f. Öb. 4-fl. pilppa,
fl. piustaa, s.
piusta
vb.
Fby.
s. 65, 95•
48.
. <- fl. pilppa.
pilt m. Öb
piltnikku f. Vö. Ped. <- fl. pit- piuts vb. Ru. <-? est. piuksuma.
pjäxa f. allm. hsv. <- fl. pieksu,
nilkka.
pina vb., pino f. Öb. 4- fl. pino. s. 61, 96, 112.
plugg s. hsv. : ‘fl. pulikka.
pini vb., piniatan adj. Est!.
pols 1. poit s. N. <-? kar. potiii.
est. pinima.
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pojakas, pojas, poi se vb. Öb. preka vb. s. 188 (perkata).
? fl. päivä.
prepista, pretista vb. Nyl.
fl.
pojke m. hsv. rspr. fl. polka, s. prätistä, s. 103.
53, 94, 113.
pridu s. Est!. 4-- est. Pridik.
Pojo
Pohja, s, 17, 73.
prigi, priki n. Estl. ‹- est. pragi,
pokar m. Fby.
fl. pokari, 8. s. 34.
31, 88, 113.
pripas(häst ni., -märr f.) Est!. <pokk vb. G. <-? est. pöksuma. est. pripras.
Pockar 8. 33.
priska vb. Nyl.
fl. priskottaa,
pocker Sdm. s. 196 (pokari).
s. 18.
polal m. L.ptr.
fl. pola.
prits vb. W. +-est. prit'sima, s. 84.
pola2 vb. Ob.
fl. polttaa.
protista vb. Nyl.
fl. protista,
polkus(veg m.) Pä.
fl. polku, s. 103.
s. 65.
prusak m. Est!. +- est. prussak.
ollmett
Puolametsä, s. 20. priigi n. Est. -E- est. prägi.
polt(a) vb. Öb.
fl. polttaa, s. präis f. R. -E- est. prei, s. 55,

65.
polusk m. N.
est. polusk.
pomp m., pompa f., pompo adj.
Lptr. Pä. = fl. pumpula.
popplä Öb. 4-1? fl. papela.
pops(a) vb. Fby. fl. popsia, s.83.
poral, porkal vb. Rz. s. 202 (pyrkiä).
por(a)2 vb. Fby.
fl. poro.
porka vb. Sj. ‹-fl. porkata.
Porkala
Porkkala, s. 88.
Porlam, -om
Porolammi, s.

23, 24.
poro, -u f., poroger, poru. adj.,

(poromaga) EgF. Nyl. Öb. fl.
poro, s. 102.
Porsär
Porosaari, s. 22.
posa vb. N. ? est. pozima.
potpurri 8. hsv. s. 201 (purpur».
poko, -u f. allm. hsv. fl. puukko, s. 34.
prappla, preppla vb. s. 198 (prätistä).

113.
prässa vb. s. 189 (perso).
puij (ov) vb. Ped.
pujahtaa.
puko f. (-jugkare, -kniv) allm.
puukko, s. 15, 34, 112.
pula vb. Ksl.
fl. pulata.
pulas adv. Nyl.
fl. pulassa.
pulg, pulk m. Ho. Est!.
fl.
pulikka.
pult s. Py.
puli.
pulik(k), pulka m. Nyl.
pulikka, s. 23, 74, 88.
pulk(a)' f. hsv. Vb.
fl. pulkka2, s. 93.
pulka2 vb. Nyl.
fl. pulkata.
pulli m. Be.
fl. pain, s. 95.
pullo f. E. ‹- fl. pullo, s. 112.
puls m., pulsa vb. hsv.
pulsu.
pumpo, -u f. (pumpablomma)
Sml. Nyl. Öb. = fl. pumpula.
puna vb. 0. <---? est. pun'n'ima.
pugg vb. 0. ? est. pung.
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Pungaharju Punkaharju, s. 66.
Pungalaitio Punkalaitio, s. 66.
Puolango Puolanka, s. 68, 90.
pura, purka vb. Rz. s. 202 (pyrkiä).
purk f. (-iarn, -stokan, -stubb)
N. <- est. pörg, s. 77.
purmo f. Ko. <- fl. purmu.
Purmo ? fl. purmu.
fl. purpuri.
purpuri s. Gkb.
fl. poro.
puru f. Ru.
putl vb. Py.
fl. pyytää.
put2 vb. W. <- ?est. piituma, s.
34.
fl. putista.
putista vb. Np.
putk f. W. ‹- est. put'k, s. 33,
85.
fl. pulikka.
piilk m. Estl.
pfilver n. Est!. = est. pulber.
pfitu f. N. ‹- est. pudi, s. 33,
61, 69, 113.
piitula n. N.
est. pudielajad.
py1(1), pyllitt vb. Ped. Lptr. ‹- fl.
pyyliä, s. 74.
pylsar m. Fby.
fl. pylsätä.
pyr(k) n., pyrka vb. Ny!.
fl.
pyrkiä.
Pyrk(e)näs s. 35, 66.
pyrte fsv.
pirtti, s. 35.
Pyrthonore fsv.
Pirttinuora,
s. 35.
pyt(i) vb., pyts m., pyto f., pytar, p3rtaukar ffi. Ny]. Öb. <fl. pyytää, s. 38, 61.
Pytterlax
Pyterlahti, s. 17.
Pyttis
Pyhtää, s. 34, 39, 55,
80, 81, 101, 109.
päkk f. W.
est. päkk, s. 113.
Pälax
Päälahti, s. 79, 82.
Sv. landsm. XI. 3.
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päldik, pältik m. f. Estl. est.
perdik, s. 69, 74, 75.
pän. adj. Sv. ±- fl. pieni.
Lptr:
päper
pöperä.
pära, päro m. f. EgF. Öb. Ru.
fl. perä, s. 40, 97.
pärg f. Estl. ‹- est. pär'g, 8. 76,
112.
päri f. Estl.
est. pers, s. 30,
76, 95, 113.
pärk' m. f. (-iern, -stoka) Est].
Gott!.
est. pörg, s. 21, 30,
76.
pärk2 vb. Öb. ? fl. perkata.
pärkel m. Sv. fl. perkele, s. 30.
Pärkjärv
Pärkjärvi, s. 24.
Pärnå
Pernaja, s. 17, 29.
pärr vb. Öb. ? fl. pärrätä.
fl. perä.
pärra n. Ho.
pärs f. Estl.
fl. parsi, s. 26.
pärs(as) vb., pärsot adj. Sj. Öb.
EgF.
fl. perso, s. 30, 85.
pärt(a) m. f. allm. hsv.
pärs,
s. 23, 30, 85, 97, 101.
Pätalaks, Pätölax
Petolahti.
pätt vb., pättar ni., pättatan adj.
Est].
est. pett, s. 30, 113.
Pätöjärvi s. 85.
pöit n. Np.
pöytyri, s. 49.
pölk ni. Ksl.
pulikka.
pöll(i)
pöllo, -u adj. Nyl.
Öb.
fl. pöllö, s. 39,
fl. pönttö, s. 39,
pönto f. Öb.
97, 112.
pöper(ö), pöppörö m. Ny].
fl.
pöperä, s. 39, 88.
pörk f. (-hald) Est!. -4-- est. pörg.
pörte m. hsv. rspr. +- fl. pirtti,
s. 35, 95, 112.
17

262

SAXEN, FINSKA LÅNORD I ÖSTSV. DIALEKTER.

XI. 3

fl.
rapa(n) n., rapu adj. Ped.
Pirttikylä, s. 38.
Pörtom
fl. Pirttinuora, s. 23, rapa.
Pörtnor
rap(p)akalja f. rspr.
fl. rapa35.
pöruta vb.7Est1. ‹- est. pörutama, kalj a.
rask n. Bo. Sv. s. 205 (raiska),
s. 40.
pöu.k fl., pöukar m., pöuku adj. 212 (roska).
Öb. ‹- fl. pöyhkiö, s. 15, 49, 113. rat n. allm. <-.? fl. raato.
pöur n., pöuro, pöuru(t), pöuru- rata m. Ru. ± est. rada.
ger adj. Öb. Nyl. fl. peura, rava vb. Ru. <- est. ravama, s.
113.
s. 48, 113.
Rekipelto, s. 66.
Rekepelt
fl.
poro.
pöur(a) vb. Fby.
remi
(remja?)
vb. Np.
ropöytu f. Vö. pöyhtö, s. 49, 81,
muta.
97, 113.
remme Rz. s. 210 (rima).
Rengo
Renko, s. 66.
ragassa, ragaste, ragata vb. Rz.
?repa
vb.
Öb. -4-? fl. rävähtää.
s. 205 (ragisema).
Replot
Raippaluoto,
s. 18, 19,
est. ragisema.
ragitt vb.
Rahkmola Rahkamala, s. 28, 23, 50, 88, 108.
reppa vb. (hripa is!.) s. 215 (rä82.
vähtää).
raip n., raipatan adj. Est!.
est. raibe, s. 50, 69, 95, 102. repäl n. & vb. Ped. fl. ripuli,
rais vb., rajsor pl. f., raisiger s.31.
resal vb. Öb. Estl. s. 211 (risa).
adj. Nyl. :fl. rääse.
,
fl. risa.
raisk n. & vb., raiskor pl. f., resa2 vb. Ål.
raisku adj. Öb. Nyl. Al. Est!. reslal m. (reselloka, -slida, -trä)
fl. rena, s. 29.
Py.
raiska, s. 15.
resla2 f. Rz. s. 208 (reala).
fl. raittaa.
rait vb. Ped.
Raisio, s. 50, 52, 108.
est. raiduma. Reso
raitata vb. Ru.
raitu n. Ile. Pä. fl. raitua, s. 113. res Ii., resur f. pl. = fl. rääse.
raiv(a) vb., raivo adj., raivtai reta adj. (& f.?), retur pl. Öb.
fl. rätti.
fl. raivota.
Nyl. Öb.
fl. rau.ta, s. 42.
rama vb. Öb. -<--? fl. ramahtaa. Reut(vik)
fl.
ramba n. & adj. Nyl. fl. ram- ri(a) f., rio m. hsv. rspr.
riihi.
pa, s. 66, 102, 113.
rim is!., rima, rimme Rz s. 210
rant rn. N. ±- est. rant-.
raBk(a) f. (rankdon, -rede, -sele) (rima).
Rymättylä, s. 35, 36,
fl. *ranki, s. Rimito
. hsv.
39, 77.
112.
fl. rima.
rimu f. Py.
fl. ranka.
ragko f. Py.
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ripa vb. Öb. s. 215 (rävähtää). Rosår s. 22. rouku f. Öb. -6- fl. roukku, s.
fl. ripuli.
ripel m. Öb.
rips f. & vb. Estl. -6. est. rips, 44.
roysku f. Ped. Ing. -6- fl. roisku.
s. 83, 112.
fl. risa, s. royv (okrigg) vt). Ped. fl. roirisa vb. Nyl. Estl.
vata.
78.
rak vb. R. -6- est. rökima.
risla f. Rz. s. 208 (reala).
rom(u) f. Öb. EgF. Estl. Vb.
rissa vb. Gott!. s. 211 (risa).
ru.oma.
risu,
risu f. (-hop) Nyl. W.
Ru.dom s. 23.
s. 78.
rita vb Rz. Pm. s. 210 (rikta). ru.makki m. Bo. <- fl. rumakka.
runa f. hsv.
runo.
Rithema Riitamaa, s. 24.
rito, -u f. Nyl. Ko. = fl. riitta, Runsor Ru.dansaari, s. 19, 72.
Ruokala s. 41.
s. 113.
Ruon.a s. 41.
fl. ruta.
ritua adj. Nyl.
riul m. W. -6- est. riul, s. 74, Ru.onakallio s. 41.
Ruotsalainen s. 41.
112.
est. rtlp, s. 112.
rap f. Estl.
riv n. D. -6. est. riw, s. 112.
fl.
roisk n. & vb., roiskiger adj. rusacka, russaka f. hsv.
rusakka, s. 113.
roisku.
Estl. Nyl.
Ruskeakari, S. 85.
roisko f. ile. Bi. ? fl. ruoska. Rufigkar
fl. rauta, 8. 42.
Rut(vik)
roisto f. Po. ‹- fl. roisto.
fl. ryhä.
ry m. Vb.
fl. roukku.
rok f. Px.
rock(a) m. f. hsv. Est!. Ru. est. rya f. Rz : fl. riihi.
ryksta vb., rykstnigg f. Nyl. Fby.
rokk, s. 113.
rykäistä, s. 34.
fl.
romo(ger) adj. Nyl. EF.
råtu f. Ho. ‹- fl. raato.
romo, s. 102.
ronas m. f. Fby. Vb. Åm. Nyl. råuku Vö. f.' fl. roukku, s. 44.
Ii.
rämi s., rämo adj. Nvet.
? fl. romai, s. 65, 112.
rogg m. W. <- est. ron.g, s. 69. räme.
ropa' vb., ropo, ropi adj. Nyl. rämp n. W. -6- est. rämp.
räpa vb. Öb. <-? fl. rävähtää.
fl. ropottaa.
näs n., räsar f. pl. allm. = fl.
-ropa2 f. Öb. -6- fl. ruoppa.
roppatan, ropsatan, roppäter rääse.
adj. Estl. *- est. ropp, s. 102. räsu adj. Kv. ? fl. räsähtellä.
rosk n., roska vb. hsv. Nyl. EgF. rätu f. & adj., rätu(tein) Öb.
fl. roska.
fl. rätti.
Ål. Öb. Vb.
Rosklas Roskalahti, B. 24 räu.k f. W. ? est. röuk.
fl. roukku.
rosmo f. Ksl. s. 212 (raska).
räuku f. Krb.
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räv m. rspr. ? fl. repo.
(röi)poro f. Py.
fl. poro.
rökku f. Öb. ‹-fl. roukka.
Röringe ? Räyrinki, s. 89.
röuk vb., röu.ku f. Öb. -6, fl.
roukka, s. 44, 112..
röuku f. Ped. Nyl.
roukku,
s. 44.
röusk vb. Krb.
fl. rityskätä.
röut(baBk) Gkb. fl. roukku, 8.69.
röuv vb. Nkb.
roukka.
Sagu ±- Sauvo, s. 70.
saka vb. Finni. Sv. -->- fl. sakata.
sakk m. G. .6. est. sahk, s. 113.
sakka m., sakku f. Öb.
sakka, s. 94.
sakuska m. Py.
fl. sakuska.
salka f. Sby. Lm. ‹- fl. salakka,

s. 23, 113.
samoj vari m. Py. fl. samovaara.
sapp m. Ped.
sappi, s. 95.
sar in. Sby. Np. Lpfj.
saara,

XI. 3

selo n. Py. ? est. sorts.
selso s. Finn 4- est. serts.
(seman)hau.k s. Vasa.-fl.
hau.ka t a.
sepel ii. Py.
fl. sepale.
soppa Z n. Esti. : est. sepei, s. ;10,
31.
Seuko
fl. savikko, s. 42, 44,
45, 47.
sibäl m. N. <- est. siber, s. 31,

69, 112.
sikalisko f. Nyl.
sikaliiska,
s. 91.
sikasu f. Ru. <- est. sigasfi..
sikk Gottl. : fl. sika.
siku. f. Öb. EgF. Nyl.
sikuna, s. 92.
sill s., silka vb. Rz s. 229 (tilkkua).
sil2 ni. Ru.
est. sir.
silm f. Estl. -6- est. silm.
silpo f. Gkb. -6. fl. silppu., s. 65,
74, 113.
siBk(hoZ n.) D. <- est. singi(auk),

s. 113.
s. 69.
Sarvlax
Sarvilahti, s. 24.
sioka, sloks vb. Est. .4- ? est.
Sastmola
Sastamala, s. 28. siukama.
Satakunda
Satakunta, s. 20, siokk s. G. -6 est. siu.kama.
66, 67.
sipal, -ä1, -ul n., sipol m. Estl.
satikko f. Py.
fl. satikainen. Nyl. Gott!. : fl. sipuli, s. 69, 113.
Saverkeit s. 60.
sirku f. Nyl. EgF. Öb. .6 fl.
savo(kött) n. Öb.
fl. savu.
sirkka, s. 65, 113.
Savolax s. 81.
sirp f. Ru. .4- est. sir'p, s. 112, 113.
sedelk f., sedolk(a) m. Estl. Py. sisalikk m., sisalisko, sitalisko
4- est. södelka, s. 30.
f. W. Nyl. <-fl. sikaliiska,
seip m. Öb. +A seipi, s. 55, 95, 113. s. 78, 113.
seitlax s. 69.
siiikk, siiiks s. Est!. -6. est. siusekor pl. f. Px.
fl. siku.na. kama.
selkimuna m. Nyl.
selkä- Siwalax, Siwolax
Syvälahti.
muns.

Siwasala s. 89.
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strimbel s. Rz s. 232 (tritmel).
est. siber.
alver m. W.
strits ni. N. <- est. trits, s. 64, 112.
Syvälahti, S. 91.
Sjölax
skarp f. Estl. <- fl. karpi, s. 64, sträm f. N. : est. tråmel.
est. tikk.
(stäin)tikk
W.
168 noten, 274.
sugel vb. Öb. <- ? fl. su.keltaa,
Skenninge s. 90.
est. konn. s. 66.
(skoru)konn f. D.
snu vb. Öb. <- fl. suilua.
Skörböle s. 55.
suis f. W. <- est. suks, s. 112.
slaska vb. s. 168 (loisk).
(slettar)dalko f. Ho. <- fl. talkoo, anka vb. Estl. s. 223 (sukeltaa).
sukk, suks s. Estl. <- est. sokses. 61.
tama, s. 32.
slikko s. 167 (lisko).
su.ku f. N. <- est. sugu, s. 69,
(snö)kallar 8. : fl. kalla.
93, 96, 113.
sobi vb. D. <- est. sobisema.
Sukaluoto, s. 19, 23, sulp, surpa, siirp f. n. Estl. Finni.
Soeklot
: silppu, s. 75.
33, 48, 79, 91.
suoka, -o f. Nyl. <- fl. soukka.
sokko f. Py. <- fl. sokko.
suttla vb. Sml. Fby. Rn. s. 222
Solf se Solv. solk, so.2,k vb. Ped. <- ? fl. sol- (soteroita).
siitu, silts f. Est!. <- est. sudima.
kutella.
Svasmark
Suosmeri, s. 54.
solka Rz s. 222 (solkutella).
Soinila, s. 53.
Svensby
sols vb. Ped. <- fl. solskata.
Solv (Solf)
Sulva, S. 9, 33. sylt, sylt vb. Ped., syltfot hsv.
fl. syltytä.
-sopp ni. f. Est!. <- est. sopp.
sopel vb. Lptr. *- ? fl. soperoita. syrpa Sv. s. 220 (silppu).
Sysmä s. 35.
sopia(s) vb. Ny]. <- fl. sopia.
Sordavala
Sortavala, s. 66. Sywälax ÷- Syvälahti, s. 35.
Syvinge
Syvinki, s. 89.
sorko f. Lptr. <-- fl. sorkka.
sålk vb. Ped. <- ? fl. solkutella,
sorpa Sv. s. 220 (silppu).
säbber m., säbber se, säbbras
fl. sota.
såta isi.
soter, sotäl, sottla, sottra vb. vb. Est!. <- est. söbr, s. 40.
Finn]. Sv. <-? fl. soteroita. (säkki)sopp in. f. Est]. <- est.
sott n. (-stuvu), sotto(ger) adj., sopp.
sottu f. Ny!. : fl. sotku., s. 85. säll(skap) s. 219 (serts).
sälta f. ii. Estl. <- est. sorts.
Soukal, <- fl. savikko.
Sääminki, s. 68,89.
souka2 vb., souko f. He. <- fl. Säminge
säppul, säppäl n. Estl. <- est. sepel.
soukka.
Särklax<- Särkilahti, s. 24, 66,91.
soka m. E. <- fl. soukka.
(spona)kasko f. Ny!. <- fl. kaska. särts f. & vb. N. est. sär'ts, s.
(stjitu)repäl n. Ped. fl. ripuli. 76, 84.
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söbber m. Estl.
est. söbr.
(söran)höuru adj. Vö. fi.houru.
sörpa s. 220 (silppu).
&malas, Saweelax Syvälahti.

III m. Ru.
est. sil'.
(Situ)ripel m. Px.
fl.
taimen m. rspr.
taimen, s. 113.
taip m. N.
teib, s. 113.
takal vb. Öb. ? fl. takaan.
taka2 vb. fsv. s. 225 (takaan).
taka(posa) Ksl.
fl. taka.
talk, talk vb. Ped. <-1? fl. talkuttaa.
talk(o), talku, talku f. allm.
hsv.
talkoo, s. 19, 61, 74,
96, 98, 113.
ta] s. N.
est. tall, s. 75.
tallu f. Ped.
fl. talla.
tamp m. Sv. 8. 226 (tampsea).
tamper n. & vb. Estl.
est.
tampima.
tamsa vb., tamsi adj. Nyl. 4? fl. tampsea.
Tana(älv)
Teno, s. 58.
tantuZ m. Kv.
fl. tanttale, s.
112.
tanu f. Esti. 4- est. tanu, s. 61,
93, 96, 112.
tapa m. Ped. 4-- fl. tapa.
tara m. (-botn, -gål) Nyl.
fl.
tarha, s. 73, 112.
tara(fillu f.) Ped.
fl. tahra.
tasikko f. Py. fl. tasukka, s. 23.
tattar ii. Estl.
est. tatar.
tavar n. G. ‹- est. tavar.
tela m. Py.
fl. tala.
Tenala
Tenhola, s. 17, 32, 88.
Tessjö 4- Taasia,, s. 22, 55,80,109.

XI. 3

Teugmo s. 47.
-tikk f. W. <- est. tikk.
ticka f. s. 228 (tikk).
tiiito adj. Btr. fl. tilaton, s. 17.
tilkl vb., tilko, -u. f. Öb. 4- fl.
tilka.
tilk2 m., tilk(a) vb. Nyl. Est!.
Sv. ? fl. tilkkua.
till m. Estl.
est. tila.
tillhugg s. 227 (torg).
timas vb. Sv. : fl. kiima.
tintl m. D. 4- est. tillit'.
tint2 n. Estl.
est. tin't2.
tipp n., tippa, tips vb. Nyl. EgF.
Ru.
fl. tippa, s. 61.
tir vb. Ped. 4-1? fl. tiirittä,ä.
tira, tirka vb. Ped. Sv. s. 229
(tilkkua).
tiril s. Lptr. s. 175 (mäntä).
tiro f. Nyl. Öb
. <- fl. tiira.
tirska vb. Pä. Pg.
fl. tirskata.
tisikko f. Py.
fl. *tissukka)
s. 227 (tasukka).
tiskus m. f. Estl. 4-- est. tiskus, s.
98, 113.
majs m. lie. 4- fl. tiiti.
titt f. W.
est. titt.
titta f. Rz s. 230 (titt).
tjeha vb. Py.
fl. kehä, s. 59.
tjeika vb., tjeiko f. Lptr.
fl.
keikka.
tjeks m. Nyl. ? fl. keksi.
tjika, vb. Nyl. : fl. kiikata.
tjikk(a) s. Dl. Vb. /31. Öb. Estl.
: fl. kikki.
tjikkla, tjikel, -öl vb., tjikkloger,
tjikklu adj. Nyl. EgF. Öb : fi.
kiikata, s. 23, 59.
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tjiman(tid) Ksl. <- fl. kiima.
tjimb vb. Öb. EgF. <-? fl. kimpoa.
tjina(s) vb. Nyl. EgF. Öb. ‹- fl.
kinata.
diggla vb., tjiBgloger adj. Ny!.
EgF. :fl. kiikata.
tjippo, tjippu f. (tjirutjippu)
Ny!. Öb. ‹- fl. kippa, s. 59, 112.
kiskoa,
tjisk (ov) vb. Ped.

söbber—tu.rilo.
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fl. tuomiset, S.
tomis n. Nyl.
41.
tollig, tollo(ger), tollot adj.
Finni. Sv. s. 234 f. (tönö).
est. toiikima.
tok vb. W.
torai m. Ru. +- est. ton.
tora2 vb., toru f. Ped. ‹- fl. toh-

ria.
toracka, torakan hsv. allm. *torakka, s. 113.
s. 59.
torkkua.
vb.. hsv.
torka
kiditämä.
tjita vb. Ny!. : est.
adj.,
toroger,
toro-jobbo,
-jolli
fl.
kiusata,
s.
tjius vb. Gkb.
EgF.
Ny!.
fl.
totorojoll
n.
48, 59,
102,
113.
rojolli,
s.
tiuksuma,
s.
est.
tioss vb. 0.
toro(tann f.) Sj. fl. toro(ham48.
fl.
mas).
tjuk(a), tjukka f. Nb. Vb.
torp
m. f. Estl. ‹- est. torp, s. 76.
tiukka, s. 48.
torakka,s.113.
torraka
f. hav.
est. tiuksuma,
tiu.ks vb. G.
vb. Itu. ‹- est.
toruta
adj.,
torun
s. 48.
tiuter vb. Ru. +-? est. tiukuma. torukas.
totero.
tiuts vb. 0. s. 230 (tiukuma). totar vb. Nyl.
est.
trits,
s..97,
tiiilps vb. 0. <- est. tiirpima, tritsu f. D.

s. 38, 58, 75.

112.

tjyt(t)a vb., tjytu f. allm. ‹- fl. tuar f. Itu. ÷- est. tår', s. 27.
tuks vb., tuksian adj. Estl. <kyteä.
tjytjil in. Vö. <-? fl. kyökkä, s. est. tu.ksuma.
tul vb. (-hus, '-kwern, -masin)
42, 100.
Estl. ÷- est. tfilitama, s. 34,
tjäkklo adj. Ko. : fl. kilkata.
tjäl(a) m. & vb. Ny!. Fb. fl. kela. 74, 113.
tuliaiset.
kyökkä, s. 42, tuliajai pl. Py.
tjök m. Vö.
est. talispask,
tulispask f. D
59.
s. 21, 34.
Tiukka, s. 48, 49.
Tjöck
fl. tulukset.
tjölma vb., tjölmor adj., tjöZmu tuluks m. Py.
f. & adj. Ped. Ål. ? fl. kylmä, tura m., turo(höns) Py. <- i tura.
Turengi Turenki, s. 90.
s. 35.
fl. tureikko:
fl. kyteä, s. 38. turikko f. Py.
tjött f. Öb.
fl. turilo.
fl. turil m. Lptr.
tokka (till) vb. Sv. Finni.
fl. turila, s. 23,
turilo f. Ny!.
tokata.
100, 113.
est. tolk.
tolk in. Est!.
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turla vb. Ny]. s. 233 (turila).
turskas adj. Bo. ? fl. tu.ska.
turuks m. Py. -6? fl. tulukset.
tuskas(full), tusko(ger) adj.Lptr.
-6- fl. tuska.
tuso adj. Pä.
turso.

XI. 3

Uguniemi -4- Uukuniemi, s. 66.
uhkian adj. Estl. -6. est. uhke,

s. 83, 103.
Vlasouröö
Ulasaari, 8. 45.
umper adj. Estl. -6- est. umbe,

s. 103.
tuss f. W. 6 est. tus's', s. 113. u.palt n. Ru, -6. est. u.ba.
tyhjä(täus 5.) Py.
tyhjä. upikko f. Py.
upokas.
Tyrvis
Tyrvää, s. 35, 39, 273. urakk m., urakk(s-arbeit) Ny].
Tyrvändö
Tyrväntö, s. 35.
urakka.
tyto fl Lptr.
tyytty.
uropater adj. D. ‹- est. ropp.
tytta f. Rz s. 230 (titt).
Usku Ped.
usko.
Tytterskär
Tytärsaari, 8. 17, uttah, uti, utto, utu. f. EgF. Ål.
39, 46.
-6. Ii. uttu, s. 93, 113.
Tyykoura 8. 47.
Tåsjö Taasia.
ilta n. & vb. N. ‹- est. u.du, s.
täip m. W.
est. teib, s. 55.
33.
täks(bla n.) N. -6- est. täksima.
täld m. N. ‹- est. töld.
vad f., vada m. Nyl. Sv. s. 237
tälk f. W. -6 est. tork, s. 74, (vata).
112.
Vahterhuone s. 81.
tälugg n. N. : est, torg, s. 26, 75. Vahterpää s. 79.
täni vb. 0. <- est. tänima.
val f. N. -6 est. vall.
täuk fl W. -6. est. töuk, s. 40, val(so) adv. Gkb. -6- fl. vai2.
48.
vajmo(heit f.)Lptr.÷-?fi.vaimeta.
Töffsala
Taivassalo, s. 24, 30, vakk(a) m. f., vaeke, (bröd)..
89.
uaeke m., vakko fl allm. hsv.
tököt ra. n. Py. -6- fl. tökötti, fsv.
fl. vakka, s. 93, 94, 97,
s. 88, 92.
112, 113.
töld m. W.
est. töld, 8. 40, vall(a) vb., valla(slida) Öb. Vb.
74.
Åm.
vallata.
tölk m. Sj. -4-- fl. tölkki, s. 95. (vall)karias m. Nu. -6 est. karjas.
töll n., töllo adj. Sj.
tönö. Vambula Vampula, s. 66, 89.
tölm TO. Sj. <- fl. tölmä, s. 97. vana in. f., vano f. EgF. Py.
Törffuen(de)
Tyrväntö, s. 35.
vana.
Törffu.es
Tyrvää, s. 35.
Vappu. s. Ped.
Vappu.
Törnävä
Tyrnävä, s. 35.
Varlax s. 24.
töuk ra. Py. -6- est. töuk, 8. 44. Vasklot ‹- Vasikkaluoto, s.
töuskot adj. Px. <- fl. töyskä.
41, 91.
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Vihiniemi, 8. 73.
Vassor Varsansaari, s. 19, 24, Vinimä
vintl m. W. ÷- est. vin't'.
86.
vint2 m. NR. 4- vin't2.
vat m. Öb. -4-? fl. vata.
vatik(k)u f. Öb. 4- fl. vatikko, s. vipp, vippa Rz. s. 239 (vibu).
vipu f. W. 4. est. vibu, s. 69.
91.
vira vb. G. Vg. : est. virama.
fl. vaava.
vava o. Nyl.
Virmo s. 31.
(veda)pino f. Öb. -4-fl. pino.
fl. Virolahti, s. 24. virn f. Estl. <- est. virn, s. 86, 113.
Vederlax
fl. virsu, S. 86,
virso f. Py.
31, 36, 38, 91.
vekara, S. 112. 96, 112.
vekar m. Öb.
Vehkalahti, s. 25, Virtsanoja 8. 31.
Veekelaks
viss(i), vissorna pl. Est!. Sml. :
82.
Vecketalpal Vehkataipale, s. est. vissi.
fl. viitta, 8. 15.
vita m. Nyl.
82.
Veekosk Vehkakoski, s. 24, vititju. f. Vö. 4-? fl. vatikka
( vikon), 8. 85, 113.
87.
Vittis
(Fivittis)<- Fluittinen, 5. 53.
Vehmaa,
s.
19,
28,
73.
Vemo
viitajärvi, s. 20, 32.
Vittjärv
vemn f. G. 4. est. virn.
Viitasaari, B.
vesa m. & vb., vesu f. Nyl. --- Vittsar, Vittsor
kt,
32,
83.
fl. vesoa, 8. 112.
vol' konj. W. 4- est. voi.
Vesilahti, s. 81.
Vesilax
Vetil ±-fi. vetelä, s. 17. 31,88. voj2 interj., voja sej, vojas vb.
fl. voi2.
Vehkasalo, allm. hsv.
Vexala, Vexall
voika
(se)
vb.
Nyl.
fl. voikata.
s. 82, 89.
voivaa.
voiv(a
se)
vb.
Fby.
(vida)röuku f. Nyl. fl. roukku.
est.
vord,
s. 74.
volt
m.
Est!.
est. halg, 8.
(viga)halk f. Ru.
fl.
vorotta.
vorokk
m.
Py.
121.
fl. voivaa.
? est. voyvut(a) vb. Ped.
vigar, vikar m. Estl.
vuns
f.
W.
‹est.
vun'si,
s. 113.
viger.
Vål.ax s. 27.
vekara.
vikar m. Öb.
Vanaja, s. 17, 27, 28,
vikon n. Öb. s. 238 (vatikka). Våntt
Viktis Vihti, s. 78, 79, 80, 101. 29, 39.
väiv f., väivor pl. f. Nyl. W.
viii adj. Vö. ? fl. viileä.
fl. väive.
vilk vb. Fby. "ET' fl. vilkkua.
vilkon n. Oh. s. 238 (vatikka). väjjel m. Öb. ? fl. väikiställa.
väk n. Est!. 4- est. vägi, s. 69,
Willelooto s. 41.
vimb(a), vimbo, vimm f. hsv. 95, 113.
fl. vimpa, s. 66, 97, väli m. Est!. -4.? est. vörw, s. 40.
rspr.
välpi n. Pg. 4- fl. välppä, s. 97.
113.

270

SAXFN, FINSKA LÅNORD I ÖSTSY. DIAKLEKTER.

XI. 3

vämbul, vämmal m. Estl. -4- est. äisor pl. VN.
fl. aisa.
vömmal, s. 26, 40, 69, 71.
äkja Ihre
fl. ahkio.
vänt ni. f. Estl.
est. vänt, s. äksnas vb. Est].
est. eksima,

112.

s. 30.

västeräkko f. Or. -4- västäräkki, äku(an) adj.
äkkä.
s. 95, 113.
äna interj. Estl. 4- est. en.
Växär
Vehkasaari, s. 28.
äremar(o)k(er), ECreskogh ä.-nsv.
Vörå ? Vääräjoki, s. 9, 39.
fl. erämaa, s. 30, 39.
(ärelisko f. Py.
fl. lisko.
ärw n. Estl. ‹— est. aru.
Yxpila
Ykspihlaja, s. 73.
ätal m. Estl. -4- est. hädal, s. 63,
Åggelby Oulunkylä, K
Åvensor s. 9.

70.

åum Vö. s. 128 (huumata).

69.
ättje Vb.

fl. ahkio.

ötter s. Sdm.

fl. hautera.

Rättelser ock tillägg.
S. 6 r. 9 nedifrån står ötsuma, läs &surna.
7 r. 5-6 uppifrån bör anmärkningen om fl. hotuella utgå
(finnes hos Lönnrot).
9 r. 12 nedifrån står NORDSTRÖM, läs NORDLUND.
15 » 13 uppifrån » karjas, läs karjas.
» kela, » kala.
»»»
»
» » 6 nedifrån » hoikka, » hoikkaa.
» gkb. o, » gkb. o.
»
16 » 6
» alltid, '» ofta.
17 » 1
»
21 not 2 framhålles ordet paasto som bevis för att finskt p
ännu under en ganska sen tid motsvarat fno. f (emedan
detta var bilabialt). Någon avgörande beviskraft kan dock
ej tillmätas detta ord, emedan det är möjligt, att det
kunnat lånas redan under hednisk tid. Kluge Et. wb.5 art.
Fasten anser nämligen troligt, att ett sådant ord redan i
hednisk tid fanns i någon liknande betydelse (jfr Björkm.
Sv. landsm. XI. 5, s. 17). För övrigt synes mig numera den
av mig givna förklaringen av metatesen uti fl. perjantai
föga trolig. Antagligen har ordet lånats, förrän metatesen
av r i svagtonig stavelse ljudlagsenligt inträdde, ty troligtvis
inkommo de skandinaviska namnen på dagarna i finskan
redan under urnordisk tid. Detta framgår av de ursprungliga urnordiska genetiverna sunnun(tai), maanan(ta». Formerna lauvantai, perjantai bero på analogiskt inflytande.
— Till samma not bör ännu tilläggas, att Vid,. Cod. D.
har formen loghodag ock att värmländska ock västgötska
dialekter än i dag ha formen loda. Jfr även Beckm. Ark.
XI, s. 234.
» 21 r. 14 uppifrån nämnas Berekö, böroköö såsom äldre former
av Bärgö. Detta beror på misstag; de avse Björkö. Se
härom Saxen Finl. kom. namn (Fennia XIV, 4), art. Bärgö.
22 r. 19 if. nedifrån: Utvecklingen k --> gh i fl. Haukkasaari
1. Haukisaari -› Houghsar talar ej emot att ordets första
stavelse haft huvudton; ty även med en betoning Hau-kisaari blir -ki- svagtonigt (likaväl som i Haukisgtari).

272

SAXEN, FINSKA LÅNORD I ÖSTSV. DIALEKTER.

XI. 3

S. 23 r. 9 uppifrån står kuper(käikka), läs kuper(keikka).
»» 9
»
» hakräk, läs hakrcek.
26 » 8
»
bör ex. taZug -<- est. terg utgå.
» » 18
»
står lagel, lås lägel.
»
27 » 2
» kärima, läs karima.
28 », 16
» , » FREUDENTHALS förklaring, läs : FREUDENTRÅLS alternativa förklaring.
30 r. 6 uppifrån står metsis, läs metsis.
31 » 6
»
bör ex. sinkel -›- szgba utgå. Se SaJAn
Lisiä suom. germ. kosketusten valaisemiseksi (Tammerfors
reallycei program 1896), s. 15.
31 r. 7 uppifrån står sibca, läs Mea.
» » » 13
» kirra, » kir'm.
»
» noten: Orden »ty
lånades» utgå. Jfr Nor. Aisl.

gr.2 § 64.
32 r. 18 uppifrån står kott, läs kott'.
» » 9 nedifrån » rautt, » inuTt.
» not 3 tillägges: Lindgr. Sv. landsm. XII. 1, s. 105 f.
33 r. 10 nedifrån står putk piitk, läs put'k putk.
»» 9
»
» pu.du pii.du, » pudi piitu.
»» 8
»
» lont, läs lon't.
35 » 7
»
» PyrthonorEe, läs Pyrthonore.
40 » 5
»
» (atka)mjas,
» (coka)mjes.
43 kan till exx. Aurajoki, Laupaus läggas fl. Rauma <- fno.
straumr.

51 noten: mot min etymologi av namnet Ahlais kan anföras,
att övergången al -› hl troligen är samfinsk (Setälä AH.
s. 254).
53 r. 3 nedifrån anföres av namnet Kvikant formen Qvickart
(1615), vadan namnet härletts från fl. 'Kuikkakarta (jfr s.
156). Senare har GROTENFELT (Viritt. 1897, s. 101) av namnet
anfört äldre urkundsformer från mitten av 1500-talet: Quiffuekant, Rwiffu.okanth, som synas antyda, att den av mig
funna formen beror på felskrivning ock att vi böra förutsätta fl. Ruivakanta.
56 r. 4 uppifrån: skrivsättet Marikardh är från år 1615.
57 » 21
»
står karjas, läs kar'jas.
63 » 10 nedifrån
» järg, läs jär'g.
65 » 14 uppifrån » sirkku, läs sirkka.
65 » 8 nedifrån
» karp, läs kar'p.
69 » 13 uppifrån » 'kang, » kang.
76 » 22
»
» kirm, » kir'm.
» » 14 nedifrån
» panu;, läs palm.
95 » 7 uppifrån bör ex. rakki --> rak utgå; det finska ordet
är nämligen tydligen lånat från svenskan, jfr rspr. rack.
•
99 r. 15 nedifrån står harjuks, läs haryuks.
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100: slutet av anm. 2 fr. o. m. »Då bortkastandet» utgår.
Kides, Tyrvää -->- Tyr» 101 tillägg i mom. 6 ex.: fl. Kitee
vis. R. 4 nedifrån ändras i följd därav »två» till »fyra».
» 105: i st. f. satsen »Härmed — — — Sverge» införes: Dock
torde man med lika stort skäl kunna antaga, att likheten
är blott tillfällig.

s."

S. 107 f. har jag huvudsakligen efter språkliga minnesmärken sökt
besvara frågan om den svenska befolkningens ålder i Finnland. Sedermera har prof. MONTELIUS i ett föredrag, som
han hållit i Stockholm i februari 1896 ock i Helsingfors i
april 1897 — men som tyvärr ej blivit synligt i tryck —
framhållit som sin mening, att den svenska bosättningen i
Finnland går minst lika långt bakom Kristi födelse som
Erik den heliges tid infaller efter denna tidpunkt, ja troligen än längre. Den svenska befolkningens anor i detta
land kunde sålunda ledas i det närmaste 4000 år tillbaka
i tiden. i
Det har redan för ett par årtionden sedan varit ett allmänt antaget faktum, att Finnland under sten-, brons- ock
äldre järnåldern haft en germansk befolkning; men att de
nuvarande svenska invånarne i vårt land i rakt nedåtstigande led skulle vara ättlingar av denna urgamla germanska
befolkning, synes ur språklig synpunkt vara fullkomligt
orimligt. Denna synpunkt spelar vid frågans avgörande en
lika viktig roll som den arkeologiska, ock dock har prof.
MONTELIUS åt denna sida av frågan egnat ingen uppmärksamhet — om man undantager hans hänvisning till en av
prof. FREITDENTHAL för omkring 30 år sedan uttalad åsikt,
att vissa ortnamn i Nyland sammansatta med hedniska gudanamn skulle tyda på en tidig inflyttning. Detta är en
bevisföring vilken — såsom ofta påpekats — ej kan tillmätas någon betydelse.
Vill man bedöm= frågan även ur språklig synpunkt,
finner man genast det ohållbara uti prof. MONTELII åsikt.
Huru vore det• möjligt att antaga, att ett folk, som hitflyttat
åtminstone 1500 år förrän man kan antaga tillvaron av ett
från övriga germanska språk skilt skandinaviskt språk ock
21/2 årtusenden förrän det skandinaviska urspråket (urnordiskan) småningom böljade splittras i skilda dialekter —
huru vore det möjligt att antaga, att detta folk nu talade
1) Se t. ex. Hufvudstadsbladet 1876, nr 62; Nya Pressen 1897
för den 8 april.

274

SAXEN, FINSKA LÅNORD I ÖSTSV. DIALEKTER.

XI. 3

svenska dialekter, ja dialekter vilka enligt den främste
kännaren av desamma egentligen äro att anse som en ock
samma dialekt? (se ovan s. 107 not). Vill man hålla på
MONTELII åsikt, måste man även nöjaktigt kunna besvara
denna fråga. Då därjämte även ur arkeologisk synpunkt
graverande anmärkningar kunna göras mot MONTELII antagandel, så synes sannolikheten härav vara synnerligen problematisk.
Då det i alla fall torde vara ett obestridligt faktum,
att Finnland under äldre tider befolkats av någon germansk
stam, så kunde man kanske antaga, att smärre lemningar
av denna befolkning bibehållit sig på vissa ställen, tils den
nuvarande befolkningens förfäder (finnar eller svenskar)
inträngde i landet, ock att dessa sedan sammansmultit med
de nya inbyggarne. Aven ett sådant antagande synes mig
dock föga sannolikt, ty i detta fall borde väl något spår
av dem kunna träffas i ortnamnen.
S. 109 r. 9 uppifrån står: vid slutet av hednatiden, läs: vid tiden
för kristendomens införande.
128 art. hutiloita tillägges: hsv. huttla vb. slösa, öda bör väl
skiljas från rspr. huttla vb. söla, fuska; gäckas (även i
dialekter: Rz 269 a), vilket enligt Nor. Sv. etym. s. 39 inkommit söderifrån (antingen holl. hoetelen fuska, skoja eller
mlt. hudelen behandla oförskämt).
128 tillägges:
härjoma est. »schweben. schwanken, sich bewegen».
-›? ksak vb. tassa N. Jfr ovan art. hilguma.
S. 132 art. juttaa: Jfr i fråga om sv. jotla fl. jutella.
139 r. 7 uppifrån tillägges: Jfr beträffande formen skanp
Thoms. BFB. s. 84 ock nedan s. 168 not.
162 r. 15 uppifrån står s. 58, läs s. 101.
216 » 8 nedifrån tillägges: Jfr Wikl. Urlapp. lautl. s. 149.
Såsom en allmän rättelse må tilläggas, att de estsvenska
ö-ljuden uti den systematiska översikten äro genomgående orätt
betecknade: i st. f. ø ock 0 böra tecknas e ock e, i st. f. e ock
åter v ock 8. Bland övriga inkonsekvenser i beteckningen
må särskilt påpekas teckningen av långt konsonantljud framför ett annat medljud. Detta beror delvis på den inkonsekvens,
som i detta avseende är rådande i källorna. Jfr härmed Hultm.
Ostsv. dial. s. 115.
1) Se APPELGREN, Svenskarnas inflyttning i Finnland, Finskt mus.
1897, s. 17f.

Förkortningar.
A. Citerade arbeten.
Blott följande starkare förkortningar må anföras:
Ahlqvist SKR. = AHLQVIST, Suomen kielen rakennus. Helsingissä 1877.
Ahlqvist VSK. = AHLQVIST, De vestfitzska språkens kulturord. Ett
lingvistiskt bidrag till finnarnes äldre kulturhistoria. Helsingfors
1871 (även på tyska).
Anderson Studien = NICOLAI ANDERSON, Studien zur vergleichung der
indogermanischen und finnisch- ugrischen sprachen (Verhandlungen
der gelehrten Estnischen Gesellschaft zu Dorpat), Dorpat 1879.
Donn. VW. = DONNER, Verg-leichendes Wörterbuch der finnisch- ugrischen
sprachen. Helsingfors 1874-88.
Forsman Pakan. nim. = FORSMAN, Pakanuudenaikainen nimistö 1. Helsingissä 1891.
FVS. Bidrag = Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk,
utgifna af Finska vetenskaps-societeten.
Mikk. BVS. = MIKKOLA Beriihrungen zwischen den westfinnischen und
slavischen sprachen 1. (Memoires de la SociRe Finno-ougrienne
VIII.) Helsingfors 1894. ,
Pass. Kielell. lis. = PAASONEN, Kielellisiä lisiä Suomalaisten sivistyshistoriaan. (Vähäisiä kirjehniä julkaissut Suomalaisen Kirjallisuuden
Seura XXIV; särtryck ur tidskriften »Suomi»). Helsingissä 1896.
Qvigstad NL. = QVIGSTAD, Die nordischen lehnwörter im lapp ischen.
Christiania 1893.
Setälä Fi.-ugr. quant. = SÄTÄLÅ, Ober quantitätszvechsel im finnischugrischen. Vorläufige mitteilung. (Journal de la Sociä Finnoougrienne XIV.)
SETILÅ, Yhteissuomalainen äännehistori a, 1-11. HelSetälä
singissä 1890-92.
Thoms. BFB. = THOMSEN, Beröring:er mellem de finske og de baltiske
(litauisk-lettiske) sprog. Kobenhavn 1890.
Thome. GSI. = THOMSEN, Den gotiske sprogklasses indflydelse på den
finske. Kobenhavn 1869 (även på tyska).
Wikl. Urlapp. lautl. = WIKLUND, Entwurf einer urlappisehen lautlehre,
I. (11hmoires de la SociW Finno-ougrienne X.) Helsingfors 1896.
Viritt. = Vfrittäjä. Uusi jakso. Kotikielen seuran aikakauslehti.
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B. Ortnamn.
Bhl. = Bohuslän.
Bo:
= Borgå i Nyland.
Br.
= Brändö på Åland.
Bry. -= Bromarv i Nyland.
Btr. = Burträsk i Norrland.
Bä.
= Bärgö i Österbotten.
= Dagö i Estland.
= Esbo i Nyland.
Eck. = Eckerö på Åland.
EgF. = Egentliga Finnland.
Ekn. =- Ekenäs i Nyland.
Es.
= Esse i Österbotten.
Estl. = Estland.
Fby. = Finnby i Eg. Finnl.
Fstr. = Finnström på Åland.
Fö.
= Föglö på Åland.
G.
= Gammal-Svenskby i SydRyssland.
Ge.
= Geta på Åland.
Gkb. = Gamla-Karleby i Österb.
Gstr. = Gestrikland.
Hi.
= Hitis i Eg. Finnl.
Ho.
= Houtskär i Eg. Finnl.
Ha.
= Helsingland.
Ing. = Ingå i Nyl.
Jtl.
= Jämtland.
Ka.
= Karis i Nyl.
Kaks. = Kakskerta i Eg. Finnl.
Ki.
= Kimito i Eg. Finnl.
Ko.
= Korpo i Eg. Finnl.
Koran. = Korsnäs i Österb.
Krb. = Kronoby i Österb.
Kel. = Kyrkslätt i Nyl.
Kv.
= Kvevlax i Österb.
Kö.
= Kökar på Åland.
Lpfj. = Lappfjärd i Österb.
Ljd. = Liljendal i Nyl.
Lm. = Larsmo i Österb.
Lptr. = Lappträsk i Nyl.
Mal. = Malaks i Österb.
MN. -= Mellersta Nyland (= Sj.,
Kel., E., ile., Si.).
Msk. = Mörskom i Nyl.

Muns. = Munsala i Österb.
Must. = Mustasaari i Österb.
Maxmo i Österb.
N.1. Nu. = Nuckö i Estl.
Na. = Nagu i Eg. Finnl.
Ng. = Nargö i Estland.
Nkb. -= Nykarleby i Österb.
Np. = Närpes i Österb.
nVa.
socknarna norr om Vasa.
NVet.
Neder-Vetil i Österb.
Nyl. = Nyland.
norra Österbotten.
O. = Ormsö i Estland.
Odh. = Odepsholm i Estland.
Or. = Oravais i Österb.
Pet. = Petalaks.
Ped. = Pedersöre i Österb.
Pg. = Pargas i Eg. Finn].
Pm. = Pörtom i Österb.
Po. = Pojo i Nyl.
Pu. = Pur mo i Österb.
Px. = Petalaks i Österb.
Py. = Pyttis i Nyl.
Pil.
= Pärnå i Nyl.
R. = Rågöarna i Estland.
Rep. = Replot i Österb.
Ru. = Runö i Liffland.
Sat. = Satakunda.
Sby. = Sideby i Österb.
Sdm. = Södermanland.
Si.
= Sibbo i Nyl.
Sj.
= Sjundeå i Nyl.
Skf. = Skellefteå.
Sml. =- Småland.
Sn. = Snappertuna i Nyl.
So. = Solv i Österb.
Sott.
Sottunga på Åland.
-= Strömfors i Nyl.
Sv. = Sverge.
Teer. = Teerijärvi i Österb.
Ten. ,--- Tenala i Nyl.
Tu(s). = Tusby i Nyl.
W. = Wichterpal i Estl.
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Vb. = Västerbotten.
Vbfj.= Vittisbofjärd i Satakuuda.
Vg. = Västergötland.
Vm. = Västmanland.
VN. = Västra Nyland.
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Vå.
Vårdö på Åland.
Å. = Åland.
Åm. = Ångermanland.
Öb. = Österbotten.
ÖN. = Östra Nyland.

C. Övriga förkortningar.
Bland övriga förkortningar vill jag här blott påpeka, att jag med
hav. (= högsvenska) avser högsvenskan sådan den talas av de bildade
klasserna i Finnland, medan rspr. betecknar riksspråket i Sverge.

Sv. landsm. XI. 3.
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KUNGL. BOKTRYCKERIET. 1'. A. NORSTEDT & SÖNER
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Förord.
Då jag sommaren 1890 i ock för svenska dialektstudier vistades
i norra delen av det svenska talande Österbotten, fästes min uppmärksamhet vid det stora antal finska lånord, som inkommit i dessa
trakters dialekter. Jag beslöt därför i tillgängliga källor undersöka,
i vilken mån övriga östsvenska dialekter upptagit ord av finskt ursprung.
Då jag sålunda småningom kom att finna, att dessa dialekter i ganska
hög grad varit utsatta för finskt inflytande, ock sedan min materialsamling genom upptagande av finska ortnamn i svenska bygder blivit
ganska ansenlig, ansåg jag det löna mödan att underkasta dessa lånord en noggrannare språklig undersökning.
Av denna undersökning utgavs såsom akademisk avhandling första
delen (s. 1-113 jämte ett provisoriskt register) våren 1895. Att
senare delen, som redan då i huvudsak förelåg färdig, så här länge
låtit vänta på sig, beror på flera mellankommande hinder, huvudsakligen tjänstegöromål ock sjukdomsfall. Det är naturligt, att den långa
tid, som arbetets tryckning sålunda fordrat, även föranlett, att jag
under arbetets förlopp angående vissa detaljer kommit till en förändrad
uppfattning. I senare hälften av arbetet (ordlistan) har jag därför
även rättat några i förra hälften gjorda antaganden. Därjämte bör
omnämnas, att jag i tidskriftsupplagans 5:te, 6:te ock 7:de ark kunnat
införa några smärre rättelser ock tillägg. Speciellt överflödade sjunde
arket uti dissertationsupplagan — varå jag ej hann läsa korrektur —
av en massa tryckfel, isynnerhet uti dialektordens stavning.
Vad stavningen av de svenska dialektorden vidkommer, har jag i
allmänhet följt källorna; men då desamma uti beteckningen ofta förete
stora skiljaktigheter, så har jag för att erhålla en likformig stavning
av alla lånord ofta varit tvungen att göra smärre avvikelser. Detta
har likväl skett med försiktighet ock blott då jag på grund av förefintliga beskrivningar trott mig kunna göra det. Härav följer även,
att jag ej kan ansvara för att orden överallt äro strängt ljudenligt
stavade. Jag är övertygad om att flera oegentligheter ock oriktigheter
i beteckningen förekomma, men jag vågar dock hoppas, att dessa ej
i högre grad skola störa läsningen av arbetet. En stor lycka har det
varit för mig, att jag vid korrekturläsningen haft att påräkna en så
värksam jälp av tidskriftens huvudredaktör, prof. J. A. LUNDELL, till
vilken jag därför härmed vill frambära mitt järtligaste tack.
I ordlistan har jag försökt att upptaga alla de appellativa ord,
som möjligen kunna tänkas härstamma från finskan. Troligt är dock,
att denna förteckning än ytterligare skall kunna förlängas. Av ortnamnen har jag (med få tillägg) upptagit blott dem, som behand-
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handlats i själva avhandlingen. Jag hoppas dock att i framtiden kunna
återkomma till detta ämne, ty sannolikt har forskningen på detta fält
ännu mycket att utreda, ock säkert är, att bland' de till hundratal
uppgående finska ortnamnen i svenska bygder många i språkligt hänseende rätt intressanta skola kunna uppvisas.
På samma sätt som dessa finska namn i nu svenska orter enligt
min mening ovedersägligen bevisa tillvaron av en äldre finsk befolkning därstädes, på samma sätt framgår av svenska ortnamn i nu fullständigt finska örter, att den svenska befolkningen i Finnland fordom
varit utbredd över en större sträcka än för närvarande. Så t. ex,
torde den svenska kolonisationen i Nyland för några århundraden
sedan hava sträckt sig betydligt längre österut. Detta framgår av en
mängd svenska ortnamn i Kymmene ock Veckelaks; ja ända in i Vederlaks kunna sådana träffas. Även i Österbotten hava svenskarna förut
troligen varit mera utbredda. Svenska ortnamn kunna nämligen i
mängd påträffas i nu alldeles finska socknar, såsom Laihela ock Lillkyro. Mot söder sträcker sig den svenska bosättningen nu till Sastmola, som redan torde kunna anses för en helt ock hållet finsk
socken. För föga mer än 100 år sedan räknade dock denna socken i
likhet med det nu likaledes fullkomligt finska Vittisbofjärd (enligt anteckningar i den tidens kyrkoböcker) bland sina inbyggare svenskar
uppgående till hälften av hela invånareantalet. Tidigare sträckte sig
svensk befolkning än längre söderut, till Ulvsby ock Nakkila, ja måhända än längre. Möjligen blir jag framdeles i tillfälle att utförligare
behandla denna fråga.
I min avhandling har jag antagit ett starkare finskt inflytande
på de östsvenska dialekterna än någon annan dialektforskare. Möjligen
har jag i detta avseende stundom gått för långt, men i alla fall torde
såsom ett säkert resultat kvarstå, att detta inflytande varit mäktigare,
än man hittils varit benägen att antaga. Naturligtvis mötes ett
arbete sådant som detta av stora svårigheter. Det fordrar en vidsträcktare beläsenhet ock en grundligare kännedom av såväl de nordiska som de finsk-ugriska språken, än den jag äger; ock detta har
jag under arbetets fortgång tyvärr alltför ofta fått erfara. Jag vågar
därför ej hoppas, att jag vid alla mina antaganden ock sammanställningar av svenska ock finska ord skulle hava träffat det rätta. Tillika
ber jag att få påpeka, att jag varit tvungen att utarbeta ordlistan i
en landsortsstad, där jag haft ytterst knapp tillgång på litteratur.
Troligen hade många av mina ordsammanställningar fått ett annat utseende, om jag varit i tillfälle att grundligare undersöka dessa ords
förekomst i avlägsnare släktspråk. I någon mån har denna brist på
tryckta källor ersatts av meddelanden ock upplysningar från flera så
vål finska som svenska språkforskare. Till dem alla — ingen nämnd
ock ingen glömd — frambär jag härmed en järtlig tacksägelse.
Fredrikshamn i december 1897.
RALF SAXe

BIDRAG TILL K "ANNEDONI
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FRÅN DELSBO
SEDER OCK BRUK, FOLKTRO OCK SÄGNER,
PERSON- OCK TIDSBILDER

UPPTECKNADE

AV

ANNA FIJELMSTRÖM

STOCKHOLM 1896
KUNGL. BOKISYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER.
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Jag tänkte på Dellens strand,
när jag satt i den trånga celln, ty fagrare sjö ej finns
på hela Guds vida jord än Dellen ... Jag minns, jag minns,
hur jag längtade efter bärgen, som blåna runt här kring byn,
jag trådde till allt här hemma, till luften, till soln ock skyn.

Dessa Ingrids ord i Edvard Fredins dikter måla livligt den
stämning, som gripit mig, medan jag på mitt barndomsmål
upptecknat dessa sägner ock minnen från Delsbo. Jag har
också tänkt på Dellens strand, på dess duktiga, arbetsamma,
tåliga, vänfasta ock — illa beryktade bebyggare; tänkt på deras
försakande, strävsamma liv, på deras tysta, mången gång värkligt ädla jälpsamhet mot varandra, på så många, många goda
drag, som det skulle bli alltför vidlyftigt att med pännan teckna,
men som leva i deras minne, vilka värkligen i grund ock botten
känna Delsbo ock — alltid älska det. Jag skulle önska, att
min förmåga räckte till att giva en bild av liv et där borta
med dess tysta poesi i skog ock på äng; men jag har endast
kunnat ur folkets mun samla ock med dess egna ord uppteckna
några trollsagor ock »rägglor».
Läsaren måste själv söka tänka sig ramen till tavlorna:
vallflickans ensliga liv i den djupa skogen, som hon befolkar
med synliga ock osynliga varelser, onda eller jälpsamma; lurens
eko, som svarar från andra sidan om den lilla skogssjön ock
väcker fantasien till liv; alla de hemlighetsfulla ljud, som dag
ock natt tona i skogen i den ljuvliga sommarens dar — allt
detta tjusande, lockande, obeskrivliga, som i skogarnas djup
tager även det minst poetiska sinne med underlig makt —
det där måste man av erfarenhet känna för att kunna rätt
fatta dessa vidunderliga berättelser om trollen, de underjordiske,
vittrorna, sjörået o. s. v.
Jag har noga aktat mig för att »brodera ut» någon smula.
Ingen enda sägen är läst eller gjord. Om några få år ha de
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gamla sägnerna nog dött ut på folkets läppar, ock min enda
önskan har varit att kunna rädda några från fullständig glömska.
Glad skulle jag vara, om mina berättelser kunde i någon liten
mån bidraga till ett bättre förstånd av Delsboallmogen, som
med undantag av några särskilda »skälmsläkter» hör till det
bästa folk på jorden.
ANNA HJELMSTRÖM.

Om bokstävernas betydelse i ord ock stycken på Delsbomål se
ordlistan (i slutet av numret).

Det dagliga livet.
Man skiljer inom Delsbo mellan tre sockendelar: »fram- 1
såkkna», d. v. s. trakten kring kyrkan, södra delen ock västra
delen.
De som bo i framsocknen, anse sig för mer än de så
kallade »bobigderan» d. v. s. invånarne i södra delen av
socknen eller »bobigda», vilka med rätt eller orätt anses beskedliga ock enfaldiga ock därför ofta i sagor ock berättelser
framställas i löjlig dager. Folket i västra delen av socknen
eller »bolanna», de s. k. »västsåkkenstjivan», äro sina sydliga
grannars raka motsatser. Även i det yttre kan man skilja
mellan dessa tre slag av dellbor. »Västpåsåkknigan» hava i
allmänhet svart eller mörkt hår ock anses härstamma från tattarsläkt. »Bobigderan» äro däremot mycket ljusa, vithåriga ock
blåögda. »Framsåkknigan» äro oftast brunhåriga ock blå- eller
gråögda.

Börden ock släkten spela i Delsbo en mäktig roll. Att 2
vara av en god ock ansedd släkt anses för den största lycka
ock är den bästa rekommendationen. Medgivas måste också,
att om ock här finnas hela tjuvsläkter, där få medlemmar bilda
undantag från regeln, är likväl flertalet gamla hederliga bondsläkter, inom vilka allvar, arbetsamhet, gott förstånd ock en
viss stolt. hederskänsla, en känsla av »noblesse oblige», går i
arv från far till son.
Får man en tjänare ur sådana släkter, kan man vara säker 3
på att han är trogen. Att däremot ta tjänstefolk ur mindre väl
ansedda familjer är alltid riskabelt. Det kan gå bra — men
det misslyckas ofta. Att tjäna som piga eller dräng anses lyckligtvis icke för någon skam, endast husbondfolket har gott rykte
för heder ock ordning. Härtill bidra nog de ännu enkla hem-
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sederna, som icke medgiva någon rangskillnad mellan husets
dotter ock tjänarinna, då båda förrätta samma arbeten inom
hus, i ladugården eller på åker ock äng. Dottern jälper sin
mor i allt, sonen sin far, ock skamligt anses endast att icke
duga till något. Härav kommer nog den ganska allmänna välmågan. Alla, som orka, arbeta med kraft ock uthållighet. Att
vara sjuklig, svag eller annars mindre arbetsför är den största
olyckan ock orsakar oftast den där underliga tungsintheten ock
svårmodet, som man annars förvånas att här ock där upptäcka
bland detta frimodiga ock hurtiga folk.

4

Levnadssättet är ännu mycket enkelt. »Det dugde åt far,
det duger åt mig» är en ofta hörd tanke. Kaffet har visserligen
här, som överallt, erövrat sin plats bland det dagliga livets
nödtorft. Det drickes i vardagslag endast på bit. En kär gäst
bjudes gärna på ett par i skåpet gömda skorpor, som stundom
förråda, att de varit nära grannar till tobaksrullen eller fotogenbuteljen.
Man stiger tidigt upp ock går åtminstone om vintern tidigt
i säng. Klockan 7 eller 8 om vinterkvällarna blir det tyst ock
mörkt i de flästa hus, men redan klockan 4 eller 5 lyser det
åter ur fönstren. Då drickes kaffe, far går ut till hästarna,
mor till korna, var ock en sköter raskt ock tyst undan sina
morgonsysslor.
Vid 7-tiden på morgonen ätes frukost, bestående av antingen
mjölkgröt med smöröga i, messmörsgröt med dito eller tunnpalt,
kornmjölsklimp eller »kams» med stekt fläsk till eller något dylikt; vid stark kyla eller strängt arbete med uppkokt mjölk
efteråt, annars endast svagdricka. Sedan sätter mor sig vid
spinnrocken, karlarna gå till sitt arbete, korna idissla i sina bås,
ock allt är lugnt tils vid 11-12-tiden. Då intages dagens viktigaste mål, »meramåle». Detta består året runt de flästa dagar
i veckan av salt strömming ock potatis samt tjockmjölk. Någon
gång kokas salt kött med kålrötter ock potatis. Soppan på
spadet härav kallas »se». Även ärtsoppa förekommer, men den
långa, sura tjockmjölken är dock den egentliga supanmaten.
Denna beredes av uppkokt mjölk, vari, sedan den kallnat, läg-
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ges tätmjölk. På våren, innan korna bofört, »sättas» stora »träbårar» med dylik mjölk för att användas hela sommaren, ja
hela året.
Efter »meramåle» vilas åtminstone en halvtimme, sommartiden längre, ock kaffe drickes, på bit förstås. Sedan arbetas
till kl. 4, då »middag» intages. Denna består oftast av smör,
bröd, ost ock mesost samt dricka. Stundom förekommer en egendomlig rätt, kallad »strummigsklubb»: avlånga rullar av kornmjölsdeg med en salt strömming i. Den kokas i vatten ock
ktes varm med tunnbröd till. • Såsom tilltugg till all mat användes alltid tunnbröd, men aldrig till smörgåsbröd. Härtill
brukas spisbröd av råg ock korn.
Till kvällen äter man oftast tjock vattengröt med söt eller
sur mjölk till. Julkvällen är ett undantag. Då vankas lutfisk
ock risgrynsgröt. Andra hälgdagskvällar ätes vanligen mjölkvälling med gryn eller klimpar i.
Sommartiden stiger man ännu tidigare upp. Under slåttern
ock skörden brukar man börja dagen kl. 2-3. Då tillkommer
ett fåmte mål, »li.ifrukust», ock middagsvilan utsträckes till 1
eller 2 timmar. Om sommaren gör man ej ens tidig kväll, utan
är ofta uppe till kl. 10 eller 11. Sover man således bort en
god del av den mörka årstiden, är man så mycket mera vaken
ock pigg under den ljusa.

I allmänhet kan man kalla Delsboallmogen ett måttligt 5
folk. Detta kan låta underligt för den, som känner Delsbo
endast av tidningarna; men den som bott där, vet, hur det förhåller sig med de rysliga historierna. Det är alltid någon lönnkrog som lockar ock därifrån elände breder sig ut över trakten.
Men i allmänhet taget är det ej bönderna, utan lösa arbetare,
unga pojkar ock gamla ökända skälmar som besöka dansa pästhålor. Lönnkrogarna äro en stygg kräfta, just för att det är så
svårt att komma åt dem med lagens arm. Blir lönnkrögerskan
(ty i de fiästa fall är det en kvinna) alltför djärv ock det vilda
livet bland slöddret i trakten alltför svårt, så vet dellbon dock
det säkraste ock mången gång prövade medlet att bli av med
hänne. En vacker natt omringas stugan av maskerade män,
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som utan krus riva ned den eller — tutta eld på rucklet, sedan
invånarne väckts. »Magga» eller »Kajsa», eller vad hon heter,
finner rådligast att slå upp sina bopålar i en annan trakt, där
man ännu ej hunnit bli »le» på hänne — tils samma öde även
där drabbar hänne. I allmänhet tycker dellbon, att »bra karl
jälper sig själv», . utan att rör mycket besvära lagarnas väktare.

6

I Delsbo ärvas alltid hemmanen hela. Den äldste sonen
är dock ej alltid den givne arvtagaren. Lika ofta är det dottern i huset eller en yngre son som tar emot hemmanet, då föräldrarna lemna det. De andra syskonen skola då »lösas ut»
av den, som får hemmanet. Även föräldrarna skola ha sitt »unnatag» till döddagar. På det viset händer det ibland, att »eggfeltje» blir väl mycket betungat med utgiåer till »gammelfeltje» ock syskonen. Då blir det att arbeta, knoga ock spara,
tils man kommer ur »jälla».
I följd av detta system, att hemmanen behållas odelade,
finnes i allmänhet gott om dugliga arbetskrafter, ty den utlösta
sonen eller dottern sätter in sina pängar i banken ock tar själv
tjänst som dräng eller piga, tils han eller hon gifter sig ock
genom köp eller byte får eget hemman. Lyckligtvis äro hemmanen ej så stora ock således lättare att erhålla: 3-8 öresland
är det vanliga. 6-10 kor ock 2 hästar, några får, höns ock
ett par svin födas härpå. Vad som anses lagom ock lyckligt för
en bonde att ega är uttryckt i följande omtyckta värs:
En åtta kors bonde, som eger en häst,
är vän med sin länsman, är vän med sin präst,
gudfruktig ock ärlig, god granne därnäst -han bärgar sig bäst.

7

Lönerna till drängar ock pigor lemnades fordom in natura.
Numera förekommer antingen hel pänninglön eller pänninglön
blandad med naturapersedlar, allt efter avtal.
En duktig piga skulle förr ha i årlig lön 12 alnar »läret»
(väv av lin ock to), 12 alnar »kläväv» (av lin), 1 par »kilklack-
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skor», 2 par »becksömsskor», samt antingen ett vävstycke på hundra
alnar eller ock 2 Lit lin ock rättigheten att på alla mellanstunder arbeta åt sig själv. Om hösten, när linet skäktades,
skulle pigan ha -21- DK lin i »skaktoppar». Var hon mycket »välkänd» (omtyckt), fick hon ett helt pund.
En dräng skulle ha 4 sydda skjortor, 4 par skor, 1 strumpa
första året ock 1 det andra. För att få paret var det bäst att
tjäna i två år. Annars träffades avtal om annan ersättning. Ull
till kjolar ock vadmal erhölls efter särskild överenskommelse.

Gårdsnamn äro vanliga. Varje gård i byn har sitt eget 8
namn, som sedan i dagligt tal sättes framför egarens, t. ex.
Klättgåln ock Klätt-Jugke, Skålgåln ock Skål-Lasse. Krusgåln ock Krus-Pälle o. s. v. Även »mora» ock barnen kallas
med gårdsnamnet. Finns endast en son, kallas han ofta »pojken»,
t. ex. Skål-pojken. Detta namn hänger då vid hela livet igenom, så att man hör 50-60 års män tituleras »pojke».
Öknamn höra till ordningen, ock deras ursprung är oftast 9
outgrundligt. Stundom häntyda de på någon egendomlighet
hos bäraren. Så t. ex. Blåsen, Nobben, Skuten, Kullo, Kulken,
Bladern, Rusk, Masken, Strutteln in. fl. Ofta äro dock öknamnen
avledda av gårdsnamnet, t. ex. Knaggen, Stimmeln, Fleten,
Svaneln, Frunneln, Kläppen ock många dylika. Emellanåt hänger
öknamnet även vid barnen, likasom gårds- eller släktnamnet gör.
Ingen skam anses låda därvid, såvida det icke alltfbr öppet häntyder på något dåligt. Det begagnas därför ofta såsom tilltalsord
ock användes även av den, som bär det. Jag minns från min
barndom en granne, på vilken jag aldrig hört annat namn än
»Månsarn».

Den manliga Delsbodräkten är nu nästan helt ock hållet 10
bortlagd. Endast en ock annan gammal gubbe ser man stundom i kyrkan bära killuva eller bandluva, blåjacka eller långrock. Det yngre släktet uppträder i en långt mindre klädsam
dräkt, en misslyckad efterhärmning av våra vanliga härrkostymer.
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Kvinnodräkten har hållit i sig längre. I vardagslag användes den ännu alltid, endast litet »utspädd». Utan svart,
hemmavävd ullkjol med den 3-4 tum breda, röda klädeslisten
i kanten ser man aldrig en dellboska. »Påsluvan» ser man ej
så ofta, den har utbytts mot huvuddukar av bomull eller ylle.
Kyrkdräkten av den gamla snitten begagnas n'äst av äldre
kvinnor. De flästa nyttja numera vanliga klädningar, som nästan alltid äro svarta, vilket i förening med de svarta klädeskoftorna, handskarna ock sidendukarna ger ett intryck av landssorg. Det är som ett omedvetet uttryck av den goda smakens
sorg över bortläggandet av den gamla, vackra dräkten
För en tjugo trättio år tillbaka erbjöd trakten kring Delsbo
kyrka en sommarsöndagsmorgon så där vid halvtiotiden en målerisk anblick. På alla vägar strömmade högtidsklädda skaror
mot kyrkan. Karlarna togo sig ståtligt ut i de vackra blåjackorna med de röda klädeskanterna ock blanka knapparna, de
ljusgula knäbyxorna av älghud, •de vita strumporna ock de
granna. tofsade strumpebanden, samt de runda, röda ock blå
luvorna. Kvinnornas vida, vita linneärmar ock röda livstycken
lyste så glatt i solskenet. De äldre erhöllo genom de höga,
bakåtlutade, svarta »luvorna» en viss värdighet i hållning. De
ungas blomstrande ansikten kläddes icke illa av den svarta
»nacken».
Sistnämnda egendomliga huvudbeklädnad bestod av svarta
sidenband, virade om huvudet så att endast en liten bit av
håret syntes ovanpå jässan. Det i vardagslag under påsluvan
fritt nedhängande håret hoprullades hårt ock lindades runt om
huvudet. Bak i nacken knötos sidenbanden i en knut med
hängande ändar. Icke alla kunde göra »nacke». Att själv
kläda sitt huvud på detta sätt var omöjligt. Om söndagsmorgnarna voro de gummor i byn, som egde färdighet i konsten,
överlupna av unga »stintor», som ville få »nacken» fästad. Denna
tjänst lemnades alltid villigt ock gratis.
»Brudämnen», d. v. s. flickor för vilka lysning till äktenskap avkunnades, samt »brudpigor» (brudtärnor) nyttjade nacke
av »glitterband» (röda sidenband invävda med silverglitter).
Detta kallades »grannacke». Numera begagnas i stället grannrosiga sidendukar.
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Dellborna äro mycket kyrksamma. Den stora, fula kyrkan', 11
som vintertiden är ohyggligt kall, är vid de stora högtiderna
eller när det är kyrkbrud ofta alldeles fullsatt.
När biskop Landgren tog farväl av den församling, som
han älskade så högt ock vilken han gjort så mycket gott, var
det svårt att få sittplatser. Endast framme i kyrkovärdarnas
reserverade bänkar fanns plats, som snart intogs av några modiga fruntimmer. Detta väckte dock en viss förvåning, ty män
ock kvinnor respektera noga varandras särskilda sidor av kyrkan. Vid detta tillfälle översåg man likväl med denna förbrytelse mot gammal sed. I vanliga fall förekommer det aldrig,
att kvinnor sitta på karlsidan eller tvärtom.

På senaste tiden har Delsbo åter låtit mycket tala om sig. 12
Ock detta från den allra mörkaste sidan. Det är att hoppas, att
ordningsmakten med sina straff nu nått det ondas rot, en i
många år illa beryktad lönnkrog »väst på såkkna». Men mången dellbo har jag träffat, som sagt ungefär så: »Det går baklänges för socknen, allt sedan Landgren togs ifrån oss. Giv
oss igän en sådan karl — ock Landgrens värk skall gå fram
på nytt».
Så mycket är visst: vad Landgren var för Delsbo, är svårt
att beskriva. Hans egen uppfattning av sin ställning till sina
socknebor var den av en faders till sina barn. Men han var icke
en svag ock eftergivande fader, utan en fader med klart förstånd
för barnens bästa ock med en vilja att främja detta, nog stark
att böja allt motstånd ock nog seg att aldrig tröttna. Länge
dröjde det häller icke, förrän det styva, men i grund ock botten
redbara folket märkte, att välvilja ock kärlek bodde bakom den
sträva ytan. Därmed var också motståndet brutet, ock Landgrens reformer gingo stadigt framåt, tils den för Delsbo betydelsefulla dag kom, då han kallades till en högre post på ett
vidare arbetsfält. Då var sorgen inom församlingen stor, om
ock ingen förr än längre fram fullt förstod, vad Delsbo i honom
förlorade. Han var ingen legoherde, utan en herde som hade
1) Kyrkan ombyggdes 1893 ock ter sig nu prydligare
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järta för sin jord. Isynnerhet barnen voro föremål för hans
oavlåtliga omsorg ock kärlek. Otroligt var, huru han kunde
behålla i minnet namn ock personer. Likaså märklig var hans
förmåga att se, vad folk gick för. Han fann alltid den man,
han behövde. Många äro de, som han »upptäckt» ock jälpt fram
till en plats, där deras anlag bäst kunnat gagna.
Landgren sade ofta: »bokstaven dödar, men anden gör levande». Han var ej häller någon träl under lagens bokstav,
när han ansåg en god sak bäst främjas genom någon liten ginväg, som likväl alltid var rak ock ärlig. Följande lilla historia
må tjäna att belysa, huru han stundom plägade gå till väga.
Den vik av Dellen, som går in nära kyrkan, förenas med
Avasjön genom två breda, grunda vatten. Broarna över dessa
vatten, Norsbroarna, hade länge varit skröpliga ock livsfarliga
att färdas över. Med ombyggnaden hade likväl uppskjutits år
efter år. En vintersöndag under Landgrens .sista år i Delsbo
var »stämma». När alla ärenden voro slutbehandlade, sade
Landgren plötsligt: »Hör ni, nu är rätta tiden att ta i tu med
Norsbroarna, medan isen bär. Vill ni som jag, så skriva vi ut
gångled ock börja i morgon». Ett enhälligt ja — ock frågan
var avgjord. »Kom upp till mig kl. 6 i morgon bittida, Lars
Larson», vände han sig till en driftig hemmansegare ock byggmästare. Byggandet bedrevs med kraft, ock när Dellen bröt
sina bojor, voro Norsbroarna färdiga att trafikera. Hade Landgren denna gång hållit sig strängt till de lagliga formerna för
stämmobeslut ock väntat, tils detta tagit till sig laga kraft, hade
troligen Norsbroarna först måst bryta benen av någon häst eller
dränka någon, innan man kommit sig för att riva dem, ty då
hade det blivit för sent att bygga den vintern — ock det var
Landgrens sista i Delsbo.
I sitt hemliv var. Landgren ett efterföljansvärt mönster.
Med praktisk blick ock intresse för jordbruket förenade han ett
gott lynne ock mycken humor. Detta kunde man också se på
blicken under de buskiga ögonbrynen ock de, när han log, uppdragna mungiporna. Ingen kunde som han sentera ett gott
skämt, ett kvickt svar.
Även detta bidrog att binda honom vid en befolkning, som
av gammalt har namn om sig att vara »,2,1eg ti tuten», d. v. s.
fyndig i tal ock svar. De förstod° honom ock han dem.
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Att ett känsligt järta bodde i denna stora, grovhuggna
jättegestalt, behövde man ej vara länge med Landgren för att
upptäcka. Jag minns, vilket djupt intryck det gjorde på oss
nattvardsbarn, då Landgren en dag vid läsningen av Kristi
fråga till Petrus i Joh. 21: »Älskar du mig?» samt uppmaningen
»Föd mina lam, föd mina får!» brast i gråt, så att han ej kunde
fortsätta. Han sade intet, men vi förstod° honom väl.
Mycket vore att tillägga, om man skulle få blott en svag
skuggbild av denne ovanlige man. Men jag känner, att ämnet
fordrar en annan ock bättre pänna, än den jag har till mitt
förfogande. Jag är även viss, att det skall finna en sådan, ock
har endast tecknat ett par drag ur minnet. En, om än aldrig
så kortfattad ock ytlig, skildring från Delsbo måste nämligen
bli för mycket ofullständig utan att nämna den man, som tagit
läjonparten i civilisationsarbetet här. Hans bild blickar från
kyrkoväggen ned på sina, trots allt, kära dellbor, ock hans bild
står outplånligt tecknad i deras järtan. Den ädles minne, det
bliver.

Livets högtider.
13

Barndop förrättas samma dag eller dagen efter barnet är fött.
Gudmodern lindar väl in barnet i schalar ock fällar, om det är
den kalla årstiden, ock fadern skjutsar dem till prästen.
Efter hemkomsten skall även barnet smaka trakteringen.
Det går så till, att en halv tesked sirapsbrännvin hälles i den
lille stackaren, som därav anses skola sova bra ock bli snäll.

14

Ett ordentligt, gammaldags Delsbobröllop är ingen småsak,
som man gör undan i en handvändning. Det fordrar lång beredelsetid med mångahanda sysslor: slakt, brygd, bak, kokning,
skurning ock fåjning utan all ända. Mycket kostsamt är det
nog också att hålla bröllop. Ännu dyrare bleve det dock, om
ej grannar, släkt ock vänner till bröllopsgården förde mjölk (till
ystning av »färskosten»), kött m. fl. matvaror ock slutligen
skänkte den traditionella »brudgåvan» av pänningar.
Kvällen före bröllopsdagen komma alla släktingar till brudparet. Till släkten höra även faddrar ock »gudbarn». Dessa
senare skola ha en gåva av brudparet, gossarna en skjorta,
flickorna ett lintyg. När nu bröllopsfolket — vartill icke räknas
grannarna, som endast bjudas att övervara »stordan» eller själva
vigseldagen — kommer, stå brud ock brudgum på bron ock ta
emot samt bjuda brännvin ock vin ur var sin silverskål. Ur
en stor korg på armen utdelar bruden dessutom en »grannbull1) En omkr. 20 cm. vid ock ungefär hälften så djup, inuti förgylld silverskål på låg fot ock med öron. Skålen har graverade ornament ock namninskrifter. Till densamma hör en silversked, med vilken
skålens innehåll inmundigas.
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åttiB» i med en bit ost åt varje gäst. Bruden är klädd i sin
vanliga hälgdagsdräkt (rynkkjol, sticktröja ock påsluva), men
har om livet ett silverbälte med vidhängande pänningar eller löv.
När alla gäster — d. v. s. hela släkten, vitt räknad — äro komna,
ätes kvällsmål, bestående av lutfisk, grynvälling ock grynkaka.
Sedan utses »kammarkäringar» (värdinnor). Dessa skola vara
två ansedda gummor, en av brudgummens släkt, en av brudens.
Även »källarvårdar» vidtalas nu av bruden. Det är två unga
flickor, en av vardera släkten; de ha att bjuda öl ock dricka
under hela bröllopet ock tillse, att ingen törstar. Även »brudframman» väljes. Hon har att passa upp vid brudens klädsel
ock skall för övrigt alltid finnas till hands för att uträtta de
små uppdrag, som brudens värdighet hindrar hänne att själv
utföra.
Efter kvällsvarden dansar ungdomen till midnattstiden.
Sedan skura flickorna av golvet ock städa i ordning till morgondagen. Så soves ett par tre timmar, ock kl. 8 resa brud
ock brudframma till »frun», som kläder bruden.
En Delsbobrud i full skrud är onekligen en lysande företeelse. Klädningen är svart, men därav synes ej mycket. På
vardera sidan av kjolen hänger en rosig, stor sidenduk, i ena
hörnet fäst vid det kring midjan knäppta silverbältet. Bältets
förgyllda »löv» eller »pänningar» skramla sakta vid varje rörelse. Från bältet nedhänga också mitt bak ock mitt fram flera
granna, breda sidenband. Runtom axlarna, ryggen ock bröstet
äro stora rosor av ljusröd glanskambrik med bladmässingsfröhus fästade tätt vid varandra, så att de bilda en väl kvartersbred, lysande krans. Mycket värde sättes på att dessa blommor
»glesa» riktigt bjärt. Den som klär brudar, måste ofta tillvärka
nya. De gamla urblekta användas till »dansrosor», d. v. s. då
bruden skall in ock dansa på kvällen, avplockas de nya rosorna
tillika med de vackraste banden, ock något sämre sådana sättas
på, emedan kavaljererna ingalunda begagna handskar eller äro
rädda för att klämma åt bruden litet under dansen.
Nedanför roskransen sitter framtill »bröstduken», en trekantig, röd lapp, på vilken 9 stora »pänningar» äro fästade. Dessa
»pänningar» utgöras av silverspecier, starkt förgyllda ock för]) En åttondel av en »grannbulle». En fjärndel kallas »grannbullhernig». Grannbullen är en mjuk, tjock rågbulle med mesost i.
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sedda med silverlöv, de tillhöra bruden själv eller häunes vänner.
På ryggen nedanför blommorna fästas flera rader veckade sidenband. Ovanför den breda blomkransen är en bred, vit spets,
därovanför flera rader glaspärlband i lysande färger, silver ock
guld ända högt upp på halsen.
På huvudet tronar den stora, tunga, förgyllda silverkronan.
Kyrkan eger två dylika, som lånas ut åt alla, som äro värdiga
att bära dem, För rästen är hela huvudet tätt besatt med konstgjorda blommor, nedanför dem hänga mycket släta, fina, ljusa
lockar i en rad så jämn, som vore den uppdragen efter linjal.
Brudens eget hår användes att fästa den tunga kronan på, ock
lockarna äro lösa. Det över pannan anbragta »pannsmycket»
av bladmässing döljer varje skymt av håret.
På händerna bär bruden röda klädeshandskar, rikt broderade med silke i färger ock fodrade .med vitt harskinn.
Brud ock brudgum giva varandra psalmböcker, bundna i
rött läder med ett stort järta i guldtryck på sidan ock orden:
»Med Gud ock dig trolovar jag mig». Ringen, som brudgummen
ger bruden »till ett vårdtecken», är av förgyllt silver ock av egendomlig form. Den kallas »knoripring».
När bruden är klädd, far brudgummen i spetsen för hela
brudskaran ock hämtar bruden, prästen ock frun som klätt. I
spetsen gå eller åka nu en eller två spelmän, hela tiden spela
de med fiolen under hakan »gånglåtar» (marscher). När man
kommer till bröllopshuset, stanna spelmännen ute på gården
ock spela, tils alla äro inne i huset. Där 'trakteras först med
kaffe, ock sedan försiggår vigseln. Brudparet knäfaller framför
ett par klädda stolar. Päll av rött siden brukades tils för några
år sedan, men är nu bortlagd. Pällen hölls av fyra brudsvänner, två av brudens ock två av brudgummens släkt.
Efter vigseln, som även övervarits av alla grannarna —
d. v. s. de byar, som höra till förhörslaget eller roten — ätes »stormåle». Två eller tre långa bord äro dukade med högar av
ostar ock stora smörtallrikar, placerade med vissa mellanrum.
Brud ock brudgum, prästen, »frun» ock för övrigt annat »härrskap», som kan vara bjudet, taga plats vid ena ändan (storändan) av det längsta bordet. Sedan få de närmaste släktingarna plats i sträng ordning. Då hör det till god ton att krusa
ock streta emot; men var ock en känner mycket väl 'till den
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plats honom tillkommer ock skulle upptaga såsom en förolämpning att icke bli anvisad just denna. Fel vid placeringen kan
-stifta långvarig osämja mellan hela familjer. Det är således
ingen lek att vara kammarkäring eller brudsvän, dem åligger
det nämligen att sätta alla på deras rätta plats. Även kroppskrafter fordras, ty somliga sätta hälarna mot tröskeln ock streta
emot, allt vad de förmå.
När äntligen alla tagit plats, ställer sig ett barn uppe vid
storändan ock läser högt alla bordsbönerna, som stå i slutet av
katekesen. Prästen talar några vänliga ord till sin lilla ställföreträdare, brudsvännerna bära in stora fat med lutfisk, ock
ätningen börjar. Brudparet ock härrskapet serveras på tallrikar
ock äta med kniv ock gaffel. Det är en prövningens stund för
brud ock brudgum, som annars vanligen äta med träsked eller
fingrarna. Jag var en gång på ett bröllop, där bruden såg
mycket bekymrad ut. Såsom gammal barndomsvän frågade jag
Mune viskande, varför hon var så orolig. Jag tyckte, att hon
nu borde vara glad, då hon uppnått en i åratal efterlängtad
dag. »Ja, int må ni tro, jo gruve mä for tä jifta mä mä
-011e», blev hännes svar, »jo tjäges bara, att stormåle vore evversteka. Fa ä sa gruvele tä äta mä kniv o gaffel». Ock det är
också nästan ett konststycke att äta den hala, dallrande lut-fisken med den smala kniven, då man, såsom seden bjuder
brudparet, skall sitta alldeles rak i ryggen på en hög bänk vid
-ett lågt bord. Pröve den som vill!
Efter lutfisken serveras kål- eller ärtsoppa; därpå salt kött ock
skinka, så risgrynsvälling, kalvstek, risgrynskaka, sviskonsoppa
samt vispkräm ock tårta. Muggar med »fietdrittja» stå på borden,
så att ingen behöver törsta. Tack vare biskop Landgrens energiska
strid mot superiet, ha numera de stora brännvinsflaskorna med
det krönta namnchiffret på sidan försvunnit från bröllopsborden.
Ett städat ock ceremoniöst skick iakttages alltid vid stormålet, om ock någon gammal gubbe emellanåt tillåter sig några
skämtsamma anmärkningar ock ett ock annat ofrivilligt missgrepp av de äldre vid servering eller ätning prövar de yngres
förmåga att behärska sig.
När måltiden är slut, kommer samma barn åter fram ock
läser många ock långa böner samt belönas med en slant av
Sv. landom. XI. 4.
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någon gammal gubbe. Därpå resa sig alla ock sjunga psalmvärsen 272, 3: »Pris vare dig, o Gud».
Nu skingrat sig den mätta ock glada skaran i de övriga
rummen eller på gården; språkande så pass livligt, som man
kan begära efter all denna bastanta välfägnad ock ett par timmars stillasittande. Kaffe drickes, ock så skall man »lysa brudgåvorn a».
Prästen, bruden ock brudgummen taga plats vid ett bord,
varpå stä, ett stort tennfat ock en liten tenntallrik samt en
stor silverbägare med vin. Först komma brudgummens föräldrar,
ock far nedlägger på tennfatet sin pänninggåva, stundom
hundra kronor, stundom fämtio eller mindre, samt säger med lågröst till prästen sina presenter »in natura». Dessa senare bestå
oftast i e ko ock en uppbäddad säng. Prästen tillkännager
med hög röst •för de församlade gåvornas belopp. Bruden reser
sig, tager föräldrarna i hand, niger, tackar, smuttar på vinbägaren ock bjuder dem dricka. Även brudgummen reser sig, tager
i hand ock tackar. Därpå komma brudens föräldrar med vanligen liknande gåvor. Sedan andra närmare släktingar, vänner
ock grannar. Dessas gåvor utgöras merendels av tior eller
fämmor, stundom mer, stundom mindre, allt efter råd ock lägenhet. Släktingar eller andra, som ej äro på bröllopet, men känna
sig skyldiga brudgåvor, skicka sådana. Ingen dellbo är gärna
skyldig något, vare sig gott eller ont. Allt skall gäldas,
vänlighet för vänlighet, gåvor för gåvor, men även — öga för
öga, tand för tand. Därav denna ohyggliga hämdlystnad, som
vanpryder hans eljes redbara ock hederliga karakter ock vars
yttringar bringa främlingen att anse dellboarna så illa.
Sedan brudgåvorna äro »lysta», skjutsas prästen hem. Bruden drager sig in i brudkammaren, avklädes där de nya
rosorna ock iklädes sådana av äldre datum. »Härrstuggo» avrödjes, så att endast de väggfasta bänkarna ock en stol för spelmannen äro kvar. I den öppna spiseln resas långa torrvedsträn, som upplysa hela stugan ock icke spraka. Ungdomen
bidar otåligt.
Slutligen kommer bruden ock börjar - dansen med någon av
brudsvännerna. Förr i världen, medan sådant ännu icke ansågs
opassande, tillhörde det prästen att »dansa in bruden» ock den,
som klätt bruden, att dansa med brudgumnien. Brud ock brud-
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gum dansa nu två »låtar» (polskor) med varenda en, stor ock
liten. Spelmannen spelar visserligen endast helt korta polskor,
men ändå tål det nog vid att vara stark ock van vid ansträngande arbete. Icke duger det att lida av bleksot.
När alla dansat med bruden, bilda flickorna en ring omkring hänne. En silkesduk bindes för hännes ögon, ock hon tar
en liten silverbägare i handen. Spelmannen spelar en polska,
flickorna springa i ring omkring bruden, hon springer åt motsatt håll, med silverbägarn lyftad över deras huvuden. Så sänker bruden bägaren över en flicka. Hon lyfter den igän, men
sänker den åter över en annan flicka. Slutligen över en tredje,
med vilken hon därefter dansar inne i ringen. Denna flicka
anses nu 'skola bli brud härnäst; därefter den andra, på vilken
bruden satte bägaren. Även den första anses ha utsikter. Att
brudens ögon ej äro alltför väl förbundna, säger sig självt.
Nu lossas duken från brudens ögon, ock hon ock den flicka,
med vilken hon dansat, fatta i var sin ända av den samt låta
alla flickorna springa under den. Framför den sistkomrnande
sä,nkes halsduken, varpå hon släpper ringen ock går ock sätter
sig. På detta sätt stumpas en flicka av för vart varv, tils ingen
återstår i ringen. Därpå tar bruden i ring med hustrurna. Bruden går in i ringen bärande en stor silverbägare, ur vilken
varje gumma tar sig en klunk vin. Sedan springer bruden
ännu några varv med gummorna i ringen; men plötsligt rusa
dessa ut genom dörren, dragande bruden med sig. Ungdomen
fortsätter dansen, men bruden avklädes sin granna 'dräkt ock
iklädes ungmorsskruden. En liten flicka får den gunsten att
sko av bruden ock hittar då i ena skon en silverslant, vanligen
25 öre (det skall båda rikedom att gå på silver som brud, likaså är det bra att äta mycket den dagen: då får man gott
om mat sedan ock). Dräkten består av en s. k. »rostj6.2,1»,, »duransförkläde», 2 rött klädeslivstycke ovanpå en vit »rintjesärs»
med vida ärmar, samt på huvudet en hög, vit luva, den s. k.
»pjähatten», eller den enklare, men till fasonen lika »knyppelhatten». Fordomdags brukades denna senare sorts huvudbonad
även sommartiden, då man var ute ock räfsade hö, men använI) En kjol vävd av svart ullinslag i gul ränning ock med gåsögonmönster.
2) Ett fint, svart ylleförkläde med blåflammiga ränder.
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des numera endast »ungmorskvällen». Denna höga, stärkta s. k.
»hatt» med sin stora, vita bandros i nacken är mycket klädsam
för ett ungt, blomstrande ansikte, isynnerhet om detta är vackert
enligt dellbons skönhetslagar. För att vara vacker fordras att
vara »kriggellätt» (rundlagd), »spräg» (rödblommig) ock ljuslätt,
»merskbrint» (ha mörka ögonbryn), »blåegd» samt till växten
»breaksla o mejjesmal». Ljust hår av en säregen guldskimrande, litet rödskiftande färg är mycket omtyckt, isynnerhet om
därmed förenas mörka ögonbryn ock ögonhår. Personer med
vita ögonhår sägas vara »grisögda». Ungmor har vidare över
axlarna en grann, rosig sidenduk med fransar, framtill hopsatt
med en »sellpännig» d. ä. en specieriksdaler med löv.
En brudsvän för in ungmor ock dansar två tre korta
polskor med hänne, varefter han leder ut hänne. Strax därpå
kommer en kammarkäring med »oggmorsgåsan», d. v. s. tjocka
vetebrödsbitar med en smörskiva ock kalvkött på. Efter går
ungmor med en silverskål i vardera handen. Den ena innehåller
vin, den andra brännvin eller punsch. Vanje gäst dricker nu
ur den till skålen hörande lilla runda skeden samt mottager av
kammarkäringen sin »gås». Därpå fortsättes dansen, tils de
flästa äro trötta. Då ätes en bastant måltid, varpå alla grannarna ock de s. k. »mjölkstintorna» taga farväl ock gå hem, vid
fämtiden på morgonen.
Jag bör tillägga, att av grannarna bjudas endast de gifta
att vara med på »stordagen». De unga flickor, som tillhöra förhörslaget ock önska vara med på dansen, infinna sig i bröllopsgården på aftonen, sedan brudgåvorna lysts, med var sin kopparflaska med 3-6 kannor mjölk. Kammarkäringarna taga mot
mjölken- ock traktera flickorna, som därefter deltaga i dansen
ock de andra fästligheterna precis som själva »bröllopsstintorna».
Enda skillnaden är, att mjölkstintorna behålla »påsluvan» ock
»sticktröjan» på, »bröllopsstintorna» dansa däremot i lintygsärmarna ock barhuvade med håret uppvridet i »lur» högt i nacken.
Ett Delsbobröllop vore ofullständigt tecknat, om ej »knutfolket> nämndes. Så snart skymningen inbryter, komma större
eller mindre hopar av vidunderligt utstyrda varelser utanför
fönstren för att se på bruden, då hon skall in ock dansa. Somliga ha masker av gråpapper med skägg ock hår av granlav,
andra ha pucklar på ryggen, andra åter något annat fantastiskt
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tillbehör för att göra sig oigä,nkännliga. Kvinnorna ha mästadels
en schal virad om hela huvudet med undantag av ögonen. Dessa
besynnerliga varelser, stirrande in från de för deras bekvämlighet öppnade fönstren, taga sig i det flammande eldskenet från
spiseln högst egendomliga ut. Som barn kände jag en med fasa
blandad dragning mot fönstren, att betrakta »knutfolket». Dessa
främmande åskådare känna noga sina rättigheter ock tåla ej, att
någon t. ex. sätter sig mittför fönstret ock skymmer utsikten
inåt rummet. Är fönstret öppet, händer det då lätt, att hårda
händer helt hastigt placera skymmaren mittpå golvet. Är fönstret slutet, knackas väldeligen på rutan, tils fönstret blir fritt.
Knutfolket behandlas med en viss fördragsamhet ock trakteras
emellanåt med »fletdrittja»1, stundom med »kriBgelbrännvin».
Knutfolket förhåller sig i allmänhet hyggligt nog. Men är
bruden eller brudgummen illa omtyckt, händer det, att åtskilligt
grovkornigt skämt hittar in genom fönstren. Ingen låtsar dock
höra detta, ty man retar ej gärna »knutran»: de kunde då lätt
bliva vilda ock hitta på värre saker till hämd. Sedan bruden
dansat, försvinna de fula varelserna så småningom från fönstren.
Endast en ock annan stannar ock ser ungmor dansa.
När grannarna gått, inträder stillhet ock ro i bröllopshuset.
Brudparet vilar, trött av dagens mödor, i brudkammaren. Åt de
äldre bröllopsgästerna äro dubbelsängar bäddade i vardagsstugorna, ofta 3-4 i samma rum. Men ungdomen sover på »bädden». Denna sed är urgammal, men börjar liksom andra fäderneärvda bruk förlora något av sin hälgd i nutidens mera
förfinade ungdomars ögon. Ännu finnes dock »bädden» i varje
välordnat bröllopshus, om än en ock annan ungmö numera bestämt vägrar att gå dit ock lägga sig.
»Bädden» utgöres av en låg avbalkning på golvet i en av
de många »stugor», som tillhöra de vidlyftiga bondgårdarna, ock
sträcker sig från vägg till vägg. Där redes nu »syskonbädd»
på halmmadrasser, som endast skiljas genom ett lågt bräde.
1) »Fletdrittja» är en blandning av vanligt hernbryggt humledricka,
tillsatt med sirap ock grädde. Det bjudes omkring av »källarvärdarna»
i stora kopparämbar, drickes med skopa ock smakar icke illa. »Briggelbrännvinet» är däremot en avskyvärd blandning av brännvin, sirap ock
sönderbrutna vetekringlor, som ur en silverskål hämtas upp med den runda,
förgyllda »brännvinsskeden».
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Lakan begagnas ej, endast kalvskinnsfällar under, fårskinnsfållar, »stopptäcken» eller helt enkelt »aluns»1 ovanpå. Alla bäddarna ega dock var sin långkudde med sin granna rödbroderade
»huva».
Här sover nu ungdomen halvklädd ock parvis. Det säger
sig självt, att det inte just går så lugnt ock stilla till på »bädden».
Gossarna kasta undan varandra under sina bemödanden att
komma till »den rätta» flickan. Men flickorna låtsa ej märka
bråket. Endast om en gosse, som flickan ej alls vill ha till
sängkamrat, kommer i hännes bädd, vänder hon sig helt tyst
ifrån honom. Han gör då klokast i att lika tyst avlägsna sig;
ty märka de andra, att han, som det kallas, »fått skinn», så
tager det ingen ända på glåpord ock skämt över hans missöde.
Småningom tar sömnen ut sin rätt, även hos den ystra ungdomen. Man kan väl tycka, att 'de borde något litet känna av
två nätters dans ock »stordagens» mångahanda tröttsamma bestyr, stugornas skurande in. in. Stillhet råder också på »bädden»,
tils på förmiddagen, så där vid 12-tiden, en kammarkäring ock
en brudsvän komma ock bjuda kaffe på säng åt både äldre ock
yngre gäster. Så småningom samlas flere gubbar ock gummor,
ock nu lägges märke till vilken gosse den ock den flickan haft.
De unga ligga lugnt kvar, prata ock skratta ock lyssna till de
äldres skämtsamma anmärkningar. Slutligen kommer en annan
kammarkäring med en halvkaka mjukt, tunt bröd ock en skiva
kött åt var. Detta ätes i sängen, men sedan stiga alla upp, ock
var ock en sörjer själv för sin toalett. Somliga uppsöka i ladugården en stor skopa att tvätta sig i, andra gå direkte till pumpen ock pumpa på varandra av järtans lust. Varje karl har
i byxfickan sin »späjjeldos», mässingsdosa med spegel i locket,
samt mässingskam, varmed toaletten fullbordas. Flickorna leta
upp någon »slängkam»; i nödfall reda de ut håret med hårkammen, som håller »luren» (hårknuten) uppe.
Därpå ätes ett mål igän, så dansas ock »hujjas», tils man
tröttnar. Så ätes igän, så soves. Ock så håller man på, så länge
bröllopet varar. Alltid i minst tre, stundom i fåm eller sju
dagar.
1) Vit- ock gulrandiga matt-trastäcken med invävda röda noppor,
i rutmönster.
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En bröllopsgård känner man på långt håll igän på de
hemska tjut, som skalla därifrån. Under dansen anses det karlaktigt att »hujja», d. v. s. ge upp höga rop. Detta kallas att
»hall upp losta» (underhålla glädjen). Men ju längre bröllopet
varar, desto hesare varda ropen. Slutligen låta de som ungtuppars omogna försök i konsten att gala.
Sista bröllopsdagen anses vara allra roligast. Då springes
»långring» ur gård i gård i hela byn.
Slutligen skall bröllopsskaran skiljas. Ungmor med ett
stort kopparämbar med »fletdrittja» ock ungfar med en silverskål
med brännvin uti följa till vägs ett bra -stycke. Vid skilsmässan trakteras alla gästerna med en »bullhernig» samt brännvin eller dricka. De nygifta vända om efter många ömsesidiga
tacksägelser ock hälsningar, ock gästerna gå skrikande sin väg.
Det hör till pjäsen att »hujja», så mycket de ansträngda struparna förmå, under hemfärden från bröllop.

Jag har uppehållit mig länge vid skildringen av ett bröllop, 15
emedan ett sådant erbjuder de flästa egendomliga gamla seder,
som nu dagligen komma mer ock mer ur bruk. En begravning
däremot företer ej så mycket av särskild lokalfärg.
Tillrustningarna gå i samma stil som vid bröllop, ehuru ej
i så stor skala. Grannarna infinna sig även då några dagar
förut med mjölk, kött o. dyl. På söndagsmorgonen (alla begravningar ske på söndag) samlas släkt, grannar ock vänner, som
förut blivit bjudna, i sorgehuset ock trakteras med kaffe ock
skorpor. Därefter »sjunges liket ut». Det tillgår på det sätt,
att likkistan ställes på ett säte på gården eller i förstugan ock
begravningsgästerna stå omkring densamma ock sjunga en
psalm, ledda av någon som har namn om sig att vara »bra tä
Sogga». Är detta en ung flicka, går det väl au, ty i folkskolan
utbildas ju de naturliga sånganlagen i någon mån; men är det
t. ex. en äldre gubbe, vilket oftast är fallet, så utsmyckas den
långsläpiga sången med märkvärdiga drillar nästan till oigänkännlighet.
Sedan lyftes likkistan på släden eller kärran, över hänne
bredes ett randigt hårtäcke ock hon köres i spetsen för »likraden»,
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somman gärna vill ha så lång som möjligt, till kyrkan. Underfärden söker man gärna att hålla den ene hästen tätt efter den
andre, emedan större mellanrum i raden anses bebåda fleredödsfall i byn.
Vid kyrkan möta prästen ock klockaren. De gå, sjungandeen begravningspsalm, i spetsen för processionen. I denna kom—
mer först kistan ock därefter två eller tre av närmaste kvinnliga
släktingar till den döde. De hava huvudet höljt i stora, vita
servetter eller dukar, som hänga ned ock dölja hela ansiktet.
Var ock en av dessa djupast södande »ledes» vid armen av en
annan kvinna, efter begravningsaktens slut leder samma kvinna
den sörjande till någon av de främsta bänkarna inne i kyrkan.
Sitta några förut i bänken, måste de gå ut ock lemna plats åt
sorgfolket. Efter gudstjänstens slut åka alla i rad hem igän,
alla bemöda sig även då att hålla ihop raden. En måltid väntar
nu i sorgehuset släktingar ock närmaste grannar, som sedan gå.
eller åka var till sitt.

Folktro.
Mångahanda skrock ock vidskepelse är ännu i svang bland 16
både äldre ock yngre. De senare skämmas dock för detta »kåseri» ock vilja ej erkänna, att de tro på det. Men de gamle de
veta bättre än så, ock av dem kan man få reda på ett ock
annat, som är »bra tä vetta», t. ex. hur man skall bota »iråk»,
»jära for gwasst» o. 's. v., samt vad man vid åtskilliga tillfållen
har att iakttaga för att skydda sig mot fientliga makter.
Så när korna första gången på våren skola släppas ut eller 17
när de skola boföra till valls: då skall den som sköter ladugården kasta kornmjöl ock svavel på glöden i en järnskopa ock
röka därmed på varje ko. Sedan gör hon med sin vid »flätjebälte» hängande slidkniv ett korstecken över huvudet på vade
djur ock för kniven runtomkring dess kropp, därunder sakta
uttalande en välsignelse.
Om ett kreatur tros ha sväljt något vasst föremål, bör man 18
genast »jära for gwasst». Mässingsfilspån ock rött lack spela
härvid huvudrollen jämte någon besvärjelse, som jag aldrig
kunnat få reda på.
Till att »jära for vre», d. v. s. bota vrickningar, brukas dels 19
brännvin, dels ister. Med en kniv ristas däri fämhörningar till
ett visst antal ock ställda på vissa sätt, under halvhögt mumlande av någon lång besvärjelse. Jag har många gånger sett
detta göras, men aldrig lyckats få lära mig orden, ty de utläras
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endast åt någon enda, som då själv skall använda dem »till
nytta». Att jungfru Marias namn nämnts i besvärjelsen, har
jag hört.

20

21

När någon fått »knarren» i en led, så att leden knäpper
ock liksom knarrar vid rörelse, har man att förfara på följande
sätt. En god vän till den lidande hugger med en yxa tre hugg
i tröskeln till den sydligaste av tre efter varandra stående dörrar. Därunder säger han: »Jo hegge, jo hegge, jo hegge». -- »Vo
hegge du?» frågar den, som har knarren. »Jo hegge knarren
ure len o i ven», svarar den huggande. Detta upprepas tre
gånger, varefter knarren försvinner.

Om någon får utslag på kroppen eller i ansiktet, har han
troligtvis »råkat i». Detta går mycket lätt för sig. Om man
tvättar sig i en sjö, bäck eller tjärn ock glömmer att spotta
för sig, råkar man i. Om man slår ut, isynnerhet varmt tvättvatten, utan att lägga eldkol däri eller åtminstone spotta i det,
råkar man i. Mången har även råkat i vid klappning av tvättkläder. Små barn råka isynnerhet lätt i. Deras tvätt- eller
badvatten skall man alltid lägga eld i. Men har nu någon
till följd av något uraktlåtet försiktighetsmått råkat i ock fått
revormar eller annat utslag, måste man för att bli det kvitt
»kasta ut» för sig. Detta sker sålunda: man tager litet mjöl,
salt, bröd, en knappnål, en nagel ock litet hår av den sjuka
' samt för övrigt vad annat man kan hitta på utom stål, så att
det blir nio sorter, men ej mera, än att det synes i handen.
Sent på kvällen en torsdag i nedan, sedan alla lagt sig, går
man ut i förstudörren, vänder sig inåt huset, kastar med
högra handen över vänstra axeln alltsammans ut i natten, sägande: »Tag det här ock låt bli N. N:s (här nämnes namnet
på den sjuke) kött ock blod». Jälper det icke efter en utkastning, upprepas detta förfarande även de två följande torsdagskvällarna, ock då jälper det.
Simpla små revormar kunna även tas bort genom att däriver med en knappnål rista tre korsvis ställda fåmhörningar.
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Man ristar så pass djupt, att huden lätt rispas. Därunder bör
man, räkna baklänges tre gånger från 7.

Tatterskor eller »svartskojerskor» äro av gammalt illa kända 22
i Delsbo. Man retar dem ej gärna, utan giver nästan vad de
begära. Men när de gått, tar man oftast en eldbrand ock kastar
efter dem.
Fjäll-lappar åtnjuta mera förtroende. Att de kunna trolla,
är nog känt; men de anses ej så illasinnade ock elaka som
tattarna, utan mera jälpsamma med sin kunnskap. Så har t.
ex. Lapp-Dora trollat bort vargarna från hela trakten, lapperskan Tor-Tia björnarna från Brännås-skogen o. s. v. Vid bröllop
hålla sig gärna lapparna framme. De äta ock dricka då omåttligt ock äro vanligen berusade hela tiden.
Dåligt rykte ha både lappar ock tattare, isynnerhet kunna
de »maktstjäla» både folk ock få.

Om något stulits ifrån en, är det bäst att vända sig till en 23
»vis», för att denne måtte »göra igän» det. Man tar ett kvarter
brännvin med sig, ock däri ser då den vise, hur den ser ut, som
tagit det stulna. Somliga »visa» ha nog stor makt att .tvinga
tjuven att själv bära tillbaka tjuvgodset. Andra förmå ej mer,
än att tjuven nödgas mot sin vilja gå till den bestulne i något
låtsat ärende. Om då denne har förstånd nog att av ärendets
klena art känna igän tjuven ock mod nog att öppet, men utan
Vittnen, säga till honom att innan kvällen komma igän med
»det som kommit bort», vid äventyr att eljes nås av en hemlighetgull hämd (vanligen någon avskydd hudsjukdom), så är
han tämligen säker att få igän sin egendom.

En »maktstulen» har ingen levnadslust, ingen arbetsförmåga, 24
är icke precis sjuk, men eger intet mod. Han trånar slutligen
bort ock dör,- om ej jälp fås i tid. Sådan kan endast lemnas
av en »vis» karl eller kvinna. De skola ha något av den lidandes kläder eller, om det är ett djur, av dess här, horn eller
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klövar, tillika med något brännvin. I brännvinet »gör» den vise
något med en kniv, det skall sedan drickas av den »maktstulne»,
då kommer modet igän.
25

Korstecknet har stor betydelse ock användning. När hästen
är fårdigskodd, göres med kniven ett kors under hoven. När
smöret är packat i byttan, ritas med fingret ett kors ovanpå;
likaså på osten ock mesosten. Över degen i tråget, mäsken i
karet, säden i »kittarna», mjölet i lårarna, ja även över barnet i
vaggan göres det heliga tecknet. Om det i sista fallet sker
med en kniv eller sax, är det så mycket kraftigare, ock det kallas
då att »ståla vaggan». Då förmå ej trollen byta bort barnet.
Därtill ega de annars stor lust. Bortbytta barn kännas igän
på sina stora huvuden. För övrigt växa de klent, »ha kurn»,
d. v. s. stå i knut.

26

»Håle tomte» (hårda tomten) är ett ont väsen, som gör att
ingen trives eller har lycka med sig på ett ställe. Kreaturen
bli sjuka ock maktstulna, människorna bli trätlystna, ingen frid.
ock trevnad råder i huset. Detta kan bero på att något ont,
t. ex. dödben från kyrkogården, ligger nedgrävt någonstädes i
gården. Ovänner ock avundsjuka grannar göra stundom sådana
spratt för att skada. Då är det säkrast att rådfråga »viskarn».
Ser då denne i det mystiska brännvinet, att något dylikt är å
färde, beskriver han, hur det onda ligger. Sedan gäller det att
söka reda på det ock gräva upp det. Vanligtvis påstås det
ligga under t. ex. ladugårdsgolvet eller stuggolvet. Man bör
bära benen tillbaka till kyrkogården.

27

Emellanåt bero »håle tomta» på att det under gården bor
»vittror», som störas i sitt lugna hemliv. Vittrorna äro små, för
vanliga människoögon osynliga varelser, som bo ock bygga
under eller invid gårdarna. Man bör akta sig för deras vägar,
ty eljes skadar man dem lätt, ock då hämnas de. Få de vara
i fred, äro de vänligt sinnade mot människorna ock jälpa, så
gott de kunna.
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En av våra ladugårdspigor lagade alltid så, att hon spillde
ut litet mjölk, när hon silade. Det var åt »de små». I gengäld
väckte de hänne i rätt tid om morgnarna genom att ropa hännes namn. Likaså om något ovanligt fordrade hännes närvaro
i fähuset nattetid. Så väcktes hon t. ex. en gång mitt i natten
vid att hännes namn ropades. Hon tyckte dock, det var för
tidigt att gå upp; men då ropades helt högt i hännes öra:
»Skynda dig ut i lagäln, Anna». Hon sprang dit ock fann den
stora tjuren lös ock huserande vilt därinne. Flere gånger väcktes
hon så, när någon ko kalvat eller eljes var sjuk. En dag överraskade hon oss med att ha flyttat en ko, som stod i ena hörnet,
till en annan bås. Hon kunde ej förmås att ställa någon ko i
det där tomma hörnet, ty hon påstod, att där gick en »vitterväg» ock att »de små» skulle hämnas på kon, om hon stod där
ock besvärade dem.

Tomten eges av en ock annan, som då blir mycket rik, 28
utan att man egentligen vet huru. Tomtens egare betraktas så,
som om han försvurit sig åt onda makter, som »dra» till honom
rikedomar, medan han lever, men efter vissa är ha rättighet
att »ta» honom. »Tomten» bäres i en mässingsdosa ock ser ut
som en bröms, säga somliga, som en fluga, säga andra. De
finnas som påstå, att han endast har skepnaden av en gammal
tvåstyversslant. Hur som hälst, han är mycket stark ock släpar
en halmskrinda eller bär en mjölsäck som ett intet. Allt drar
han ifrån andra gårdar, nära ock fjärran, till sin husbonde.
Han kan anta vilken gestalt han vill, ock somliga ha sett honom som en liten bredaxlad, gråklädd man, andra som en stor
svart katt eller något annat djur.

Om någon vill trolla, kan han gå upp i klockstapeln kl. 12 29
en torsdagsnatt ock skrapa litet filspån av kyrkklockorna. Denna
spån är ett mycket kraftigt trollmedel i varjehanda fall.
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Vill någon stifta ovänskap mellan vänner, behöver han endast omärkligt lägga litet kyrkogårdsmull mellan dem, så är
det gjort. De kunna sedan icke lida varandra.

31

Har någon tandvärk, är det ett lätt sätt att bli bra, om
modet bara räcker till. Kl. 12 en torsdagsnatt i nedan bör man
ensam gå till den västra kyrkdörren ock blåsa tre gånger i
nyckelhålet. Man får icke se sig tillbaka, när man går därifrån.
Detta lär vara ett ofelbart medel, ehuru jag aldrig träffat på
någon, smil försökt det.

32

För övrigt finnes det mången som utan allt skrock, men
med radikalkurer passande åt hästar, »laga» allehanda krämpor.
Somliga ega en viss skicklighet i att spjälka ihop avbrutna
benpipor, draga i led vrickningar, bota »stigga» (fulslag) m. m.
Men då det gäller att ta in någonting, är det bäst att akta sig
för deras ordinationer. Vad som känns hett ock starkt i munnen,
tros vara kraftigaste medicinen, ock mängden anses också vara
det väsentliga. Jag har hört sägas, att fotogen, dyvelsträck ock
dylika ampra saker nyttjas även till invärtes bruk.

33

En åkomma, som det nästan hör till god ton ibland kvinnorna att klaga över, kallas »mora». Det är något mystiskt
ont, beskrives såsom en »klunn i halsen» ock säges kunna fördrivas endast genom tobaksrökning. Därför röka också de flästa
sin långtobak ur en otäck järnpipa. De unga flickorna ha sitt
lilla tobaksbräde vid sängfoten, varpå de karva sönder den illaluktande rökelsen, ock deras annars snygga lilla kamniare eller
»loft», deras kläder ock de själva bliva alldeles inbyrda med
den gemena parfymen. Det ser dock ut, som om på allra sista
tiden skolorna värkat någon liten minskning i åtminstone de
unga flickornas rökande. Låtom oss hoppas, att de skola kunna
alldeles utrota det.
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Om djur..
Skator äro »satans fuggla».

34

»Hakkspeigan» likaså. De spå död i den gård, där de »hakka 35
utt folk».
»Getjen» blir, sedan han slutat »gukka», hök. Han har en 36
liten »sperv» till vaktefogel.
Bärguven spår död, om han kommer till gården.

37

Kråkan ock lommen ha en gång, när djuren kunde tala, 38
bytt fötter.
Duvan ock lommen bytte ägg. Sedan klagar duvan i skogen: 39
»Du, du, du,
som tog alla mina sju, sju, sju
ock gav mig dina tu, tu, tu!
Tag igän dina tu, tu, tu,
ock giv mig mina sju, sju, sju!».
Hon gråter därvid blod, som man ser på bladen i skogen.
Det vita, som sitter på somliga växter, är »trellsputt», som 40
trollen spottat dit.
Räven ock björnen skulle kappas om vem som först skulle 41
hinna nämna tre slags träd.
»Selg, vi, asp» sa räven.
»Tall, furu, terrvestekk» sa björnen ock tappade.
»Seörmen» är en stor orm, som säges varit sedd i sjön 42
Storecklingen av många trovärdiga, ännu levande personer.
60,000 kr. påstås vara utlovade till den som kan fånga honom.
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Ordspråk.
43

Uta blagk, inna kragk.

44

•
Dä sem allere ä .2,1arvet, ä allere väl.

45

Fligane fuggel får nå, sittane får assent.

46

Rullsteen blir igga mestuva.

Väderleksmärken.
47

Tjinnersmässte,
rote he, fruse bre.

Kyndelsmässetö,
ruttet hö, fruset bröd.

48

Trättendaste
bätter än hundra lass he.

Trättondagstö
bättre än hundra lass hö.

49

Geksne [majsne]
bätter än fårje.

Göksnö
bättre än färgö[dsel].
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Livet på vallarna.
Nå jo va på fjorstna åre, fekk jo berja på o Aga kratje 50
um summarn på vallan. Jo ha jätt på mågge valla jo, må
ni tro. Nästa allesumma dellbovallan ser um fen, o sa på
Brännåsen nor um Dellen borstat Bärserå. Dar jätte jo at
kaftens i mågge år.
På dän tin var-11 ulolde mä varga o bera på skojjen. Vargan reov fåra då, män nu är-ä brukshunnan sum nye PO dam
i stäle. Tor-Tia, lapperska-dan, jole borst bern på Brännåsen
ho, o alle bennran, sum Äkte stugge på vallen, gav-a en halspann rug våndera. 0 summlige säge, att hä va Vannagla, o
summlige att hä va Jusa-mor, sum jole borst vargan. Int vät jo,
ukkenderra hä va, män nog kamm villjura däjjan å skojjen, o
nu behevve-nt jäntan jäo,ta hälle. Män dam vinne assent jära
nå meor for hä.
Nå jo va dar, såt vi lamä kratje o sema, o lurn låg uttmä
-v cross. 0 såg hän bele vi nå uknitt, sa ,spela vi ti lurn. Jo
hadde groft sa lätt annlag jo, o igga jänta häkta vorsmen spela
ti lurn hän kullua i kapp mä mäg. Voräviga lerdaskwäll, nå
vi ha steka ätte, tog jo lurn o steg utt på bron o spela ti lurn,
o då var-ä helg på vallen. Kaftens stugge låg på en hegan
bakke uttmä tjära, o nå jo spela, sa svara-rä ure skojjen på
annersia um tjära. Hä va sa grant o hatele; o säo,n var-ä tist
på vallen, for igga jänta villa vara sa kleon, sa ho int ska ha
vunne stek ätte sa forst sum de andre. Dammä finna vi voss
Sv. landsm. 11.4.
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- o tjäppas, o klokka säks var-ä .2Jut mä tä dona. Då va stuggen

skura o fin. 0 når-ä kamm pojka från såkkna iblann am sanndagan, jöfte dam voss mä kratje tä skojjen, o um kvällen
sammlas vi ti nåra stugge o dansa o jole leekan, täss vi varst
somnug. Moran ätte var-ii tä berja ärbetta ijann, män hä va
lost a2,tsumma på dän tin.
Män morsk o kwekk fekk-en vara, for tä vinna bå jäeta o
tjärna o ista o koka messmor o sa sema vallsemen, sum tjäriga
ha sätt for. Int dugga-rä tä vara lat-ä, o int lä vara livrädd
ilsk hälle. Inna lapperska-dan, Tor-Tia dam kalla, jole
borst bern från Brännåsen, var-ii en summar sum en reev tre
stornet på åtta daga, o summarn forre reev-en Ju på åtta daga,
utafor får o lamm. Då fikka vi be heommevver, att dam fekk
sätta dit nån kar mä bessa, sum sku jelpa !ass jäga, o sa
kamm Hover-Pällen dit tä -vvoss han.
Sa åka fåra klippas, o vi *kofta ut o leeta jann dam på
kwällen, säem vi ha stek ätte. Hä va i sirfifta, sa hä varst
stimmane morst mitt ti natta, män hä va bara skumt, då vi berja
leeta. Jäkitkarn o nåre jänte jeekk ätte heommbosväjjen dam,
han hadde iksa o horn mä -ssä. Jo hadde lura, o vi sammsättes,
att vi ska blåsa at vorann, nå vi hadde fått ti småkratje. HoverKare o jo sätte å att jenne Porsa vi, män igge får hele vi hän
såg. Då tägte vi, dam kunna vara uppi Flarsen, o Mak
upp jenne gadden, sum går från Forsa upp på bärje. Nå vi
kamm från mira o upp i skojjen, var-ii nästa kolsvarst. Män
vi fant båe två, o snarst hele vi fårfällan frammafer, lågt upp
i Flarsen. Då finna vi på, män hä va sa morst, sa vi jeotta gå
safsa fettan, sa vi int ska stupa kull. Jo jokk forat, o Kare
hull mäg ti tjo,21en, for vi såg iggenderra e aln frammafor voss.
Män rässum jo jeekk, fleg je framstam evver nå storst,
svarst, sam låg mitti väjjen, o nå jo ska ta mott mä, tjele je
hännan neri nå lunt, värst, mjukt, sum råla tä sa uhijjeli, sa
je fleg å rätt in i skojjen mä 2likan farst, sa Kars .2Jeet voräviga rintja tå tjoa,len, sa han hågg på bara frambreedda. Män
ho 2,1äfte-nt taje ho, uta på dä vise kuta vi att jenne bärje, täss
vi kamm tä storsteen, sum ä västapå Porsa. Dar klev vi upp,
for vi pläga sitta dar o sema, nå vi jätte kratje, sa vi fant tä
kles upp voss, fast hä va- ment. Män trast vi ha kumme upp,
fekk vi hera bern gwäsa neafor steen. Han hadde vare ätte voss,
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må vetta. Då tog je lump, vänne-n nerevver mott bern o blåste
sa mittje je verska. Då /log-en mä raman for iran o gnall, o
sa västevver Persa, sa skojjen gwiffa um-en.
Män Hover-Pälle hele, nå je blåste ti lurn, o svara på horne,
o sa kamm dam ätte gadden från annersia um Persa. »Sinna
er!» ropa je. »Har ni fåra?» sa dam. »Sinna er bara hit! Vi
vät, ve dam ä», sa je; »vi står på storsteen, finna på o kliv
upp bara!» 0 sa kamm dam upp allesumma. Steen va juss
lagom stor tä stä på for vess, o han ä heger än en låggan kar,
män svår o tverr tä kumm upp på. Dam varst nållitt fertjust,
nå dam fekk hera, att vi hadde vare i lag mä bern.
Män hur-ä va, fekk vi hera-n kumma täbaka ijann. Vi
hele-rä sa bra, for ni vät fåll, att nå bern ä sinnug o går jenne
skojjen, sa her-ii raman ti träa o berseskojjen lAgs, o då gwiffe-rä
um-en. Sa kamm-en o jokk kriggum steen o äna frästa kliv
upp. Män vi va assent nå rädd nu-ä, for Pälle hadde iksa mä
-ssä. Sa berja vi på båe två o spela, han på horne o je fl lurn.
Hä varst for umittjene granne låta for bern. Han tog tä fetters
ijann, o nå vi assent hele tå-n mer, klev vi ne tå sten o jeekk
uppevver Flamsen, summa gadd dar Kare o je hadde grama ti
pälsen hons.
Snarst fekk vi ti fåra, o sa bar-ä å heemmevver at vallen. Män
når vi kamm tä valls o jäntan kamm mott vess mä lekte o
fekk se, /likan bone hä va mä tjo,2,1en men, varst-ä e bedrevele
re o skrattane, o je undres aåsent på-ddam hälle, for hä va
bara gela frambreedda sum såt fast ve linnia, o baka /läpa
tjollen sum på e frumamsäll, o uggafer sennas gwita neadeelen.

På de serre vallan var-ä devvle tjukkt tå troll o småfolk. 51
Måg-ge kwälla såg je trellmamsälle,1 sum kamm heppanes jenne
vallen. Dam va sa lätte o fine o glasint. Dam skratta o
tjätra sa unnerle. nä va sa jeent o änna fram. Säån vi ha
jorst kwäll, hele vi, hur dam klappa kläa dare tjära, o hur
dam lekka kratje o kullua dame skojjen. 0 vi hele, hur dam
s'6vja bara senne, raväg sum dam ha vare utafer stuggväjja;
Anmärkes, att i Delsbo trollen aldrig äro klädda i Delsbodräkt,
utan alltid som »härrskap». Ett undantag gör dock »Skojje-Kare», som
vanligen uppträder i trasig påsluva, »på vilken toet sticker fram».
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män hä va dä unnerjö'rdiske hä. 0 vonn lerdaskwäll sätte jo
utt nållitt mat at dam, o hä va borste um moran. 0 um jo
hitta på o /laska nån mjelksuppe, sa ropa jo at dam, att hä
va at dam. Män sa jöfte dam mäg i stäle på måne vis o.
Män summlige jänte bridde sä int ti tä jära dam tä venne -mä
-ssä, män de jäntan hadde iggen tur mä kratje.

52

Mittje trellhunna hele vi. Dam gwakka tä sa gwant tre
tag, o sa teg dam. Dam fälie-nt sum andre hunna-ä.
0, trolljeotte såg jo mågge dare skojjen. Dam va store o
gwite. 0 Skojje-Kare jokk dare skojjen o kullua o kwa, män
allere tala-ra tä -vvess. Män um nån kar kamm tä valls, Känn
vi ha buförst däjja, då var-ä nästa bestämt, att ho kamm dit tä-nn
o villa ligg lamä-nn. Män allere ha jo hörst, att ho ha fått
dä hälle.

53

I Sukkmiran var-ä groft sa starst rå. Nå kratje sku ättja
dar ti forfifta, såg 'o hele vi mågge unnerlie deola. Vor messummersnatt hadde trolla storhelg davve tjälla. Då broodde dam
utt alle granndeolan senne kriggum tjälla, sa hä glosa sa grant,
gwitt sum selver. Mågge härskap o bonnfolk sammlas dare
Sukkmiran messummerskwällen o såg på grannlåten. Härskape
va sa stess, når dam såg, hur höft fint hä glosa kriggum
fjälla; män um dam frästa gå nämmare for tä se ätte bätter,
forsvans a2,tsumma. Dam fekk iggen kumma innafer rugåln. Nu vät jo-nt, hur-ä ä dar, for hä ä mågge år, sän jo va
tä Sukkmiran.
Homm er-Magga.

54

De tre instrument, som brukalles av vallfolket, voro luren, hornet
ock fingerpipan.
Lur en hade en ljudlig, vacker ton. Den var både till nytta ock
nöje. Lördagskvällen kl. 6 tutades hälg på vallen av den skickligaste
spelerskan. Kom en ko bort, tutades en fråga till nästa vall, om de
sett hänne. Många historier förtälja, huru man med lurn skrämt bort
björnen. Luren krävde starka lungor, om man skulle förmå frambringa något ljud därur.
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Hornet var ett kohorn med tre hål att fingra på. Dess ton
var sträv.
Fingerpipan var en sorts flöjt 'med 7 hål i. Mången kunde
därpå spela »granne låta».

Trollen väcka.
Knarst-Lasse o dränjen va på Li,2,vallen o tjele ve på låegs- 55
vintern. Sa nå dam ha jorst från sä, säge Lasse: »Um vi
väkna klokkä fire, sku vi pass på o far heomm, mäjja hä ä
fruse». Sa me dam sä; män dam hele, hur-ä pura o dona
bakum väjja, täss dam somna.
Män på morasia vakna dam mä att hit ropa: »Upp Lasse,
klokka ä fire!»
Sa fekk dam far heomm på skaern.

Trollens tacksamhet.
Hit var e jägjänta på Ervallen, sum va dovvle gosint o 56
blillen. En gån då ho kamm heomm från skojjen, såt-ä fulla
spissen mä småkläa. Hit va linboen at nå bedrevele lite bar.
Jänta vänne kläan ho, o brasa på, sa dam torskas. Sän
kä,v1a-ra på dam nå lite, sa dam varst mjuk, o lae dam ti en
hop på bäntjen, inna-ra jokk tä skojjen dan ätte.
Når ho kamm heomm, hån-ä nie blete kläa dare spissen,
o dit torre va borste. Jänta forstog nog, vo hit va for ene sum
åkte um smådeelan, män ho tikkte lile at dam o knugga på
hele summarn tä jelpa dam.
Sänsta dan ho va på vallen, stog-ä e lita männifa dare
feksdera o sae: »Takk ska du ha for alla jelpa! I mera bette
får du se nå ätte mä. Hit ska du ta o ha, o tur mä kratje
får du i alle denne daga». Moran ätte nå jänta kamm dit tä
fokse o sku mukka, håp,wä e selltjä på dinjeskilvla. 0 &vylegan tur mä kratje hadde-ra a,2,tjamt, bä ä då reella sannia,
for me mor tjännas väl ve-a ho.
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Hur knallarna togs med trollen på Prättingvallen.
57

For välnog mågge år tebaka var-ä två sättjekarra sunt
ska gå från Jarse tä Delsbo, o ättesum hä va trast fere jul,
hadde dam bråttum, o sa jeekk dam evver skojjen at vallan, for
hä ä en jeQuesta väjjen. 0 dam äna sä at bobigda, for bobigdran ha sän gamma,2,t vare jussum lite for sä o dammä
väl hallen tå väffeta o dalkarra o 2,like. Hit va barst ätte vägan,
Sean va frusen, sa dam äna vinna tä Prättigbärg, inna hä
varst merst. Män hä va nållitt häft, o låan, sam dam bar på
rijjen, va togge (for Jarsekarran ä-nt sa fåhäve o kåsete tä
hannla dam sum bobigdran ä), o nå väffetan komm tä Li2,vallen, var-it skumt, o dam vant int lägger än tä Prättigvallen, inna hä varst kelsvarst.
Dar jeetta dam stana o peta upp loko på e gammla vallstugge o krip in o ippna dera o ta in låan. Sa le9ta dam
jann nåre vepinna o jole upp eell o berja på o tittja, dam
hadde rent linijjeli, når dam såg, att-ä fanns halm ti sänja.
Su2,ten va dam, män dam ska krip i sägg o finna sä o somna.
Män hä varst anna tå hä, må ni tro.
Nu vät ni fäll, att Prättigvallen ä en stiggan vall mitt på
jusa dan, mittje minner når hä ä merst, mä e storst bärg i sern
dar neafer e stora mira, svarst o stigg, o tjukka skojjen i
nörn o inte e tjär hälle nån fe, uta etsumma ä ikkt o kumt.
Dar såt nu väffetan o tjänne sä jussum nållitt eessammens,
då dam fekk hera, hur hä tog tä o gvviska o para utafer
dom. Dam berja på o glåma på verann, o hur-it va, krep dam
bakum onjen o tog låan mä -ssä. 0 knivan senne hugg dam
i kors frammafer på bräe, o sa såt dam rolen baki grava.
Män hä teva-nt länje, från-ä va fulla stuggo mä folk;
män hä va feltje darätte, ferstår ni. Bar-ideliga småtroll o vittre,
sam va nå kverstere lågge, o de sterste nådde-ut upp at spisshälla. 0 dam hadde sa lost, sa lost! Trellpejkan hujja o
uhäva sä jussum rejäle dellbopejka på e leökstugge, o dam
tog tä o dansa o sno sa krigt, sa väffetan vant int änsa, hur-it
for o ukke sam va kar häll kwinnfelk, for hä såg utt jussum
nå bremeran krele um låjen. 0 når dam hujja, var-it jussum
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nå sporvan pipe. Spelmann hadde dam o, må tro, män fejolen va tå rea gulle, o sträggan va kwinnfolkshårstrå. 0 snälle
låta kunna-n, o kwekk i fira va-n sum Solva Knarsten.1 Män
jussum nå &gen o mijjen frunne o gnälle
for väffetan
um summarkwällan.
Män bäst väljetan såt o glåma o tikkte lile at småfoltje, sa
bena Spelmann o gnälla sa grant på fejolen, o då varst-ä en
aen bone. Alle trolla tog i rigg, o två trelljänte stog inni ån,
jen, o sa rakkte dam hännan at två trollpojka, o så snodde
dam par um par sa krigt, sa krigt, o tä /lut lifta pojken
jänta hkt evver hugge o kasta sta-a; män ho fleg sa lätt o
korum ne på fettan o språgg sa kwekkt te rinjen ijann. Då
tog pojkan nie jänte, o sa hoppa pojkan ut ti rinjen, o jäntan
tog andre pojka, o sa knugga dam på länje.
Män tä .2,1ut språ,gg två fine morskbrinte småvittre borst tä
oggsgrava o rakkte hännan at välfet-karran, sum såt hopkrupen
dar. Vittran blefja, mii egan o gwefta mä småhännan senne,
sum va fulle tå gullrigga o gwite o fine, o mina på alle vis, att
karran sku kumma o dansa mä -ddam.
Män nu varst vägetan rädd, o en eQna reQv upp e salmbok,
sum en hadde ti sättjen, o kasta-ra mitt ti trollhopen. Då var-ii
jussum nå blåsväre tar ti torre lev um hesten: dam vant int
bleffa, från stuggo va töm.
Då' varst-ent karran gammal bakum onjen, dam Sinna
sä o sätte for loko o dora o tog e storst sotkol o drog kors
evver dam, o sa kasta dam meg ve På cellen, sa hä lega o
tindra upp jenne korsten. For dam vetta, att trolla ä rädd
for cellen.
Forst var-ii mol tist på vallen; män hä teva-nt linje, från
bä varst e uhijjeli rummel. llä ropa o hujja o svara från bäde
mira o skojjen. 0 hur-ä var, small-ä tä ti stuggväjja, o
for vonn gång cellen berja på o 2,1okkna, varst trolla morskare.
Då lenrt-ä jussum heQ1a, vallen hadde vare full tå bera o varga
räva o bärguva o at sum stikkt ä.
Nu må tro karran va ågger, for dam hadde tajje in sa
lite ve. Dam va nesaka tä lägg på, for dam tola-nt lätta

1) Knarsten var en bekant spelman.
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cellen 2,1okkna. Män ha teva-nt sa länje, från dam hadde
lakkt på dä sista veträ. Hur ska dam nu jära? Dam såg
på klekka, o ho va nå kriggum vett på natta. Nu var-ä närapå
merst ti stuggo, o trolla berja på o klesa ti sprinjan c), krafsa
kriggum kersteQn, raväg sum dam hadde äna kumme ne dän
väjjen, bara hä .2,1okkna rektet. Då tog en e9na kam n halm
från sänja o kasta på cellen, sa han fiasa upp ijann. En
andra fekk' ränna från da e•uina sprinja tä dä andra o rita kers
hegga mä kniven — fer dam ä rädd ståle — o sa fekk
dam knugga på he9la natta, täss-ä berja på o rekka istanette på merasia. Når halmen va .2,1ut, fekk dam brit sunn
sänja o stolan, o dam hull just på mä karhilla, når dam
hele, hur-a blåste ti en lur från bärje. Då skria trolla tä tä
svar, o hä varst tist o logt kriggum stuggo.
Då va-nt •väffetan sa älsk lägger, män ippna på loko, o
då fekk dam se 2likan bedrevelian fuss hä varst evver mira
borst mott bärje. Trolla gnek), sa mittje dam verska, o karran
såg, hur bärje ippnas o alle trolla språgg in. Mä summa
rant sola upp, o bärje small jann, o iggen kunna se, vor ippniga var.
Män väffetan varst int gammal på Prättigvallen dam-ä.
Dam gneQ mä sättjelåan på rijjen, o häft var-ä, o utt jenne
Prättigvallsbakkan språgg dam dä eknia skuve o åkte på finnbeksan da andra, o forst jeekk-ä. Män når dam fått e gusslån ti -ssä, ba dam tä få gå o lägga sä ti e rektega sagg, o
sa sov dam tä moran ätte, sa uttfaren o mostulen va dam.
Då va dam karra ijann, o då tala dam um alisumma,
feltje komm från alle gåla o sku se väffetan, sum hadde
vare uttfer trolla. 0 hannla jole dain, sa nå väffetan hadde
pura sä jenne Glumbo o Västanägg o Svejja o Ufse o de andre
•
bian ti bobigda, sa va sättjelåan sa Jätte, sa lätte, män pännigpoggan dam va togge.
0 nog är-ä vagkerst te säga nårhanna am 2like dela; män
sa mittje vät je då, att alle väffeta ä ful o illjorsam från dä
dam lisa tänuan.
Berättat av en dellbo från fram socknen.

XI. 4

41

SÄGNER.

Hur Jon Pärson blev kvitt trollen.
Jon Pärsa låg på Bronvallen ena natt. Då kamm-ä fulla 58
stuggo mä folk, sum dansa o snodde. 0 sa sågg dam:
Vi ska ha, vi ska ha;
får vi int, sa kann vita.
Jon Pärsa jeetta brästa en knapp ure beksan o e heska ure
trejja o stuppa ne ti golvsprinja. Då knugga trolla å, o gubben
fekk fre.

Gröten blev tjära.
Men goffar tala um, att når han va på de serre vallan, 59
såg-en ujolpele mä troll. Dam kamm in i stuggo voräviga
kwäll o dansa o hoppa o kni2,1a o skratta. 0 sa bejole dam
smaka greten. Han gav dam for dä mästa, män en gågg
varst-en gorle på skojje derras o tjele ut dam. Då skratta
dam jussum skate, o når goffar sku koka greten, varst vattne
ti grita tjäre o tog eon o fasa upp jenne korsteen.
Sjäft-Kersti.

Trollen mana till hälgsmål.
Kwettjens Jonas va på Bronvallen o tjele våra en lerdas- 60
kwäll. Då kamm-ä e bedrevele blåsvär, sa vattne ti tjära
snodde krigg o rek sum ti en tje.2,1e. Sa ropa-rä från bärje:
»Jon Jonsa, vill du jära holgemål, annars ska vi koka
skågkan denne 'ti tje2,1en».
Han jeotta finna sä o sela på o tjer däjja han.

Karin.
Spett-Jogke o Håkas-Pälle jokk tä Liivallen o sku fiffa, 61
ättepå dam ha buferst däjja mä kratje. Dana va ukrestelen
tä spela korst, o um kwällen såt dam o spela tä mitt i natta.
Män bäst dam såt rolen, bele dam båe två, hår-ä hujja: »Kare!»
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Dam glåma på ~ann, män jetta-nt bukt 21uta mä korsta;
män nog rant-ä kallvatten ätte rijjebaste på-ddam. Nå dam
ha sette e stunn tä, skria-rå sa uhijjele: »Kare!» 0 når dam
glåma at dora, såg dam ‘e stora svarsta katta mä ega sum
eellkel dare rån. Då var-ä dam sum .2,1uta spela korst o vrok
sä ti sänja. Män båe två villa ligga uppat väjja, o hä hull
dam på o divla um o frästa kast unna vorann, täss-ä varst
mora.
Då var-ä dam sum tog fiffeboen mä -ssä o knalla sä å
heommevver uta en eondaste Ober.

Klätthålet.
62

Dare Nergwäna är-ä e hel ti en steenbakke davve Klättgåln.
Hä äl int storre, än att, en kar häkte krip ne dar mä beena for.
Når-n ha krupe e lite stittje, kumme-n tä e rumm, sum ä sa
hat, att-en häkte stå på knän. Sån blir-ä sma.1t ijann, män
säan-en krupe e stittje tä, kumme-n tä e storre rumm. Dar kann
en kar stå rak. Säan är-ä två hel tä inevver, män dar ha
iggen krupe på länje.
De ganamle sae, att de dar hela va två gågga. En etuina jeekk
inunner ASgåln, o dar stupa dam ti e jargrinn, män lägger
kamm dam int. En andra gånjen ska gå änna tä Jussdal o
gå upp nårst på annersia elva.
Dä dar vät no iggen hur-ä har sä, män då sum ä visst,
hä ä att form bodde trolla dare Klätthele. Men moffar ha
skabbas mittje mä trollbara. Dam va glasint o kwekk, män
grannsint va dam o. Dam villa smaka maten tå moffar o
hans siskan o de andre felkbara. Män dam villa ha »på e
spett», for hä ha gått Gussor evver hännan, må vetta. Trellbara
tikkte mittje um vällig o pläga kila upp for de andre bara.
En gågg sku dam finna sä tä fate lamä de andre bara.
Män dam häkta-nt äata. Då undras de andre bara, kumte
trollbara int åt ätte vanliheeta, o fräga dam. Då svara trollbara: »Mora era ha jorst viggelvaggel ti välliga, sa vi häkta-nt
äata». Män mora stog damä spissen o log, for ho hadde rita e
kors mä 2leova evver välligfate, inna ho sätte fram-ä.
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Sa komm-ä en dag, då trollbara va ulämpele mostulen
o sorslen. Dam jeotta flitta däjja, sa dam, o Nja mä foräldran senne. »0 nu få vi allere ha role o skabbas tähopa
mecr», sae dam sa sorsle, jussum dam ha villa grote. Män
hä häkte allere trolla, må vetta. »Män ni ska stega upp brått
i mora o gå ut forst på bron, sa ska ni få nårhanna tå -vvess»,
sae trollbara. Män bara sov for länje, sa hä va nån aen sum
ha gått ut forre. Män hä hadde snett um natta, o ti snen pi
' bron såg dam märsa ätte e storst selltjä. Trolla hadde tajje-rä
mä, -ssä, når int bara passa sä på rätta tin. Säan såg dam
allere' nå troll dare Klättgåln, män moffar tala mittje um de
dar kwekke bara han.
Geli-mora.
Klätthålet finns än i dag, ehuru mycket igänrasat. Om det är 63
bildat av naturen eller i forna tider av människohand, är svårt att avgöra. Prosten KNUT LENZEIIS har många funderingar därom i sin Delsboa
Illustrata. Till ock med järngrinden spökar även där. I Delsbo berättas en massa historier om trollen i Klätthålet ; men då de alla äro
varandra tämligen lika, har jag ej ansett nödigt att anföra mer än ett
par, som ega det företrädet att icke ligga längre bort i tiden, än då den
berättandes morfar levde. Under »Pussens historier» (s. 57) återfinnes den
andra.

Sandmyretrollen.
Ve Sannmiran på annersia Nor-Dell har-ii vare groft sa 64
tjukkt mä troll o tukke. Vi bodde dare Klattjen, män farn o
farbre åkte täkte dare Sannmiran, o dammä hadde dam e stugge
dar o bodde dar visse tia. Då hele dam emse declan.
Hunna 112,te trast uttmä; fast hä fanns igge hunna på mila
ikrigg. 0 allere såg dam en condesta hunn. En gågg fasa-nä
täfl raväg ti buskan uttmä -ddam, män hä sennas assent. Når
dam såt dare stuggo, hele dam bar sum grina, o hur moran
tista dam o sågs for dam, jussum utum väjja, hän unner
stuggo. Män dam såg alleregranna. Bara con gå-gg såg dam
två ulämpele stigge karra, sum kamm evver mira o fi.2,Ia upp
le. Män sa forsvann dam.
En gågg såt farbre o sov dare -skojjen ve Sannmiran. Han
väkna mä att-ii såg-g 0 kullua 0 lokka kriggum-en, jussum
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heela skojjen hadde vare full tå jägänte. 0 kratje råma, o hunnan
fä.2,te, o hä va liv o rerels at alle sie. Män sa jeetta farbre
nusa. Då varst-ä mol tist på een gågg, o han hele-nt nä meer
ju dare skojen.

Sankt Ola ock Skallestenffint.
65

En gågg i gammle tie var-ä en sam heeta Sagt-Ola, sum
ska bigga e tjersa. Män feltje va heniga o villa-nt jelpa-n.
Hä jeekk likaväl nå lit am sinn, o alutelien va fåll felva tjersa
fälig, män torne sennas hä umejjele tä få upp.
Då komm-ä en dag en devvle grovan kar, sam va stutt o
tjukk, o be sä tä jelpa Sagt-Ola mä bijje. Sagt-Ola varst
fäjjen han, män kamn villa jära dä ferole, att um-en int sku
vinna bigg fåle torne på tre daga, sa ska Sagt-Ola 2,1äppa
je-n nåra len; män um-en vant, sa sku-n ta Sagt-Ola, um
int han kunna säga, ve-n heeta. Sagt-Ola va iver tä få tjersa,
fälig han, o sa ja.
Då varst-ä e tukke ulelJe biggane, o torne rent vaks, fast
hä va bara kam-dan sam biggde. 0 på trejje dan såg SagtOla, att torne ska bli fälet. Då varst-en jussum stess då, lell.
Män sa jeekk-en mat bärje, o då hele-n e bar greta. Män sa
såg-g-ä ini bärje:
Tist, tist, lina bar,
i kwäll kumme Skallestenflint
mä Sagt-Ola på e fat.
Då fekk Sagt-Ola vetta, ve kam n heeta, o finna sä borstat
torne. Dar såt kam n o hull på o fästa spira.
Skallestenflint! Skallestenflint !
Sätt-ent spira vint!
ropa Sagt-Ola. Då varst kam sa fertjust o sinnug, nå-n hele,
att Sagt-Ola vetta namne hons, att-en ramla ner från torne o
slog dursk ijäl sä.
Gustava-Mora.
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Skogsrået.
Hurstis S'ögre säg Skojje-Kare på Brenvallen. Ho jeekk 66
dare skojjen mä hännan på rijjen o hadde e devvle 21arvuga
pesluvva på hugge. Totappen stog ut på sian. Ho fräga, am
Hurstis S4re ha sett nå kam hännes. Når ho vänne rijjen
tä, såg Sgre, att hännan va jussum klubbe.

Trollet vid nillan.
Nå je va bar, hele je tal tå en Strembakka-kelare, sam 67
hade bikkt e mila lågt in i skojjen. Hä va besvärle tä vakta-ra, for-n jeetta vara heemma o iblann.
En kwäll komm-ä e bedrevele fina fru dit tä-nn, davve mila,
o be sä tä kela mila at-en. Män han ska lev att, att-en allere
ska gå fram tä mila uta tä 2,Ie e /lag ti en vissan tall ätte
väjjen ett bra stittje från mila. Kolarn varst fåjjen han o leva
devvle järna dä dar. Nån gågg jokk-en tä mila, o dar var-ä
sa väl o rektet a.itsumma, sa han såg, att-en tolas stanna på
männifa-dan.
Devvle undras kam på att ho häkta vara sa fin, når ho
fette mila, o att ho allere sota sä. En gågg jeekk-en lite
lägger, innan-en /log ti tallen. Män då fekk-en se-a rektet då,
trå-mme! Ho hull på o riva mila då; män tä kelkrok hadde-ra
dä bedrevele lågga krokuga näsa, o kwasten, sam ho .2,1äkkte å
mä, va dä stora stigga korumpa hännes, sum ho duppa ti
pitsen o nog på cellen *mä, når-n villa .2,1e fram.
Män kolarn jcekk tist täbaka o /log e hårst .2,Iag ti tallen.
Män når-n säan komm fram tä mila, stog-ä bara e fina fru dar,
ogg o vakker.
Sa kela trelle hecla mila at kolarn.
C. H:s äventyr på Lillvallen,
berättat av hänne själv.

Då jag var 15 eller 16 år, fick jag en gång följa min far, 68
som var präst här i Delsbo, till Lillvallen för att fiska. Vi

hade med oss en bondgosse, som var jämnårig med mig. För
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övrigt fanns ingen människa på vallen, ty det var på våren,
innan folket bofört dit.
Vi gjorde oss en duktig brasa i spiseln ock la oss, min far
ock jag i sängen, gossen på golvet på en halmkärve. Innan
vi somnade, hörde vi tydligt, huru det viskade ock tisslade, såsom det föreföll oss, utanför väggen. Jag blev rädd, men far
sa, att jag skulle sova ock vara lugn, det var inte farligt. Jag
bad honom likväl, att jag skulle få följa med ock vittja på morgonen.
Kl. 3 väckte min far oss, ock vi for ut på sjön. Efter en
stund hörde vi, att det ropade: »Kattehej! Ha! ha! ha! Kattehej!
Ha, ha, ha! Kattehej! Ha! ha! ha!» Skrattet var så högt ock
skallande, att det gav eko på andra sidan sjön. Jag blev rädd
ock gossen likaså, men min far ropade tillbaka: »Tyst du, SkogsKan, ock var lugn!» Sedan skrattade det en gång till, men
så blev allt tyst, ock vi hörde intet mer.
Vi fick mycket fisk, ock efter ett par ,dagar for vi hem.
Sedan var jag inte mycket angelägen att följa far på vallarna
ock fiska.

Gillsgubben ock Skogsdiari.
69

Tjännas ni ve Jillsgubben?
Han va gammal o krelen, når jo belja på o minnas-en,
män måne gammle räggle kunna-n, o fiffa hä kunna-n. /lika
fiffelikka, sum gubben Jill hadde, Akte-nt mågge. Vara når
-ä villa, summar hän vinter, låeg hän hest, um Jills-farn jokk
ut mä fiffedonan senne, sa int komm-en tömhänt täbaka.
0 dä dar grunne ti Ser-Dell, sum sa mågge ha sett iblann,
män sum dam allere får ijann, når dam vill, hä va Jillsfarn hcommalen på, o dar tog-en fisk, når-n villa. 0 uterst på
Sturmnäsudden, dar iggen aen kunna ha vorsmen nät hän reffe
for de starska strmdraje, dar sätte Jills-farn bå dä eona o dä
andra o for o vikkte dam o tog uhijjeli mä fisk. Män um nån
aen lae dit nåre don, sa fekk-en int sa mittje sum en morstpinne, o han fekk mågge gågga, se sä um ätte dona. Dammä
sa tolas ingen meor gå sta o lägg dit nårhanna, o Jill fekk vara
cossammen på hela norsia på Sturmnäsudden o uterst på-nu.
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Han salde mittje fisk, gubben. En bagko punne tog-en, o
hä kunna-n behevva, for hä va då dä ecnda fortjänsta-n hadde.
Fämm bar äkte-n, o e ha/ta tjärig, o en cona tå pojkan hadde-nt
fillnan. Torspe va-ut just for fett hä hälle, o hadde-nt gubben
haft •Dellen tä jolp, hadde-rä nog vurste nästa mittje vatten ti
tjukkmjolka o tunt strummigse.
Foltje jana bit vett o anna, hur-ä koms tä, att-en hadde
sa dovvligan tur mä fiffe. Män hä ä-nt verst tä ii ätte, vo foltje
säge, o gubben va bra han, o hä va tjäriga o. Han hadde vare
mä på lantvärne o halle på o fruse jäal o fare illa på alle mejjelie vis. Män de dar tian villa-n int nå bra tal um-ä. Män
am-en va rektet på glasia, kunna-n tal am andre decla, sam-en
hadde vare mä på hän lArst tal tå. Jo minns ecn gägg då jo
va bar o såt lamä de andre bara kriggum spissen, att-en tal
um e räggla jussån:
»Vät ni, gwäka, hur-ä va, når fara men såg dä sum va finare än seltje?
Farn låg o vakta e kolmila, sam-en åkte lågt in i skojjen.
En kwäll jussum han såt ini koja o åt kvällsmåle o vårste
fettan på stecnhälla mot cellen, ippnas dors, o dä grannesta frumamsäll steg fram på golve. Ho va sa gwit ti flabba o spräg
på ansektan o morskbrint o log sa Mille, sa farn hadde allere
skoa e fägrare kwinnfolk. 0 sa grann o fin var-a, ho glosa
sam e bra: ho va finare än seltje, ho va nästa jussum karstun.
Fara komm så int anna for än bara glåma på-a, män ho
log 0 ba tä få smaka maten hons. Han ska just sta o Såra tå
en bit mä toljkniven. Män mä dä summa hitta-n på o kasta
egan at golve, o då änsa-n e lågga korumpa, sam 2,1ågg fram
unner de fine tjo/lan. Då komm-en hug så o tog e träklipa
o ståkk fiäffebiten på o rakkte-ra. »Takk ska du ha», sae-ra,
»o takk for du be mä på en rätta gaffeln! I mora hette ska
du fä 2Jakta storoksen men i stäle». 0 sa necga-ra o jeokk ut.
Män når-a vänne rijjen tä, såg farn, att baka var-a-nt sa
häv, for dar var-a inhel jussum e baktrug. 0 rumpa ,21ågg
sa luen o stigg bakätte-ra.
Män på moran nå farn ska ippna kojjdora, stog en storan
alagber bunnen mä e strumpbann ve hanntaje. Då forstog farn,
vo ho mena mä »alakta storoksen», o tog bessa o sket bern mitt i
jorsta. Säqn salde-n hua 0 sumtans tå tjette, 0 sa fekk-en
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sketpänniga. Män hä varst e driga betalnig for flägebiten
hä lell!
Sa nog kann de unnerprdiske vara ugellen tä ha tä uvenne,
män häkte-n halla sä väl mä -ddam, ä dam jelpsam o hersam. Sa tikkte fara men, o je halle-rä int ulekt, sa mittje
ni vät, gwäkal.»
Sa /luta Jillsfarn räggla se. Män allere går-ä are mä, sa
uhijjeli rädd je va tä gå heemm dän kwällen. Je jetta-nt hukt
anna än låss vara devvle morsk o tittja a2,tsumma va lic; män
je gneQ heemru, sa mittje je verska, o tolas int se mä tälaka,
for je tikkte, trelle mä dä dar luna, stigga korumpa va ätte mä.

Om grodor.
70

Groe ä då bara trelltig. Nå je jätte, varst je sa fast for
eopa, sum kamm veräviga kwäll tä tjällardera, nå je sku sila
mjelka. Je tolas int anna än je-a lite mjelk dit ti gropa, o hä
glupa-ra ti -ssä. Män je va rädd-a, o je va le-a, for hö va sa
gwannegd o stigg.
Tä. /lut jeetta je .rent tä o beklaga mä fer-a, je. Då varst
je 141 tä je-a nåntigg tå -mmä. Je tog en trå tå särsen o lae på
ri,jjen på-a, o sa tog je o bar däjja-ra o sae at-a: »Var dar du
ska vara, du, o lätt mäg var i fre!» 0 ho kamm allere täbaka, for nu var je fri-a, o gla va je.
Sj äft-Bersti.

summan, som jälpte trollet.
71

En gå-gg var-ä e bonntjärig sum såt uttmä basto o skakkte
på e hannskake. Då fekk-a se e stora, tjukka groa, sum såt
såg på-a. Tjäriga tikkte lile at groa o tog e linstrå o knitte
kriggum-a o sae: »Here du, gromora, je ska bli lesmor att-dä
je, una du vill». 0 sa klafsa groa sä mat buskan, män togg
var-a, o hä jeekk kleent mä te jära vigheQte.
En ti darätte komm-ä e kwinnfelk o dona på porsten,
säei dam hadde jorst kwäll ti bonngåln. 0 når dam ippna
fräga, ve ho villa, ha-ra tjäriga kamma o jelpa ena sum låg
ti barsägg, ätte sum ho hadde leva.
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Tjäriga komm int ihug nå levol, män ho va ömsint o go/len,
dammä sa finna-ra sä o fele kwinnfoltje, fast ho int häkta
tjännas ve-a. Ho tog väjjen in jenne skojjebakken borstat
bäde, o når dam komna fram, ippnas bäde, o dam komm in
ti e stugge, sum såg att jussum e andra bonnstugge. Ti sänja
låg ena männifa o vånnas. »Takk for du hull ol o komm!»
sae-ra at tjäriga,. »män du kotte finna dä o lis les banne, du
sätte på -mmä».
Då glåma tjäriga på-a o varst jussum stess, for ho tjännas ve kstetman ti-a, o når ho såg ätte, hadde-ra e linstrå
knitt kriggum butjen. Tjäriga fundera-ut länje, från ho befg
tå linstråe. Män nu vetta-ra, att ho sum va fuk va nåra trollmännifa, sum hadde vare ti klosshamn, då tjäriga knitte strå
um-a, når ho skakkte.
Når alisumma va ättesteka, o trollmora låg mä en liten
finan trollunje på armen, villa tjäriga gå. Trollmora takka-ra
sa umittjene o ba-a ta sä e shaka tå dä sum låg ti e rå
dare stuggo. »Män du får-nt skratta at-ä», sae-ra, »for jo har-nt
nå anna tä je -ddä tä lislen, o int får du tal um för nån i
kwäll, vor du ha vare, o int får du glåma täbaka, når du går».
Tjäriga takka o sa ajje o jeokk. Män ho va nållitt full
mä flen at aa,tsumma, for dä ho hadde fått ti skokka va baridelia torre lev. Män ho tägte: »Hä ä fåll bäst tä Ii på rå
då, ärsa, ättesum ho forska mäg sa dovvle». 0 ho teg o
knugga å heQmmevver uta tä se sä täbaka. Når ho komm in
hadde stägt porsten, kasta-ra levskokka ti e rå bakum
farstdera for tä häva-rä ti sorspbitta at kratje på moran. Sa
krep-a i sägg, o kam han sov o fräga assent ätte, vo ho hadde
vare.
Män på moran, når ho ska gå ut ti fekse o stilla kratje,
skulle-ra ta leve mä -ssä; män når-a begde säg ne o sku krafs
hop-ä, varst-a sa hippen o niss ve, sa ho hujja än i väre. Karn
komm o fräga, vo ho skria ätte, män han fekk store ega han
o, for alle leva va bara sellpänniga.
Då tala tjäriga um,, vo ho hadde vare på natta, o sa jemde
dam pännigan o varst full o rik.
Män tjäriga va a2tjamt go.2,1en o älsk um alle 2,1aks jur o
14,1e senne bar tä bli sa dam o. 0 når dam varst stor, taSv. landsm. XI. 4.
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la-ra am fer dam, hur dam hadde vursti sa rik. 0 bara va
snälle o jolpsatanie dam d mott bå fOlk o fä, män allere såg
dam hälle hele nå meor tå bärgtrolla. Män sa mittje var-ä cdå›.
att allere e ko, hän e får, hän en hest jole illa ve -ssä ti dän
gåln, for tim kratje jeekk ne -ssä ti mira, hän hestan fassna,
ti brak på bärje, sa varst dam leslist o komna tä 'rätta ijann.
0 gålsfoltje vetta nog, ukken dam hadde tä takka for hä.

Iråk.
72

Nå jo va bar, sku jo o flere stinte gå på Olbärje davve
Mora o plukka jölbär. Nå vi varat smiten o. sku äta niassäkkan
våre, sätte vi voss på en storan steon. Dåhelejo, hunä blistra
trast uttmä neafor steon. Jo glåma, män nå jo assent såg,.
sa åt jo o bridde mä assent ti dä dar. Män de andre< bara,
va fulare dam o tog småe . bullbita o kasta ne att-dam.
0 nå vi ha äate o sku ne tå sten, hoppa alle de andre ne
sa lätt, män jo häkta-nt rera mä tå stekkane stäle. Dä eona
beone ha sulle upp, sa hä va sam en stokk, o bara jeotta ränna
heomm ätte farn, o han bar heonam mä på rijjen. 0 bene varst
kolblått, o jo varst vorre o vorre, täss dam jeotta tä Svän-Kare
o få e smornig att-mä. 0 sa jeotta dam kast att for mä,
mä. summa dam kasta-rä, small-ä tä ti hela gåln. Dam ska
jussum je tä tjänna,. att dam ha tajje-rä, må vetta. Säan varat
jo bra o fäalug.
Sjäft-Kersti.

Kyrkklockorna.
73

•Me nior va grott sa väl läsen ho o kunna mit bå vett o
arma o- hadde foLilag am mågge gammle deola, sam ha vare fere.
Jo gleme allere, vo mora greot, nå dam fägna klokka
ti. stapeln. Tå gammalt hadde dam tre klekke ti Delsbo tjersa,
dä eona var-ii grott sa •joggane ju, ti. Nå dam hull på o
juta dä klekka, var-ii lärrjogga sum dovvle järna villa frästa
juta-ra eossammens, lita att mästarn läale dam. Män dam fekk
int lov tä jära-rä. Män sa, hur-ii var, sa häkta dam int läp.pli,
uta dam tog lire tappen o lätt-ä rinn ut ti klokkinallen. Då
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mä summa varst dam sa forskräkkt o full på knä o ba ure
jorsta: »Gu jive dä e foggane ju!» 0 e alika klokka tä
foga hadde allere vurste guten (orre.
Hå va gammel-storklokka hä, o ho va storre än dä storklekka, vi har nu. Män sa var-ä en kogg, sum hele tal tå-a o
tikkte, e alka klokka va for kalen tä Jogga for dellboan, o hä
va juss summa kogg, sum hadde vare hit o pukka foltje tä
evverje senne gammle avguda, annars sku-n hogga hel på- Dellen, dar-n va sum jupest, o knipp hop bennran, tolv o tolv, o stupp
ne dam allesumma ti glaippna. Då jeotta dam je mä tssä då,
må vetta; män kuggen va sinnug på dam, for dam va sa eonträten mott-en, o dammä sku-n ta storklokka tå -dda)m.
Hä va tim vintern, nå dam sku fola-ra tä Stokkhelm; män
når dam kamm på en fe, sam hete Bärgviken, jokk-ä hel på
isen, o klokka for ne. Dam frästa på alle vis o få upp-a, män
bä va jussum ho sku ha' vare fastbetten ti botten. Då lova
dam ut, att am dam fekk upp-a, sku ho få kamma täbaka tä
sistra i Delsbo. Då häkta dam ta upp-a. Män dam hull int
ol, for dam talas int for kaggen. Män når dam assent vänne
um hestan, sa fleg klokka ne anngånjen, o då var-ä alut tä få
upp-a då lell. Dam ha frästa mä dikra, män igga männifa
häkte få upp-a, for hä ligge en storan lågkuse kriggum-a.
Män sistra dare stapeln vånn ho såt ritane blet e heo.lt år.
Ho serde sistra, må vetta. 0 nu på gammeldagan ska ho sitta
fägala stim en tjiv!
Män sa mittje är-ä, att hä går allere bra for såkkna, från
dam lise les klokka. Lit säom prosten Lanngren sätte tjäjje
på klokka, fer-ä &it sum kåset ä: Prosten va bra i måne
deola, män dän gånjen messjole-n sä. Hä va2te nog hä o, att
dam sku ta åv oss-en o jära-n tä biskup. 0 inte var-ä for nå
anna dä prässgåln brant häller. 0 nu häkte dam int kamma
sams o bigg upp-en hälle. Anna var-ä, nä gammeltjersa brant
upp. Hä ä meor än hundra år säkun; män fast bennran hadde-rä
sa klent då, sa dam jeotta äta barskbre o kofta lägg massäkk
tå tukke, når dam låg på gåggle o biggde tjersa, sa va dam
sams, o hä jeekk forst tä bigga bå tjersa o prässgål. Dam fämmas visa vorann massäkkan senne, uta ,krep unna for vor säg o
åt. Män hä jeokk ändå. 0 nu, når igen levve, stim ha sett
barskbre, mittje minner äate-rä, ska dam järn nog häkta få upp

52

HJELMSTRÖM, FRÅN DELSBO.

X I.

4

en nian prässgål. Män um dam 2,1äffte les klokka, sku ni få
se, att hä vurste aen bone mä a2,tsumma.
Hommer-Magga.

Fattig-sparbössan.
74

Mora me tal um, att når gammeltjersa brant o foltje såg,
att dam assent häkta jära mä Solva tjersa, sa villa dam atminstone frälsa fattigubben. En kar språng fram mä e iks o
ska lugg les-en. Män forsta bagge fleg iksa tå skafte. Då
kamm-ä een tä mä e ano iks, män hä jeokk liktukke for honom,
o sa mä en trejja. Då lätta dam-en bli kwor. 0 märsvärdet
var-ä, att logen rent jussum kroka kringum fattigubben; o når
a2,tsumma va nebrunne, sa var-fl inte sa mittje sam kela hälle.
På dän tin la dam mittje pänniga ti fattigubben. Alle
Jussdala o Jarsekarra jeetta um dare våra tjersa då, må vetta,
for serra lansväjjen va-nt biggd då-ä, uta dam va pukka tä
far at Norrbo, alle mim sku tä Hussvall. Nå dam da kamm um,
kasta dam en .2,1ant ti fattibessa, for dam sku få e' likksamliga resa. På dän tin behevva Jussdalan tre, fire daga tä fara
tä stan o täbaka. Um dam ska ha vetta, att bara o barbara
(konas ska jära e .2,lika resa på tre, fire tima! Dam ha allere
häkta täntja-rä, mittje minner trott-ä.
Hommer-Magga.

Om draken.
75

Har ni sett draken nångågg? En gång jokk jo o svågern
men en kwäll i morska hesten ätte väjjen. Nå vi karnm e
stittje västafor Hammarns, liste-rä tä på himmeln, jussum når
hä linje. Män nå vi säg upp, fekk vi se jussum en brinnane
oggskwast, sam for mä stOräen forst mott västernörn. Vi trodde,
hä varat e ede nlä voss vi; män nå Vi vant täntja voss um,
forstog vi, att-ä va draken.
Ingen behevve vara rädd for draken, han ä bara e utSikkels for tä, visa, vor hä ligger nå jolklotter.
Hommer-Magga.
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Utbördingar.
Om någon ihemIighet mördar ett barn ock gräver ned det, 76
blir det en »utböling» i sju år. Det springer då ock gråter ock
skriker efter sin mor om nätterna. Men\ efter sju år får det ro.
En flicka hade en gång fått ett barn, som hon mördat, ock då
hon ej fick tillfälle att gräva ned det, lade hon det i en tom
bytta i källaren. Hon lade en sax, som uppslagen bildade ett
kors, på dess bröst. Sedan firade hon sitt bröllop med en gosse,
som intet ont visste av om hänne. Men när hans mor på bröllopsdagen skulle gå ner i källaren ock tappa dricka, fick hon
höra en röst längst in ropa »mamma». Hon frågade, vem det
var, ock fick till svar: »Å vore det inte för sassa, så skulle jag
upp o dassa må mora min». Då förstod gumman, att det var
något tokigt, ock gick upp efter prästen ock brudparet. De
sökte genom hela källaren, ock slutligen hittade de det lilla
liket i byttan. Då sjönk bruden på knä ock bekände sitt brott.
Men brudgummen 'sade: »Lika hårt som ditt järta var mot ditt
barn, lika hårt är mitt järta nu för dig» ock så -fick hon gå till
döden, ty det var på den tiden.
Nä skolhuse i Bärse biggdes, undras alle männife, hur dam 77
tolas sätta-rä ti en dar bakken, sum va sa full tå Begg-Stines
uttbeligan. Män hä fräga-nt doktor Lanngren mittje ätte,
for han va just int alleverst forskräkkt tå -ssä. Väl läsen va-n
o, sa-n vetta nog tä rå mä
Män vi bar va bedrevele rädd for uttbeligan, o mågge
gågga hele vi unnelige de9la dare skolhuse-dan. Iblann pikka-rä,
jussum hä ska ha vare fu.it tå bene unner golve, o iblann
dona-re sa ulämpele uppå botten, s-att summlige varat sa forskräkkt, sa dam berja grina. Skolmästarn — hä va just SvänskIggre — villa tala tä -vvess, att-ä va assent, män vi såg nog, att
ho va fortjust ho o.
En gågg såg Svänsas-Kare, att doktorn komm ätte väjjen
från Hagen, jussum-en pläga jära for tä hera ätte o se, hur-ä
va på skolhusa tä vonndas o int bara på eksaman o tä holdas.
Vi vänta, han sku kumm in, män allere komm-en. Skolmästarn
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jeolik ut o titta, män hä ya allere granna. Hä va bara nå trolltig. Män Svänsas-Bare varst sa bedrevele klen, for ho tala
um, att ho såg-en, att ho häkta jära nog gå heomm um aftan.
Sån var-ä mågge gågga dare då dar skolhuse. Dam hele,
dam såg unneliga deQ1a. Män nu har dam hugge ner skojjen
kriggum dar, sa hä ä bara en berskebakke kwor, o nu ha utbeligan nuta skria dar um nättan, säge dam.

Spöken.
78

En lerdaskwäll sku Haftors-Nisse ut o 3,Iagka. Når-n ha
gått e stittje, mitte-n en kar, sum hadde sidera hugge. HaftorsNisse va full o kåset han, o nog hop hännan, o sor täll, o
äna gå um.-en. Män en huggelesa kam stog ti väjjen for-n,
hur-n kroka, o tå alut jeotta Nisse vänn um han.
Forre hadde Haftors-Nisse vare jussum en nikan dar fritäntjare, sam int villa tro på troll hän tukke, män ätte dän dan
var-fl int sa neg ti tuten mott dam, sum vetta bätter, dähälle.

79

Hå va en gubbe från Sannäs, sum va tä tjersa en sunndag
mitti vintern, nå dagan ä stutt. Når-n Mak täbaka, varst-ä
nästa merst, inna-n vant hcomm. Sa var-ä en kar, sum heta
Lille-Anners, sum hadde hägt sä. Sannäsgubben berja på o
fundera på dä dar han, o titta ikkt. Sa når-n kamm tä korsväjjen mälla Slättägg o Li35en, fekk-en se nå svarst, h6kt
sum en kar, sum stog uttmä väjjen. Gubben rikkte tå -ssä messa
tä läsa »Fader V,år». Säan språgg-en o tola-nt se så täbaka.
Dan ätte tjele-n må hest summa väg, o då såg-en, att-en ha
läse sån hatele for en låggan granstubbe, sum stog dare korsväjjen. Då tikkte-n, hä va jussum

Varför Enjebregds 011e slutade att supa.
80

Lågge täbaka va Enjebregds 011e en uhijjeligan filledas,
sum sep 0 nagka bå tä holdas o venndas. Ena natt kamm
»gammel-Erske» o be-n en sup. Män 011e villa-ut supa tå en
nikanstigglig. Natta ätte kamm-en liktukke; o sa i Ju nätte,
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for vor natt hadde-n e ano plunta o e anna glas, sum en
be-n ure.
Män dä sensta natta, nå 011e svara näjj, varst »gammelErske» vill o kasta supen mitti egan på 011e. Hä jole sa uhijjeli ont, att 011e reellt råla, o säan var-fl jussum uppbränn på
ansektan o flabba, o Suk låg-en flere daga.
Sän häkta allere Enjebregds 011e smaka en drupe brännvin.

Ormar ock vargar.
Nå jo va bar, såt jo utafor stuggväjja, o nå mora kamm 81
såg ätte Må, Såt jo o leka mä en pinne o peta på en låggan
ärm. Män int ståkk örmen mäg-ä.

En aen gågg stog jo damä väjjen utafer stuggdora. Då 82
kamm-ä däjjan å skojjen en storan varg. Je va sa lita, sa jo
hadd-int fe.ilag tä bli rädd, for jo trodde, hä va bara en storan
hunn jo, 0 rakkte heger näven at-en. Nå mora fekk se mä
jenne glase, hull vargen näven ti tjäften. Mora ränne ut mä
eolltågga, o då ,2,1äffte vargen mä, o allere granna sennas hä på
näven. Mora sätte sä int anna for, än-en sku ha bett tå näven.
Säan fråga-ra prosten en gång, kunde vargen 2,1äffte näven,
då svara prosten, att igge villjur häkte ät upp heger banna.
Har-ä vare vinster, då har-a sola mä, må vetta.
Sa ha jo vare märsvärdig i alle menne daga, o ändå ha
jo levva tä en här dan.
liounner-Magga.

Pussens historier.
I Delsbo har icke funnits ock finnes icke häller ännu någon
fattiggård. Dellborna ha funnit exemplen från grannsocknen
Ljusdal ock från Bollnäs med de stora utgifterna för den sortens
fattigvård avskräckande. Nu begagnas mäst de fattigas — d. v. s.
de riktigt utfattigas — inackordering på socknens bekostnad här
ock där i gårdarna. För ett par tiotal år tillbaka var detta
sätt mindre vanligt, den orkeslöse fick då »gå på socknen».
Från gård till gård forslades då den stackaren. Somliga gingo
på roten ock fingo vara en dag på öreslandet; detta var bättre
än att gå över hela socknen ock endast få vara ett dygn på
vart hemman. Fulla av ohyra ock smuts voro »dygnjonen» otta,
emedan mindre nogräknade husmödrar läto alla jon begagna
samma sängkläder efter varandra. Ofta tillätos också skojare
ock andra kringstrykande tiggare att ligga i den tör tillfället
tomma sängen.
Emellertid voro de flästa husmödrar nog angelägna om sin
ära' att rengöra ock tvätta åt dygnjonen, samt behandla dem
väl. Ja, ibland rent av krusade man för dem, för att de måtte
sprida ut i bygden, hur bra det var där ock där. Somliga jon
voro också ganska kinkiga ock anspråksfulla, begärde mat,
kaffe ock brännvin dagen i ända. Ett sådant mindre trevligt
original var »Pussen».
Det var en liten, satt gubbe; han gick mycket dåligt, stödd
mot en krokig käpp, darrade ständigt i alla leder ock var
mycket ondsint. Vi barn voro mycket rädda för honom, ty
han begagnade emellanåt sin fula käpp till ett mindre oskyldigt
ändamål än som stöd. Han tyckte nämligen mycket om att
pröva återstoden av sina krafter till ett slag på vem som hälst

83
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av barnen, ty dem tordes han på. En sak drog oss dock till
det elaka gamla vidundret: han kunde en massa trollhistorier.
De flästa äventyren hade han själv varit med på.
»Pussen» är nu död, ock de flästa av hans historier med
honom. Några, som jag tydligt minns, har jag dock här nedan
upptecknat.
flä va e brellesra, sum sku sta o se dare Klätthole, o 84
brugummen o brua jokk forst. Män dam hadde glemt borst tä
häva ne nåra brännvinfi hän nån bullbit frammafor sä. Då
varst trolla skajeren. Män då han kamm dit o las Fader Vår,
nafs dam däjja.
Nåre pojka tä o jo va på Sellbersvallen e Pärsmässholg o 85
sku jära storhelg.
Då sku vi jära leokstugge o, må vetta. Trast ättramä,
sä4n vi ha berja på, kamm-ä två trollhunna hit tä dora o
gwakka två tag; män vi bridde voss hit ti dä dar, vi-ä. 'Män
s4,n-ä ha vare e skuss, kamm dam eQn gågg tä, män vi
jeotta-nt hukt 2,1uta. Då varat spelmann sa kleop, sa vi jeotta
fuss hemm-en. Han varat int bra, från vi ha .2,1ajje att sum
nå glas brännvin ätte väjjen, for de små sku ha sett dam o,
må vetta.
Män sä4n tjägas int vi på Sellbersvallen o jära storhelg
nå raeQr-ä.
Brorn o jo sku gå tä Dunäs o 2,1agka en lerdaskwäll. Män 86
nå vi kamm dibå Bonnboänjan, fekk vi se draken. Han for
ne evramä Dunäsbärje. Män vi vänne um vi o tolas dursk
int se täbaka hälle.
Dan ättramä ska vi gå o se ätte, um hä låg nå jolklotter
inunner, män vi ska halla voss for skratt, må vetta. Män nå
vi kamm fram, fekk vi se e hata hena, sam jokk o drog e
halmskrinn. Jo hull mäg jo, män bror men han häkta-nt hanä, o s4n varst-ä int verst tä bju täll o frästa lega.
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87

Svän-Jons pojken steg damä e baste. Då kamm Bommens uhijjele elaka okse o äna stågga-n. Pojken hadde häkta
hoppa evver rugåln, um-en ha villa, män han bridde sä assent
ti hä, han-ä. Han tog oksen ti borna o fräga:
»Verst vill du ligga: på dä dar sia, häll på dä dar?»
Män oksen tog pejkkåse på horna o kasta-n evver rugåln.
»Jaså, du tikkte assent am o brotas mä -mmä», sa SvänJons-pojken då.

gg

Jo åkte e par krissko en gågg. Dam va ju kverster
lågg, väl 0.
Mä dam åkte jo evver e bråksen, sum va Su alne bre, väl o.
Kan ni jissa, vo jo fekk fot dam, nå jo salde dam?
Je fekk ju pina lin, väl o.

89

90

Då jo va tä Stokkholm, sa va jo lamä en gardist på
tjällarn o sep. Sa fräga-n mä: »Vill du ha kräfte?» — »Ja,
takk, hä ä men mat hä», sa je.
Män tvi iddeliga hasse grena hunn! Hä va jussum tä suva
are en trosk, o ha jo-ut vare mitt på Stokkholsgato, sa ha jo
dursk 'split.

lää va en gågg e gammeljänta från bobigda, sum uhijjele
järna villa jifta sä, män iggen villa ha-a, o int fekk-a nåre
gissa hälle.
Män sa var-ii tre pojka, sum sammsättes, att dam sku gå
hit täll-a ~se natt o fria. Dam äna bara jära re at-a, må
vetta. Sa jeekk dam dit täll-a tre holdasnätte på ra, o eon o
vor ba-a täntja på-ii — for dam va rädd tä få for tvorst svar.
Säan fråga foltje-ra, am ho hadde nån fassmann än. Då svara-ra:
»jo fekk eon, je fekk två, jo fekk tie, män hä va allere vorre
ändå.»
0 allere kamm pojkan o tog nå jaol tå-a.

Gammal-Moster.
I Hagen bor-ä e gammeljänta, sam heete Blader-Gele o sum 91
hela bin kalle gamrael-moster. Int är-a sa gammal tä åra,
män ho ä då jussum ho sku vara från suttahundratale fl fore
o tal. Mågge kåssage härme dam ätte-ra.

På en brellup i Hagen hadde dam e fläffefigka på storäen 92
på storbole, o hänne hadde dam senap at. Blader-Gele såt på
storäen ve lia,bole ho, o såg på då dar gela ti kuppen o täte,
hä, va nå bedrevele fint. 0 nå kuppen kam fikkanes tä hänne,
tog-a en storan klass mä fia o stuppa ti munn. Män hassehunnan, ve ho sputta åtapå! Sa sa-ra: »Jo kunna fåll int anna
än täntja, hä sku vara bedrevele fernämt o gett, a2,t sum
kamin däjjan å härskapsäen; män hä va jussum tä ta e eellkel
ti tuten. Tvi !»
På aftasia såt-a damä spissen o fundera; aluteligen sa-ra: 93
»Nu kumme je mä e profäkt. Tre mersverdigel dela ha je
sett, mäjja je ha levva på jola. Dä forsta va k o ggen; dä
andra va bern, o dä trejja va Storån.» Då svara nån: »Ja
koggen kunna fäll vara nå tä se på; män bern o Storån va
fäll int sa mittje.» Män då sa Gele ho:
»Jo, hä jeetta fäll vara mersverdet tä se bern o de dar
bedrevelige raman o-n dar ferskrättjeliga brea rijjen. 0 tä se
Storån mä a.2,t dä dar värse ti o täntja på att hä ha vurste
tävärska ti-n dar kleena ån! •Ja, feltje bli sa fule o unnerlige
nu för tin, sa dam häkte jära ve dam vill, trå-mme.»
1) Uttalas i allmänhet »märsvärdig»; men Gelemoster är »mersverdig»
även i uttalet.
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94

En gågg skulle-ra fara tä stan, o då var-ä eton tå grannan
sam ba.ra tjepa ten for en reksdaler at-en.
Män nå Gele kamm tä stan, hadde-ra glemt borst, vo hä va
ho ska tjepa. Ho såt dare kworstere o undras, ve-rä va. Män
då hele-ra, hur tjäriga, dar ho hadde tajje in, Iikka pojken sen
tjepa muskatt. »Just hä ja!» sa Gele, o sa Mak ho sta o
tjefte muskatt for heQ1a reksdalern.
Män bonn varst nållitt hippen han, når-a kamm o gav-en
n-dar stora muskattlurn o fräga, kumte ho tjeft dan klunna,
sam-en int vetta ve-n ska jära mä. Män då svara Gele ho:
»Var Pajen du fekk dä dar! Je ha allere hetta på-ä, um int
je ha fått hera ole, o då ha du fått alleregranna.»

95

Når ho jätte kratje um simmarn på Råbärsvallen, berja-rä
bullra Tora en dag, då ho såt o jätte dam mitti rågat°.
Hä varst sa morst o dena o linjde sa ulämpele, sa Gele varst
jussum från sä tå forskrättjels.
Sä0,n tala-ra um dä dar sån: »Män ni må tro, jo varst nållitt
fortjust, nå je kamm ve -mmä, ijann, säa,n hä hadde 21uta bullra
tora, o jo stog spellersta natjen o ritane blet mitti rågato
hadde stuppa kläan unner en ste9n.»

96

En aen gågg såt-a o sema, mäjja ho jätte kratje. Hur-ä
va, berja tjin på o gå kommevver at vallen; män Gele såt
rolen ho o sema o va bråttum. Sa fekk-a hera, hur-ä dona o
Såsa ti skojjen, o når-a glåma kriggum sä, fekk-a se en storan
ber, Kim jeokk mott-a. Män då fekk ho ti lurn o spela, o sa
språgg-a kol= tä valls, o bern stana åtapå, for-n talas int
kumm ätte-ra for lurn.

Kroppgubben.
Kroppgubben va en märsvärdigan figur hä o. Mågge kåsege 97
räggle har dam ätte-n, män hä ståss då-nt täll o minnas alle.
En gågg sku-n tjepa e gammel-lee t-n aen gubbe, sum
va justament lika lätt sum-en va Solv.
»Hur mittje ska du ha for loo?» fräga Kroppgubben.
»Tre bagko», sa en andra.
»Flä jer jo dä allere», sa Kroppgubben; »fämm reksdaler
ska du få o int en fillig meor hälle.»
»Tre bagko ska je ha; annars behalle jo loo», huls n-andra
mä sett.
0 sa knugga dam på o divla, täss dam varst fligane vill
o sku tä o flig på varann. Män då kamm-ä nån, sum hadde
nålite bätter fonag, o tala um for gubbstullern, att en andra
villa je-n tjuflre fillig mer än-en bejole. Då varst dam tä
fress båe två o samsas um tre bagko for loo.

Ulämpele rädd va Kroppgubben for Skojje-Kare o anna gg
trolltig.
En gågg på låegsvintern va-n tä valls ätte ve. Män når-n
kamm framat vallen, fente sola sa snarst, sa hä varst låggan
skugge frammafor besten. Hur Kroppgubben glåma på dä dar
svarsta, sum språgg unna dam, berja-n på o tro, hä va SkojjeKare, o varst bedrevele fortjust. Kleon tä läsa va-n, män han
kofta sta o frästa läsa bolsläksan: »1 Jesu namn gå vi tä bois.»
»Nu måtte du fäll pisk å lell», sa-n. Män skuggen for frammafor likaväl. Då vänne Kroppgabben hesten heommevver, o då
såg-en int skuggen, må vetta, for då var-fl bakapå. Män når-n
kamm heomm uta ve, fräga tjäriga, kumte-n hadde tome tjolkan.
Då svara gubben:
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»Var fäjjen du, att int Skojje-Kare tog bå hesten o mägl
Jo kofta läsa bolsläksa at-a jo, män ho gav sä int, från jo
hadde vänt um. Då jetta-ra .2,Iuta ränna fere voss ätte väjjen.
0 nu får dränjen far ätte ven. Ukken vät, kann hänna ho
hnkse-nt honom sa mittje sam en rektegan bonne, uta lätte-n
far i fre.»
Män tjärin ho sa: »Ja, kann hänna han ä-nt sa fåhäv
han, sa-n ränne for skuggen sen, sam du, kåsspetje.»

Morstens-Moran.
Då jo va bar o jeokk på skoeln dare Bärse, var-ä e stinta 99
från Hagen, sum heta Morstens Marget, stim jo tikkte åbäjeli
mittje um. Ho va nållite igger än jo, män lika stor o kwekk
arg sum en leekatt. Fara härmas 'va snekkare, män åkte en
jollet, o ho va enda dotra o lannarva, må vetta.
For mag, sum va gammlest tå nie siskan, var-ä nårhanna
märsvärdet tä kumma tä Marget, sum åkte en liten kammare
upp på botten, dar ho fekk steka o stira eessammen. Å, vo jo
tikkte hä va fint dar! Blåe papete på väjjan o gwite gardine
for dä li3,1a fenstre, o uppbädda säng mä huve o sänjelakan
sema mä rett, o grant kneppel på hannkläe, o e fina dragtjista.
0 idtsumma rådde Marget am! Je krestna trast kammarn tä
»himmelritje», o mågge gågga undras jo, am e prinsässa kunna
ha-ä finare än Marget.
Nu hadde jo lågan skolväg, for vi bodde i Nornägg, o
mågge kwälla lova me mor mä tä gå tä Marget i Hagen o
ligga dar, for jo ska /läppa trussa ti sne o lorst sa lågan
väg på moran o sa sitta biet helga dan på skoeln. Då ska ni
tro, vi hadde lost! Då bitte Marget o je klätt, o ho heeta Anna
jo Marget, o vi hadde /lune tä bar o jokk tä vorann mä
relik o prata o leQka, sum bara pläge.
Män jo hadde mästa hujjen tä få Morstens-mora tä tal am
gaminle räggle o trellsage o tukke, sum ho ha lArst tå andre,
tukke, sum ho ha sett Solv. Då såt Marget o je på versen
li/stol ve spissen, rolen sum drupa, o mora såt o kala, hän
stekka, hän spant, hän eendera kneppla, for ho va groven sa
141 på hå, ho va tå de /1ä,ktan,1 må vetta. Nu ska ni få hera
nålite tå då jo minns, ho tal um for vems.
1) Konsten att knyppla ock brodera går i arv inom vissa släkter
i Delsbo, likasom konsten att sticka tröjor, väva livstycken, »durans»förkläden m. m.
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Um du Marget, berja-ra, häkte halla klen på -ddä e stunn
int vara udigdi sum de illjorsamme jeottan, ska jo tal um,
att jo ha folv sett trolla mä menne egne ega, sa klårst sum jo
ser er nu. Spänn int utt egan sån, Anna, du kunna tapp
borst dam! Jo, ni ska få hera, hur-ä går, då bara ä ulidi
senne foräldre.
En lerdasaftan, nå je va nå tolv år, o vi bodde i Bännbro,
ser um fen, villa je o siskan menne gå på e stora sve mälla
Sättjära o Bännbro o plukka j6lbär. Män mora sae, att vi
sku halta voss homma på lerdaskwällen. Män bä kosta på
hä, må vetta, o hur-ä va, knugga vi å tä svea mä vorse lita
fäppa. 011e, brorn, va sa liten han, sa Anna, sister, o jo jeetta
bitas ve o bära-n på rijjen versett stittje. Hä va välnog lågt
tä svea, sum va mitti skojjen ätte väjjen tä Sättjära. Ulämpele mä j6lbär var-ä dar, o snarst hadde vi plukka fulle korgan.
Då fekk vi hera, hur-ä olla ätte väjjen ini skojjen.
»Ukken ä dä dar, sum har sån groft målfere?» sa Anna sister.
»liä, ä fäll guffarn i Sättjära», sa jo. Man sa komm dam fram,
vi fekk se dam. Hä va tre gubba mä hege luvve på huggan
mä ann,4n tjil gren o annvon svaret. 0 sa var-ä en pojk mä,
likatukke luvva, män mä, e stora via finnkappa, sum hågg
från halsen evver arman o änna nerum knän. 0 sa var-ä
flere kwinnfolk, sum tjätra o prata sa kwekkt o grant. Män int
forstog vi e el tå dä dam sae. Vi steg dursk utfira väjjen o
bara glåma på dä dar unnerliga foltje. Män når hela mägda
komm mittfor voss, stana dam o pojken jokk mott Anna sister
2,log ut finnkappa-dan mä båe arman, jussum en ha äna
tajje-ra. Då skria Anna tä: »0, Härre Gud i himmelen!» Då
vant vi-ut meör än bleffa, sa va allesumma gubban ö kwinnfolka o pojken mä kappa borste, o iggentigg sinnas. (Sitt
rolen, gwäka, hä ä assent bak i grava!)
Män trast ätte hele vi farn ropa at voss på annersia um
svea, at Bännbro, o sa komm han o tog 011e på armen. 0
fäjjen va vi tä Nja då lell. Vi tala um a.,2,tsumma for farn
ätte väjjen, o han sa: »Hä va bara trolla dä dar. Nu kan hänna
ni lätte bli o ränna borst en aen lerdaskwäll.» 0 hä jole vi o.
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Jaså, ni vill hera mer. Jo når Kraft-Anna, sistra me, en 101
gån for Here år sen, sku stira mä en brellup, fallera-rä e
sellskål, o ho sku finna, sä o ränna heomm ätte ena. Ho
va brättum o tog jennstruk evver Tjilan, o dar har-ä då sen
o•amma2t vare uknitt. Anna va bråttum ho o kuta å täbaka
mä sellskåla ti näven. Män nå ho komm mittpå Tjilan,
bele-ra, hur-it tala ini buskan:
»Ska vi ta-a? Ska vi ta-a?»
Då varst-a bedrevele forskräkkt. sa ho häkta-nt fäta mä
fettan. Män sa svara-nä mä groft mål:
»Å lätt-a gå!»
0 må summa hä, va sakt, varst Anna sa fola jenne väre,
att allere hadde ho vare mä på en 4,likan fuss forre. Ho
komm jussum e blåsvär in på brellesgåln.
Män ho vakta sä väl for tä tal um dit dar från dan ätte,
for då vetta-ra, att ho hadde vurste kleta', hän råka ti på nå
arma vis.
Nu minns jo-ut nå me9r i kwäll, bar, o nu få ni gå upp på
botten o krip i sä. Sov rolen o glem int borst tä läsa
kwällsbena o be Gu bevara er for a.2t sum ont ä. Her o vel!

, Marget o jo jole, sum mora sa, o fleg å upp jenne dä 102
bratte trampan evver ,en morska botten o in i en Bala, jusa
kammarn. Forst klädde vi tå -vvoss o hoppa ti sänja, o sa las
vi vor senile bene. Margets bena fundera jo mittje på, for ho
va stä.2,t tä jumfru Maria o va am äggla två o två. Jo minns-a
assent nu, män bara att ho va märsvärdig o unneli, tikkte jo.
Sa sku vi sova, må vetta; män huggan va full mä troll
o vittre, o vi kunna-nt somna. Bäst-it var, fekk vi hera nå
sum gnall utafor på botten. Sa berja-rä dona o smela dar;
män då varst int vi gammal ti »himmelritje»-ä. Vi te fetters
utt jenne trampan o ini stuggo o upp ti sälja tä mora.
Ho fräga, kumte vi komm sån spetjanes, o vi tala am,
hur-ä dona på botten o att vi trodde, hä va troll. »Hit va
Tette, bar, sa mora, hän finns-ä igge troll. Jo ha allere sett
like, sen je komm tä Hagen. Nu får ni ligga lamä mäg i
natt, o sov nu!»
Sv. landam. XI. 4.

5
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Män vi va rädd likaväl vi, o ho jeotta ha ekma stinta på
vondera armen. 0 int fekk ho vänna sä mekr at dä etma hälle.
Vi tog ti näsa på-a o tjänne ätte, am ho låg rätt upp. Män
Morstens-mora skratta, sa ho hoppa fi sänja o sae:
»En aen gån ska ni 3,Iäppa hera nå Lim trolla, kåsbar!»
Män vi teg vi, for vi vetta, att ho häkta-nt lät bli tal im dam,
am vi ba-a snä.2,t.
Gustava-Mora.

Tjuv-Ceder.
Tjiv-Seders-farn va från Finnlann o va jussum tå nå hökt, 103
for tå berjane stog-en for »Sederföld» ti tjerseboka. .2,1äkta
ätte-n finns kwor än ho, män dam stave namne »Söder» nu, for
hä låte liktukke bä, må vetta.
E uhira var-fl i alle senne daga, o mågge utjänlige 'deQ1a
jole-n, sum dam vetta å, o flere sum igga männifa nossen
hadde nå drag tå.

Dä uritjeligaste va fåll då-n varst uvenne mä en bonne i 104
VOUS o int häkta kumm at-en på nå anna vis, än han tog en

dovvle snällan fele, sum bonn åkte o sum jeokk les på skojjen,
o ledde-n evverst uppå Velås-bärje o stitte-n utt jenne, sa heststakkarn /loks sunt dursk ti 3,1arve. Hä va fåll dä stf:41.sta
sinna Seder jole o hä, for hä jokk jan», sen-en varst de o.
Hä ä fåll allere vorre, än når dam 2,1äkke harmen på dä meQnlesa kratje, dähälle.
Ful va-fl o en konstigan kropp på alle vis. En gågg var-ä 105
en rikan bonne, sum varst stulen på pänniga, män han häkta-nt
vetta hur.
Då tog-en o liste på dare tjersa, att-en hadde sidera tusen
reksdale. Nåre daga ätte mitte-n' Seder eossammen på skojjen.
Då /log Seder-» på rijjen, jussum på lost, o sae: »Amen att
/like åbäjelige storkarra sum du jeotte hukt jugga! Att jo
jugge, vät alle männife; män att en 2,likan kar sum du jär-ä,
sku-n fäll allere ha trott.
»Vo ha je då jukkt?» sa kam.
»Jo, du liste på, att du ha sidera tusen reksdale. Män
jo ha då råkna jenne dam Ju, åtta gågga o vät visst, att-ä
var int mer än åtta hunnra.»
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0 sa jokk Seder.
Nu jeotta kam n vetta, att iggen aen än Seder hadde stule
pännigan, män int hadde-n nåre vittna på ola hons, o int var-ä
gott tä kugga Seder tä jära nåranna, sum dam häkta anklaga-n for. Män han undras, hur-ä hadde sä mä de dar 800,
tä /lut komm-en hug, att-en hadde tajje två hundra fä en
hest, fast-en dursk hadde glemt borst-ä, når-n liste på. Män
allere såg-en etna eendaste plåt tå de dar 800, lell.

106

No va gammel-Seder en uritjefigan stortjiv, män allere
stal-n tå grannan, dähälle-ä. En henne, sum boide mat-en,
hadde bikkt sä e nitt häbbar, mä e dovvle starst lås, sum-en
hull for att iggen sku kunna vorsmen brit sunt hän dirsk upp.
Män Seder skratta han, o moran ätte, nå bonn kamm ut, sa
dä forsta-n såg, var-ä en storan korg mä selldeQ1a ti, sum steg
glosa mittpå häbbarsbron. Män häbbardera va läst ho lell.
Bonn fekk läs upp-a han o plukk iii selltummlan o bägran o
skålan o finn senne, ö allere granna va borste hälle.
Män nå Seder råka-n, sae-n: »Ser du nu då, att jo häkte gå
verst je vill, for hä ståss int täll, att nåra männifa häkte läsa
for mag, am je vill in. Män int ska du ha ont i hujjen for
hä, for jo vill assent $äla, vorsmen tå dag hän de andre grannan.»

107

Seder hadde två pojka, n-ena heta Härd o n-andra Gremm.
Dam va närapå vorre än •farn. 0 nå Seder varst gammal o
skrunn, fekk-en ula/le mä strik tå -ddam iblann.
En gågg hadde Härd /loje Seder, sa-n jeotta ligga nåre daga.
Tä berja mä va pojkstigga rädd o hadde jussum en liten rävage
ti -ssä; män nå-n assent hele åv, tikkte-n, hä va fåll fla/le, um
iggen sku vett åv-ä, o tikkte lile lätta foltje få nån gren tå-ä.
Män-en tolas int säga rUfärdet, att hä va han sum ha /lojjes,
for-n åkte mågge, sum villa at-en.
Sa hull-en på o hogga ve lamä en aen kar. Sa säge
Härd han: »Har du h6-rst, att gammel-Seder ha fått strik?»
»Näjj», sa en andra, »ukken ha då nojje-n?» Då flente Härd o
sae: »Ja, int vät jo, män formodelien var-ä fäll Smess-Anna.»
Då kofta n-andra forstå, att-ä va Härd folv då, må vetta,
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för Smess-Anna va e gammla halta, kreluga gammeljänta ho,
lågt ini åtti. Män int var-il nå bevis tä järn sak tå, må vetta.

Seder åkte e stinta, sum ,serde bedrevele, att farn o breran
sku vara /like vilda. Tä sist då, nå gammel-stigga-dan varst
kleen o sku tä de, sa fräga dotra, um ho int fekk far iitte
prässen.
»Jär sum du vill, int ska jo tjer utt-en,» sa Seder.
0 sa komm Walldin, for han va jolppräst at Stillmarsken
på dän tin. Ni ha fäll lArst tal tå Bärse-doktorn? Hä va juså
summa Walldin hä, o mäjja han va här, behevva allere bennran
je nåra tia at stassdoktorn, for Walldin kunna mittje mear bå
laga o läsa, o hä sa-ä jöjte o.
Män nå Walldin sku skrefta Seder, fräga-n, um-en int
hadde nå sum-ä lätta jorsta o ippa. Då svara Seder:
»Bumm-ent mä nå prästjall-ä! Har jo nå, sa vorske je
ta-ä mä -nimä, dit jo far.»
Då kunna-ut prästen je-n nattvarden, uta jeetta far däjja.
»Lik mittje var-ä o,» sa Seder.
Män dotra ho rämja. 0 mä summa han låg o drog, bele
dam, hur-ä dona o låsa ti väre, o raväg sum-en fälas, såg dam
gammel-Erske mä gammel-Seder ti klen fara ne jenne Glumbo-ån.

108

Män hä skråmtas uhijjele ätte-n. Dam trodde, hä sku bli 109
bätter, säan dam ha fått-en ti tjersegåln, män anna varst-ä.
Igga männifa tolas gå um dare tjersegåln, säa,n-ä varst morst,
for då varst-ä e tukke väsen dare Seders-grava. Ja tällamä
mittpå jusa dan hele dam, hur-ä dona o sparska dar. 0 Jarsekarran o Jussdalan, sum sku fara um dar ätte lansväjjen,
häkta-nt kumm fram, säqn sola gått ne, for hestan deorras jokk
int fram dar.
Dam hele hesta sum knäjja o /log o sparska, o hur-ä skria
o ropa o dona dare grava Seders. Då forstog foltje, att-ä
va-n dar feeln i Volås, sum hull på o trampa o tro Seder nerre
ti hälvete; män hä heles for foltje jussum tä en uppmuntran.
att dam sku vakta sä for .2,like fole Nye.
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Män når-ä allere tog nå .2,1ut, skreov Jarsekarran o Jussdalan
tä lanshevdigen o klaga, for dam nafs int um Delsbotjersa. Då
skreov lanshevdigen tä Stillmarsken o befete-n tä läsa borst
skråmte däjjan å tjersegåln. Stillmarsk va en morskan kar o
jokk dit o las, sa mittje-n vorska. Män hä svara mä tä skratta
dare . grava, 'o sa berja-rä dona sa ulämpele, sa Stillmårsk
jeotta gå däjja. Då skreov-en ätte säks prästa tä, o sa Nes
dam at tä tjersegåln en lerdaskwäll två o två o eon bakapå.
Stillmarsken o Sävstrom i Beråker jeekk forst dam, for dam
va väl läsen båe två o rådde bra. 0 sa las dam allesumma o
sågg o ha aJt satanstig dra däjja. 0 tä /lut dumpa-rä tä ti
grava, sa jola skalv, o säom var-ä tist o heles allere meor tä
nå skråmt.
Sa fekk gammel-Seder tä 2,1ut ligg i fre.

(

Sj älvj älp.
Hä var emse tian o emse karran här i Delsbo, må ni tro. 110
Västi Bolanna var-ä for int sa länje täbaka e uhira, sum
heta Mosäll. Mt u3ie stikkt jole-n, o um nån aen jole nåranna
o villa ha nå falskvettna, sa behevva-n bara gwiska ti ira på
Mosäll, sa sor-n borst sä sa mittje dam villa. På dä vise
häkta dam allere få nåra rea på nåntigg tå alt dä uffiga,
sum hänne dare Bolanna, sa länje Mosäll levva. Hä stals, o
hä mördas, o hä hulls brännvin, o hä brännes brännvin ulämpele
mittje en dar tin. Män når-ä kamm tä illhälniga, hadde iggen
j orst-ä.
Då tog nåre rektege karra säg for o ligga o vakta på
Mosäll, o mäjja dam jole hä, varst-en all. Hä vetta no iggen,
for
hur-ä jeekk tä, män allere varst-ä nåra rannsaknig
hela såkkna va fäjjen vara å mä-n, o um-ä va nån bolanstjiv sum
skde-n, sa teg-en.
0 hä va då for väl, att dam fekk j41-n o, för säqn varst-ä
mä bolanstjivan. 0 nu är-ä fäll int nå verre dare Bolanna
än anderstans. 0 hä valle mittje for dam tog jä0 Mosäll. Män
nu är-ä Jusbakk-011e i stäle, o frägan ä um-ä int går summa
väg mä honom o.
Män allere bätter än sum dam jole mä Janes-Bajsa! iii
Stigga-dan, ho hadde e stugge dare Semmer, o dar sammlas
alle filledasa från halva såkkna o sep. Måne sum va ärbessmåle o rejäle karra, når dam int .2,1afs at nå brännvin, varst
rent kåseg dare Bajses stuggo o je:4k o sep två, tre vekke
iblann. Ho 2,Iäffte dam assent, kona-dan, från ho hadde tajj å
dam voräviga stiver. Då fekk dam gå keram tä tjärigan då,
kann tro, elfuke o skaMmlige sum blete hunna. ,
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Män hur tjärigan tala ti karran senne, sa väkna Jä/tesKajsa ena natt mitt i morskesta hesten mä att-ä dona o kleste
på tatje. Ho låg o lidde på dä dar, o tä
hele-ra, hur dam
berja på o kumma ne jenne tatje. Då jeTtta-ra steg upp o
glåma att jenne glase, o då såg-a, att stuggo brant ti alle
knuta. Då språgg-a ut, o då var-ä nåre karra mä hora på
huggan o knän o kolsvarste i egan, sum hadde reve tatje tå
stuggo 0 tänt på.
»Kumm, ska du få värma dä, um du fris», sae e9n tå -ddam.
Män Jä/tes-Kajsa vänta-nt på hä ho, uta tog tä fetters o kamm
allere täbaka tä Semmer. 0 s4n var-ä 3,1ut mä dä dar unga
Semmerfilla.

112

Män nåre år ätte biggde Tjesa ena stugge ätte Nerrbosväjjen, nor am Strannägg. Dar hull ho summa liv sam JältesKajsa dare Semmer. Män hä jeekk liktukke mä hänne o, for
tä 2,Iut vart foltje sa le på dä dar hole, sa dam jokk dit ena
natt o tänne på at-a. Män dam 1,log ti knutan, sa ho ska
vä,kna, for dam villa-ut bränn upp hänne Solv o barstakkran,
må vetta. Män stuggo ho brant upp ho, o int tolas Tjogs&
bigg upp-a te nies hälle.
Nu bor-ä rektet folk på dä dar stäle, o mittje bätter är-ä
mä filla på Stermuäsudden, sä9,n Tjosa kamm däjja.

Samtal mellan Kaftens-Anna, Ella-mora
ock Gertrud-moster om förr ock nu.
Det är en solklar vinterdag. Ella-mora ock Gertrud-moster sitta i 113
fähuset ock spinna lin. Korna ligga i sina bås ock idissla. Solen har
fritt tillträde genom tre höga, säxrutiga fönster. Allt är sopat, städat
ock efter förhållandena snyggt. Kaftens-Anna inträder med en »stickning» i handen.

A.
E.
A.
E.
G.

»Godag!»
»Gu sinner!»
»Takk for sennest!»
»Takk sum takke! Assent takka for.»
»Sitt, um du truste!»

ock G.

Anna sätter sig på spishörnet ock börjar sticka. Efter en stunds
tystnad säger hon:

»Jo såt ennerst eessammen homma, män sa berja jo täntja
på gammle tie, o då varst-ä sa låggsamt o unnele, sa jo jeotta
gå hit tä er mä relik e lita stum Jo såt o komm hug Eksmora o Jills-mora.1 Hä ä sa tomt ätte dam båe två, sa jo
häkte-nt säga. Dam vetta mågge deQ1a dam, sum iggen minns
nu. 0 nu ligge dam rolen dare tjersegåln båe två. Jo minns
sa väl, nå jo va bar o Eks-mora tal um, når ho va uttkummen
för tranen. Minns ni, Ella-mora, hur-ä va rektet?»
E. »kotte fäll ska minnas hä, vätt-jo! Ho jätte jeottad
på e mira, o då fekk ho se sa ulo.ile store ägg ti e bol. Ho
plukka ägga fl fersklä ho. Män mä summa fekk-a hera e unnele
skri ti väre, o två store fuggla komm fliganes mott-a. Ho
språgg in ti e be o häkta få jann dera. Män trallen- skria
/log mä viggan, o hur-ä var, hele ho dam va på tatje o berja
1) Två gamla soldatänkor, nu döda.

74

HJELMSTRÖM, FRÅN DELSBO.

XI. 4

på o riv tå hä, sa nävran rek ätte. Då varst-a forskräkkt.
Män sa komm farn o fekk se, tukke bedrevele väsen tranen
jole mä loo hons. Han fekk ti en vree o dit o /lo ätte dam,
sa dam *kofta je sä å däjja tå tatje. Män dam jeokk int sa
lågt, o når han ippna på ledera, komm dam rännane o sku in
på stinta, sum såt dare he mä ägga ti skokka. Män farn nog
ätte dam, sa dam språng e stittje. Då tala Brita um alisumma.
Män farn sae: 'Du kumme allere häjjan å loo, från du ha jevve
täbaka ägga.' 0 sa tog-en dam o lae dam ditti bole ijann.
Då varst tranen fäjjen o skria o hoppa kriggom bole. Dam
älske sett dam o, må vetta. Män Brita o farn jeekk o leota
jann jeettan, for dam hadde fare tä pitters, når dam assent såg
j4tjänta. Säan tola-ra allere rera nåre tranägg meor-ä.»
A. »Ja, nu kumme jo hug, att jussån var-ä. Män hele ni
nå tä, hur-ä var, når Jills-mora va lamä bern då?
E. »Jo no minns jo hä. Jills-mora va på Bronvallen o jätte
114
jeettan um summarn. Erske, pojken deorras, va nå tolv, trätta
år, män va lite for sä, kunna-ut tala. rektet o häkta allere
lära sä läsa. Han haut pälkorga o bännkerga, o hä jole-n
starst o väl, män hä va dä eonda dam häkta lära-n o. Jillsmora tog Erske mä -ssä tä skoks, for de andre bara häkta-nt
lät bli forarga-n, o han va starsk sum en ber o hadde-nt fe/lag
tä väjja, uta når-n varst sinnug, sa /log-en tä, sa hä kunna
vara fale. Dammä tog mora-fl mä -ssä o jätte, o han fekk
ta grankwista at korgan senne dare skojen.
En dag då ho såt o sema på en steon, varst jeottan jussum
kåseg o fleg hit o dit. Ho reste sä o glårna at alle sie, o tä
/lut fekk-a se en storan ber, sum jokk rätt på en bokk o /log
ne-n o sku bära borst-en. Då fekk Erske se-n o ränne mott
bern mä en tjukkan grangreon o beda /le-n, sa mittje-n vorska,
o ropa: »Stiggli. stiggli! Ta-ut Ersk-Olsas bekk!» Bern råla
tä, män lläffte-nt bottjen, o mora vant få ti Erske o dra-n
däjja. Män pojkkåse streta o sku på bern o .2,10-n han, for-n
ha tajje bettjen hons. 0 bern knugga tä skoks mä bottjen o
råla tä stunnmälla, sa Jills-mora hele, hur-n jokk o kroka dare
skojjen. • Män dit dar såt ti Erske länje, att:en va sinnlig på bern.»
A. »Ja Jills-mora hadde vare rnä um mittje ho, o än meor
hadde-ra hh-rst. Ho härste mågge deola ätte de gammle ho, um
trolla o de småe, o tukke.»
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G. »Ni hele fäll, ho tal um jänta, sam sku väv ne väven 115
på vallen, saån de andre ha buferst däjja, o sam trolla komm
villa klä bru?»
A. »Ja, hä minns jo; o um groa, sam tjäriga va lesmor at.»
G. »Hele ni, ho tal um gubben Fors nångågg?»
A. »Nä, jo häkte-nt kumm hug hä-ä.»
G. »Jo, hä va på hestsia, o kratje ha drajj å heomm från 116
vallan. Då sku Fors på Bronvallen o fuggla o fiffa. Han
låg ennerst cossammen ti e stugge um kwällen o hadde jorst
upp eoll på spissen. Då komm-ä två trollmännife in dit tä-nn,
egna gammla o egna ogga. Dä ogga va åbäjele fin o grann
stä/te sä sa väl for Fors. Män han häkta-nt huksa-ra, for
ho villa-nt vänna rijjen at-en o va greven sa forsekteg um tjo.2,1an
senne. Män dä gammla vänne sä sa kwekkt o glåma kriggum
sä ti stuggo, o då såg-en nå fjället, blagt, lågt, sam /lagg
fram jussum en fiskforst unner tjalan. Då forstog-en, vo
folk hä va, må vetta. Män han täte, han sku fåll häkta
narra dam tä jolpa säg nålite mä sketlikka o fiffelikka. ått,
fräga-n:
'Får jo futa bern i mera?' — 'Näjj', sa dä gammla.
kann hänna', sa dä ogga. — 'Får jo futa haren då?' fräga
kann hänna', sa dä ogga. —
Fors. — 'Näjj', sa dä gammla.
'Får jo smaka maten den?' sa dä gammla. 'Hän har ni', sa
Fors, o rakkte-ra en bullbit. 'Näjj takk, han ä håljol', sa irelle,
for bullen va skuren.
Då gav Fors-a en messrnorsklunn på e stekka, o då negga-ra
takka.
Män sa komm dä ogga o villa lägga sä ti sänja uttmä
Fors. Män då tjele-n upp-a. Då kofta dam dra å, män ti
(lora vänne dä og-ga rijjen at-en, o då såg-en, att ho hadde e
luna, stigga korumpa o va jussum inhol baka, o ho skratta
jussum e skate, mä summa ho drog å.
Moran ätte, nå Fors sku ut o luta, mitte-n bern, män
häkta-nt futa-n. 0 e stunn ätte språgg-ä en hare evver väjjen,
män han häkta-ut flita honom hälle. 0 int sa mittje sum en
fuggel fekk-en. Män sa sku-n fiffa, o då fekk-en sa uhijjeli
mä, fisk, sa-n häkta jära nog bär hemm-en.
Då forstog Fors, att dä gammla va ferå, sam-en gav
messmorsklunn o sam gav-en fiffen tä takk. Män dä ogga
a
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va Skojje-Kare, o ho jole, sa-n häkta-nt futa. Ho va sinnug,
må vetta, for ho hadde fått finn tå-n.»
E. »Jo, hä ha vare mittje rerels dare skojen forre. Jo
hele måggfaldie gånge trollhunnan fälla ini skojjen, når jo
jätte. Hä va sa ikkt o gwält o allere mer än tre tag at
gånjen.»
G. »Hä ha jo herst o. Svärmora me tal um, att nå ho va
og o jätte, var-ä fulle vallan mä folk utafor jäatjäntan. Um
dagan o kwällan hele dam, hur dam lekka kratje o kullua, o
mora såg, att dam hadde store gwite jeette.»
117
E. »Jo hele tal på e jänta, surra jätte kratje ti skojjen.
Då komm-ä ena lita männifa dit täll-a o sae: 'Ska vi bita bo?
Du får säks jeotte for e ko. Du får Injolka e stave tå vondera,
män säan blir-ä bio'. Jänta bitte ho, o allere åra-ra dä bite.
Ho fekk säks store, klitgwite jeotte, o allesumma mjelka ena
stave fl måle, män um ho frästa dra meor, komm-ä klåra bion.»
118
G. »Svärmora tal um, att ena jänta, sum jätte på summa
vall sum ho, fekk e gålako, stor o gwit, lama kratje um kwällen.
Jänta tjännas int ve kon, män ho tägte, att hä kumme fäll nån
leote-ra, o lätt-a gå in- ti fokse lamä sett krak. Män dam
jokk int sa forst, o jänta va bråttum. Då /log-a täll dam nålite på rijjen mä knisskia, sam hägg ve /lätjebäne. Um e
lita stunn komin-ä ena männifa o sae: 'Je sku hit ätte ko jo,
män `nu ser jo, att jo får-a assent mä -mmä' — Mr se jänta
hadde kumme mä stål evver-a, når-a knakka-ra på rijjen mä
knisskia — 'män, um du jer mä tjo/len, sum du har på -ddä,
ska du få behalla-ra. Du får mjelka-ra två stave ti måle, män
allere meor-ä.'
Jänta gav-a tjo/len o va gla ho. Män når kon ha vare en,
ti, lista-ra frästa, um ho kunna mjolka mer än två stave. Män
då messjole-ra sä, lell. Kon rarnmla all fl båsen.»
G. »Ja, hä hadde-ra for ho va unegd. Ho kunna ha vela.
Men moffar va en groven sa morskan kar o sae, att-en
119
int va rädd for nårhanna, vorsmen på jola hän unner jola. En
gång hull han o fleore andre på o dikte ut e tjär. Då va dam
sa fast for rotte tå alle färge dare vattne. Dam va så stigge
uigelen o såmm um beona på karran. 0 dare stuggo, sum
låg uttmä tjära, häkta ingen ligga um nättan, uta dam jeotta
gå tä his, o hä va e bra stittje.
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Män goffar tikkte, hä va fäll klcent, um-en int sku ligga ti
stuggo, o sa en kwäll stana-n kwor cossammen, når de andre
jeokk tä bis. Han lae en tervesknubb på cellen o kasta sä
på sänja. Då ippnas dora, o e kwinnfolk komm in mä två bar
mä -ssä. Ho komm fram at sänja, o då såg goffar, att ho hadde
sa låge brest, sa dam 2,1ågg nerum mejja. Män sa kasta-ra
sä evver-n o bret ne-n, sa-n häkta jära nog gwäsa. Tä /lut
häkta-n beija på o läsa »Fader vår». Då tog-a bara ti hännan
fleg utt jenne dora o rätt jenne en vibuske, sum stog mittfor dora, sa busken mista alle leva. Män säc,n var-ä goffar sam
jokk tä bis mä de andre um kwällan.»
A. »Var int Knagg-Jogke ute for nårhanna han o en gågg? 120
Jo tittje mä ha lArst nä tukke.»
G. »Jo, han sku ligga cossammen på Prästvallen, han. Sa
koka-n gret um kwällen; män mäjja greten sku svalna, la-n sä
på sänja. Då komm-ä fulla stuggo mä smått. Dam dansa o
fälas, män dam va klecu tä Sopa. Dam sa bara fy! fy! fy!
jussum ti takt ätte rektege låta, o sa dansa dam vorre o vorre.
Tä .11ut bar-ä å uppevver spissherne, sa gnistan rek ätte, o sa
sae dam: 'Ska vita-fl? Ska vi ta-n?' Då varat Knaggen vill
ropa täll: 'Ta i hälvete ni, o inte mäg-ä!' •Män då fekk
dam rektet makt mä-n då lell.
Dam berja på o sku dra-n ure sänja, män gubben jeotta
tä läsa for sä. Då ,iläffte dam-en o fleg å upp jenne spissen.
Dar stöfte dam kull gretgrita, o sa bar-ä å upp jenne korstecn.
Män nå gubben steg upp o såg ätte, stog grita liktukke, sumen ha stä.2,t-a. Sa satt-en sä o åt, o säcm sov-en rolen hela
natta o hele assent tå -ddam nå mecr dän gånjen.»
E. »Jo sitte o minne mä på ena räggla, sum jo b.ele Jills- 121
mora tala um. Hä va på de serre vallan ena j4tjänta, sum va
groven sa uttkummen for en liten mennferan gubbe, sura fole-ra
date skojjen, nå ho jätte kratje. Han läge-ra mågge decla, sum
va bra tä kunna: tä jära, för vre o gwasst, tä kast utt for sä,
tä laga len o järn for tiråk o tukke.
Så var-ä en okse från en aen krakhop sum fele dä dar
jäntas tjin. Då träga jänta gubben, vo ho sku jära for tä bli
å mä oksen-dan. Då svara gubben: 'Devvelsdrup o vännelrot,
hä står alle jävla emot'.
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Dan ätte strek jänta devvelsdrup o vännelrot på tjin, män
ho fekk nålit på -ssä Solv o. Män nå gubben komm mott-a
dare skojjen, häkta-n hit kumma-ra nämna, for dä dar ho hadde
på -ssä. Då varst en groven så sinnug o ropa: 'Tvi vale mäg,
sum läale däg!' 0 sa försvant-en, o säan såg-a-n allere meor.»
G. »Dä dar ha jo Urst o. Sa har-ä vare mittje unnele
forre. Män hä hänne mågge besinnelie deola nu o, fast int
sa mittje sum forre, o hä valle for foltje ä sa vanntrogen nu
for tin.
Jo minns, når jo jätte en gå, sa häkta jo-ut få mä -mmä
ena ko. Ho stag på e kriggluga tuva o Miste9nan snodde krig
ti-a, raväg sum ho ha sett bern. Jo jeotte ropa jelp jo, o då
vare Kare-faster sum kunna sa mittje, att kon varst le.2,1äfft.
Män sa kleon var-a, att vi jeotta sto-a. Män ho rammla sta o stitte
täll Kare-faster, sa ho full agenåt på en stubbe. Bä ä allere
sa u.2,1e, att int-ä ä role lamä. Vi jeotta le vi andre, män
då skratta-rä jussum skate dare skojjen. Dam sku jära dä dar
at Kare-faster, må vetta, for ho tog les kon från dam.»
E. »Ja, skate ä då bar-iddelia stiggtig hä. Kam ska lassa
ve dare skojjen, män hä full tå lasse gågg på gå. Då varst-en
sinnug o sor täll. Män då komm-ä fulla selkrotjen mä skate,
sum kni.2,1a o skratta sa ulämpele, sa hesten varst rent halvkåset, o kam jeotta läsa for sä, inna-n häkta bli å mä -ddana.»
G. »Ja, 011e vånn va dare dä dar nia såga i Bersarv ve
Nor-Dell, fjol am vintern. Dar är-ä nårhanna starst rå 1. ,
Klekka tolv mitti natta stane såga Solv, o sa står-a täss klekka
två. Dam jeotte lätta-ra stå. Nåre gågga frästa dam pukka-ra
tä gå, män då fleg alle urnan å, häll nå anna jokk sunt.
Dam måtte lätta-ra stå.
En lerdaskwäll sku 011e hogg sunt lite ve tä cella ti koja
deorras. Då fleg iksa tå skatte. Sa tog-en e ano iks, män då
hogg-en sä ti steveln, sa ha jeokk dursk jenne läre. Då sor-h
täll. Män då varst-ä e tukke horsane o skrattane tå skate
raväg bakum rijjen på-n, sa 011e skotta .2,1uta bonga o knagg å
in ti kojja.»
E. »Jo, no hänne-rä emse deola nu för tia o. Stinta våra
tapp borst e kwega ho i fjol mällafifta. Ho leota-ra dovvle, män
1) D. v. s. troll ock slikt har stor makt där.
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så lae-ra en .2,1ant på en stubbe ti skojjen. Då komm kwega
rännane hcomm at valls då, må tro.»
G. »Juss sa var-ä for Marget våra en gå gg o. Ho fekk 127
dursk int jann Selvra. Män sa lae-ra en tolfellig unner e uppo-nevänna stetjepanna, o då komm kon rotanes dare gato.»
A. »Tukke dan hänne nog nålitt um sinn-ä. Män jo 128
jeotte knugg å hcommevver jo nu, o lag tä moramål at katran
menne. Bä sku fäll vara ubegripeli åbäjele, um Jorstre-moster
o ni Ella-Mora häkta kumma tä mäg mä rokk nängågg. Män
jo läre fåll få vänta på hä, tråmme?»
E. »Var-nt sa lJeg ti tuten, stinta, vi kumme nog puranes.
Män um du vore sa ha.it o kleQn tä gå sum jo, sa kanske du
vore liknegd tä ränna ti gålan.»
A. »Ja, män ni jeotte frästa pura er hit tä -vvess. En snoan
kupp kaffe sku ni då få for besväre atminstone. Näjj, nu jeotte
jo finna mä. Ajje!»
E. »Du .21äppe då takka for sennest, nå du kumme hittanes.
Ajje!»

Grammatiska anmärkningar.
För att förstå delboska har man framför allt i fråga om 'språk-

ljuden att märka, att

hav. Ö i målet vanligen motsvaras av e, t. ex. ben bön, les lös, sema
sömma, fe sjö; men
i vissa ord (där hav. Ö motsvarar äldre y eller öy) av i, t. ex.
ippna öppna, ira öra, lisa lösa, blita blöta;_
hav. y motsvaras av i, t. ex. nian ny, igger yngre, Piga flyga o. s. v.;
hav. e (för gammalt ei) motsvaras av e(.9 (0), då ljudet är långt, t. ex.
bkeek blek, beet bet, steen sten; av CO (te), då det är kort,
t. ex. heemm hem, Cell eld„jeettan getterna;
hav. långt ä ofta motsvaras av
t. ex. fäktka stjäla, Agda valla,
tjära tjära; vidare att delboskan i likhet med andra helsingemål ersätter
hav. nd med nn, t. ex. sinna synden, hunn hund;
Id
11,
»
eon eld, aller ålder;
»
ilut slut, tjo/len kjorteln;
1 före p, t, k med 2, t. ex. &it allt, fä/te skällde;
r före p, t, k med rs (j), t. ex. snarsp rask, barsk bark,
svarst svart;
dial. k före t med 5-ljud, t. ex. häft halt (av hal);
hav. hv- med gw-, t. ex. gwass (h)vass, gwit (h)vit;
har eng. W-ljud i förbindelsen kw-, t. ex. kwer kvar;
förlorar d i utljud, mellan två vokaler samt före r, t. ex. kwa sjöng,
re röd, fea föda, lee lada, väre vädret, hersam hederlig;
förlorar n efter r, t. ex. bar barn, jar järn, ber björn;
förmjukar k ock g ej blott i ordens början som hav., utan även ini
orden, t. ex. feltje folket, bettjen bocken, täntja tänka,
seltje silke, r;;.
w;en ryggen, tajje tagit, länje länge, onjen
ugnen; ock att på det viset
äldre sk, ersättes av 5-ljud, t. ex. fläffefigka fläskskinka, fiffa fiska;
rk, av rå (j), t. ex. märse märket, tjersa kyrka, värse virket.
Målet uttrycker
hav. urspr. öppet 0-ljud vanligen med 0, t. ex. bretas brottas, lev,
letje locket, spor spår, kok kol, loge låge, sen, sova, folk,
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golv, hoppa, korg, relik (men buge båge, hug håg, trug tråg,
pritg råg, ruge råge, fuggel fogel — alla med g efter vokalen);
ock ersätter
hsv. ä ock • Ö före k- ock r-ljud med samma e, t. ex. jekpa jälpa,
SOT själv, lugrg hälg, Os älg, feja följa, verst värst, jorsta
järta, &ra dörren, morst mörkt, orsta ärterna;
hsv. a-ljud med e i dogg dagg, logg lagg, vegge vagga, lee lada,
velp valp, kwer kvar;
hsv. u med o före g-ljud, t. ex. ogg ung, foga sjunga, onjen
ugnen;
hsv. kort i-ljud vanligen med e, t. ex. men min, bette bittida, tje21e
kittel;
hsv. å motsvaras av a i sådana ord som halla hålla, valla vålla, salde
sålde.
Målet har naturligtvis tungspets-r (r) ock tjockt 1-ljud (k) samt
andra av dem beroende tjocka ljud (supradentaler ock kakuminaler).
Ljudbeteckningen i förf:s handskrift var icke tillräckligt noggrann
för att medgiva bruk av landsmålsalfabet; å andra sidan skiljer Ilen
mellan vissa ljud, som i vår »grova» beteckning gå under gemensam
bokstav; detta särskilt i fråga om a- ock 11-ljuden.
Långt a-ljud är öppet (som i hsv. falla) i ord med urspr. kort
vok. + kort kons., t. ex. age fruktan, (hemM)akeri hemmastadd, baka
ryggen (o. tebaka), bara endast, dagan dagarna, jussdaNn Ljusdalsborna, (reks)daler riksdaler, drulle drake, fara fara, fkasa blossa, gato
gatan, glase fönstret, gran gran, hake hakan, Hagen n. pr., hare
hare, laga bota, sage sagor, skate skata, skalen bra, stare stare, stapel stapel, stave stäva, svar(a) svar(a), ta(a) tal(a), trallen tranorna,
vake taltrast, vara vara o. s. v., samt i orden bar barn, gar garn,
kwar kvarn (a är antecknat i: baka v., bl a blad, dag, drag s.,

mat, sak, smal).
Slutet a (som i hsv. allt) förekommer kort dels i inljud, t. ex.
agne agnar, bakke backe, bann band, dragk drank, hamn, hanntaje
handtaget, gamma gamla, kasta, magka mangla, saks sax, .2,1akta
slakta, dels i vissa ändelser (se nedan). Långt a är i regeln a.
Öppet u (som i hsv. hund med dragning åt norskt ut) förekommer
långt i en del ord med urspr. kort vok. + kort kons., så vida vokalen
förlängts, t. ex. ptc. ock sup. fruse frusit, krape krupit, nupe nupit,
skuten skjuten, skare skuret, stuke stulit samt drupe droppe, fre
furu, hen luden. Långt 11 är annars i regeln slutet (norskt tu).
I fråga om kvantiteten kan för övrigt anmärkas:
att målet har lång vokal kvar före IB, t. ex. rm, töm, s'öma sömma,
tima timme;
Sv. landsm. XI. 4.
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att det alltid förkortar vokalen, när ytterligare kons. tillkommer, t. ex.
neutr. reant rent, gr6ft grönt, kilmt dystert, vakna;
att det förkortar vokalen före j även i sådana fall som väjjen vägen,
skojen skogen;
att i de ursprungliga förbindelserna kort vok. + kort kons. delboskan
liksom så många andra mål dels förlängt vokalen, där hsv. förlängt kons., t. ex. brotas brottas, ist lott, skot skott, drupe
droppe, lok lock, mosa mosse; dels tvärtom förlängt konsonanten,
där hsv. förlängt vokalen, t. ex. levVa leva, jevve givit, stugge
stuga, fuggel fogel, samt ptc. ock sup. i st. i-klassen, t. ex. fastbetten fastbiten, skrevve skrivit.
Skillnaden mellan urspr. kort- ock långstaviga ord ger sig i övrigt
ännu tillkänna i svaga fem., på sätt nedan synes.

I fråga om ordböjningen är för uppfattningen av täxten huvudsakligen att märka:
ob. sg.
mask, skog

drake
gubbe
fot
fem, ben bön
bok
jänta
stugge
neutr. glas
ditje dike

bot. sg.

ob. pl.

bst. pl.

skojjen
draken
gubben
foten
bena
boka
jänta
stuggo
glase
ditje

skoga
draka
gubba
fette
bene
bekke
jänte
stugge
glgs
ditja

skogan
drakan
gubban
fatan
benan
lAkkan
jäntan
stuggen

inf. kalla pres. ind. kalle

brigga
li lyssna
skriva

brigge
lir
skrive

pret. kalla

briggde
udde
skreov

gloa

ditjan;
sup. kalla

brikkt
litt
skrevvi.

Som andra norrländska mål brukar delboskan sammansättningar:

storboke, gammekjänta i st. f. hsv. det stora bordet, den gamla
flickan.

den »grova» kjildbeteekiling, som i denna samling tillämpas,
användas de vanliga bokstäverna konsekvent, d. v. s. de få ej vikriera
för varandra som i vanlig högsvensk skrift: k betyder alltid k-ljud
(icke tje-ljud), 5 betyder S-ljud (förekommer icke i sådana värden
som i hsv. sjö, skära, skjuta, stjärna).
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g utmärker det ljud, som i hsv. tecknas n, ng, g i t. ex. bänk,
länge, rägn ;
»
det ljud, som finnes i början av orden sjö, skjuta o. dyl.;
$

engelskt W-ljud (mellan läpparna);
vokalen i hsv. bo;
0 är folkmålens vanliga vikarie för öppet ä-ljud.
[Jr landsmålsalfabetet har lånats /, som ingår i delb.
Det är ett 1-ljud utan sångton (som om man ville säga Mut).
För de »tjocka» ljuden (supradentaler ock kakuminaler) har det
grova alfabetet inga tecken, utan de skrivas med de bokstäver, ur vilkas
ljud de uppkommit. Tecknen a ock U ha vart för sig två värden,
ungefär som i högsvenska (a ock a, vt ock 2u). å-ljudet tecknas i regeln
etymologiskt med å eller 0.
Längd betecknas som i hsv. ortografi, med undantag av att j,
ock n i allmänhet dubbelskrivas efter samma regler som övriga konsonanter. Där fara för missuppfattning synts föreligga ock kvantiteten
varit känd, ha i några ord de vanliga tecknen för längd ock korthet
(— -) blivit satta över vokalen. En punkt undertill betyder, att ljudet
är mindre hörbart.

Ordlista.
I den följande ordlistan upptagas dels de flästa för hsv. främmande ord, som förekomma i detta häfte ock i »Trollbruden» (Sv. landsm.
VI); dels några ord, som i målets form regelbundet svara mot hsv.
ord, men som kunna vara svåra att omedelbart känna igän; dels några
av förf. å en särskild lista upptagna »ovanliga» ord i målet.

-a (-a) hänne (enklit., efter ord bitas ve tura om.
på kons.).
b1/431fa blinka.
agenåt baklänges.
bkillen vänlig.
all a. död; begagnas i allmänhet bistra vissla.
endast om djur; brukat om bkåbär odon.
människor (som i berätt. om Mo- bketjakka s. 9.
sell) uttrycker det djupt förakt. böft (<-- bok + t) högeligen, utomordentligt.
annlag andedräkt, röst.
annvon varannan.
botten vind, loft.
kind.
Bobigda bst. sg. södra delen av
ansekt n., bst. pl. -an
Dels bo.
arg livlig.
assent als icke.
bobigderan bst. pl. folket i södra
Afgåln i Norrvena, »väst på Delsbo.
såkkna».
bo • fogelbo.
Bolanna bst. pl. västra delen av
Delsbo socken.
bannlu.vva s. 9.
bar (pl. bst. bara) barn.
bolsläksan (bos-) bst. pl. bordsbönerna.
Vägs böjes.
bone ordning, skick; redskap.
bejole begärde.
bennbär blåbär.
brak : fassna ti b. sätta fast sig
bennran bst. pl. bönderna.
i kärr 1. myr.
ber björn.
brannbär hallon.
bersk björk.
bre tunnbröd i stora kakor, tunna
bijje n. bygge, byggnad.
som papper.
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öksteenan (4- eg- ögon) bst. pl.
brellesra bröllopsskara.
pupillerna.
brellestinter s. 20.
eQnträten
envis.
.
myrorna.
bremeran bst. pl
Ervallen
fäbodvall
i Bobygden.
brestduk s. 15.
evramä
ovanför.
bruframma s. 15.
brugåva s. 14.
fallera fattas.
brupiga s. 10.
ferbersam blyg.
bråksen f. råk i is.
fåttan
bst. pl. fötterna.
bräe bräde(t).
fikvällig
sötsoppa med sviskon
Brännåsen fäbodvall i Bjuråker.
ock
russin.
brästa sprätta.
bufgra bodföra, färdas till eller filledas fyllhund.
fillnan bst. f. : hadde hit f.= var
från sätern (»vallen»).
klen till förståndet.
bulle s. k. spisbröd.
fkabba f. panna (i ansiktet).
bädden bst. sg. s. 21.
fkalle försmädligt.
bännkerg stor hökorg.
Bärgviken vik nära Söderhamn. tlasa blossa.
Bärse-rå gränsen till Bärgsjö. fken skratt; fkö'nte skrattade.
fketdrittja blandning av grädde,
dricka ock sirap, s. 17, 21.
dakkarra pl. dalkarlar.
fketer pl. grädde.
da(m)mä bredvid; därför.
fkäffefigka fläskskinka.
-dan där.
teka fähus.
dansrose pl. s. 15.
feke följde.
dgre däri.
fe/lag förstånd, vett.
dikra pl. dykare.
ferfett strumpfot.
divla kivas, gräla.
ferkas,kwega kviga som kalvar
derg m. spindel.
törsta gången.
~vie mycket, förfärligt, t. ex.
forska varna, förmana.
d. järna.
ferSifta första delen av uppedona stöka, rusta.
hållet på »vallen».
drog : drog de sista andetagen.
fertjust förvånad, bestört.
duransfersklä s. 19.
foka föra, transportera.
durok alldeles.
foke pl. åthävor, gärningar.
dähälle(r) likväl.
fore pl. väsen, sätt.
däjja(n) dädan, därifrån.
frambreedda bst. f. framvåden i
kjol (av sämre tyg).
ode (»öde») : hä varat e e. mä Framsåkkna bst. f. trakten kring
-vvess= vi vart rent olyckliga. kyrkan i Delsbo.
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framsåkknigan bst. pl. folket
kring kyrkan i Delsbo.
frunna surra (om flugor ock
mygg).
från förrän; från.
fu.ggka v. fånga fogel.
fuk slug, listig.
full o rik = mycket rik.
fealiti; dum.
fäjjen glad.
fäas väsnas.
fitta mä fettan få fäste med fötterna.

• XI.

4

grav ett litet mörkt rum bakom

stora spisen.
gravsvin grävling.
grina gråta.
gren : få g. tå-ä = få aning om
det.
gwakka skälla (om hundar).
gwann ilsken.
gwannegd vassögd, elak.
gwasst : jära for g. = bota kreatur
som sväljt något vasst.
gwefta vifta.
gwiffa braka, vina.
gwer n. var (i sår).
gadden bst. sg. gängstigen.
gwerkoa f färsk, dålig grankåda.
gammel-Ersker gammal-Erik, gwäk barnunge.
satan.
gwäll., n. gwiiit gällt (om trollgammelfeltje s. 8.
hundarnas skällande).
gkaippna bst. f. öppen vak.
gwäsa väsa, andas.
ease bst. sg. fönstret.
gåkeko främmande ko.
glitterbann s. 10.
gåggle dagsvärke i tur, s. 12.
eredra tala otydligt.
gågglåt s. 16.
gkesa lysa, glänsa.
gås smörgås, s. 20.
gkupa sluka.
eftma titta.
hake bst. f., bst. pl. -en haka.
ge gul.
Hammarns gård i byn Tomta
gerle riktigt led, utledsen.
nära kyrkan.
goffar farfar 1. morfar.
hannkkäe ett omkr.2 alnar långt,
goalen godjärtad.
2-3 kvarter brett, vitt kläde,
grama tt få tag i.
med brett rött broderi nertill;
grann.akke s. 10.
upphänges innanför dörren till
grannbulle (= smerbulle) tjock, väggprydnad.
rund råglimpa, sötad med häft (<- hak + t) n. halt.
mesost.
hö'ktele högtidligt.
grannbuilåttig s. 15.
heke hörde.
granndeela pl. grannlåter.
heemmgken hemmastadd.
grannittja fln, stolt flicka.
hentakka tacka som immar
grannjärnig fin flicka.
första gången.
grann.sint retlig.
hersam hederlig.
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j argrinn järngrind.
heska hyska.
hesttjin pl. kor som kalva på Jarse Järfsö.
Jarsekarran bönderna i Järfsö.
hösten.
jennstruk genväg.
hippen häpen.
hittanes ptc. (kommer) tagandes jeent n. kort (om trollhundarnas
skällande).
hit.
potta,
pret. jeetta måste, nödgas.
horsa gapskratta.
jemma
genljuda.
hugge huvud.
jersta
bst.
järtat.
hu.ksa bry sig om, tycka om;
jöjle
jälpte.
komma ihåg.
hukt : vi jetta-nt h. nuta = j6kbär smultron.
brydde oss inte om att sluta. jokkkotter pl. skatter.
jussdakan bönderna i Ljusdal.
Hussvall Hudiksvall.
jäga kälta.
huve örngått.
håkjok hårdgjord; »bullbiten» var jäata, pret. jätte valla.
bliven hård därigenom att stål jär-sa betyder, att man går in
på en sak, håller med om det;
gått igenom den.
t. ex. »ja, hä jär-sa» det är
hå.gg hängde.
så, får vara så.
häbbar visthus.
jära göra; jära borst skaffa bort
häjja hädan, härifrån.
(med signeri); jära for bota;
häkta kunna, förmå.
jära nog knappt.
han hår.
hän eller.
kaka karda.
härrstuggo bst. f. s. 18.
kammartjärig s. 15.
härste härmade, Omtalade.
kams blodpalt.
häfrelen fin, härlig.
karhilla hylla för tallrikar ock
häv präktig, duktig.
fat.
karstun kattun.
igg, n. ikkt hemsk.
iUhaMa: når-ä kamm tä i. = kast ut (for) offra (åt de underjordiske) för »iråk».
när det knep:
kkamm lad (i vävstol).
injorsam illfundig.
kass klimp, hop (t. ex. senap).
inhel ihålig.
kken bst. pl. klorna.
fra öra.
kkes opp vess klättra upp (»klösa
iråk s. 25, 50.
upp oss»).
istanette i 'öster.
kkokkmallen bst. sg. gjutformen
till klockan.
jana prata.
kkitgwit kritvit.
jann igän.
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kossa groda.
kwa pret. sjöng.
kkunn knöl, bit (t. ex. messmör). kwor kvar.
kkår klar.
kwä hop sätta ihop porslin eller
kkäan best. pl. kläderna.
lergods med tuggad björknäver.
KkättheZe s. 42, 57.
kåsbar pl. dumma barn.
kkäväv väv till kläder s. 8.
kåseg, -set tokig.
kneppek knyppling.
kåssGge galna historier.
kni.2,1a fnittra (om skator).
kåsspetje tokspöke.
knippekhatt s. 19.
kniskia bst. f. knivslidan.
laga bota.
knopprigg s. 16.
lamä (4- [i] lag med) tillsamknugga på driva på, gå på, hålla mans med, hos.
på.
lannarva adj. arvtagerska.
knutare, knutfektje s. 21.
lapperska lappkvinna.
knäjja gnägga.
lekte f. lykta.
kosspoke skyttel (vid vävnad). lesmor barnmorska.
koa f. kåda.
ii, pret. Udde (ätte) lyssna (till).
kratje bst. sg. kreaturen, boska- lilen löjlig.
pen.
li2,bole bst. H. lilla bordet.
kreku(g), -len som går klent, 14friukust första målet, under
skröplig.
slåtter ock skörd, på morgonen.
krime snuva.
småtrevligt.
krig kvick.
11.2,munn m. kyss; je, få 1.
kriggekbrännvin s. 21.
linboen bst. m. lindekläder.
kriggellätt rundlagd, s. 20.
linja, pret. linjde blixtra.
krigeu(g) rund.
lisa lösa; lisa tännan byta om
krissko skridsko.
tänder.
kroka gå i krok.
lite for sä klen till förståndet.
kulhia hojta ock ropa på bo- loe, bst. leo lada.
skapen.
loko lucka, dörr.
kumm hemsk, dyster.
iest subst. roligt (»vi hadde lest»).
kumma, pret. kamm ock komm. len luden.
Den förra formen, som synes lur lur (musikinstr.); hårknut s.
vara den äldre, brukas nu mäst 22; strut (»muskattlurn»).
i Bobygden.
iåe låda.
kummas rymmas.
låeg, bst. låjen vårtiden.
kunde varför, huru.
låegstjin pl. kor som kalva på
kurn : ha k. = växa klent, s. 27. våren.
kuta springa.
låegsvintern vårsidan.
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låggkuse orm.
låggrekk s. 9.
låt polska (s. 19), polskmelodi.
iääk lärd, underrättad.
läp-pi låta bli.
läret lärft, väv av lin.
lägen : väb• 1. = högt lärd.
lätt enfaldig, dum.
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märsa pl. märken.
märsvärdig märkvärdig.

nakke s. 10.
neadeel nedre delen av lintyget.
nie pl. nya; räkn. nio.
niss ve häpen över.
no nita.
Ner-Doll norra Dellen.
.2,1afs at kom åt; s. um slapp Nergwäna Norrvena (»väst på
såkkn a»).
fdr bi .
nörn
norden.
2,lattägg by nära Sannäs.
Nerrbo
grannsocken till Delsbo.
/inka ha trevligt, roa sig.
når(h)anna
någonting; något,
feg ti tuten försmädlig i sitt tal.
tämligen.
3,1ejje sup. slagit.
nävrotta näbbmus.
alun° docka.
nån slängde.
llätjebälte ett läderbälte, som oirbärje (»davve Mora», i närhesaltpåsen (flätjetaska) ock ten av Norrvena).
ona sorla, prata.
knivslidan hänga vid.
örmjälla ödla.
mennferan ofärdig.
messjära sä (pret. -jo e) taga fel,
göra orätt.
middag kl. 4.
mina v. göra miner.
mirsnipa morkulla.
mjekkstinta s. 20.
meke mulet.
moramåk middag (kl. 11-12).
merakbrint med mörka ögonbryn.
mora sjukdom s. 30.
mussa mumsa.
mägda bst. patrasket.
mäjja medan.
mällafiita bst. f. : sommarn på
»vallen» delas i ferfifta, mällafifta ock sirfifta.
mäilag alltför mycket.

okse tjur.
onjen bst. m. , ugnen.
ogg ung.
oggfoNe s. 8.
oggmorsgåsan bst. pl. s. 20.
oggmorskwällen bst. s. 20.
papete tapeter.
pjähatt s. 19.
pejkkåse pojktoken.
persk n. smolk.
pesluvva s. 10.
prässen bst. ra. prästen.
prästjall prästprat.
Prättigbärg by i Bobygden.
Prättigvallen fäbodvall i Bobygden.
pukka tvinga.
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pura prassla, röra sig sakta;
komma puranes.
purra vara ond.
puss f., pl. -e strumpskaft.
ptgrkorg potatiskorg.
pälskrika nötskrika.
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räggka historia, berättelse.
rämja gråta.
rävage »rävrespekt».
saldo sålde.
sammsättas ena sig, kommaöverens.
Sannäs by vid s. Dellen på grän-ra hon (enklit., efter vokal).
sen mot Forsa.
ramma all föll ned död.
selldetga pl. silversaker.
ro skämt; jära ro at = göra narr sellpänniB specieriksdaler med
av.
löv, s. 20.
renakke gråsiska.
selltjä silverkedja.
reänfardet rent ut, öppet.
selltummbun bst. pl. »silvertumrenniB uppröjd plats i skog.
larne» (små silverbägare).
rest vrist.
sema sömma, sy.
rijj en ryggen.
sennje pl. (sg. sen) söner.
rintjesä,rsk s. 16.
ser söder (ser um fen = söder
ritane blet lungvåt, genom- om Dellen).
blöt.
Ser-Bell södra Dellen.
rekk : gå borst mä r. = gå ock sena, pret. särde sörja.
hälsa på någon ock ha hand- serre pl. södra.
arbete med sig. Uttrycket här- sesselfit gulsparv.
leder sig från bruket att gå sövja söva (barn).
bort med spinnrocken under sidera förlora, bliva av med (t.
armen för att en stund under ex. s. hugge huvudet).
arbete sällskapa med gran- sinn : nå lit um sinn = lite om
nar.
sänder.
nicka rodna (om himlen vid sol- sinnas pret. syntes.
sinner signe er.
uppgång).
rostjo21 s. 19.
sinnu(g) ond.
rota råma (om ko).
sirfifta sista delen av uppehållet
rugå'k gärdesgård.
på »vallen».
rugnarske än gsk narr.
skabbas leka.
rå vrå.
skajeren skadelysten.
rågate råskillnad.
skake, pret. skakkte skäkta lin.
råka i s. 26.
skake f. skäkta.
råa vråla.
skaktoppar s. 9.
raväg alldeles.
skalen god, dyrbar.
-rä det (enklit., efter vokal).
skos, v. skåda.
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stornet nötkreatur.
skekka uppvikt f* örkläde.
Strembakka-kolare från Strömskru.nn skröplig.
backa järnbruk i Bjuråker.
skråmt spökeri. ,
strummigsklubb
s. 7.
skrämtas pret. sp ökade.
stunna
(på)
lita
(på).
skusa stund, varv
stupptäkke s. 22.
skwäka skrika, tj uta.
Sturmnäsudden udde i s. Delsinga dundra.
len.
smerbulle »gra unbulle».
(åt
ståkk
pret. stack.
småldräa bst. pl. småkläder
(hä)
stå»
täll det står till, är
dibarn).
snarsp, n. snarst skarp (om möjligt.
sufsa fettan släpa fötterna.
solsken).
Sukkmiran myrmarker i Delsbo
snett sup. suögat.
(nära Bobygden).
snittebär jortren.
snoan (kupp kaffe) = blott ock sunater pl. soldater.
Bulten hungrig.
bar (utan dopp).
sumtans somt, en del.
se soppa på köttspad.
sunt sönder.
eda mä stryka med.
auva suga.
sor svor.
svarstskejjerske tatterska, s. 26.
sergen sorgsen.
ave svedjeland.
spetja spöka.
Sveija by i Bobygden.
spräg rödblommig.
såmm simmade.
språgg sprang.
sån sålunda.
späjjeldos s. 22.
aågE sjöng.
stove f. stäva (mjölkkärl).
såt (pret.) satt.
steka ätte städa undan.
stekkane : (röra sä tå) s. stäle såtita göktyta.
särsk den korta vita tröja, som
= ur fläcken.
utgör övre delen av delboskaus
stess häpen.
underdräkt; den under delen
stigga bst. sg. fulslag, s. 29.
kallas neade91 ock uppbäres av
stiggkig otäcking.
upphalle, som med hängslen
stikktrejja s. 20.
är fäst över axlarna.
stimmane morot kolmörkt.
sätte sä fer tänka.
stinta flicka.
sättjekarra knallar, med lädersto stödja (en ko).
atöfte (inf'. stava) pret. stjälpte. säckar på ryggen.
storboke stora bordet.
stordagen under bröllop s. 20. paso% strandpipare.
atormed/.e s. 16.
S sked.
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fina upp le lägga upp stängerna
i en öppning i -gärdesgård (le).
finn : få J. få korgen (vid frieri).
fåsa brusa.
pilas dö (när själen flyr).
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uhäva sä väsnas.
uigelen, -Ii otrevlig, otäck.
uknitt spöke, styggt.
ule.11e n. förskräckligt, vådligt.
une usel.
um förbi; om.
ten tenn.
umittj ene mycket.
ti (-6. uti) i.
unegd oförnöjd.
tios spene.
unnatag s. 8.
titänn lysten.
de unnerOrdiske = de »småe»,
tjqtra prata.
»småfoktje», »vittran».
tjalle kittel.
uritjelen odräglig; dä uritjelitjersa kyrka.
gaste det värsta.
tjilklakksko med höga träklac- uttbekig mördat barns ande.
kar, s. 8.
uttfaren medtagen.
tjilluvva s. 9.
tjin pl. korna.
vgke, bst. -o taltrast.
tjägas längta.
valla, pret. vaite vålla.
tjällarvåk s. 15.
vallsemen bst. sömnad som skulle
tjäppas kappas, tävla.
medhinnas under vistelsen på
tjär tjärn, liten sjö.
»vallen». ,
tomte s. 28-29.
vagkerst svårt.
tora åska.
värst adj. n. varmt.
tramp trappa.
veka, imp. vek lyda.
trast strax.
vidrig vidfaren.
tre, pret. trodde trampa.
vikkte vittjade.
trosk m. groda.
vill förargad.
trussa traska, gå i vatten.
viner vilst bättre bäst.
truste behaga (»sett, om ni vinna vant vunne hinna.
truste»), hålla till godo.
vinnesles lam.
tråmme
tro mig) kan jag tro. vittre pl. älvor, s. 28.
träklipa klyka.
tä venndas till vardags.
tuten bst. m. munnen.
vöndera vardera.
tå (-6- utav) av.
versen var sin.
tävärska ptc. tillvärkad.
versmen varken.
verst adj. n. värt.
ufrållen osnygg, otrevlig.
veffpipare pilgrimsfalk.
Mae Oppsjö, by i Bobygden.
yre vrickning.
ugollen otrevlig, ohygglig.
vree stor, tjock stör.
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vår : tjele våra körde vårplöjningen.
värjett enkel bäckasin.
värse bst. virket.
varste värmde.
Västanägg äng i Bobygden.
västernorn bst. nordväst.
västpåsåkkni-gan bst. pl. folket
i västra Delsbo.
västsåkkenstjivan bst. pl. folket
i västra Delsbo.
väffeta västgötar.
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ågger : vara å. = ångra.
åtapå adv. efter, bakom, bakefter.

ä (i den neg. satsens slut) inte.
äen bst. m. änden.
ägga bst. pl. äggen (sg. ägg, bst.
äjje).
äna ämna.
än.sa observera, se.
ärsa fyllnadsord i dagligt tal,
uttrycker ett medgivande, t. ex.
»jo far fåll tä kvar då ärsa».
åbäjjelen, -11 ofantlig, hisklig; fin, älsk (äs,k) ömsint; blödig, rädd.
ättja v. beta.
förnäm.
ättramä efter (adv.).
åkte (<- ägte) ägde.
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ANNA CECILIA, dotter av kaptenen vid Helsinge regemente T. HÅRDELIN ock hans hustru SALLY BERG, föddes å Nordanäng i Delsbo den 14
maj 1857. Sina barnaår tillbragte hon måst i hemmet ock dess omgivning. Från Nordanäng, som ligger på den i södra Dellen utskjutande Stormnäsudden, har man den härligaste utsikt över sjöarna ock till
dem omgivande blå bärg — en tavla på vilken man aldrig kan se sig
mätt. Här lärde hon älska naturen ock det folk, som på denna plats
kämpar livets strider. Dellbon har, som den natur vari han lever,
något storslaget i sig. Hon såg det gedigna guldet i Dellbokarakteren,
ock hon förstod att rätt värdera sitt folk. Utrustad med gott huvud,
lärde hon sig redan vid fyra års ålder att läsa ock gick sedan en tid
i Delsbo folkskola, fick därefter några år undervisning i Hudiksvalls
elementarlärovärk för flickor, där hon alltid intog främsta eller en av
de främsta platserna. För studier hade hon mycken håg, synnerligen
för historia ock språk. Hännes skolgång avbröts emellertid, därigenom
att hännes far blev sjuk ock hon så hemkallades. Hon använde sedan
varje tillfälle att läsa historia ock skönlitteratur. 1 arv efter sin mor
hade hon fått sinne för poesi ock lät även någon gång förmå sig att i
tryck offentliggöra ett ock annat tillfällighetsstycke. Särskilt var hon
utrustad med ett fint språköra.
År 1880 ingick hon äktenskap med n. v. tullförvaltaren K. A.
HJELMSTRÖM ock bosatte sig i Söderhamn. Under sommarvistelse i
Söderhamns skärgård ådrog hon sig 1889 en förkylning, som hade till
följd en lungsäcksinflammation; denna grundlade en lungsjukdom ock
influensa försvagade ytterligare motståndskraften: fru HJELMSTROM dog
i Linköping den 11. april 1894.
Om fru H. hette det i tidn. Helsingen (1894, nr 42): »Fru Hjelmström, som genom ett sällsport vänligt väsen ock rik andlig begåvning
i ovanligt hög grad tillvunnit sig varm ock allmän tillgivenhet, saknas
nu icke allenast i det hem, där hon spred glädje ock värme omkring
sig, samt av närmare anförvanter ock vänner, utan även av alla som
med hänne kommit i mer eller mindre beröring».
En sägen, »Trollbruden», upptecknad av fru Hjelmström, är tryckt
i Sv. landsm. VI, s. cxxxix if.

Korr. är huvudsakligen läst ock språkljuden närmare bestämda
av fil. kand. E. GRIP, SOM i Delsbo genomgått s. 17-91 med infödda
dellbor. Då mellertid tideu ej medgivit att där läsa mer än ett korr.,
torde en ock annan form ändå vara osäker.
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Värmländska ordspråk, ordstäv ock talesätt [från Fryksände]. 2,
s. 5-48.

vi)
Saxen, Ralf, österb., fil. dr (Hela.), lärare vid Kadettkåren i Fredrikshamn:
Finska lånord i östsvenska dialekter. 3, s. 1-278.
Smedberg, Alfr., västg., folkskollärare i Norrköping:
Allmogespråkets ordförråd. 9, s. 1-28.
Stille, Arthur, skån., fil. dr (Lund), docent vid Lunds universitet:
En folksägen från Norra Skåne. 7,s. 1-24.
Wadstein, Elis, södml., fil. dr (Upps.), docent vid Uppsala universitet:
Medeltidsordspråk. 6, s. 1-72.
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Prof. L. F. LÄFFLER (Dalalagen), Biblioteksamanuensen A. MALM (Dopnamn inom Vemmenhögs härad; Ordbok öfver Vemmenhögsmålet), Komminister E. MODIN (Folkets zoologi; Sägner), Rektor Å. W:SON MUNTFIE (Folkdiktningens pedagogiska betydelse; Om stilen i folkvisan), Skolläraren K.
NILSSON (Ordbok öfver sydöstra Blekings folkmål), Läroverksadjunkten J.
NORDLANDER (Ordbok öfver Multråmålet i Ångermanland; Ordbok öfver
härojedalskan; Äldre ock yngre norrländska personnamn; Häxprocesserna
i Ångermanland), Kartografen E. 0. NORDLINDER (Bärgsjömål; Ordbok
öfver Lulemålet), Professor A. NOREEN (Grammatikor för dalmålen;
De svensk-norska gränsmålen), Redaktör 0. E. NORÉN (Ordbok för
Kållandsmålet; Folktro), Lärovärksadjunkten GUST. NORLANDER (Småländsk ordbok), Lärovärksadjunkten J. NYBLAN (Folktro; Växtnamn från
Ljunits härad), Doktor A. G. NYBLIN (Staffanssjungningen; Folktro ock
sägner), Hemmansegaren P. PETERSSON (Ordbok öfver norra Hallands
folkmål), Skolläraren• 0. P. PETTERSSON (Sägner ock folktro från södra
Lappland), Professor K. PIEHL (Stockholmsmål), Landtbrukaren E. G.
SAHLSTRÖM (Värmländska), Fil. kand. P. A. SANDAN (Ordbok för Vadsbomålet), Professor H. Sonticic (Den vandrande juden; Markolfussagan;
Magister Matthias' Copia exemplorum), Docenten R. STEFFEN (Stev; Låtar;
Enstrofig folklyrik), Ritläraren C. F. SUNDLING (Melodier), Professor E.
TEGNÉR (Skånska ortnamn), Fil. dr P. K. THORSEN (Det danske sprog
i Sonder-Jylland), Hemmansegaren Sv. TEIOMASSON (Sagor från Bleking;
Tre svartkonstböcker), Fil. kand. J. THURMAN (Nagu- ock Pargasrnålen),
Fil. lic. T. TORB1ÖRNSSON (Tje- ock sje- ljuden i Halland), Jur. stud.
A. ULRICH (Idrottens och sportens ordförråd), Doktor F. UNANDER (Ordbok för västerbottniskan; Bomärken), Fil. kand. K. H. WALTMAN (Jämtländska), Skolläraren C. E. WE1S (Sägner), Docenten H. A. VENDELL
(Ordlista öfver Nargö-målet), Teol. stud. C. WENNERSTEN (Bidrag till
en nygutnisk ordbok), Kapten H. WESTIN (Ordbok ock grammatik för
Hammerdalsmålet), Fru E. WIGSTRÖM (Sagor, sägner ock visor från olika
landskap), Docenten K. B. WIKLUND (Språken i Norrland; Finnarna i
Värmland), Lektor E. A. ZETTERQVIST (Från Öland), Stud. E. OVERGAARD
(Melodier); hvarförutom skola lemnas melodier, visor, sagor, sägner,
gåtor o. d. ur landsmålsföreningarnas samlingar. Som bihang till tidskriften utgifves (i förening med Svenska litteratursällskape) en samling
af 1500- ock 1600-talens visböcker.

Tidskriften Svenska landsmålen utkommer fr. o. m.
1898 årligen med minst tjugonio tryckark (464

sidor). Priset för årgång är, då subskription sker
hos utgifvaren, 3 kronor med tillägg af postporto, ock
betalningen sker genom postförskott vid mottagande
af årets första nummer. Prenumeration kan ske genom
närmaste postanstalt. Tidskriften är äfven tillgänglig
i bokhandeln.

De tio årgångarna 1882-91 tillsammans lemnas genom
Red. till nya subskribenter för 15 kr. (i st. f. 30 kr.).

Genom öfverenskommelse med Universitets-Jubileeets
danske Samfund är tillfälle berett för subskribenter å tidskriften Svenska landsmålen att mot nedsatt årsafgift 6 kr. 50
öre (i st. f. 10 kr.) för år blifva medlemmar af nämnda samfund
ock erhålla af detsamma utgifna skrifter. De som önska begagna sig af denna förmon, böra därom underrätta professor
J. A. Lundell i Uppsala. Årsafgiften erlägges genom postförskott
samtidigt med betalningen för Sv. Landsm. vid mottagandet af
årets första häfte. Nya medlemmar få förut utgifna skrifter,
alla eller enstaka, för 3/4 af bokhandelspriset.

Stockholm, 1898. Kungl. Boktryckeriet.

